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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  تولید و جهش تولید ، رونق  ایرانی  کاالی  مصرف  ، داخل  تولید  از  حمایت  بر  تأکید  با 

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

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

؛ 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 

ریم های ظالمانه و بیماری کرونا ( ، به انجام رسیده است.  رغم شرایط بحرانی ) تح 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   حمایت های الزم و جامع از تولید داخلی، شرکت های تولید کننده دانش و مهمتر از همه استفاده نکردن از 

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  چالش ها و    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  آورده  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 

 هفتگی  های   گزارش  قالب  در   رهبری،  معظم  مقام  بیانات  مبنای  بر  کارشناسان  راهکارهای  و  مسئوالن  اقدامات  رصد 

 جریان  در  را  مخاطبان  ،  ۱۴۰۰ سال  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  مستخرج شاخص و زیرشاخص های آنها؛     2در 

 .دهد  قرار  سال  شعار  تحقق  نیازهای  و  ها فعالیت  مهمترین 

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

 پشتیبانی ها   -1

 مانع زدایی ها   -2

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

 

 

 

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: 
 

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

 

تن آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی یکی از برنامه های فوالد مبارکه در راستای دستیابی    ۱25هزار و    25ثبت رکورد جدید تولید  

ـال     7/ 2به هدف تولید   ـازی فو   .اســت   ۱400میلیون تن تختال در سـ ـ ل در بخش آهن سـ قیم یک  ت د مبارکه دو واحد احیا مسـ

ـال جاری هم واحــد شــماره دو موفق به ثبت رکورد جدید    ( شهید خرازی ) و دو   وجــود دارد. در تاریخ دوازدهم فروردین ماه سـ

تن تولیــد روزانه این    7۸2هزار و    24ن در روز رکــورد  ت   ۱25هــزار و    25تن شده و هم د ر مجموع، تولید دو واحد با    50هزار و    ۹

ـ   ۹۹فروردین    22واحد که در   د مبارکه در داخلی این مجموعه  ل عمده آهن اســفنجی مورد نیاز فو    یده بود، شکسته شد به ثبت رسـ

و در واحدهای احیا مستقیم یک و دو تولید می شود و بخشــی از آن نیز به دلیل کمبود ظرفیت تولیــد، از خارج از مجموعــه  

و    ( درصد فلزی بودن آهن اسفنجی (یون  ه دلیل متالیزاس ب   د مبارکه ل فنجی تولید شده در مجموعه فو آهن اس    خریداری می گردد 

یی در این بخش داشــته باشیم، تولید بیشــتر و باکیفیت  ل یی دارد. بدیهی اســت هرچه میزان تولید با ل مقدار ریزانه کیفیت با 

یکی از برنامه ها برای دستیابی به این هدف، دســتیابی به حداکثر تولید داخلی    ۱400در سال    تری در بخش تختال خواهیم داشت 

ـازی و احیا مستقیم اســت. تمام تمهیدایات دیده شــده از نظر تعمیرات و   باکیفیت در واحدهای پایین دستی به ویژه گندله سـ

ـه اهداف از پیش تعیین شده  ل ی پرسنل فو ل زم به همراه انگیزه با ل تامین مواد اولیه و زیرساخت های   د مبارکه برای دســتیابی ـب

 د مبارکه ل معاون بهره برداری شرکت فو ،    عباس اکبری محمــدی   -   ۱400/ 0۱/ ۱6روزنامه اقتصاد پویا    .آماده است 
 

 

 

 

 
 

  پله  ک را ی   رتبه   این  ۱400  سال   در   تا  هستیم   تالش  در  و  ت داراس  جهان   طح ایران اکنون رتبه هفتم از نظر ذخایر مس را در س 

هزار متر حفاری عمقی برای شناخت پتانسیل های جدید مس در کشور انجام داد که    ۱0۱پارسال این شرکت    . دهیم   ارتقا   بالتر 

  35نتیجه آن کشف حدود یک میلیارد تن ذخایر جدید با عیار نیم درصد بود که ارزش برجای این ذخیره اکتشافی بیش از  

 میلیون تن به ذخایر مس اضافه شد و امروز بیش از    7/ 5با اکتشافات انجام شده در دو سال اخیر،   . ست هزار میلیارد تومان ا 

