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 بسمه تعالی 

 *مقدمه *

 

  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 جهش تول 

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

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

 کردن  عملیاتی  با  و  باشد می  استقالل  و  وابستگی  از  رهایی  ی کلیدواژه  کدام  هر  که  شعارهایی  . اند  داشته  موکد  تاکید 

 .یافت  دست  آمریکا  ظالمانه  های تحریم  اثرات  کردن  اثر   بی  و  وابستگی  رفع  خودکفایی،  به  توان می  آنها 

؛ برآورده نشاادن انتظارات ایشااان از نتایل سااال جهش تولید و  ۱۴۰۰گذاری سااال  اما دلیل موکد رهبر انقالب در نام 

معیشات مردم کشاورمان بوده اسات. هرچند که به فرموده    گشاایش زندگی و   مشاهود نبودن دساتاوردهای این شاعار بر 

( ، به  اری کرونا  م تحریم های ظالمانه و بی   )  شارای  بحرانی   رغم ، کارهای بسایار خوبی در ساال گذشاته ، علی  ایشاان 

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

اس گزارهـ ا  ...  از کشـور  یی ها در بخش   ی تا حّد قابل قبول   د ی ج ش تول   ، ی و دولت  ی متعدد مردم   ی بر اـس

و   یی ربـنا ی ز   ی چراـکه ـبا وجود تحقق در ـکارـها  ســت ی ج ش در ـحّد انتـظار ن   زان ی م   ن ی البـته ا   .. . اـفت ـیتحقق 

انتظار بود    که ی مردم مـش ود و محـسوس نـشد، در حال   ـشت ی و مع   ی آن در اقتـصاد عموم  جه ی نت   ، ی ـسازندگ 

  ی محصول   ِیخارج   ب ی و واردات رق  ی قانون  ی ضعف ا   ... وجود آورد. مردم به   ی در زندگ  ی ش ی گشا   د ی ج ش تول 

  د ی مانع تول   انتکار، ی خ   ی دســت ا   ق ی ا قاچاق آن از طر ی اســت، و    د ی که در داخل با همت جوانان در حال تول 

 .. . هود ی است و موجب هکست خوردن آن م 

از جملاه قااچااو، واردات بی رویاه، داللی و ... همچنین عادم  ی  موانع متعادد باه  درتبیین شاااعاار   همچنین معظم لاه 

ت ها  ی شارکت های تولید کننده دانش و مهمتر از همه اساتفاده نکردن ازم   ، حمایت های الزم و جامع از تولید داخلی 

  در منطقه، دساترسای به کریدورهای ایالی   موقعیت اساتراتییک کشاور   ، نیروی کار جوان  : و ظرفیت های کشاور مانند 

اقتصاااد کشااور  توسااعه  اشاااره داشااته و این مشااکالت را مانع    . گ جهان و.. ر پرجمعیت و ب   عبور و مرور کشااورهای 

 ند. دانست 

همگرایی تمامی    به  نی   برهه  این  در  و  دانساته  ضاروری  امری  را  ضادفسااد   مدیریت قوی و   ، داشاتن برنامه جامع  ایشاان 

نهادهای حکومتی و مشاارکت مردم در بساتر ساازمان های مردم نهاد؛ برای یاری رسااندن به اقتصااد کشاور تاکید  

 فرموده اند. 
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  نقدینگی »   ، « بیکاری »    ، د« رکو » عبارتند از:    کشور  اقتصادی  ایلی  های   گره  چالش ها و    کارشناسان  از  بسیاری  اذعان  به 

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

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

  . است  شده  آورده  به درستی   رهبر معظم انقالب  بیانات  در  نی   راهکار  این  ال امات  و 

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

زیرشاخص های آن؛  شاخص و     2  در  هفتگی  های   گ ارش  قالب  در  کارشناسان  راهکارهای  و  مسئوالن  اقدامات  رید 

 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

   ها مانع زدایی   -2

 این دو شاخص ال اماتی دارند که در شکل ذیل آورده شده است: 

 

 
 

 مردمی کردن اقتصاد و مشارکت تشکل های مردم نهاد
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 پشتیبانی ها 

 سرمایه گذاری  ی وقانون اعطای مشوق های تولیدی ، -1

واحـد صـنعتی   6۰۰هـزار و    ۸تعـداد    هکتار زمین به ه رک ها و نواحی صنعتی کشـور افـزود ه مـی هـود  6۰۰هزار و  1۰

 16۰۰راکد در کشور وجود د ارد و برنامه سازمان صـنایع کوچـو و هـ رک هـای صـنعتی ایـران در سـال جـاری احیـا  

بـا اجـرای طـرا پـایش، از ابتـدای امسـال اقـدامات   .واحد د ر خارج ه رک هـای صـنعتی اسـت  ۴۰۰داخل و  واحد در  

مناسبی در ج ت احیا  و راه اندازی مجدد این واحـد هـا درحـال انجـام اسـت،به طـوری کـه طـی هـش مـاه گذهـته، 

 6۰۰یـو هـزار و    .یـت هـده اسـتهزار نفـر هـ ل ایجـاد یـا ت ب  1۰واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشته و برای    ۵۸1

واحد صنعتی نیز د ر کشور در تملـو بانـو هاسـت کـه بایـد بـرای واگـذاری و رفـع مشـکل آن هـا اقـداماتی انجـام 

توسـعه صـنعت د ر اسـتان هـای هـمالی   ت آن هـا حـل هـودالهزار واحد در کشور باید پایش هوند تا مشـک2۰.   هود

 . هـد و بـه تعـد اد صـنایع تبـدیلی د ر ایـن اسـتان هـا افـزوده هـودهرایط زیست محیطی منطقـه با اباید متناسب ب

