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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

 یکلیدواژه 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 هایتحریم اثرات

 :که 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 تحریمهایی 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 .مینیست 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 دهیم قرار 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» ،«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 ۸ در 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

 

کمیسیون تلفیق تصویب کرد از  داخلی، ایت از تولیدکنندگانمورت حضردر سال جهش تولید و  نبا توجه به قرار گرفت

وه بر الکاهش میزان مالیات دریافتی از تولیدکنندگان ع ر مالیات اخذ شودتدرصد کم 5تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته 

ها و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات داخلی را به دنبال التشویق آن ها برای ادامه فعالیت در این حوزه، ثبات و ارزانی قیمت کا

رمضانعلی  - 22/10/99روزنامه ابرار اقتصادی  . رف کننده به صورت توامان استصتولیدکننده و م ها به نفعالاهش قیمت کا. ک دارد

 در مجلس 1400عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ،  سنگدوینی
 

 

 

 بهبود فضاي کسب و کار( 2
 

ـون هشــت هــزار و  ـان تســهی 96تاکـن ـارد توـم ـیب المیلـی ـای آسـ ـه بنگاه هـ ـا ـب ـا پرداخت شده ت کروـن دیده از کروـن

ـتغال و  و واریز به تمام پرونده های ثبت شده در بانک های عامل، انجام خواهد شد ـرای حفــظ اشـ ـت ـب ـاس دوـل ـن اسـ براـی

ـران پرداخت تســهی ـرار دارد. در مجمــوع الحمایت از کارـگ ـتور کار ـق ـای متضرر را در دسـ ـه واحدهـ ـی 14ت ـب ـته اصـل  رسـ

ـغ  .زیررسته شناسایی شد 850و  ـده و به اجبار تعطیل شــده اند، مبـل ـا لطمه دـی ـتقیم از کروـن ـه مسـ ـی ـک  16در کارگاه هاـی

ـال بوده، تعطیل نشده و  ـه فـع ـای کســب وکاری ـک ـانی اختصاص می یابد و در واحدهـ ـه ازای هر نیروی انسـ میلیون تومان وام ـب

ـغ  آسیب دیده غیر مستقیم از کرونا ـد، مبـل ـون تومان تســهی 12اـن درصد  12ت نیز الت پرداخت می شــود. نرخ سود تسهیالمیلـی

ـت ثبتالاگرچــه پرداخــت تســهی .است ـا مهـل ـه دارد اـم ـان اداـم ـیب ت همچـن ـای آسـ ـام کســب و کارهـ دیده از  ـن

ـام شــده و هم اکنون تنها ســه گروه گر ـا تمـ ـان دی فرصــت کروـن ـا پاـی ـر و ورزش و جــوان ـت ـگ و هـن دشــگری، فرهـن

ـت تسهی ـرای دریاـف ـد ـب ـت  - 21/10/99روزنامه عصر اقتصاد  .ت بانکی اقدام کنندالدارـن ـرکل هداـی حســین محمــودی، مدـی

ـاون ـروی کار وزارت تـع  نـی
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ند تتحت پوشش قرار گرف راستای  طرح انحصاری بیمه توقف کسب وکار ناشی از کروناواحد کسب وکار در  1000بیش از 

ایت مدر دوران کرونایی برای ح .رایط اقتصادی نامناسب است، می تواند کمک بزرگی تلقی شودشاین رویه در وضعیتی که 

رکت های بزرگ و متوسط صادر شد. شاز فضای کسب وکار وارد این عرصه شدیم و بیش از یک هزار واحد بیمه نامه برای 

م تعطیلی کسب وکارها، بیمه نامه توقف کسب وکار الرایط بیمه نامه، کسانی که پیش از اعشزم به ذکر است که بر اساس ال

رکت را دریافت کرده بودند، به محض اینکه واحد کسب وکار آن هابه دلیل کرونا تعطیل شد، مشمول شناشی از اپیدمی 

