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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 

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

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

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

معیشت مردم کشورمان بوده است. هرچند که به فرموده   گشایش زندگی و  مشهود نبودن دستاوردهای این شعار بر 

( ، به انجام  اری کرونا  م تحریم های ظالمانه و بی   )   شرایط بحرانی   رغم ، کارهای بسیار خوبی در سال گذشته ، علی ایشان 

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

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

و    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 تحقق  

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

  ی محصول   ی  خارج   ب ی و واردات رق   ی قانون   ی ضعفها   ... وجود آورد. مردم به   ی در زندگ   ی ش ی گشا   د ی جهش تول 

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

 .. . شود ی است و موجب شکست خوردن آن م 

از جمله قاچاق، واردات بی رویه، داللی و ... همچنین عدم حمایت  ی  موانع متعدد به  تبیین شعار    در   همچنین معظم له 

ت ها و ظرفیت  ی مز   شرکت های تولید کننده دانش و مهمتر از همه استفاده نکردن از   ، جامع از تولید داخلی های الزم و  

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

 ند. دانست اقتصاد کشور  توسعه  اشاره داشته و این مشکالت را مانع    . ..   گ جهان و ر پرجمعیت و بز   کشورهای 

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

نهادهای حکومتی و مشارکت مردم در بستر سازمان های مردم نهاد؛ برای یاری رساندن به اقتصاد کشور تاکید فرموده  

 اند. 

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

 .  « وکار  کسب  موانع  و  ها  چالش »   و  « سرگردان  های 
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 چگونگی  که   ت اس  نهفته  ملی  تولید  از  جانبه  همه  حمایت  و  تقویت  در  نیز  ها   گره  این  کردن  باز  راهکار  بر همین اساس، 

  . است  شده  آورده  به درستی    رهبر معظم انقالب  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 

زیرشاخص های آن؛  شاخص و     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

   ها مانع زدایی   -2

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

 

 
 

 مردمی کردن اقتصاد و مشارکت تشکل های مردم نهاد
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 پشتيبانی ها 
 

 استفاده از ظرفیت های مختلف داخلی -1
ــا تامین تا پایان سال نداریم ــی از حیــ ــ ــل، نـران ــکر داخــ ــه شــ ــل عرضــ ــه فصــ ــ ــه ب ــا توجــ ــ ــال پیش .   ب امســ

هزار تن دیـر شــکر وارد 200هزار تن برســد که اگر  ۵00بینــــی می شــــود کــــه تولیــــد شــــکر بـــه یــ  میلیون و 

حداقــــل نیــــاز ســــالیانه شــــکر بــــه واردات ی  میلیــــون تــــن  .بــــازار شــــکر همانــــان آرام خواهد بودشــــود، 

هــــزار تومان و شکر بسته بندی  1۵اکنون قیمت هــــر کیلو شــــکر فله بــــرای مصره کننده   . است تا دچار کسری نشویم

ــده ه.   هزار تومان است20تا  18 ــ ــکر در بنادر  براین اساس قیمت تمام ش ــ ــر کیلو ش ــزار و 12ــ ــ تومان است که با 800ه

تومان و با احتـساب ـسود کارخانه  800هزار و  1۴احتـساب هزینه های حمل و ـضایعات قیمت هر کیلو ـشکر تـصفیه درب کارخانه  

ــ.   تومان به فروش می رود۵00هزار و 1۵تا  300هزار و 1۵شکر با نرخ   ــکر در همی ــی شــ ــ ــت جهان ــر قیمــ ــ ــن حد باقی  اگ

ــکر برای سال آینده  ــران قیمت شــ ــت جهانی نـــ ــــش قیمــ ــا افزای ــ ــا ب ــ ــا بازار نداریم، ام ــکلی در بحــ بماند، مشــ

ــم  .  هستیم ــ ــت خواهی ــ ــکر محدودی ــت چ ندر و نیشــ ــرای کشــ ــ ــده، ب ــ ــران آب در آین ــ ــه بح ــ ــه ب ــ ــا توج ــ ب

وابســــتـی به خارب به ســــبب مســــ له آب بسیار حایز اهمیت است.   داشــــت که به اعتقــــاد بنده کاهش تولید داخل و