 اامسال در بحث زیرسـاخت هـا و حمایـت از صـنایع کوچـو و متوسـط اقـدامات گسـترد ه ای را آغـاز کـرد ه ایـم تـ

اعتبـار میلیـارد تومـان  3۰۰و هـزار و یـ . زم به سرمایه گـذاران واگـذار هـودالزمین و زیرساخت مناسب و آب و برق 

بایـد بـا  امسال برای ه رک های صنعتی کشور درنظر گرفته ایـم تـا بتـوانیم نیـاز هـای ضـروری آن ـا را تـممین کنـیم

 ماتی نسبت به حفظ و نگ داری ه رک ها و نـواحی صـنعتی تمـام همـت خـود را بـه کـار بنـدیمخدکمو هرکت های  

ه و مـدیرعامل سـازمان صـنایع کوچـو و هـ رک ریـیس هیـات مـدیر،  علی رسـولیان  -  1۴۰۰/ ۰۷/ 1۰. روزنامه تجارت  

 های صنعتی ایران
 

میلیــارد تومــان بــه اســتان   13۰مبلــ     1۴۰۰مکانیزاســیون کشــاورزی در ســال    ۹از محل خط اعتباری هــماره  

  .ایمهمدان اختصاص پیــدا کــرد کــه خوهــبختانه کــل مبلــ  جــذب هــده و بــه صددرصــد عملکــرد رســیده

ها داریــم کــه تــاکنون اعتبــاری بــه آن ــا تعلــق نگرفتــه اســت و  تعدادی پرونده در بانوهمچنین در این رابطه  

دســتگاه تراکتــور از ایــن محــل   ۵2۵   .ها جــذب کنــیمامیدواریم با رایزنی بتوانیم اعتباری بــرای ایــن پرونــده

% ســ میه  ۹1دســتگاه جــذب هــده اســت و معــادل    ۴۷۵به استان همدان اختصــاص پیــدا کــرد کــه تــاکنون  

بــا   .های کشــاورزی اســتان اضــافه هــدبــه ناوگــان ماهــینصاصی اســت و در واقــع ایــن تعــداد تراکتــور اخت

همکاری بانو ملی اعتباری برای افرادی که در طــرا ج ــش تولیــد یــا افــزایش عملکــرد اراضــی دیــم اســتان  

تــا   تســ یالت ایــن اعتبــار قــر  الحســنه اســت و بــه هــر متقاضــی. فعالیت دارند اختصاص داده هده اســت

هایی کــه هــامل ایــن تســ یالت  هــود، همچنــین دســتگاهمیلیــون تومــان تســ یالت پرداخــت می  ۷۰سقف  

هوند کارنده مستقیم، تبدیل عمیق کار بــه کارنــده مســتقیم دیــم، زیرهــکن، تبــدیل گــاو آهــن برگــردان  می

ور، ریــو،  ای، مــودار به هخم عمودی، هد برداهت حبوبــات، لــولر غلطکــی، ســم پــاا، بیلــر نباتــات علوفــه

رئــیس اداره امــور  ،  صــال م ــدی ج انگیری  -  1۰/۰۷/1۴۰۰ایســنا    .ریزدانه کــار و هــد برداهــت کلــزا هســتند

 های مکانیزه کشاورزی سازمان ج اد کشاورزی استان همدانفناوری
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هــزار   6ایت از زنجیره تولید و اهت ال، از سال گذهــته تــا نیمــه نخســت ســال جــاری بــال  بــر حمدر راستای  

انی، منســوجات،  مت، لــوازم ســاختالاز جملــه انــوات دســتگاه هــا و ماهــین آ  المیلیون ریال کــا  ۵۰۰یارد و  میل

بــه    ریع الفساد، فلزات و مــواد معــدنی توســط ایــن مجموعــه بــه چرخــه تولیــد و صــنعت بازگشــتسهای االک

هــا در  التکلیــف کامنظور ایجاد ج ش مطلــوب در تولیــد و رفــع نیازهــای داخلــی، ایــن مــدیریت بــا تعیــین  

ــ   القالب اعاده و ت اتر دیــن و طلــب آن ــا را بــه صــاحبان کــا ملیکــی  تمجموعــه امــوال   .مــوده اســتنرد  تمس

ــ استان خوزستان بــر اســاس منویــات مقــام معظــم ره ری، بــا تبــدیل و گســرتش دایــره منــافع درآمــدزایی  ب

ــ مسازمانی به حوزه منافع ملی و کشــوری و همچنــین در راســتای ح ره تولیــد و اهــت ال، از ســال  ایــت از زنجی

از جملــه انــوات   المیلیــون ریــال کــا ۵۰۰هــزار میلیــارد و  6گذهته تا پایان ه ریور ماه ســال جــاری بــال  بــر 

ــ هــای  الانی، منســوجات، کامت، لــوازم ســاختالدســتگاه هــا و ماهــین آ ریع الفســاد، فلــزات و مــواد را بــه  س

  ۴۵۵جــاری، معــادل یــو هــزار میلیــارد و    ســت ســالهمچنین طی نیمــه نخ  .چرخه تولید و صنعت بازگرداند

ــ هــای  الکه حجم قابل توج ی از آن مربوط بــه کا  المیلیون ریال کا ریع الفســاد و مــواد اولیــه بــوده در قالــب  س

علــی اصــ ر نظــام    -  12/۰۷/1۴۰۰روزنامــه ابــرار اقتصــادی    .پرونــده تعیــین تکلیــف و اعــاده هــده اســت  ۴2

 خوزستانملیکی استان تمدیر اموال   ،   دوست

 

 

 

ــ   با  معدن  کشف  گواهی  رهفق 2 میلیــون تــن در    6۹بــر    افــزون  ذخیــره  و  مربــع  کیلــومتر  6۹/13حــدود    احتمس