واحدهایی که در زمان آغاز  .شده و این خسارت به محض تعطیلی به حساب آنها واریز شده یا می شوددریافت خسارت 

می شود و در زمان تعطیلی های بعدی مشمول نتعطیلی صنف خود، بیمه نامه خریداری می کنند، این خسارت مشمول آنها 

سایر بیمه نامه ها نیز صادق است، بیمه گذار قبل  دریافت خسارت قرار می گیرند، چرا که طبق قانون و هامن طور که برای

 24/10/99روزنامه ابرار اقتصادی  .از حادثه باید بیمه نامه را خریداری کرده باشد تا مشمول خسارت شود
 

 

 

 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

 
 

 

قوطی کنسرو دارای کاربرد است. با ساخت رزین اپوکسی جامد پودری در تولید محصوالت مختلف از جمله مواد اولیه ساخت انواع 

 100ماهه نخست امسال با تحقق  9 .شودنیاز میواحد جدید صنعت پتروشیمی از واردات این محصول استراتژیک پتروشیمی بی

خت ریزی برای ساپس از بررسی شرایط بازار، برنامه .، کل برنامه سال محقق شده است«رزین اپوکسی»های تولید درصدی برنامه

در پتروشیمی خوزستان آغاز شده و پیش بینی می شود مطابق با « رزین اپوکسی جامد پودری»و راه اندازی خط تولید جدید 

این واحد با دانش و الیسنس ایرانی  .در مدار بهره برداری قرار بگیرد 1400بندی این واحد جدید نیمه نخست سال برنامه زمان

های موجود در کارخانه برای تکمیل و گذارد و سعی شده از امکانات، تجهیزات و ظرفیتمیمراحل ساخت خود را پشت سر 

 خوزستان پتروشیمی شرکت مدیرعامل احمدی،  رضا صالح - 21/10/99فارس  .برداری از آن استفاده شودبهره

 
 

 

 
 

هزار بشکه نفت خام سبک است  500میلیون و  6هزار تن قیر در سال و  935معادل  نفت فوق سنگین قشم  تولید نهایی پاالیشگاه

هزار بشکه در روز  70این پاالیشگاه با ظرفیت  .درصد از تجهیزات پاالیشگاه قشم توسط سازندگان داخلی تولید شده است 60و 

میلیون  135هزار بشکه در حال اجراست. تاکنون در جهت اجرای این طرح حدود  35فاز مختلف و هر فاز  2ریزی شده که در برنامه

میلیون یورو متعلق به صندوق توسعه ملی و مابقی از سوی گروه گسترش انرژی  85یورو منابع ارزی هزینه شده که از این میزان 

مراحل ساخت و اجرای این پروژه عمدتا توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی صورت گرفته است به  .پاسارگاد تامین گردیده است

شایان ذکر  .تجهیزات مورد استفاده در این پاالیشگاه توسط سازندگان داخلی طراحى و ساخته شده است درصد از 60طوری که 

است عملیات پیش راه اندازی بزرگترین پاالیشگاه قیر کشور زیرمجموعه گروه گسترش انرژی پاسارگاد بدون حضور الیسنسور 

دی ماه( با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس 25هفته جاری ) خارجی و تنها با اتکاء بر توان مهندسان داخلی روز پنجشنبه

  قاسم محمودی مدیرعامل پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم  - 22/10/99فارس  .آغاز خواهد شد

 
 

 



 
6 

 

 

 

 

 
 

ستاد  177ها درباره عدم اجرایی شدن صادرات در مقابل واردات مطابق با ابالغیه شماره همزمان با افزایش انتقادات مجلسی

سامانه جامع تجارت، دسترسی واردکنندگان به ارز صادراتی را برای استفاده از مکانیزم واردات  هماهنگی اقتصادی دولت،

این بازگشایی درحالی امروز در سامانه جامع تجارت انجام شده که پیش از این  .در مقابل صادرات از امروز باز کرده است

های رسمی از سوی معاونان رئیس جمهور همچنان ادامه ی صادرکنندگان وجود ابالغیهمشکالت ناشی از رفع تعهد ارز

