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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 

 

بیش از یک دهه است که . گذاری کردندنام دیسال جهش تول ،را 1399 سال، ینوروز امیهبر فرزانه انقالب در پر

از  تیابر حم دیبا تأکخصوص در چندین سال گذشته معظم له با انتخاب موضوعات اقتصادی با عنوان شعار سال به

 ییرها یاژهو دیکه هر کدام کل ییشعارهاتولید داخل و مصرف کاالی ایرانی بر اهمیت مسئله اقتصاد تاکید داشته اند. 

اثر کردن اثرات و بی یرفع وابستگیی، به خودکفا توانیکردن آنها م یاتیو با عملباشد میستقالل و ا یاز وابستگ

 .افتیدست تحریم های ظالمانه آمریکا 

ن یا میبگو خواهمیلکن آنچه من م ... که: فرمایندله در بیانات نوروزیشان میدر تایید و اهمیت موضوع تولید، معظم

 دیشا یعنی ...است نباشد.  اجیکشور احت یکه برا یزیآن چ دهمِکی یحتّ دیکه تا حاال شده شا یکار نیاست که ا

تا رونق  ل،یقب نیگوناگون از هم یچه کارها ،یدیچه کار تول ،یقیچه کار تحق رد؛یانجام بگ دیکار با ن،یواقعاً ده برابرِ ا

 ،یحدود کیتکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا  دیتول 9۸مردم اثر خودش را نشان بدهد. در سال  یدر زندگ دیتول

خودِ  عِیو با توجّه به بازارِ وس میندازیرا راه ب دیتول می. اگر ما بتوان...مردم از آن محسوس نشد. یدر زندگ یلکن اثر

با  میتوانیم نکهیدارد، امّا ما هم ضمن ا اجیاحت یخارج یبه فروش و به بازارها دیتول هاگر چه ک-کشور در داخل 

اگر  -یونیلیهشتاد م تیّ جمع نیبازار فروش ما داخل کشور است با ا یعمده م،یارتباط داشته باش یخارج یبازارها

که  ییمهایتحر نیخواهد شد و ا تمامقطعًا  یمشکالت اقتصاد م،یببر شیو پ میاهلل حرکت بدهشاءرا ان دیبشود تول

 .اند به نفعِ ما تمام خواهد شدکرده

و در این برهه نیز به نقش اصلی را امری ضروری دانسته  برنامه ریزی ،تحقق جهش تولید برای همچنین ایشان،

و برخی نهادهای دیگر مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسالمی و مرکز تحقیقاتش و سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ویژه داشته اند.اشاره ای مجموعه های دانش بنیان 

لکه . بستمین یاست که ما به صرف خارج شدن اقتصاد از رکود راض یمربوط به زمان دیدر واقع اصطالح جهش تول

به  دیو متعاقب آن به قول اقتصاددانان تابع تول فتدیدر کشور اتفاق ب زین کیتحول تکنولوژ میخواهیاضافه بر آن م

ار تحول شود. دچ دیبا دیتول طیشرا ،نسبت به گذشته ودبا داشتن منابع و امکانات موج یعنیکند.  فتیسمت باال ش

 دیهش در تولج کی دیباشد که با نیاز الزاماتش ا یکیاقتصاد ما پایه و  میرونق قانع نباش جادیا طیپس اگر ما به شرا

 مندهیم تا ض چرخه تولید را در مسیری قرار میبتوان دیبا گیری از امکانات موجودبا بهره طیشرا نیانجام شود. در ا

ه واقعی طوریکه جایگاای برای صادرات را نیز فراهم کنیم؛ به، زمینهدست یافتن به تولید انبوه و رفع نیارهای داخلی

 توان گفت جهش تولید یک مرحله فراتر از رونق تولیدکشور در منطقه و جهان تثبیت گردد. به این رویکرد میاقتصاد 

 است.
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ت بایست گره های اصلی مشکالحال، برای آنکه نظام اسالمی بتواند، نقشه های دشمن را هوشمندانه خنثی کند، می

مع و با همدلی میان تمام نهادهای دولتی و غیردولتی، اقدام اقتصادی کشور را شناسایی کرده و با برنامه ریزی جا

ای هکه به اذعان بسیاری از کارشناسان گره؛ کرد در نهایت ایجاد جهش در تولیدات کشور به برطرف کردن آنها و

و  است «کارچالش ها و موانع کسب و»و  «های سرگرداننقدینگی»، «بیکاری» ،« رکود» اصلی اقتصادی کشور

ها نیز در تقویت و حمایت همه جانبه از تولید ملی نهفته است. چگونگی و الزامات این راهکار باز کردن این گره