تن کاتد مس عبور کردیم.    300هزار و    2۸0سال گذشته از رکورد تولید  .  میلیون تن ذخیره مس خالص در کشور وجود دارد  40

ظرفیت   تنی حاصل شد   6۱۱هزار و   355رکورد    ،   ۹۸مقایسه با سال  درصدی در    ۸.۱6با رشد  ( آند مس ) همچنین در تولید  

  تولید   تن   ون میلی  ۱/ 2  از   بیش   ۹۹  سال   در   که   ت هزار تن اس   ۱50میلیون و    یک   مس   ملی   شرکت   انتره کنونی کارخانه های کنس 

. روزنامه  میلیون تن خواهد رسید   3.2توسعه ای طی چهار سال آینده ظرفیت تولید کنسانتره به    های   برنامه   اجرای   ا ند و ب داشت 

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ،    سعدمحمدی   یر اردش   -   ۱400/ 0۱/ ۱6تجارت  
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 اعطاي مشوق هاي توليدي ، نانویی و سرمایه گذاري ( 2
 

 
 

 

بخش    .اند اندازی شده واحد صنعتی راکد مجدد راه   ۱500واحد صنعتی وارد مدار تولید شده و بیش از    500هزار و    6در سال گذشته  

ها، صنعتگران ایستادگی کرده و شاهد  رغم همه تالطم صنعتی کشور در سال گذشته نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشت و به 

تعداد جوازهای    .وقف را مجدد به چرخه تولید بازگردانیم واحد تولیدی مت ۱500تعطیلی واحدهای صنعتی نبودیم و موفق شدیم  

گذاری در بخش مولد کشور  هزار فقره افزایش یافته است و این نشان از ترغیب مردم به سرمایه   36به بیش از  ۹۹سیس در سال  تا 

هزار نفر اشتغال ایجاد    ۱2۱بیش از  برداری رسیده که این میزان برای  واحد صنعتی به بهره   500هزار و    6در سال گذشته حدود    .دارد 

گذاری در بخش تولیدی به متقاضیان واگذار شده  هکتار اراضی صنعتی برای سرمایه   500هزار و    4در سال گذشته بیش از    .کرده است 

 امور صنایع وزارت صمت معاون  ،    مهدی صادقی نیارکی   -   ۹۹/ 0۱/ ۱6روزنامه دنیای اقتصاد    .است 

 
 

 

پیش بینی می شود   ۱400 مکانیزاسیون کشاورزی در سال  ۹سه هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خط اعتباری شماره  

های پشتیبان در تولید محصولت کشاورزی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار  مکانیزاسیون به عنوان یکی از مولفه 

  اهداف  بتوانیم   آلت ماشین   این   مناسب   تامین   و   کشاورزی   های ماشین   صنعت   در   مناسب   ریزی برنامه   با  امیدواریم    .دارد 

  ۹هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب خط اعتباری شماره    3حدود    .ببریم   پیش   مطلوبی   نحو   به   را   مکانیزاسیون   توسعه 

  هزار دستگاه   30ریزی ما برای تأمین حدود  برنامه   .ها ابالغ خواهد شد مکانیزاسیون کشور در نظر گرفته شده و به استان 

های زراعت، باغبانی، دام و  هزار دستگاه ادوات و تجهیزات مختلف کشاورزی در زیر بخش   50تراکتور کشاورزی و حدود  

امسال ضریب مکانیزاسیون    .خواهد بود ۱400دستگاه کمباین برداشت غالت در سال    ۸00پروری و نزدیک به  طیور و آبزی 

اسب بخار می رسانیم و هدف نهایی ما تزریق کافی ماشین به بخش و ارتقا وضعیت درجه و    2.3شاورزی را به محدوده  ک 

هزار میلیارد ریال    25دهد سالیانه  آمارها نشان می   .ضریب مکانیزاسیون در فرایند تولید محصولت کشاورزی است 

رییس  ،    کامبیز عباسی   -   ۱400/ 0۱/ ۱6ایرنا    .زی وجود دارد آلت کشاور تقاضای تسهیالت برای توسعه و نوسازی ماشین 

 مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

 
 

 

ـال جاری حــدود   میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق های صادراتی توسط سازمان توســعه    ۸00بر اساس قانون بودجه سـ

زم در جهت پرداخت مشــوق ها با هدف توســعه هر چه بیشــتر  ل تجارت ایران در نظر گرفته شــده اســت که برنامه ریزی  