بــــا وجــــود آنکــــه اســــتمرار رونــــد خشکســــالی، تامیــــن آب شــــرب را هـــم دچــار مشــکل می کند، از این رو  

ــه میزان کشــــت های آب بر کاهــــش یابد تا در آینده مس له بحران آب را م ــم کــ ــ ــنهاد داده ای روزنامه    .هار کنیمپیشــ

 محســین بهمنــی، دبیر انجمــن تصفیه کنندگان شــکرالغ  - 1۴00/ 09/ 02عصر اقتصاد 

 

مجهز به قوای محرکه ـساخت داخل بوده و دارای بالترین اـستانداردهای موجود ایران خودرو دیزل های ـشرکت  تمامی کامیون

ت،   تاندارد یورو چهار اـس ولت دارای اـس ت که با تجهیز به  موتور این محـص ه   DPF اـس تریان عرـض )فیلتر جاذب دوده( به مـش

ـسیاـست های کالن ایران خودرو دیزل، حرکت به ـسمت    .نیز به اـستاندارد یورو پن  ارتقا خواهد یافت  1۴01می ـشود و در ـسال 

ت، تفاده از ظرفیت های تولید داخل اـس رکت تولید می  حداکثر اـس ر در این ـش ولتی که در حال حاـض ود، با موتورهای  محـص ـش

موتور نـصب ـشده بر روی محـصولت ـساخت داخل   .ـسازی ـشده و تولید می ـشودبنزینی اـست که در ـشرکت ایدم تبریز داخلی

اسـتفاده می شـود، هر دوی این    ۴۵۷بوده و در اتوبوس موتور   3۵۵تن، از موتورهای گروه    2۶تن و   19از جمله انواع کامیون  

موتور کامینز که از بهترین برندهای موتور دیزلی به ـشمار می رود،    .تولید می ـشود خودرو دیزل  ایران محـصولت در مجموعه

ود ب می ـش تاندارد بوده و بر روی یکی از مدل های خودروی دیزلی نـص ط  اـس   20ایران خودرو دیزل در    .دارای بالترین ـس

و آمادگی کامل خود را برای تولید و تحویل ـسالنه هفت ـسال گذـشته، در نوـسازی ناوگان باری و مـسافری همواره پیـشرو بوده  

هزار دسـتـاه کامیون با همکاری سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مشـروه به اصـالگ الـوی تامین مالی اعالم کرده  

 مدیرعامل ایران خودرو دیزل، جواد توسلی مهر - 1۴00/ 09/ 01فارس  .است
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نایع  ول جدید موردنیاز در ـص ازی و  ازیتریلرسـ محـص دلتکیه بر توانمندی های داخلی در مجتمع فو با  خودروـس با تولید ـش در طرگ  د ـس

عه مجتمع فو نعتی کشـ لهای توـس ب به نیازهای ـص با، پاـس ازی و  تأمین و اـست  برخوردار زیادی اهمیت  از  ورد ـس نایع خودروـس مواد اولیه ـص

 استراتژی   به توجه  با و  تادر همین راس تریلرسازی که از صنایع مهم کشور محسوب می شوند نیز در دستور کار این مجتمع صنعتی است

ــنعت  دو  بودن ــور، مجتمع فو ص ــازی در کش ــازی و تریلرس ــبا اقدام به تولید گریدلخودروس  نموده که یکی از  TM500 QSTEد س

ت  لت پرکاربرد در تریلرـسازی اـست. این محـصول با تکیه بر دانش و توانمندی های متخـصـصان داخلی و در راـستای توـسعه محـصولمحـصو

با در تمامی مراحل  لش و پـشتکار کارکنان دلـسوز فوالت  .کاربردی در ـصنایع کـشور تولید گردیده که باعا افتخار این مجموعه اـست د ـس

عه،  ودلاز د  قبل و بعد از توـس وب می ـش بد تولیدات این مجتمع محـس ول در جهت تکمیل ـس لی تولید این محـص .  روزنامه تجارت  یل اـص

 د سبالمدیر عملیات مجتمع فو، بهمن خلیلی  - 03/09/1۴00

 سرمایه گذاری ی وقانون اعطای مشوق های تولیدی،  -2
هزار میلیارد ریال اـست که   1۴828/ 9ت پرداختی بان  ها طی هفت ماهه ابتدای امـسال به بخش های اقتـصادی مبل   التـسهی