 خامنه ای مشخص شده است.  ...اراهکار نیز در بیانات حضرت آیت

ا دارد بای خود تالش های خبری معاونت سیاسی، در راستای رسالت رسانهدر این میان، گروه اقتصاد اداره پژوهش

حمایت از تولید  خصوص رهبری، در معظم مقام بیاناترصد اقدامات مسئوالن و راهکارهای کارشناسان بر مبنای 

، 1399معظم له در سال محور مستخرج از بیانات  7 های هفتگی درکاالهای ایرانی و جهش تولید، در قالب گزارش

 قق شعار سال قرار دهد.ها و نیازهای تحمخاطبان را در جریان مهمترین فعالیت

 این محورها عبارتند از:

 تولیدرفع موانع  -1

  و کار بهبود فضای کسب -2

 و صادرات مدیریت واردات -3

 تولید رقابت پذیر و صادرات محور -4

 مبارزه با فساد -5

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری -6

  تشویق و حمایت از تولید کنندگان -7
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 نالف: مسئوال 
 

 رفع موانع توليد (1

 

ت خط تولید که به تشــخیص وزارت صنعت، معــدن و تجــارت و گمــرک جمهوری اســامی الواردات ماشــین آ

با توجه   .ایــران مورد نیاز واحدهای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز باشد، از پرداخت حقوق ورودی معاف است

حقوق ورودی صادره از سوی وزارت صنعت، معــدن و تجــارت و یــا ســازمان به اینکه مجوزهای معافیت از پرداخت 

های اســتانی ذیربــط مورد پذیــرش گمــرکات اجرائــی کشــور قــرار نمی گرفــت، ایــن موضوع به معاونت 

 غبالو ا این خصوص تدوین در واحدی رویه مشترک، سهحقوقی ریاست جمهوری منعکس و مقرر شد که با تشکیل جل

وزارت صنعــت و گمــرک در زمینــه فرآینــد بررســی درخواســت، صــدور و پذیــرش که از آنجــا  د.شو

مجوزهــای معافیــت صــادره در ارائــه و اعمال این معافیت ها در دامنه شــمول گسترده تر اتفاق نظر دارند، پس 

تواننــد از معافیــت حقوق ورودی ذیربــط، واحدهــای تولیــدی مجــاز میغ رویه واحد تدوین شده به مراجع ابالاز 

فاصلــه نســبت بــه ترخیــص بالنامگــذاری شــده اســتفاده کــرده و   نام جهش تولیده بیشتری در سالی که ب

در صورت شــمول . دت و تجهیــزات خطــوط تولید خود از گمرک بدون پرداخت هرگونه وجهی اقدام کننالماشــین آ

ت و المعافیت برای مــوارد اشــاره شــده، مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز بــرای ایــن ماشــین آ

شــود تــا متعاقبــا بازدید و صــورت چــک دریافــت میهب فرآیندیوســط مرجــع ذیربــط در تجهیــزات، ت

مهرداد   -  10/02/99روزنامه عصر اقتصاد  .تولیدی مربوطه اقدام شود نسبت به استرداد چک های مربوطه به واحدهای

 معاون فنی گمرک ایران، جمــال ارونقی

 

 
کل کشور که مقرر می دارد:  1399قانون بودجه سال  6بند ک تبصره  1در بخشنامه سازمان مالیاتی آمده است، در جزء 

درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای »

با  1387/02/17( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 13مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده )

رخه اقتصادی اصالحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چ

 خدمات و کشاورزی بخش صادرات قابل اعمال نیست. 1391و  1398های کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و  .نی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستندف

نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین 

خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی و مواد خام به انشای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به صادر  کاال و

وع ماده مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موض .، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد1398کنندگان در سال 

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ 34)

  خبرگزاری تسنیم  -  10/02/99تسنیم  .باشدورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می
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 هایخصوص برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیتپیرو نامه بیستم فروردین سال جاری در 

قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند  13مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی  2وفق تصمیمات اعضای محترم کمیته موضوع ماده 

و نحوه  98بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال  غی طی نامه مورخ بیست و سوم مهرماهابال

به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل  .تمدید گردید 99صادرکنندگان برای سال  97رفع تعهد ارزی صادراتی سال 

خواهد  97رعایت شرایط اعالمی برای سال با  98و نحوه رفع تعهد ارزی سال  98همانند سال  99از صادرات سال 

فقط  97مصوبه دوم اردیبهشت سال  7و اجرای بند  درصد ارزش پایه صادراتی 20تعدیل  نمایدبود. تاکید می

فروردین در محل  28شایان ذکر است به استناد توافقات انجام یافته در جلسه  .بوده است 97محدود به سال 

حضور نماینده محترم آن سازمان و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط مقرر  سازمان توسعه تجارت ایران با

صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی تا پایان تیرماه سال جاری مهلت خواهند داشت نسبت  شد

 خبرگزاری تسنیم   10/02/99تسنیم  .اقدام نمایند 98به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 

 

 بهبود فضاي کسب وکار (2

 
 

 

عدد  وکارهای آنالین داشته باشیم ونگاهی به تغییر فاز کسبتواند تلنگری باشد برای اینکه شیوع ویروس کرونا می

ارها وکعبور از شرایط موجود، کسب فروشی آنالین و استفاده مردم از خدمات آنالین را افزایش دهیم و البته برایخرده

وکارها تواند در این زمینه به کسبدولت هم می. ماهه و یک سال و نیمه انجام دهند 18ریزی حداقل باید یک برنامه

 دهد، به جای قرارکه منابعش هم اجازه میوکارها بدهد، درصورتیخواهد وامی به کسبکمک کند. برای مثال اگر می

امروز شاهدیم که  .ها، حداقل مدت دو سال را قراردهدماهه برای بازپرداخت این وام 12اهه و دادن مدت شش م

 دهرسد تمایل بیشتری ایجاد شوالن در کشور موضوع اقتصاد دیجیتالی را پیش کشیدند و به نظر میئبسیاری از مس

موضوع تاکنون در حاکمیت و دولت  که به خریدهای اینترنتی و غیرحضوی هم بیش از پیش پرداخته شود. البته این

تواند تلنگری باشد و حاکمیت را به این سمت هدایت کند که گیری آن میمشاهده نشده اما شیوع این ویروس و همه

مدیره عضو هیئت،  نسبرضا الفت  -  06/02/99ایسنا  .وکارهای آنالین داشته باشیمنگاهی به تغییر فاز کسبنیم

  مجازی، وکارهایاتحادیه کسب

  

 

 

 

https://www.tasnimnews.com/
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 وارد اقتصادی صدمات تقلیل منظور به شد فراهم کرونا اثر بر کسب و کار آسیب دیده 1000ستر فروش محصول برای ب

 شده به کسب و کارهای خرد و کاهش تردد غیرضروری مردم در شهر، الزم است اقداماتی در راستای گسترش فضای

نامه همکاری سه جانبه با شرکت دیجی کاال و اقالم ضروری شهروندان صورت گیرد تفاهمخرید غیرحضوری برای تامین 

دی به اصول تجارت الکترونیک و با تایید و معرفی اتاق پایبن ضمن در قالب این تفاهم نامه. امضا شد اتاق اصناف تهران

 مفراه کاال دیجی شرکت سایت وب رد دیده آسیب کار و کسب هزار یک محصوالت فروش و معرفی امکان اصناف تهران،

 ندیب بسته و توزیع فرآیند در بهداشتی اصول رعایت و خانوار مایحتاج ضروری اقالم ارائه کسب، جواز داشتن .شودمی

از شروط معرفی کسب و کارها توسط اتاق اصناف تهران به شرکت دیجی کاال است. همچنین ارسال محصوالت از تهران 

 هایرود، بنابراین در این حوزه باید پروتکلشمار میکشور، بستر عظیمی برای توزیع ویروس بهبه سایر شهرهای 

 فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا ،دکتر زالی _07/02/99ایسنا  .بهداشتی با دقت رعایت شود

 

برای جلوگیری از رکود و حمایت از کنند های اجرایی که مجوزهای کسب و کار را اعطا میدولت و بسیاری از دستگاه

ترین زمان ارائه شود را در کوتاهکسب و کارها، مجوزهای خود به خصوص در صنایعی که نیاز شدیدی به آنها احساس می

از سوی دیگر گمرک ایران نیز در همین راستا، اقدام به ترخیص فوری برخی از کاالها و مواد اولیه مورد نیاز کرد   کنندمی

 با وجود تمام  شودموعه این اقدامات به تسهیل فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار منجر میکه مج

شود. در به همراه داشته است، این بحران برای فضای کسب و کار یک فرصت طالیی محسوب می 19مشکالتی که کووید 

ها خدمات و مجوزهای خود را به صورت ز دستگاهاین دوره یک نهضت الکترونیکی به راه افتاده است و بسیاری ا

 رایطدر ش .کندکنند که این شرایط کمک زیادی به رفع موانع کسب و کار میترین زمان ارائه میغیرحضوری و در کوتاه

موجود به دلیل فشاری که از سوی جامعه و کسب و کارها وارد شد، دولت الکترونیک پیشرفت زیادی کرد. همچنین 

مقررات و مجوزها که همواره به علت تعدد و طوالنی بودن روند برای فضای کسب و کار کشور یک مانع و مشکل  بخشی از