ــادر هــده اســت  6 ــن اســتان ص ــالجاری در ای ــه نخســت س ــ   ماه ــدای س ــین از ابت ــا  الجاریهمچن ــان    ت پای

ــ   ۵۷معــدن و    اکتشــا   پروانــه  فقره  1۷  سالجاری   ریورماهه رس    خــاک  و  ماســه  و  هــن  تفقــره مجــوز برداه

زم براســاس برنامــه هــای وزارت صــنعت،  الپــیش بینــی تم یــدهای    در اســتان هرمزگــان صــادر هــده اســت

ــ  تــرین م ــم از یکــی  معــدنی صــنایع بخش  در  رمایهمعدن و تجارت در خصوص جذب س   لااولویــت هــای امس

ــ ت معــدنی ویژگــی عمــده التنوت محصواست   و تحقــق ن  ــت کــاهش خــام   بــوده تان هرمزگــان معــادن اس

ــ الفروهی براساس منویات رهبرمعظم انق   معــادن  توســعه   ددار  رارب در ســرلوحه برنامــه هــای ایــن ســازمان ق

ــ   هــای  برنامــه  تــرین  محــوری  از  یکــی  معــدنی  عو صنای   ســال در هرمزگــان  وتجــارت  معــدن  صــنعت،   ازمانس

رئــیس ســازمان  ، خلیــل قاســمی - 12/۰۷/1۴۰۰. روزنامــه تجــارت اســتتولید، پشتیبانی ها و مانع زدایــی هــا 

 صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
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ــدگان،  بانو ــد کنن ــای ارزی تولی ــمتی از نیازه ــا قس ــام ی ــالی، تم ــامین م ــت و ت ــتای حمای ــا در راس ه

تســ یالت  هــای مختلــف اقتصــادی از جملــه بخــش خصوصــی و تعــاونی، صادرکنندگان و واردکنندگان بخــش

ــ مختلف ارزی را در اختیار آنــان قــرار می کــه هریــو از انــوات تســ یالت ارزی در چــارچوب  طــوریهدهنــد. ب

ایــن تســ یالت ج ــت واردات کــاال و   .گیــردهــا تعلــق میمقرارات و ضوابط از پیش تعیین هده بــه ایــن بخش

ی و ایجــاد اهــت ال در  هــا، بــا هــد  گســترا صــادرات، توســعه اقتصــادخــدمات از محــل منــابع ارزی بانو

گیــرد. مــوارد مصــر  ایــن  قالب عقود مرتبط با عملیات بــانکی بــدون ربــا در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار می

نوت تس یالت هامل: تس یالت پرداختی بابــت خریــد مــواد اولیــه بــا سررســید یکســال و تســ یالت مربــوط  

طــرا هــای نیمــه تمــام بــا سررســید چ ــار  به خرید ماهین آالت و تج یزات تولیدی و خدماتی و یــا تکمیــل  

پرداخت این تســ یالت بــر اســاس آیــین نامــه تــامین مــالی صــادرات بــه منظــور افــزایش تــوان  .سال، است

پــذیرد کــه  صادرکنندگان کاالها و خدماتشــان در ج ــت تقویــت توســعه صــادرات کشــور صــورت می  رقابتی

حســاب ذخیــره ارزی، تســ یالت دریــافتی از ســایر  هــا بــا اســتفاده از منــابع ارزی خــود، در این صورت بانو

ها و موسسات خــارجی و ســایر منــابع ارزی اقــدام بــه اعطــای تســ یالت در چــارچوب ایــن آیــین نامــه  بانو

ایــن منــابع بــه منظــور تــامین ســرمایه در گــردا واحــدهای تولیــدی  .کننــدبصورت انفرادی و سندیکایی می

م متــرین نیــاز بنگــاه هــای اقتصــادی در دوره کنــونی اســت.  تخصیص یافته است. چراکه سرمایه در گــردا،  

بر این اساس، بانو ایران زمین س م خود از منــابع مربــوط بــه منــاطق کمتــر توســعه یافتــه را بــه طــور کامــل  

  توســعه  در  توانــدمی زمــین ایــران بانــو  همچنین می تــوان گفــت کــه، عملکــرد .جذب و تخصیص داده است

  بخــش  کــردن  فعــال  و  گــذاری  ســرمایه  بــه کمــو آســان،  و ســریع نقدهوندگی اقتصادی،  ثبات کشور،  صنعتی

ــی ــور  در  غیردولت ــنعتی  ام ــارآفرینی،   و  ص ــوگیری  ک ــانات  از  جل ــدهای  نوس ــی  درآم ــاری  پشــتوانه  و  نفت   اعتب

گــزارا روابــط عمــومی بانــو    -  12/۰۷/1۴۰۰ایرنــا    .ن المللی و اقتصــادی، مــوثر باهــدبی  های  عرصه  در  کشور

 ایران زمین
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 مانع زدایی ها 

 مشکالت محیط کسب وکار -1

 

ب و کار تعیین کردند دور مجوزهای کـس ازوکاری برای ـص ویب ماده ای ـس المی با تـص ورای اـس   نمایندگان مجلس ـه

ه علنی امروز ویب    نمایندگان مجلس در جلـس دور مجوزهای کـسب وکار را تـص نبه( ماده یو طرا تـس یل ـص )یکـش

-( قانون اـساـسی ۴۴های کلی اـصل )مکرر، به قانون اجرای ـسیاـست ۷زیر به عنوان ماده بر این اـساس، متن  .کردند

 .هودمی  الحاق بعدی الحاقات و اصالحات  با  13۸6/11/۸ صوبم 

ب ۷ماده  المت، محیطمکرر: کلیه مجوزهای کـس ت عمومی وکار که ـس ت، ب داـه اجتماعی یا امنیت ملی را   - زیـس

برداری از منابع طبیعی یا ت ییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیمت  کنند یا مستلزم ب رهت دید می