بان  مرکزی     افزایش داـشته اـست  (درـصد ۵8/ ۵معادل )هزار میلیارد ریال    ۵۴۷۴/ 2در مقایـسه با دوره مـشابه ـسال قبل مبل 

هی م کردالاع هم تـس ال رمایه دـست پرداختی در قالب  ال: ـس ادی طی هفت ماهه ابتدای ـس ر گردش در کلیه بخش های اقتـص

ت پرداختی بابت تأمین  السهم تسهی  . ت پرداختی استالدرصد کل تسهی  ۶۶/ 9هزار میلیارد ریال معادل   991۷/ 8جاری مبل   

ال جاری معادل ـس نعت و معدن در هفت ماهه ابتدای ـس ت که هزار میلیارد ریال بوده ا 3۴۷۶/ ۶رمایه در گردش بخش ـص ـس

ی    ی  یافته به    3۵/ 1حاکی از تخـص د از منابع تخـص ادی  ـسدرـص هزار    991۷/ 8مبل   )رمایه درگردش کلیه بخش های اقتـص

  ۷9/ 1ت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل الهزارمیلیارد ریال تسهی  ۴39۷/ ۶حظه می شود از  الم  .اـست (میلیارد ریال

د آن   ردر تأمین    (هزار میلیارد ریال 3۴۷۶/ ۶مبل   )درـص ده اـست که بیانـر توجه و اولویت دهی ـس مایه در گردش پرداخت ـش

ت ال جاری اـس یر جاری، م . به تأمین منابع برای این بخش توـس  بان  ها در ـس حظات مربوه به الهمانان باید در تداوم مـس

 ر تقاـضای کل در اقتـصاد نیز بودن پتانـسیل تورمی ناـشی از فـشاترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتکن

اس،   . ت به افزایش توان مالی بان  ها از طریق افزایش  ـضبر این اـس رمایه بان  ها، کاهش  ـسرمایه و بهبود کفایت ـسروری اـس

هی حی  اعتباردهی بان  ها، افزالتـس یر ـص رمایه در  ـسوری بان  ها در تامین    ایش بهرهت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مـس

مت بازار  گردش تو اعف بر دارایی بان  ها و ترغیب بنـاه های تولیدی به ـس ارهای مـا رمایه به عنوان  ـسلیدی، پرهیز از فـش

گزارش    –  1۴00/ 08/ 30روزنامه ابرار اقتصـادی    .توجه ویژه ای کرد  (ایجادی)ی  ابزار مهم درتامین مالی طرگ های اقتصـادی  

 ایسنا

تا پایان آبان راه اندازی و به چرخه    1۴00درصد از ابتدای ســــال  ۶0ی لطــــرگ ســــرمایه گذاری نیمه تمــــام بــــا پیشــــرفت بــــا 8۷

ــدازی طرگ های مهم و نیمه تمام یکی از اولویت های کاری سازمان صنع .تولید اضافه شد ــ ــد  ۴1 .ت، معدن و تجارت استراه ان ــ واح

ت، بــه چرخــه  التولیــــدی راکــــد و غیرفعــــال اســــتان از ابتــــدای امســــال تــــا پایــــان آبــــان بــا رفــع موانــع و مشــک

ــ لواحــــد تولیــــدی بــــه د ۴1ایــــن   .فعالیت و تولید بازگشت ده بودند  یــــل مختلــــف تعطیــــل و از چرخــــه تولیــــد حــــذه شــ

ــن مدت از   .زم احیا و به عرصه تولید و اشت ال بازگشتندلکه با پیـیری های  ــ ــه در ای ــ ــی ک ــ ــات مهم ــ ــر از موضوع ــ ــی دیـ ــ یک

ــــود که کمتــــر از ظرفیــــت فعالیت می کننــــد کــــه در ایــــن   ســــوی سازمان صمت پیـیری شد، افزایش تولید در واحدهایــــی ب

واحــــد تولیــــدی اســــتان افزایش   10۴ت بــــا رفــــع موانــــع و انجام پشــــتیبانی های مالی و بانکــــی در  خصــــوط طــــی این مد