برهمین اساس نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در دفاع از  .داشت

صادرات غیرنفتی،  صادرکنندگان، با ابزار گالیه از عدم اجرایی شدن مصوبات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حوزه

از امروز، مکانیزم واردات در مقابل صادرات و واگذاری  .بانک مرکزی را گلوگاه اصلی صادرات غیرنفتی کشور دانست

کوتاژهای صادراتی در سامانه جامع تجارت آغاز شده و هم اکنون واردکنندگان می توانند برای استفاده از ارز صادرکنندگان 

 خبرگزاری تسنیم  – 24/10/99تسنیم  .اقدام نمایند

 
 

 

 

 

 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 4
 

با بهره برداری از کوره شماره یک ذوب آهن، در مجموع سه کوره مورد بهره برداری قرار گرفت  سال توقف 5کوره شماره یک بعد از 

هزار تن است و طی برنامه قرار است در  800شماره یک تقریبا ظرفیت اسمی تولید کوره  .میلیون تن خواهد رسید 3تولید آنها به 

هزار تن با دو  500میلیون و  2هزار تن تولید برسد که این عدد می تواند تولید ذوب آهن را از نزدیک  600تولید این کوره به  1400سال 

فعال نبود، اما با توجه به این که این مجموعه،  پیش از این ذوب آهن زیاد در حوزه صادرات چدن .میلیون تن افزایش دهد 3کوره، به 

عملیات پیش گرم کوره شماره  .هزار تن چدن صادر کنیم 40تولید چدن مازاد دارد، در نظر داریم تا در چند ماه پایانی امسال تقریبا 

ل توقف امسال به صورت رسمی یک ذوب آهن آغاز و عملیات راه اندازی آن موفقیت آمیز بوده و قرار است این کوره بعد از پنج سا

 معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان،  مهرداد توالییان - 20/10/99اقتصاد آنالین  .به بهره برداری نهایی برسد
 

 

 

 

 

 

درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل  60درصد به لحاظ وزنی و  34ماهه امسال  9صادرات سیب درختی در 

در آذر ماه امسال  .میلیون دالر از این محصول صادر شد 460در مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی  .دهدمیرشد نشان 

هزار تن سیب درختی از کشور صادر  16هزار تن و شهریور بیش از  41هزارتن، مهر نزدیک به 84هزار تن، آبان حدود  111

هزار تن افزایش یافته است که  200ماهه سال قبل به حدود  9هزار تن در  144به عراق از  سیب درختی صادرات  .شده است

هزار تن افزایش یافته  26هزار به  22صادرات این محصول به امارات متحده عربی از  .دهددرصدی را نشان می 39رشد 

ان، عمان، ترکمنستان، اوکراین و قطر ماهه سال جاری، سیب درختی ایران به کشورهایی نظیر هند، قزاقست 9در  .است

 قائم مقام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی  زورار پرمه، - 21/10/99روزنامه دنیای اقتصاد  .صادر شد
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ماهه  9در دوره میلیارد دالر قرار دارد. بررسی آمار عملکرد در بخش فوالد  2/ 2صادرات کشور در بخش فوالد در آستانه 

درصد ارزش آن متعلق  47میلیون دالر است که  179میلیارد و 2میلیون تن به ارزش بیش از  5/ 6امسال گویای صادرات 

میلیون دالر صادر شد. بررسی ارزش صادرات فوالد  354هزار تن فوالد به ارزش  839در آذر  .به شمش )بیلت و بلوم( است

درصدی در مدت یاد شده بیشترین سهم صادرات  47ن است که شمش )بیلت و بلوم( با سهم ماهه امسال گویای آ 9در دوره 

میلیون و  2درصد را داشت. سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم  27را به خود اختصاص داد ، سپس شمش )اسلب( سهمی حدود 

 28بر هزار تن بالغ  593لیون و درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک می49بر هزار تن بالغ  772