زم در این  ل غ و تخصیص بودجه  ال جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از اب تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع زدایی از  

ـال   ـران در سـ در حوزه مشــوق های    ۱3۹۹خصوص اقدام خواهد شد در تشــریح اقدامات سازمان توســعه تجارت اـی

ن به صورت غیرمستقیم از  صادرکننده به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از صادرکنندگا   500بیش از  توان دید  می صادراتی  

و کمک ســود   ـاری  ـاخت های تجـ پرداخــت در دو حوزه زیرسـ بیشــترین  که  استفاده کردند  مشوق های صادراتی 

ـازمان توسعه تجارت ایران   .حمید زادبوم   -   ۱400/ 0۱/ ۱۸.  روزنامه اقتصاد پویا  ت صادرات است  ال تسهی   معاون وزیر و رئیس کل سـ
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 برنامه جامع اقتصادي و هماهنگی بين بخشی ( 3
 

ـایر حلقه ها هم هماهنــگ در حمایت از تولید عمل کنند  پشتیانی و مانع  ) بسته    .وزارت صمت یک حلقه از تولید است. باید سـ

ـف همــه دســتگاه ها را تبییــن کرده، تهیه شــده اســت و در بسته پیشنهادی، به طــور    ( زدایی از تولیــد  کــه وظاـی

(تامیــن   کار  وزارت  گمــرک)،  و  ها  بانک  ـات،  (مالیـ ـاد  اقتصـ وزارت  مرکزی،  ـک  باـن صمت،  وزارت  ـف  وظاـی شــفاف 

ـازمان حفاظــت محیــط زیست و ستاد مبارزه با  چالش های بخــش    .و ارز مشخص شده است ل  قاچاق کا   اجتماعــی)، سـ

، بخشــی، رشته فعالیت و بنگاهی احصا شده و راهکار های مبتنی به کوتاه مدت، میان مدت و  الن ن، ک اکال تولیــد در بخــش فر 

ـای تولیدی از مهم ترین اقدام هایی اســت که در سا   .   بلندمدت تهیه می شود  دنبال می    ۱400ل  تســهیل اســتقرار واحد هـ

ـه  ) به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیت های تولیدی و بهبود محیط کسب وکار، در سه محور  .شود  ـار ـب تفویض اختیـ

ـازمان های اســتانی  ـی ) ،  ( سـ ـای اجراـی ـع گلوگاه هـ ـایی و رـف ـ ) و    ( شناسـ ـد و مزاحــم ال اصـ ،  ( ح قوانیــن و مقــررات زاـئ

ـای ا  ـی و عملیاتی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد اقدام هـ ـان تولیــد باشــد،    .جراـی ـد اولویت شـ همــه دســتگاه ها باـی

ـع تولیــد   ـازمانی و مناـف ـع سـ ـی، گمــرک، تامین اجتماعــی و غیره، یک جا بیــن مناـف ـازمان مالیاـت یعنــی اگــر سـ

ـه تعارض برخوردند، باید منافع تولید  روزنامه عصر اقتصاد    .را اولویت قرار دهند که در این صورت شعار سال محقق می شود   ـب

ـه وزارت صمــت ،    ســعید زرندی   -   ۱400/ 0۱/ ۱7 ـاون طــرح و برناـم  معـ
 

 

 

 

 حمایت از شرکت هاي دانش بنيان ( 4
 

سال    3است که این طرح از      پژوهش و فناوری وزارت صمت توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال یکی از برنامه های  معاونت آموزش،  

را    "اشتغال منابع انسانی "توانمندی سازی تولید در داخل  "ت. این طرح دو هدف بزرگ  اس   اجرا   حال   در   "تاپ "  طرح   عنوان   با   ل قب 

سوی دیگر شرکت های دانش بنیان،  در این طرح، از یک سو بنگاه های کشور نیاز و تقاضاهای فناورانه دارند و از    نشانه رفته است 

رفع نیاز در اختیار دارند، حضور دارند، لذا قادرند نیازهای فناورانه    و   مشکل   حل   برای   را   فناورانه   توانمندی   ها   گاه پژوهشگاه ها و دانش 

  فناوری   اکوسیستم   اصر عن   دیگر   ربازی ن تاپ و نخبه های دانشگاه ها اعزام شده به س ال التحصی   فارغ .   دهند   خ بنگاه های صنعتی را پاس 