ولویت هــــــای اصلــــــی ســــــازمان بر محورهای تاکید بر ساخت داخل و پشتیبانی و مانع زدایــــــی در  ا .تولید انجام گرفته است

ق و جهــــش تولید، اجرای طرگ هــــای نیمه تمــــام، افزایــــش صــــادرات و واحدهــــای تولیــــدی اســــتان به منظــــور تحقــــق رون

ــوی  ــم فکری و همکاری از ســ ــ ــت ها ه ــن سیاســ ــ ــرای ای ــر اجــ ــ ــد ب ــ ــه بای ــ ــت ک ــازار اســ ــ ــم ب ــ ــت واردات و تنظی ــ مدیری

ــتـاه های اجرایی واقتصادی استان صورت بـیرد ــ ــایر دس ــ ــنه دل - 02/09/1۴00روزنامه عصر اقتصاد  .س ــ رییس سازمان ،   علی تش

 صنعت، معدن و تجارت اســتان ســمنان
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 مانع زدایی ها 

 قاچاق کال  -1
تاقدامات لزم برای برخورد با ورود قطعات کالهای کره ده اـس ور انجام ـش فر مرزی تا داخل کـش ور از نقطه ـص یکی    .ای به کـش

خارجی، ورود قطعات به داخل اـست که با ـسرهم کردن آنها تبدیل به کالی نهایی و قابل  از ـشیوه های واردات قاچاق کالهای  

وند ه در بازار می ـش ور اتفاق نمی افتد،  .عرـض یوه به میزان قابل توجه در کـش ریزی  برای کاهش این نوع قاچاق، برنامه  این ـش

ـیرانه برای عدم ورود و اقدامات م ت و اقدامات پیـش ده اـس قابله ای در جهت برخورد با ورود این قطعات از نقطه لزم انجام ـش

ور در مبادی فر مرزی تا عمق کـش ده  طراحی  مختلف ـص ب  برخورد  تا ـش ورت   آن  با  مناـس این لوازم و قطعات آن در    .بـیرد  ـص

ود ور ایجاد نـش تاد مبارزه با قاچاق کال و ارز قرار دارد تا خللی در بازار کـش ت برخورد قطعی ـس ان می عالیم موجو  .لیـس د نـش

ــت ــال جاری ورود کالهای غیرقانونی کاهش یافته اس علی مویدی خرم    -  1۴00/ 08/ 30ایرنا    .دهد در هفت ماهه نخســت س

  رییس ستاد مبارزه با قاچاق کال و ارز،  آبادی

   علم نافع تولید -2
در کشـور به دانش فنی سـاخت، تعمیر،  هزار یورو صـرفه جویی برای نخسـتین بار    2۵0شـرکت انتقال گاز ایران توانسـت با  

این تجهیز راهبردی به دلیل   .)فویت( آلمان دسـت یابدVOITH بازسـازی و راه اندازی گیربکس الکتروکمررسـور شـرکت

ده بود، ته تاکنون از مدار خارب ـش ال گذـش ش ـس ازنده از ـش رکت ـس با بازخوانی    محدودیت های بین المللی و عدم همکاری ـش

تاـسیـسات تقویت   F تیابی ـشرکت انتقال گاز ایران به دانش فنی تجهیز، گیربکس الکتروکمررـسور واحدبخـشی از فرآیند دـس

ال   ار گاز تبریز، ـس ال    1393فـش ب و در ـس د  300پس از    139۴نـص اعت کارکرد به دلیل مـشکالت فنی از مدار خارب ـش این    .ـس

د در پایداری انتقال گاز به ویژه در فصــل ســرما بســیار حایز  راه اندازی این واح تجهیز از به روزترین فناوری ها بهره می برد

ت، ور تحقق یافته اـس تین بار در کـش  8.۴ورودی این گیربکس از الکتروموتور با توان   اهمیت بوده و این خودباوری برای نخـس

MW   1۵00و دور RPM مورد  ـساعت  هزار  ۷0  تا تواند  می و   تامین می ـشود و خروجی آن که به کمررـسور گاز وـصل می ـشود  

 مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران،  دانامهدی جمشیدی - 1۴00/ 08/ 29ایسنا  .گیرد قرار برداری بهره