میلیون دالر از ارقام جالب توجه  253/ 4هزار تن میلگرد به ارزش  597ها، صادرات درصد سهم وزنی را دارد. در سایر بخش

 گزارش دنیای اقتصاد – 21/10/99روزنامه دنیای اقتصاد  .ماهه نخست امسال حاصل شده است 9دیگری است که در 
 

 

 

 

 

پتروشیمی جم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الفین جهان است و ظرفیت تولید یک میلیون و سیصد و بیست هزار تن اتیلن، 

و  PE ، سیصد هزار تنHD ، سیصدهزار تن1سیصد و پنج هزار تن پروپیلن، صد و پانزده هزار تن بوتادین، صدهزار تن بوتن

یون تن پلیمر عالوه بر الفین را دارد. این مجموعه کمپلکسی از محصوالت در ، یعنی تولید نزدیک یک میلPPسیصد هزار تن

فروش  98در سال  .شرکت نیز در تابعیت خود دارد 6تا  5جنوبی و عسلویه واقع شده و مجتمعی است که در منطقه پارس

میلیارد تومان متعلق به خود پتروشیمی  100هزار و  13که از این میزان  میلیارد تومان بوده 100هزار و  15تجمیعی مجتمع حدود 

هم رکورد تولید  99های قبل شکستیم و سال رکوردهای تولید حجمی محصوالت را نسبت به همه سال 98در سال   .جم است

 ایلنا هزار میلیارد تومان فروش داشته باشیم 20بدنبال این هستیم که تا پایان سال  را از حیث میزان تولید شکستیم و 98سال 

 مدیر عامل پتروشیمی جم،  محمدرضا سعیدی  -  21/10/99
 

 

 

 

 

 

هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش  308ماهه امسال به رقم  9میزان تولید شمش آلومینیوم در 

هزار تن  203.8برابر با  98ماهه ابتدایی  9میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در دوره  .دهددرصدی را نشان می 51.2

)المهدی و هرمزال(  2و  1آمار عملکرد مجموعه های تولید شمش آلومینیوم در ایرالکو)اراک(، المهدی  .ثبت شده بود

خراسان شمالی( در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه رشد -فارس( و آلومینای ایران)جاجرم  -بندرعباس، سالکو )المرد 

 .رسید تن 774 و هزار 38 میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در آخرین ماه پاییز به رقم  .درصدی را ثبت کرد 55

هزار تن پودر آلومینا در مجموعه آلومینای ایران )خراسان شمالی( است که در  175.3آمارهای مورد بررسی گویای تولید 

 گزارش ایرنا – 22/10/99ایرنا  .رددرصدی را ثبت ک 1.8رشد  98ماهه  9هزار تن عملکرد  172.1مقایسه با رقم 
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های زئولیتی را برای جداسازی انواع مختلف سیاالت و گازها و همچنین تصفیه های صنعتی نانو جاذبیکی از شرکت

طور متوسط این شرکت به در زئولیتی هایجاذب میزان تولید نانو .روغن تولید کرده و موفق به صادرات آن نیز شده است

 600واسطه تولید این محصول برای هزار تن در سال است و این شرکت توانسته به 18تن در ماه و میزان فروش آن  1600

زئولیت یک ماده معدنی  .کند صادر ترکیه و مالزی کشورهای به نفر ایجاد اشتغال کند، ضمن آنکه توانسته این محصول را

های بلوری و هیدراته فلزات قلیایی و قلیایی خاکی مانند سدیم، کلسیم، منیزیم، وسیلیکاتتشکیل شده از آلومین

عنوان جاذب سطحی مطرح استرانسیم و باریم هستند و از آنجایی که این ماده ساختاری متخلخل داشته و در صنعت به

 گزارش ایسنا – 22/10/99ایسنا  .گیردار میعنوان کاتالیزور مورد استفاده قرطور گسترده برای تصفیه آب و بهبوده، به

 

 

 