بمقررات دن این قانون در  زدایی و ب بود محیط کـس ه ماه پس از الزم االجرا ـه وکار و تایید هیات وزیران اگر تا ـس

ی و وند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررـس ور ثبت ـه دور   درگاه ملی مجوزهای کـش تایید مراجع ـص

اس ماده  ده و فعالیت در آن ا نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اـس ت، معرفی ـه د ۷مجوز اـس از    .این قانون می باـه

وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور هــناخته  ســایر مجوزهای کســباالجراهــدن این قانون، چ ارماه پس از الزم

یان این مجوزها  ـهوند و اتمام مراحل ثبت نام در  می درگاه ملی مجوزهای کـشور به منزله ـصدور مجوز اـست. متقاـض

ــرایط  ـــتانداردهای اجـباری و مراعات قوانین و ه باید در زمان ثـبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعـ د به اخذ اس

ا  نمایند. مرکز ملی م  ب و کار را امـ  طالعات، پایش و  حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و ب بود محیط کـس

ه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای  ت حداک ر فر  ـس ب و کار موفف اـس ب بود محیط کـس

ور، مجوز به ادر  کـش کل برخط را ـص ی به ـه ادره برای ـهخص حقیقی یا حقوقی متقاـض ه یکتای مجوز ـص ناـس همراه ـه

های ذی ربط و  های ـصنفی، تـشکلن،تعاون و اـصنا ، اتحادیههای ایرااطالت ن ادهای نظارتی، اتاقکند و مراتب را به

اند ازمان تممین اجتماعی برـس ور و ـس ازمان امور مالیاتی کـش تگاه ای اجرائی مربوطه ازجمله ـس اطالعات مورد   .دـس

امانه تفاده از ـس ت مجوز با اـس ورتی که  های ملیِ موجود تکمیل مینیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواـس ود. درـص ـه

امانهمت ادره  های ملی موجود از آن ا پـشتیبانی نمیقاـضی در ثبت اطالعاتی که ـس کنند مرتکب خال  ـهود، مجوز ـص

خیص هیمت مقررات اقط میبا تـش ب و کار از اعتبار ـس ال از  زدایی و ب بود محیط کـس گردد و مرتکب، به مدت دو ـس

 اگزارا ایسن –  11/۰۷/1۴۰۰ایسنا   .هودخدمات این درگاه محروم می
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 مدیریت واردات و صادرات )نظام گمرکی (-2 

با توجه به سیاست های   .ماده امروز از سوی دولت ابالغ هد 26های تـس یل صادرات و مدیریت واردات در  ـسیاـست

امل   ی ـه اـس نعت دو اقدام اـس ت و وزارت ـص تور کار قرار گرفته اـس ی دولت، برنامه های طوالنی مدتی در دـس ج ـش

اماندهی فعالیت تور کار قرار داده  ـس ادرات را در دـس ها در حوزه اقتـصادی با هدفگداری کمی و کیفی و رفع موانع ـص

ت وبه .اـس ل آن مـص ت که حاـص ده اـس ورت چند جانبه انجام ـه ط  دولت به ـص عه  مذاکراتی در ـس ای در قالب توـس

موضوت مورد توجه قرار گرفت که هامل    1۰ در حوزه صادرات این بسته. ماده ـهد 26ـصادرات و مدیریت واردات در  

ادرات، بازگـشت بدون قید و ـهرط مالیات بر ارزا افزوده مـشوق ود، بازگـشت ارز حاـصل از ـص ها و رفع موانع می ـه

های ســقف و  های رفع تع د ارزی عراق، اف انســتان و پاکســتان، رفع محدودیتبدون محدودیت، پیش بینی رویه

ادرکنندگانی   ابقه برای ـص اختـس ادرات در  که اقدام به واردات مواد اولیه کنند، پیش بینی زیرـس های مجاز برای ـص

  .های ـصادراتی از جمله موارد آن اـستای و مـشوقهای منطقهگمرک، تعیین تکلیف رویه تجارت مرز، توـسعه پیمان

ده است، در حوزه واردات  های تجاری به ویژه ت اتر نفت و کاالی غیرنفتی پرداخته هدر این بـسته به گـسترا رویه

ادرکننده، حذ  مجوزهای هم تسـ یل رویه ابقه برای ـص قف و ـس های وارداتی برای مواد اولیه بدون محدودیت ـس

ای در نظر  های تجاری تا پایان ســال، پیش بینی رویه اعتباری برای واردات مواد اولیه و واســطهفیزیکی برای رویه

ت ده اـس یص و تممین ارز و تـس یالت اقدامات را انجام دهد  بانو مرکزی نیز مکلف .گرفته ـه ت در تخـص ده اـس   .ـه

 معاون طرا و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارتم دی نیازی ،    -   1۰/۰۷/1۴۰۰تجارت  

 

ــت که از جمله آن ا ایجاد مسیرهای  1۷رفع موانع صادراتی در قالب   ــ ــوی دولت در حال پیگیری اس ــ پروژه از س

تی برای  المشک  ۹۷در ـسال   کـشورهایی هد  و طراحی و اجرای ـسازوکارهای مالیات بر ارزا افزوده اـستتجاری با 

ــ ک ــدیم ـبه همین دلـیل قوانین تعـ د ارزی برای ـمدیرـیت موانع ش ــطرار ارزی ه ور ـبه وجود آـمد ـکه وارد دوران اض

اعد را حذ  می کند و صادرات  غی تس یل صادرات و مدیریت واردات برخی قوالاقتصادی ایجاد هد، اما سیاست اب

ن اقتصادی را کاهش می دهد و در  الت ـسط  کالرتقا تراز ارزی کـشور با ـصادرات غیرنفتی، مـشکا   را رونق می دهد.