به پایان رسیده    ۱3۹۸این طرح مطالعاتی در پایان سال  است     ه وزارتخان   این   ای طرح ه   دیگر   از    "ارزبر   های   فناوری   ازی بومی س است   

  آن   دلر   میلیارد   ۹  دود در ح   میزان   این   از   که   داریم   وارداتی   فناورانه   ولت محص   دلر   میلیارد   44  حدود   در   که   دهد   می   ان و نتایج آن نش 

  3  حجم   ا ب   خودرو   قطعات   واردات   به   مربوط   کشور   به   ت ت فناورانه وارداتی بخش صم ل است.  بیشترین محصو   صمت   وزارت   به   مربوط 

را در دستور کار داریم که این شهرک    "فناوری کاوش   و   تحقیقاتی   شهرک "  یس این نیاز فناورانه طرح تاس   رفع   برای   است   دلر   میلیارد 

  ین ا   چهارم   برنامه    "معادن  و   صنایع "  گاه تحول دانش   که ساخته شده است و تاکنون تنها سه واحد تولیدی در آن مستقر شده اند. 

 مت معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ص ،    برات قبادیان   -   ۱400/ 0۱/ ۱۸است .  روزنامه تجارت    ه وزارتخان 
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 ب: مانع زدایی ها 
 

 مشکالت محيط کسب و کار ( 1
 

میلیــــارد ریــــال از بانــــک صــــادرات  ۸۸00بالــــب بــــر  ۹۹کســــب و کارهــــای آســــیب دیده از کرونــــا در ســــال  

ابتــــدای خــــرداد تا  هزار کســــب و کار آسیب دیده از بیماری کرونــــا از  57ت حمایتــــی دریافت کردند ، بیش از  ال تســــهی 

ـای   .ت حمایتی گرفتند ال میلیارد ریال تسه ۸5۸از بانــــک صــــادرات هشــت هــزار و  ۹۹پایــــان ســــال   کســب و کارهـ

آســــیب دیده از کرونــــا در اســــتان خراســــان رضــــوی طــــی ســــال گذشــــته بــــا دریافــــت نزدیک بــــه شــــش  

ــ ال فقــــره تســــهی 200هــــزار و   میلیــــارد ریــــال از بانــــک صــــادرات، در بین ســــایر  ۹34ه ارزش بالــــب بــــر  ت بــ

ت بوده انــــد. اســــتان های خراســــان رضــــوی، فــــارس،  ال اســــتان های کشــــور رکــــورددار دریافــــت ایــــن تســــهی 

ــ  ـدران، ل ال گیــ ـاه، مازـن ـاری، تهــران، کرمانشـ ـال و بختیـ ـار محـ ـه ترتیــب  ن، کرمــــان، چهـ ـان، ـب رســتان و اصفهـ

ـادرات به منظــور  ۹۹ت در ســــال  ال اســــتان بــــا بیشــــترین میــــزان دریافــــت ایــــن تســــهی ۱0 بوده انــــد. بانــــک صـ

ــیوع این بیماری، از   ــتغال و تــــداوم فعالیت در واحدهای تولیدی فعال آســــیب دیده از شــ ــه حفو و افزایش اشــ کمک بــ

روزنامه عصر   .  ت بــــه این بخــــش را به صورت جدی در دستور کار قرار داد ال ــــال گذشــــته پرداخــــت تســــهی خرداد س 

 روابط عمومی بانک صادرات ایران    –   ۱400/ 0۱/ ۱7اقتصاد  
 

 
فرصتهای شغلی  ایجاد  تشکیل شد   کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی با هدف شناسایی و رفع مشکالت بنگاههای اقتصادی 

  در   کار   وزارت   مهم   های   برنامه   از   را   تولید   و   کار   بر   حاکم   مقررات   و   قوانین   اجرای  جدید، حفو و صیانت از نیروهای کار و روان سازی 

  کار   نیروهای   آموزی   مهارت   و   مهارتی   آموزشهای   فراگیری  وکارفرمایان،    پرداخت تسهیالت ارزان به کارآفرینان  جاری است   سال 

کمک به تسهیل تشکیل بنگاههای تعاونی و خصوصی، مانع زدایی از جریان تولید  است    از الزامات اساسی برای تحقق شعار امسال 