 تولید رقابت پذیر و صادرات محور -3
رکت ال تا پایان مهرماه  ـش ه مس، از ابتدای امـس ور فعال در عرـص نایع معدنی کـش   ۷89هزار و    1۶۷ها و کارخانجات بزرگ بخش معدن و ـص

های بزرگ بخش معدن و برپایه آمارهای ـشرکت  .دهدـسنجی با پارـسال رـشد ـسه درـصدی را نـشان میتن مس کاتد تولید کردند که در هم

ور،   نایع معدنی کـش ـاه و لیاین  مجتمع تن از مجموع کاتد مس تولیدی مربوه به عملکرد مهر ماه کارخانه ۴۶1هزار و   2۴ـص های پالیـش

 تولید برای اولیه  خام مواد  عنوان به کاتد مس  .رشـد هفت درصـدی تبت کرد  99ک اسـت که در مقایسـه با مهر  مس سـرچشـمه و میدو

 آلیاژی  فولد  و برنز برن ،  مانند  آلیاژهایی ـساخت برای مـسی  کاتد از .  دارد  کاربرد مس،  آلیاژ برای و  دارند بال  خلوط که  مس با محـصولتی

  آلت، ماـشین و برقی  وـسایل  نقل،  و  حمل  در ترانـسفورماتور کاربرد وـسیعی دارد،   و  کابل ـسیم،   ـصنایع  در اینکه  بر عالوه  و  ـشودمی  اـستفاده

اخت و دفاعی تجهیزات از و ـس ره به ـس دمی  مـص ال حاکی از تولید   .رـس ی در هفت ماهه ابتدایی امـس  ۵09هزار و   208آمارهای مورد بررـس

مس آند  .درـصد افزایش داـشته اـست 2آباد اـست که در مقایـسه با مدت مـشابه پارـسال ونتن مس آند در کارخانجات ذوب ـسرچـشمه و خات

ید  تن  ۷2۵  و  هزار  29 رقم  به تولیدی این واحدها در مهرماه   ه  در که  رـس ابه ماه  با  مقایـس ال  مـش دی 1۶  افزایش  99 ـس ان  درـص   .دهدمی نـش

ونـون، مس  ی عملکرد واحدها ت لی  مس میدوک، ـس مه، چهل کوره، مزرعه و واحد  بررـس رچـش ال   ۵00ـس تنی در هفت ماهه ابتدایی امـس

ایرنا   .ی  درـصد افزایش داـشته اـست  99تن کنـسانتره مس اـست که نـسبت به مدت مـشابه ـسال   ۶8۵هزار و  ۷12همانین حاکی از تولید 

 گزارش ایرنا  – 29/08/1۴00
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ال تان  هزار دـس108 جاری تا پایان مهرماه، از ابتدای ـس ازنده لوازم خانـی این اـس نعتی ـس تـاه یخاال و فریزر در واحدهای ـص

ده ه ـش تتولید و به بازار عرـض یار بال و قابل رقابت با   .اـس تان بـس نعتی اـس ده در واحدهای ـص کیفیت یخاال و فریزر تولید ـش

تامین نیاز بازار داخلی به دنبال ـصادرات های خارجی اـست و به همین دلیل تولید کنندگان لوازم خانـی اـستان عالوه بر  نمونه

ول تندتولیدی خود به بازارهای هده بین محـص ال  .المللی نیز هـس تان قم طی ـس نعت اـس های اخیر در  به طور کلی بخش ـص

ها با تولید انواع لوازم خانـی به خـصوط یخاال و فریزر توانـسته جایـاه مناـسبی به دـست آورد و تولیدکنندگان این محـصول

عهنجام کارهای تحقیقاتی و اجرای طرگ ا تر از بازارهای داخلی و بینهای توـس هم بیـش ب ـس   .کنند المللی را دنبال میای، کـس

های متنوعی برای ارایه خدمات پشــتیبانی به همانین تولیدکنندگان لوازم خانـی اســتان برای رســیدن به این هده، طرگ 

ول تریان می اند وهای خود درنظر گرفتهخریداران محـص ولمـش مانتتوانند این محـص تفاده در  ها را با ـض های معتبر و قابل اـس

تفاده قرار دهند ول . موارد متعدد، مورد اـس وط در بخش لوازم خانـی به دلیل محـص ده در قم به خـص نعتی تولید ـش های ـص