یاری از قواعد تجاری، حذ  خواه ت،  دهـ د  پی آن بـس ورهای مختلف اـس تی برای معرفی ایران به کـش وو فرـص  اکـس

د  التـس یل تجاری برای فعا ت تا دنی که قـص ده اـس ادرات و واردات  تجارت با ایران دارند در نظر گرفته ـه د ـص ر رـه

در ـهرایط فعلی با توجه به محدود بودن منابع ارزی نباید واردات خودرو آزاد ـهود، زیرا افزایش قیمت    .دموثر باهـ 

 صنعت، معدن و تجارت وزیر،   رضا فاطمی امین -   11/۰۷/1۴۰۰روزنامه اقتصاد پویا   .ارز و تورم را به دنبال دارد
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ای در راسـتای حمایت از صـادرات ابالغ کرد که براسـاس آن مشـکل  معاون اقتصـادی رئیس جم ور امروز ابالغیه

ادرکنندگان رفع می ترداد مالیات بر ارزا افزوده ـص وداـس ترداد مالیات بر ارزا    .ـه اس این ابالغیه رفع اـس براـس

این اـساس دیگر اـسترداد مالیات بر ارزا افزوده ـصادرکنندگان ربطی به ایفای  افزوده ـصادرکنندگان ابالغ ـهد و بر 

ت ت.تع دات ارزی نخواهد داـه یاـس وابط اجرایی ـس ادرات و  در این ابالغیه ـض عه ـص های ارزی و تجاری برای توـس

وابط ت اتر کاال با نفت و میعا وابط عمومی تجاری و ارزی و ـض ده و همچنین به ـض نات گازی  مدیریت واردات ذکر ـه

بخش ضــوابط عمومی تجاری و ارزی آمده اســت که به منظور تســ یل مراحل   12در ماده   .اهــاره هــده اســت

ادرات ادی و دارایی ـص ترداد مالیات بر   وزارت امور اقتـص بت به اـس رطی، نـس ت، بدون تعیین هر قید و ـه موفف اـس

دا ــط گمرک اـق ــادره توس اریر برر خروجی ص اه از ـت ات عملکرد ارزا افزوده طی ـیو ـم الـی ت ـم افـی د. مـع اـی م نـم

 گزارا فارس – 1۰/۰۷/1۴۰۰فارس    .می باهد رفع تع د ارزی صادرکننده منوط به

 

 

ــادرات   ــاـیه، هـند و  1۰۰ایران از فرفـیت ص ــورـهای همس ــت چین میلـیارد دالری ـبه کش هـماهنگی   .برخوردار اس

یاـست تور کار اـست تا طی  ـس ال  ۴های تجاری و ارزی در دـس ادرات ایران به  ـس د ۷۰آینده ـص همه  . میلیارد دالر برـس

اس اولویت ایه و هند و چین  تمرکز ما بر اـس ورهای همـس ادرات و با توجه به محدودیت منابع تمرکز بر کـش بندی ـص

از و کار مالی، تـس یل تجارت، انعقاد تعرفه .خواهد بود بز گمرکی، ـس یر ـس بکه توزیع و  ایجاد مـس های ترجیحی، ـه

تو کانال بازاریابی امکان ت اتر را با توجه به آیین نامه ابالغی    .های دو جانبه پولی برای تـس یل تجاری مدنظر اـس

آیین نامه ت اتر   .ـهود فراهم خواهیم کردوزارت ـصنعت، معدن و تجارت که در روزهای آتی در حوزه ت اتر ابالغ می

ــت ــده اس ــاـیه، هـند و چین ـتدوین ه ــورـهای همس   خواهد  ابالغ آیـنده روزـهای  طی نیز  ـناـمه  یینآ  این   ـکاال ـبا کش

د ایش خط   .ـه ندوق در حوزه گـش تور کار قرار دارد و از فرفیت این ـص ادرات در دـس مانت ـص ندوق ـض تقویت ـص

رئیس کل ســازمان  ،  علیرضــا پیمان پاک   -  1۰/۰۷/1۴۰۰فارس    .اعتباری ال ســی دو جانبه اســتفاده خواهیم کرد

 توسعه تجارت ایران
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 مبارزه با فساد و داللی  -3

میلیارد ریال در ج رم به تعزیرات حکومتی ارجات    ۴2 بیش از  ارزا به  واحد 13۷ صـنعتی  و صـنفی تخلف دهپرون

د تین روز فروردـه ی واحد  ـه ریور پایان تا جاری  الین سـ ه از نخـس نعت، معدن و تجارت    نظارت و  بازرـس اداره ـص

  ـصنفی  واحد ۴۵1 و هزار  ت  مد  این  یط.   کیپ های تـشدید بازرـسی کرده اـستـه رـستان ج رم اقد ام به تـشکیل ا

 تعد  اد  تعد از  که اند گرفته  قرار  بازرسی  مورد رمج  های  ـه رـستان  ـسط   در  ـصنعتی و  خدماتی( ی، توزیع )تولیدی، 

دارو دانـشگاه    و غذا و  ب داـهت  معاونت  ویژه،  فرمانداری  ورح ـ  با مـشترک  گـشت  ـصورت به  اهاز بازرـسی وردم  2۷ اد

پرونده   انجام ـهده اـست ... و  اـصنا   اتاق  کـشاورزی،   ج اد  عمومی،   نعلوم پزـهکی ج رم، تعزیرات حکومتی، اماک

  و احتکار تقلب،  عرضـه،  از اتامتن  فروهـی،   کم  گرانفروهـی،   ه؛از جمل تخلف  ادهم   16۵تعداد     با واحدها این فتخل

ــی  ارزا ـبه قیـمت  درج ـعدم و دخریـ  ـفاکتور اراـئه م ـعد ـــناس میلیون رـیال تکمـیل و   ۷۰۴میلـیارد  ۴2 از بیش ـکاره