  و  کار  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  اجرای  و کارآفرینی، برطرف کردن موانع پیش روی تولیدکنندگان و آسان سازی و روان سازی 

  موضوعاتی   از   کار   نیروهای   بازنشستگی   و   درمان  بهره مندی از مزایای بیمه و است   جدید   سال   در   کار   وزارت   های   برنامه   از   تولید 

کنترل نرخ ارز و ثبات آن در بازار،    .است   شده   تاکید   و   سفارش   زدایی   مانع   و   پشتیبانی   های   کمیته   به   کار   وزیر   سوی   از   که   است 

گردش مالی تولیدکنندگان از جمله اقدامات موثر برای تحقق  حذف قوانین زائد و مخل کسب و کار، توسعه صادرات و کمک به  

 مشاور و نماینده ویژه وزیر کار   ، کریم یاوری    -   ۱400/ 0۱/ ۱۸ایسنا    .شعار امسال است 
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 مدیریت واردات و صادرات )نظام گمرکی ( ( 2

های واردات برای پنجمین سال پیاپی دارد.  تعرفه حکایت از ثابت ماندن طبقات و سقف و کف    ۱400سیاست جدید تجاری در سال  

طبقه تثبیت  ۸ای در  تاکنون، طبقات تعرفه   ۹6هرچند قرار بود که تعداد طبقات تعرفه واردات سال به سال کاهش یابد، اما از سال  

برای    ۱400های  رفه تع   .درصد است   55و    5شده است. در عین حال، حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب  

  ۱3۹6دهد دولت بر سیاست تجاری خود که از سال  ت وزیران نشان می ئ طبقه تعیین شد. مصوبه تازه هی ۸پنجمین سال پیاپی در  

ردیف از    ۱07گانه تعرفه واردات در حالی بدون تغییر مانده است که  سوی خاصی پیدا کرده، اصرار دارد. طبقات هشت و سمت 

ردیف تعرفه ابالغ شده است. براساس مصوبه هیات وزیران که با    357تنها    ۱400قبل کم شده و برای سال  گانه سال  464فهرست  

درصد،    20درصد،    ۱5درصد،    ۱0درصد،  5های  همانند سال گذشته با تعرفه   ۱400امضای اسحاق جهانگیری ابالغ شده، کالها در سال  

گذار با شدت بیشتری در سال  گیری سیاست شوند، هرچند جهت درصد وارد کشور می  55درصد و  40درصد،  32درصد،  26

  26و    20،  ۱5های کالیی در سه پله  اغلب ردیف   ۱400سال      .درصدی سوق پیدا کرده است   ۱0و    5های تعرفه  به سمت نرخ   ۱400

بیش    ۱400سال    درصدی اختصاص دارد. در واقع در   ۱0و    5درصد حذف شده و سهم عمده واردات با شدت بیشتری به دو بخش  

اند. این در حالی است که در سال گذشته سهم این دو ردیف  های کالیی در یکی از این دو پلکان قرار گرفته درصد ردیف   56از  

 گزارش دنیای اقتصاد   –   ۱400/ 0۱/ ۱6روزنامه  دنیای اقتصاد    .درصد قرار داشت   42تر بود و در محدوده  کالیی کمرنگ 

 

ردیف   300طبق ضوابط در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس با توجه به لیست ارائه شده حدود  27گروه ترخیص کالهای 

منوط به ارائه کدرهگیری بانک در کلیه    27بنا بر شرایط تعیین شده ترخیص کالهای گروه  .اظهارنامه را مشمول خواهد شد 

چنانچه ردیف  .ن حال که تامین ارز از محل ارز أشخاص انجام خواهد شد های وارداتی اعم از بانکی و غیربانکی است. در عی رویه 

تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش ارائه شده ، وفق استنباط گمرک تغییر کند ترخیص کال منوط به ویرایش ثبت سفارش  

حاشیه ساز شده و    27ی گروه  گفتنی است که در سال گذشته اعالم گمرک ایران درباره ضرورت تعیین تکلیف کالها .خواهد بود 

واکنش های متفاوتی به دنبال داشت، به هر حال ورود این بخش از کال قبل از ممنوعیت و با طی مراحل قانونی و مجوز صادره از  

سوی وزارت صمت، حقوق مکتسبه ای برای صاحبان کال ایجاد می کرد که باید نسبت به تعیین تکلیف این کالها که به گفته  