رسد که این  ندگان نهایی میهای صنعتی این استان به مهمترین بازارهای کشور به سرعت به دست مصره کننزدیکی شهرک

رمایه وع از جمله مزایای قم برای ـس تموـض نا   .گذاری در بخش تولید لوازم خانـی اـس یجانی  -  1۴00/ 08/ 30ایـس ،   محمود ـس

 معدن و تجارت قم رییس سازمان صنعت،

 2۶۵هزار و   21۷ن و دلر خودرو و لوازم یدکی صـادر کرده اسـت گفت: هفت میلیو  ۷33هزار و  ۴0۷میلیون و   ۵8امسـال،   

ــت ــادرات انواع خودرو بوده اس ــادرات    ۴8۴هزار و    10۴از این میزان ـی  میلیون و    .دلر آن مربوه ـبه ص دلر مربوه ـبه ص

ی  1۵00خودروهای تا  ت که به ـس ی بوده اـس ده و آذربایجان با خرید  8ـس ادر ـش ور ـص در  در  دلر  898 و  هزار  9۷1   کـش  خرید  ـص

ورهای و  دارد  قرار رانیا،  چین،  کـش یه،  اـس نـال،  روـس تنده  بعدی های  رتبه در  ترکیه  و  عراق  اوکراین،  ـس ادرات   .ـس ارزش ـص

  22۵ و  هزار  2۷۴ با  عراق  کشـور ۶    دلر بود که به  12۴هزار و  ۴۴9سـی در این مدت تا دو هزار سـی ۵00خودروهای هزار و  

  ۷۵2 و  هزار  33  با  تایوان  دلر،  ۷2۵  و  هزار  3۴ با  روسـیه  دلر،  198  و  هزار ۴0  با  اسـرانیا  دلر، ۶0  و  هزار  ۶3 با سـنـال  دلر،

ـسی هم به کـشور ـسی ۵00دلر خودروهای دو هزار تا دو هزار و   ۵00هزار و  1۶ .دلر ـصادر ـشد  1۶۴امارات با ـسه هزار و  و  دلر

د ادر ـش   ۶۷2)  ونزویال  ،(دلر  هزار 1۴8)  کویت  توـس   نیز  متفرقه  و  دلر خودروهای حمل کال  89۶هزار و  82۵  .آذربایجان ـص

ورها  دیـر و(  دلر  هزار ورمان  از  دلر  89۶هزار و  پن    با  کـش د  خریداری  کـش ایر    93۵هزار و   129میلیون و  19 .  ـش دلر ـس

سخنـوی  ، لطیفیاهلل سید روگ   - 1۴00/ 08/ 30تسنیم    .است شده  صادر  مدت   این در  نیز خودرو  اجزا و قطعات دیـر مرتب  با

 گمرک

رکت ال تا پایان مهر ماه  ـش ورمان از ابتدای امـس نایع معدنی کـش تن   90۴هزار و   82میلیون و   1۷های بزرگ بخش معدن و ـص

ماهه امـسال بیـشترین  در هفت   .ـسنجی با پارـسال اـستتولید کردند. آماری که حاکی از افت پن  درـصدی در هماـسفنجی  آهن

تن به تبت رســید و پس از آن فولد خوزســتان با ی   8۶0هزار و    91فولد مبارکه با چهار میلیون و  اســفنجی در  تولید آهن

درصــد    19همانین بیشــترین رشــد تولید در این مدت به میدکو با    .تن در مکان دوم قرار گرفت ۵۶۴هزار و   91۴میلیون و  

ال   ید. میدکو در هفت ماهه امـس فنجی تتن آهن  ۷89هزار و  ۴۶۷رـس ال نیز متعلق    .ولید کرداـس ترین تولید مهر ماه امـس بیـش

( متعلق به جهان فولد ـسیرجان  99تن و بیـشترین رـشد تولید در این ماه )نـسبت به مهر ماه    111هزار و  ۶۶0به فولد مبارکه با  

  11برای اجرای  ریزی  میلیون تنی و برنامه  3۶اســفنجی آمارها حاکی از ظرفیت کنونی در بخش آهن .درصــد تبت شــد ۶8با  