ــت ــده اس ــال ه ــتان ارس ــ رس ــیدگی و برخورد قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ه روزنامه تجارت   .ج ت رس

 ه رستان ج رم  تجارت و معدن صنعت،  اداره  رئیس اتحاد،  امب ن -   11/۰۷/1۴۰۰

 

  علم نافع تولید  -۴

 ی و مجر یعموم   مانکاریمانند پ  ییهانهیدر صنعت ساختمان که در زم  فعال یدیو تول ساختمانی یهااز هرکت  یکی

الایذ تن باالتر ـص ور  نی)با داـه تن ماهـ   دی(، تولیرتبه مرتبط کـش و ناوگان مج ز ج ت    آالتنیبتُن آماده )با داـه

ــاـمل کفووا، بلو  یانوات قطـعات بتُن دیـ حـمل و پمـواژ(، تول و پژوهش    قی( و تحقگریـجدول و انوات قطـعات د  ک، )ه

گاهی)آزما ته، در   تیمرتبط( فعال  یهادر حوزه یو پژوهشـ   یقاتیتحق یهاپروژه  یدانش و اجرا  دیهمکار، تول  ـش داـه

ــاختـمان را از ب  یازـهایـ نظر دارد ن ــده در ا نیفـناوراـنه خود در حوزه س و ـبا کـمو فـناوران در    رانیاختراـعات ثـبت ه

 مرتفع کند.  دادیقالب رو

ــال ـجار  آـبان  26در روز    دادیـ رو  نیا ــودیبرگزار م  یس ـنام ثـبت  یآـبان ـماه م ـلت دارـند ـتا برا 1۵مـندان ـتا و عالـقه ه

  اقدام کنند.

ــ   یهااز هــرکت یالبرز و برخ یم و فناورعل  پارک یبا همکار  دادیرو نیا  ژه یو  ســتاد تیو با حما  یبخش خصــوص

ـــعه فـناور ــبـکه نانو،   یهایتوس ـــعه نانو،   فـناوری تـبادل ه ـــتاد توس  انجمن  و یو نوآور  یفـناور هایچالش برنامه س

 .هودمی برگزار استان البرز  انیبندانش یهاهرکت

ــده در ا یازهاین ــامل   دادیرو نیمطرا ه ــوندهمیخودترم  یهابتن"ه  ی هابتن"،  "نانو گرافن یحاو  یهابتن"، "ه

وندهیخودتم ر"و   "زـه به ـض ازه پ  بیمحاـس اخته شیرفتار ـس ودیم   "ـس اـه نعت    یهادهیا  ری. ـس مطرا در حوزه ـص

 خواهد هد.  یبررس  انیهرکت دانش بن نیا  یدر مرکز نوآور  جذب یبرا زیساختمان ن

ه اوران  ـب انو، فـن اد ـن ـــت ل از س ات ا  ینـق ت اختراـع ات خود را قبال در اداره ثـب ه اختراـع ت کرده  رانیـک اثـب د ـب   لتکمیـ  اـن

   1۴/۰۷/13۰۰ سنایا .مند هوندب ره  یآن ج ت داور ژهیو ازیاز امت توانندیاطالعات اخترات م 
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نایع معدنی،     هایـهرکت و  موـسـسات مرکز ماه جاری از ـسویم ر   1۹رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن و ـص

هود تا استفاده از الگوی نوآوری باز برقراری ارتباط یاـست جم وری برگزار میر فناوری  و  علمی معاونت بنیاندانش

 .میان صاحبان ایده، نخبگان، فناوران، هرکت های دانش بنیان و سازمان های صنعتی سرعت گیرد

نایع معدنی، فناوریمدیریت آب و انرژی در بخش  ازی  معدن و ـص مندـس های نوین در معدن، تحول دیجیتال و هوـه

ین آالت معدنی، روا اخت و تعمیر قطعات و ماـه نایع معدنی، ـس ا ، ـص افات عمیق، حفاری و اکتـش های نوین اکتـش

به  این رویداد بســتری برای پاســخگویی . اســتخراج و فرآوری عناصــر نادر و خاص محورهای این رویداد اســت

ها و مراکز علمی و  کند تا از تخـصص نخبگان، دانـشگاههای فناورانه در حوزه معدن و ـصنایع معدنی فراهم میچالش

ود تفاده ـه ی در این زمینه اـس رکت های دانش بنیان و فناور   .پژوهـش ب و کارهای نوپا و ـه همچنین حمایت از کـس

رـسانی عرـضه و تقاـضای فناوری در ـصنایع معدنی نیز از    فعال در این حوزه نیز از رویکردهای این حوزه اـست. به هم

ــت ـکه ـبا برگزاری این روـیداد رد می دـهد ـــنایع مختلف  .دیگر اـقداـماتی اس برگزاری این روـیداد می تواـند برای ص

همچون تولید کننده های محصــوالت و فرآورده های معدنی، تولید کننده محصــوالت و فرآورده های هــیمیایی،  

ــدتولـیدکنـندـگان  ــرفـته ـکاربردی ـباه ــین آالت و تج یزات پیش این روـیداد در اداـمه .فرآورده ـهای پلیمری و ـماه

  –  11/۰۷/1۴۰۰ایســنا  .هــودســلســله رویدادهای ارتقای تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره های ارزا برگزار می

 گزارا ایسنا

 

یمی ـه یدتندگویان موفق به  رکت پتروـه ان جوان مجتمع ـه ـص ور، تممین  متخـص ازی قطعات کموروـس هوای  بازـس

دند رده انتقال چیوس واحدهای پلیمری ـه ال    .فـش ال وتولید،   1۴۰۰از ابتدای ـس عار ـس تاکنون به منظور تحقق ـه