زیر  .درصد افزایش نسبت به کل تولید سال گذشته شکسته شد 70رکورد تولید لوله های فوالدی بدون درز صنعت نفت با 

بدون درز تن انواع لوله های  500هزار و  15مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا آذر ماه سال جاری بیش از 

 100 شود به صورت)مانیسمان ( جداری و جریانی که در چاه ها و شبکه های انتقال نفت ، گاز و پتروشیمی کشور استفاده می

تن سال گذشته  9200درصدی نسبت به میزان  70درصد داخلی و در شرایط تحریمی ساخته شده است که جهش تولیدی 

زی انجام شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تامین لوله های مورد نیاز با توجه به برنامه ری .را شاهد بوده ایم

صنایع نفت و انرژی کشور با جهش تولید کیفی و کمی به صورت تمام وقت در این واحد تولیدی در دست انجام است که در 

نامه معاونت بهره برداری ایدرو همچنین مطابق بر .ها میلیون یورویی شده استشرایط فعلی موجب صرفه جویی ارزی ده

گفتنی است که واحد  .درصدی تولید لوله های فوالدی مانیسمان را شاهد خواهیم بود 150در سال جهش تولید حداقل رشد 

 .اینچ در کشور و منطقه است 7 -16صنعتی لوله گستر اسفراین تابعه ایدرو و تنها تولید کننده لوله های بدون درز فوالدی 

  مدیر عامل واحد صنعتی لوله گستر اسفراین،  مازیار زند - 22/10/99ایلنا 

 
 

 

 

 

 

 95بر خالف سایر محصوالت کشاورزی باغداران پسته از افزایش دو برابری داشته است  ماه اخیر 3صادارت پسته طی 

سال زراعی خوبی برای پسته  امسال در بخش تولید و بازار صادراتی،  .برنددرصد از بهای صادراتی محصول خود منفعت می

ماه  3در .  مایهبود کشور بوده است. از آغاز سال زراعی پسته در مهرماه تا پایان آذرماه شاهد رونق کم نظیر صادرات پسته

ماهه ابتدایی سال زراعی گذشته  3برابر میزان صادرات در  2این مقدار  ایمهزار تن پسته شده 90گذشته موفق به صادرات 

در حال حاضر هر کیلوگرم پسته  میلیون دالر عنوان کرد 540ماه را بیش از  3ارزش صادراتی پسته در این  .استپسته 

 ت مدیره انجمن پسته ایرانئرئیس هی، محمد صالحی - 10/10/99ایلنا  .دالر معامله می شود 6ایران در بازار جهانی 
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 5
 

بنیان با چند خدمت متفاوت تا پایان سال از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه بسته صادرات محصوالت دانشمعاون توسعه 

بنیان برتر در حوزه نفت و های دانشفر در نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکتدکتر سیاوش ملکی .این صندوق خبر داد

های بزرگتر نیازهای بزرگتر و شرکت بنیان تا پایان سال جاری خبر داددانش هایگاز، از تدوین یک بسته صادراتی برای شرکت

 اساس ینا بر نشود، قائل تبعیضی هیچ بنیاندانش هایشرکت به تسهیالت ارائه در تا دارد تالش نیز صندوق تری دارند ومتنوع

کنیم. در این می همراهی و حمایت مختلف ابزارهای با مختلف مراحل در سرمایه، بازار به آنها ورود تا تاسیس ابتدای از را هاشرکت

خدمت در سبد  60که در حال حاضر طوریبنیان طراحی شده است، بههای دانشراستا ابزارهای متناسبی نیز بسته به نیاز شرکت

 گزارش ایسنا – 22/10/99ایسنا   .خدمات صندوق نوآوری قابل دسترس است

 

 

 

ش های داندر این شهرک کلیه شرکتآماده سازی شد   های پیشرفتهبه عنوان شهرک فناوری در نزدیکی کرج  "کاوش"شهرک 

میلیارد دالر ارزبری دارد و با توجه  3حوزه قطعات خودرو نزدیک به  .بنیان فعال در این حوزه و ساخت قطعات مستقر خواهند شد