اما وزارت صمت که خود مجوز واردات بخش عمده    .لن گمرک در آستانه فساد یا متروکه شدن قرار داشت اقدام می شد مسئو 

این کالها را صادر کرده بود تاکید داشت که کالهای اساسی در اولویت ارزی و واردات قرار دارد، این در حالی بود که اغلب تامین  

و در مجموع حجم قابل توجهی نسبت به مجموع واردات نداشت و از سویی این ممنوعیت از  ارز این کالها از محل اشخاص بود  

 معاون فنی گمرک جمال ارونقی ،    –   ۱400/ 0۱/ ۱۸ایسنا  .  سوی دولت مصوب نشده بود و یا جزو ممنوعه های شرعی قرار نداشت 
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 مبارزه با فساد و داللی ( 3
 

  2000نزدیک به    ۱400کنندگان و تولیدکنندگان، طی روزهای ابتدایی سال  سازمان حمایت مصرف بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی  

ها در بخش کال و خدمات، بیشترین بازرسی بر کالهای اساسی از جمله  از مجموع بازرسی  . پرونده تخلف صنفی درتشکیل شده است 

انجام شده از ابتدای امسال و در جریان طرح نظارتی ویژه نوروز،    های از مجموعه بازرسی   . گوشت، مرغ، روغن و شکر متمرکز بوده است 

پرونده مربوط به کالهای قاچاق مکشوفه    32واحد متخلف توسط بازرسان در سراسر کشور شناسایی شدند که که از این تعداد    3566

پرونده    ۱663ها ارسال و  تعزیرات حکومتی استان پرونده به    ۱۸۹3های تشکیل شده طی این مدت  در این میان از مجموع پرونده .  است 

  فقره   ۸04  و   هزار   ۸3  شده   رسیدگی   شکایات   مجموع   از  در این میان   . نیز در حال آماده سازی برای ارسال به تعزیرات حکومتی است 

  و   هزار   2۸  و   تخلف   احراز   عدم   به   منجر   درصد   53  معادل   فقره   774  و   هزار   ۱27  و   بازرسی   گزارش   برگ   تنظیم   به   منجر   درصد   35  معادل 

 گزارش ایسنا    -   ۱400/ 0۱/ ۱6ایسنا    . است   پیگیری   حال   در   کارشناسی   کار   انجام   علت   به   درصد   ۱2  معادل   فقره   464

 

پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عدم عرضه کافی این محصول به بازار و دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از مرغداران از  

طی    .عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا مرغ تولیدی را خارج از شبکه عرضه می نمایند ، موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفت 

  20بازرسیهای انجام شده از نزدیک به سه هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در بازه زمانی  

واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه مرغ کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل    573گذشته،  روزه  

از تعداد کل این بازرسی ها که در طی بازه زمانی    .میلیارد ریال ، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند   ۱70پرونده با ارزش بیش از یک هزار و  

واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ با سن بالی    573( انجام شد،  ۱400فروردین    ۱5تا    ۱3۹۹اسفند    26روزه )   20

معاون بازرسی و رسیدگی به  ،   سیدجواد احمدی   -   ۱400/ 0۱/ ۱۸ایلنا    .هفته کرده بودند ، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند   7

 تخلفات سازمان حمایت 

 

 توليد علم نافع  ( 4

 
های  های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی با هدف رفع موانع و مشکالت از جمله برنامه کنسرسیوم شرکت   اولین  ایجاد 

  در   را  ما   تا   شود می   دعوت  بنیان   دانش   های شرکت   از  در این راستا   .سال جاری این مرکز است که در دستور کار ما قرار دارد 

  خواهد   حمایت  های فناور و دانش بنیان در راستای تسهیل گری ی از شرکت نوآور   مرکز   این  . کنند   یاری   کنسرسیوم   این   تشکیل 

های دانش بنیان این حوزه را داریم و در  ما آمادگی لزم برای همکاری با شرکت   این تفاهم نامه به زودی منعقد خواهد شد   .کرد 

دوره  هستیم  آماده  زمینه  کنیم های  این  برگزار  تجارت  و  بازاریابی  در حوزه  آنها  دانش  ارتقای  منظور  به  ایسنا    .آموزشی 

  رییس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ،  حسین منصوری    -    ۱400/ 0۱/ ۱6

 