زدایی در امر تولید در هرکت  های بسیار م می برای پشتیبانی و همچنین مانع ها« فعالیتزداییها و مانعپشتیبانی

را    PET1توان بروزرـسانی ـسیـستم حفافت کاتدی و ـسیـستم کنترل کارخانه  ها میه از جمله آنانجام ـهده اـست ک

در جدیدترین و آخرین برنامه کارهـناسـان این هـرکت با تکیه بر همت و دانش داخلی برای اولین بار در   .نام برد

  PET2احدهای پلیمری کارخانه  کـشور موفق به بازـسازی قطعات کموروـسور تممین هوای فشرده انتقال چیوس در و

ــدـند ــور در ـحداـقل زـمان ممکن یعنی در ـمدت  .   ه ــازی قطـعات این کموروس ـــباـنه روزی   2ـبازس هفـته، ـبا تالا ه

رکت انجام و   ان ـه ـص تمتخـص ر و پس از انجام تـس عیت  در مدار تولید قرار گرفت که در حال حاـض های الزم، وـض

ده  یار مطلوب ارزیابی ـه تعملکردی آن بـس ا فخر -  12/۰۷/1۴۰۰فارس   .اـس یمی ،  غالمرـض رئیس تعمیرات پتروـه

 ه یدتندگویان
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 تولید رقابت پذیر و صادرات محور -۵ 

ــال از مرز  6تولید انوات پلیمر هرکت پتروهیمی تبریز در   ــت امســ   2۴هزار تن گذهت و افزایش   1۵۸ماه نخســ

  6محقق کرد.به گزارا ـهرکت پتروـهیمی تبریز، این ـهرکت در  را    ۹۹درـصدی ـصادرات نـسبت به دوره مـشابه ـسال 

درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه   2۴هزار تن انوات پلیمر تولید داهــــــته و افزایش   1۵۸ماه نخست امسال  

ــال  ــادرات محصو  ۹۹ســ ت در سایه استقرار راهبردی صحی  به  الرا محقق کرده که این تداوم ج ش تولید و صــ

اس این گزارا، با افزایش فرفیت تج نتیجه  ت.براـس یده اـس اهد افزایش سـ یزات و انجام طرا های تورـس عه ای ـه

یمی تبریز بوده ایم. پتروهیمی ال در هرکت پتروهت امسـ ماه نخسـ  6ت پلیمری در  الادرات محـصومیزان تولید و صـ 

ر دـستور کار قرار داده اـست. به دنبال  تبریز در ادامه مـسیر توـسعه، احداو واحدهای اتیل بنزن و پلی اـستایرن را د

و تایرن و وجود فرفیت خالی در تولید محـص عه واحدهای موجود اتیل بنزن و  الکمبود اـس تایرنیو توـس ت پلی اـس

ه ای ـجدـید در   ـــع ــد.طرا ـهای توس ال خواـهد ه ا اـحداو واـحدـهای ـجدـید در این مجتمع دنـب ایرن منومر ـب ـــت اس

یمی تبریز در حالی کلید خورده ا اهد مراحل تکمیلی اج  تسـ پتروـه رفت  شـ رای طرا پلی پروپیلن با مقدار پیکه ـه

روزنامه    .هزارتنی در این ـهرکت هـستیم 31۰درـصدی و آغاز عملیات ـساختمان طرا پلی اتیلن ـسنگین   ۷۰بیش از  

 گزارا هرکت پتروهیمی تبریز   –  1۰/۰۷/1۴۰۰اقتصاد پویا 

 

نعت 1۷از رـهد تولید  تجارت حاکی   ره وزارت ـصنعت، معدن وبررـسی آمارهای رـسمی منتشـ  ی و  محـصول منتخب ـص

ـ معدنی ت ـ الان از این موضـوت به عنوان افزایش عا پایان مرداد ماه اسـت. کارهـناس رمایه گذاری و  قه جامعه به س

دستگاه    ۷۰۰هزار و   ۷۵3ال ت داخلی در پنج ماهه نخست امسکارخانجا  حفافت از فرفیت های تولید یاد می کنند

بیـشترین رـهد   ـصدی اـست.در 1/۴کولر آبی تولید کردند. این آمار در مقایـسه با مدت مـشابه پارـسال حاکی از رـهد  

  ۵۴۹درـصد اـست و کارخانجات موفق ـهدند   ۸/36تولید لوازم خانگی در این مدت مربوط به ماـهین لباس ـهویی با 

تا ابتدای ـه ریورماه امـسال با ـصدور پروانه های ب ره برداری، بیش    ید کننددـستگاه از این محـصول تول  ۹۰۰هزار و 

نعتی    6۰۰هزار و  2از   د که با رهـ واحد ـص افه ـه ابه به چرخه تولید اـض ه با مدت مـش د حدود چ ار درـصدی در مقایـس

ال از بین  یی امستجارت، در پنج ماهه ابتدات، معدن و  می وزارت صنعالمطابق آمارهای اع.  پارسال همراه بوده است

نایع معدنی،   12 لی و عمده بخش معدن و ـص ول اـص د   6محـص مش آلومینیوم با رـه ول از جمله کاتد مس و ـه محـص

ــول دیگر از جمـله فو 6تولـید و   ــدند المحص ــیـمان با کاهش تولـید مواجه ه ــ در پنج ماهه نخ  د.و س ــال  س ت امس

د خام هدند. آماری که در هم سنجی با پارسال  الفو تن  ۸۰۰هــــزار و    ۸۸2میلیون و  1۰دسازان موفق به تولید  الفو

 گزارا ایرنا   – 1۰/۰۷/1۴۰۰روزنامه اقتصاد پویا   .درصدی است ۸.6حاکی از افت  
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یا و اتحادیه اروپا مذاکره می ورهای منطقه اوراـس ل به کـش ادرات عـس تان برای ـص ادرات   .کندایران با قرقیزـس ایران فرفیت ـص