بنیان در کشور ایجاد خواهد شد و با این اقدام از یک سو اشتغال دانش .ایی کردتوان این طرح را اجربه نیازی که کشور دارد، می

از سوی دیگر شهرک کامال تخصصی در این زمینه داریم و اعتباری برای صنعت کشور خواهد بود و اعتقاد دارم که اکثر نیازهای 

دکتر  - 22/10/99ایسنا  .شودمی ی در این زمینه ارائه در آینده خبرهای خوب .فناورانه را با استفاده از توان داخل برآورده کنیم

 معاون پژوهش، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت،  برات قبادیان
 

 

 

، پتاسیم، B ، ویتامین9، 6، 3بنیان موفق به تولید روغن از دانه کتان شد که این روغن حاوی اسید چرب امگا یک شرکت دانش

بنیان با بیان اینکه این شرکت به صورت وحیده غروی کاشانی، مدیرعامل این شرکت دانش .پروتئین و روی استمنیزیم، فیبر، 

تخصصی بر روی محصوالت گیاه پایه متمرکز شده است، گفت: یکی از محصوالت این شرکت، تهیه روغن از دانه کتان است. روغن 

، پتاسیم، منیزیم، فیبر، پروتئین و B ، ویتامین9، 6، 3حاوی اسید چرب امگاو روغن آن  3ترین منابع امگادانه کتان یکی از غنی

همچنین یک  .است شده شناخته دارد، ویتامین مولتی یک مانند عملکردی که روی است. بنابراین به عنوان یک مکمل مهم

تان یک کپسول نرم بر پایه روغن کشود و محصول گیاهی دیگر نیز بر اساس گیاه شنبلیله در این واحد علمی، تجاری تولید می

در حال حاضر صدها گونه گیاهی وجود دارد که  .ماندمی پایدار سال 4 تا ها،اکسیدانآنتی وجود دلیل به تهیه کرده است که

مایت حتوان از آنها محصوالت بسیار پرشماری تولید و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرد. بر این اساس، امیدوار هستیم که با می

 گزارش ایسنا – 24/10/99ایسنا  .مسئولین امر بتوان یک زنجیره ارزش کامل در این حوزه ایجاد کرد
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بنیان مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و دریافت تسهیالت یک شرکت دانش

ولید افزار، تجهیزات تبا کیفیت برای کاربردهای خودروسازی، ساخت جنگ گیری تخصصیسازی، موفق به تولید موم قالبنمونه

احسان کرمی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این شرکت تنها  .های بخار و گاز و قطعات هواپیما شدبرق، توربین

دگی باال برای تهیه قالب قطعات با پیچیگیری در صنایع مختلف است، گفت: صنایع مختلف تولیدکننده موم تخصصی برای قالب

س از آن شود و پگیری هستند، به عبارت دیگر برای تولید قطعات از قطعه مورد نظر الگوی مومی تهیه مینیازمند موم برای قالب

ادامه داد:  وی.شودعنوان جنس مدل استفاده میگیری بهشود و از موم قالبگری دقیق برای ساخت قالب انجام میفرآیند ریخته

گیری در ساخت قطعات دقیق و پیچیده که اکثر این قطعات مربوط به صنایع نظامی و دفاعی به دلیل استفاده از این موم قالب

شود. واردات این ماده به داخل کشور بسیار دشوار بوده است، این محصول یکی از مواد استراتژیک در صنعت کشور محسوب می

در کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس نیز از فروش گریدهای مناسب این محصول به ایران امتناع  های تولیدکنندهو شرکت

قیمت هستند، فرموالسیونی طراحی کنیم که با  ما موفق شدیم از پلیمرهای تولید شده در داخل کشور که بسیار ارزان.  کنندمی

ا پاسخ دهد و حتی در بعضی موارد از کیفیت بهتری برخوردار قیمت یک سوم نمونه خارجی تمام فاکتورهای موردنیاز صنعت ر