ــید و با توجه به پیش  ۵2میلیون تن ظرفیت جدید و قابل تحقق اســت. بنابراین جمع ظرفیت به  بینی  میلیون تن خواهد رس

ــم ۵2ظرفـیت  گزارش   – 1۴00/ 09/ 01 رـناای  .ایماـنداز در این حوزه، ـبا موازـنه ـکاـمل در این بخش مواـجهمیلیون تنی در افق چش

 ایرنا
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ال  ط  1399-1۴00زراعی  در ـس ده و برآورد تولید این    1۴1، در ـس ت ـش یب زمینی کـش اورزی، ـس ی کـش هزار هکتار از اراـض

ول  ت ۵.2محـص ل پاییز که حدود   .میلیون تن اـس ال جاری با توجه به تولید بالی فـص الیانه را    ۶9برای ـس د کل تولید ـس درـص

ره ماهانه حدود  ود و همانین مـص امل می ـش ره بذر و هزار تن، نیا ۵00ـش نایع، مـص ادرات، ـص ور اعم از تازه خوری، ـص ز کـش

ره   یب زمینی پاییزه( برای مـص ت ـس هریور تا آبان ماه هنـام برداـش اله بخش عمده ای از تولید پاییزه )ـش ایعات، همه ـس   ۷ـض

انـین ـصادرات ـسه بررـسی می   .ماهه کـشور به انبار ها منتقل و به تدری  با توجه به نیاز بازار به مبادی مـصره عرـضه می ـشود

ان می دهد نزدی  به  اله نـش ال های   ۷0ـس یب زمینی در ـس ادرات ـس د از کل ـص ال انجام می  ۶در    99تا   9۷درـص ماهه دوم ـس

ود ت .ـش ده اـس ع نـش یب زمینی وـض یفی از جمله ـس بزی و ـص ولت ـس ادرات محـص ایلنا    .هیچ ممنوعیتی از طره ایران برای ـص

 ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزیفتر سبزیمدیرکل د،  حسین اص ری - 1۴00/ 09/ 01

 

میلیون ـصادرات فولدی از ـشمش فولد تا انواع مقاطع، محـصولت فولدی و آهن اـسفنجی  8.۵طی هفت ماهه امـسال بال  بر  

هفت ها در  ـصادر ـشده اـست. این در حالیـست که علیرغم ـصفر ـشدن واردات آهن اـسفنجی، بیـشترین میزان ـصادرات فولدی

ته مربوه به آهن اـسفنجی معادل   1۴00ماهه   ال گذـش ابه ـس ادرات( اـست  2۷9نـسبت به مدت مـش د )افزایش ـص بر اـساس    .درـص

نا،  اختیار  در  ایران  فولد  تولیدکنندگان آماری که توـس  انجمن ت،  گرفته  قرار  ایـس ال  ابتدای  از  اـس  ماه  مهر پایان  تا  جاری ـس

  191  و  میلیون  ـسه نـسبت  به  که  اـست ـشده  ـصادر(  بیلت و  بلوم  اـسلب،  ـشامل)  فولدی  ـشمش  انواع تن  هزار  ۵۷ و  میلیون  چهار

ادر تن  هزار ده  ـص ال  ابتدایی  نیمه  در  ـش ت  2۷  افزایش  1399 ـس ته اـس دی داـش ده در    .درـص ادر ـش کل مقاطع طویل فولدی ـص

هزار تن صادر شده در مدت مشابه   33هزار تن رسیده که نسبت به ی  میلیون و   ۴8۶هفت ماه سال جاری به ی  میلیون و 

درـصد رـشد داـشته اـست. همانین میزان ـصادرات کل مقاطع تخت فولدی در مدت مذکور ـسال جاری برابر   ۴۴ـسال گذـشته،  

   .درصد بیشتر شده است  18هزار تن صادر شده در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته،    312هزار تن است که در مقایسه با    3۶9

دا اه، ـی  میلیون و  همانین از ابـت ان مهرـم اـی ا ـپ ــال ـجاری ـت ــولت فولدی )تیرآهن، میلـرد،    8۵۵ی س هزار تن انواع محص

ته ی  میلیون و  ال گذـش ابه ـس د. این آمار در مدت مـش ادر ـش ی و غیره( ـص ده  3۴۵ناودانی، انواع ورق، نبـش هزار تن تبت ـش
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