االنه   یا و اتحادیه اروپا را دارد  1۰هزار تا  ۵ـس ورهای منطقه اوراـس تان به کـش ل از طریق قرقیزـس ادرات این    .هزار تن عـس ـص

االنه بین   ادرات عـسل   .میلیون دالر برای کـشور ارزآوری خواهد داـهت  1۰تا   6میزان عـسل ـس تان برای ـص مذاکرات با قرقیزـس

تن عسل از کشور صادر    ۹۸۵حدود یو هزار و    ۹۹سال    .اروپا ادامه داردایران از طریق این کشور به منطقه اوراسیا و اتحادیه  

صندوق حمایت از توسعه صنعت .  تالا می کنیم عـسل ایران به ـصورت بـسته بندی و فرآوری ـهده ـصادر ـهودهمچنین     .ـهد

  این  ع ــو  زنبورداری  یهاتحاد و  تعاونی 2۵۰ میلیارد تومان هــروت به کار کرد و اکنون  2۰با ســرمایه    ۹3زنبورداری از ســال 

 مجری طرا توسعه زنبورداری کشور،  حسین اکبرپور - 1۴۰۰/ ۰۷/ 1۰ایرنا  .هستند صندوق

سـال در پاالیشـگاه روغن سـازی    ۵پس از   "هازداییها، مانعتولید؛ پشـتیبانی"تولید روغن موتور الوند در سـال 

توجه به ایتکه تمرکز ـهرکت نفت ایرانول بر تنوت محـصوالت های گذـهته با در ماه  .ایرانول در ـه رآبادان آغاز ـهد

  با بوده...   و  ریـسین  رویال،  ـسوپر ـسوپررونیا،    و تکمیل ـسبد کاالی خود با تولید محـصوالت با تکنولوژی باال اعم از

  در  محصــول این  تولید  خط بازار  محبوب و  قدیمی محصــوالت  تولید ســرگیری از  بر مبنی  محترم مدیرعامل تاکید

ارائه این محصـول که نامی آهـنا برای مصـر    .هـد  فعال  و  نوسـازی ب سـازی،  آبادان  در  ایرانول نفت پاالیشـگاه

ده بود وی دارندگان خودرو مواجه ـه تقبال بی نظیری از ـس ته با اـس ت در گذـه ال خطوط  ۵پس از .کنندگان اـس   ـس

گاه  در  الوند لیتری  2۰  چلیو  پرکنی روت ابادان  پاالیـش ت کرده فعالیت  به ـه د مقرر و  اـس ول این فروا  ـه به   محـص

ورت ود ـص تقیم در آبادان انجام ـه ه مـس رکت نفت ایرانول در خودرو های دیزلی، بنزینی و  .عرـض ول ـه این محـص

همچنین ـصنایع حمل و نقل دریایی قابل اـستفاده است و امیدواریم با افزایش فرفیت تولید این محصول بتوانیم در  

تانای نزدیو عرآینده تقیم الوند را در اـس ه مـس یمـض ته باـه روابط  گزارا -   11/۰۷/1۴۰۰فارس   .های همجوار داـه

 عمومی هرکت نفت ایرانول

 

محصول راهبردی در ه ریور ماه در این مجتمع عظیم   تولید  در  جدید افتخاری  فوالد ایران  ـصنعت  در ما گرانهـ الت

نعتی ثبت کردند و  تولید  جدید های  رکورد .ـص ـه ریور،    21  در متر میلی نیم  و پنج کال  تن 26۴  املت هـ المحـص

ــتن رکورد قبلالتن ک 2۷1 ــکس ــ ریور 2۴ در ی  پنج ونیم میلی متر و ه  13  در  متر میلی  1۰ کال   تن  32۸  و  ه

یفت گروه یو و  ه در ـه یفت گروه چ ار در    ۷  التن ک  23۸ـه ریور هر ـس ت  26میلی متر در ـه  .  ـه ریور اـس

و  2۰۰هزار و   1۹همچنین تولید   در ـه ریور ماه  12و   1۰،هفت ونیم،   ۷  در مقاطع پنج ونیم، الت کالتن انوات محـص

ت  2۵در تاریر   ابقه اـس اله خط مونوبلوک بی ـس ورکورد های قبلی م   .ـس امل تولید  الحـص ته ـه ال های گذـه ت در ـس

ول ک امل حدود  المحـص ول ک  2۴۰  پنج ونیم میلی متر ـه یفت، تولید محـص میلی متر هم به   1۰  التن در یو ـه

ت  22۰میزان حدود   یفت اـس و .تن در یو ـه عه بازار محـص یی که  الت مونوبلوک و ارزا افزوده باالباتوجه به توـس

ف ان  آهن  ذوب  نورد  یدارند، م ندسـ  نعتی گام بزرگی را برای التدارک مقدمات تولید برای تولید ک با اـص   های ـص

  نورد  م ندسی  کارکنان  کال ،   تولید موانع  رفع  رایب میلی متر برداهت  12تا   ۵۵افزایش تولید انوات این محـصول از  

  ال م بیـشتری از بازار کمعاونت فروا برای گرفتن سـ  های  برنامه براـساس و  الاز ابتدای امسـ  3۵۰در کارگاه نورد  

ــ  ــالا  ـبا  و  روتبرـناـمه افزایش تولـید را ه ــتی  و  نواقص  اص در    تنی هزار  16 رکورد دو  ثـبت  ـبا دـندهــ  موفق  ـها  ـکاس

روزنامه    .در این زمینه برداـهته ـهد  بزرگی گام ماه   ریورهزار تنی در هـ   2۰واکنون هم با رکورد    امـسال  تاردیب شـ 
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