 گزارش ایسنا – 24/10/99ایسنا  .باشد
 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 6
 

ست تا سیا صمت از  ضعیت فعال رونمایی کرد. رزموزیر  سینی اعالم زه مالی این نهاد برای بازگرداندن واحدهای راکد به و ح

هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت خواهد شــد. علیرضــا 520تعداد واحدهای غیرفعال تولیدکننده، کرده با هدف کاهش 

حسینی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: واحدهای غیرفعال سراسر کشور و همچنین رزم

ستان کرمان می سب بهرهواحدهای ا شوند. توانند از این ظرفیت منا سینی با بیان اینکه رزم« ایلنا»به گزارش مند  شکل مح

مین ارز واردات در شود، عنوان کرد: تاالتفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری میتعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه

ست و در رابطه با کاالهای غیر سایت جامع تجارت آزاد ا صادرات در  رزی دارد، منع و تومانی هر فردی که تهاتر ا4200مقابل 

 گزارش دنیای اقتصاد – 21/10/99روزنامه دنیای اقتصاد  .محدودیتی ندارد

 
ـرای دریافت  37ت درخواس و رفع موانع تولید  هیلت در کارگروه تسالهیمیلیارد تومان تس 143واحد تولیدی و صنعتی استان ب

س صویب ر شدندبه ت س میلیارد 2 .ید و برای اخذ وام به بانک های عامل معرفی  ت رونق تولید الهیتومان از این مبلغ در زمینه ت

 ت هم شامل سرمایه در گردش و هم ثابت استالاست؛ این تسهی 18ت تبصره الهیتومان هم مربوط به تسجدید و یک میلیارد 

روه یاد شــــــده به کارگ هزار مصوبه در 6 .هزار نفر در این خطه تثبیت شد 50با تصویب مصوبات این کارگروه تاکنون اشتغال 

 . ق اهداف نظام در عرصه مهم اشتغال استــع موانع تولید و تحقمحــور ایــن کارگروه برداشــتن رف تتصویب رسیده اس

ــع تولیــد شهیل و رفاین استان موفق به کسب رتبه دوم ملی در کارگروه تس ار یف با استان نخسـت بسالد و اختــع موان

ـ ـ واحد تولیدی و 600ه هزار و هزار نفر در س 110ـت. هم اکنون ناچیز اس روزنامه عصر  .تان یزد مشغول کار هستندصنعتی اس

ـارت یــزد،  محمدرضا علمدار یزدی - 21/10/99اقتصاد  ـازمان صنعــت، معــدن و تجـ  رییــس سـ
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آسان به این واحدها پرداخت می کند  و حمایتی تسهیالت تومان میلیارد هزار هصندوق بیمه حمایت از فعالیت های معدنی س

 و اردند ضمانت به نیاز هیالتفرایند پرداخت این تس. که از این میزان یکهزار میلیارد تومان تاکنون عملیاتی شده است

نی معدواحدهای  .دکنن می معرفی ها بانک به را آنان و کرده حمایت معدنی ایواحده به تسهیالت پرداخت از معدنی شرکتهای

درآمد  ادنهچهار هزار میلیارد تومان پیشکنند  استفاده ظرفیت این از توانندمی فراوری و استخراج اکتشاف، بخش در تانهااس

کند و پس از آن تخصیص یابد.  مصوب را صمت وزارت به معادن دولتی حقوق تخصیص اسالمی ورایمجلس ش معدنی داریم،

 در که یافته تخصیص آن از نیمی که است تجارت و معدن ت،صنع وزارت 99 سال اعتباری ردیف تومان میلیارد 200 و یکهزار

ها پرداخت درصد حقوق دولتی معادن از هر میزان درآمد، به استان 15اساس قانون  بر معادن، دولتی حقوق تخصیص صورت

 تجارت و معدن صنعت، وزیر معدنی صنایع و معادن امور اونمع، داریوش اسماعیلی-21/10/99روزنامه تجارت  .می شود

 

 

 