رئیس مرکز مطالعات و  علی فیروزی، -  08/02/99. اقتصاد آنالین این شرایط روان و تسریع شد شد، درمحسوب می

  پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد

 

 

نکردن کارگر  دولت به شرط اخراج اشتغالی حمایت های بسته گروه هدف انجام می شود و پرداخت وام حمایت از اشتغال در دوقسط

 هایشانکار و کسب که هستند هاییبنگاه ترمشخص صورت به  رسته هستند که در بحث کرونا بیشترین آسیب را دیدند. 11.  است

میلیون  12های یک نفره شود برای بنگاهدرصدی ارائه می12سود  نرخ تسهیالت باکردند  . حفظ را کارشان نیروی و داشته نگه فعال را

شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده اند این تومان است که شامل دستمزد و درصدی باقی مانده سرمایه در گردش می

 ضامن، و سفته با تومان میلیون 48 تا 12وام  سفته، با تومان میلیون 12زیر  هایبرای واماست  رکارگ هر برای تومان میلیون 16رقم 

 -  06/02/99تسنیم  عادی بانک ها طی می شود. روال رقم این از باالتر و ضامن 3 تومان میلیون180 تا وام ضامن، دو 120 تا 50 وام

 و اشتغال وزارت کار ینیمعاون توسعه کارآفر ،یمنصور یسیع
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 و کسب کرد خواهیم احیا را رفته بین از کامل طور به که هایی تغالاش آینده های ماه در دولت، برنامه اسبراس

صادی اقت بنگاه داشتن نگه سرپا و گردش در سرمایه برای بلکه ت؛نیس کارگران حقوق پرداخت برای فقط کارها

اخراج کارگران در کانون در زمینه حفظ شغل و جلوگیری از  د:مربوطه هم است. سخنگوی دولت خاطر نشان کر

 اتدر تصمیم که هایی ازماناز س تاس دهش انجام کرونا های یبعالی دولت برنامه ریزی برای امکان جبران آس

و  اشتغال زایش برای مشخص برنامه یک شد تهعمومی خواس نهادهای حتی همچنین و دارند تأثیر اقتصادی

رویکردهای جدید مشخص و تعیین کنند. حتی از  با هدید آسیب های تغالهمچنین برنامه های جایگزین اش

شهرداری ها هم در این زمینه خواسته شد در بخش مسکن برنامه های خود را برای اینکه مسکن بتواند یک رونق 

وزارت راه و از . همچنین کردندو ارائه  آماده را خود های برنامه تهران محترم شهردار که کنند هجدیدی ارائ

. ارائه کندبخش برنامه خواهد  این اوم بخش مسکن خودش برای یک جهش درتد در شد تهشهرسازی خواس

 .سخنگوی دولت،  علی ربیعی -  09/02/99روزنامه تجارت 

 

 

 

 

 وصادراتمدیریت واردات (3

شت بازگبسته سیاستی نحوه »انک مرکزی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری را اعالم کرد که طبق آن، ب

تمدید  1399برای سال « صادرکنندگان 1397و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال  1398ارز حاصل از صادرات در سال 

، با رعایت 1398و نحوه رفع تعهد ارزی سال  1398، همانند سال 1399شد و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 

و به دنبال الزام  1398.03.01رکزی اعالم کرد: پیرو اطالعیه مورخ بانک م .خواهد بود 1397شرایط اعالمی برای سال 

به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطالع  1397فروردین  22صادرکنندگان از روز 

« یشورای عالی هماهنگی اقتصاد»مصوبات چهاردهمین جلسه « 2»رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده می

و  1398بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال » 1397.07.23مورخ  97405ابالغی طی نامه شماره 

تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت  1399برای سال « صادرکنندگان 1397نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال 

 با رعایت شرایط اعالمی برای 1398ه رفع تعهد ارزی سال و نحو 1398، همانند سال 1399ارز حاصل از صادرات سال 

های مالیاتی و نیز مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیتهمچنین صادرکنندگان به منظور بهره. خواهد بود 1397سال 

ند نسبت مهلت دار 1399( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال 13استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده )

کند که تمام عالوه براین، این اطالعیه خاطر نشان می.خود اقدام کنند 1398به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 

ت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از ئبایست مطابق با مصوبات هیصادرکنندگان کاال و خدمات می

 گزارش ایسنا _ 07/02/99ایسنا . نندصادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردا
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مورخ  هایها ابالغ کرده، آمده است: پیرو دستورالعملدر دستورالعملی که محمد مسیحی برای اجرا به ادارات مالیاتی استان

با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کاال که به لحاظ قانونی  1393و دوم آذر  1388خرداد  30

، 1397شود با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال الراس تعیین میدرآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی

براین اساس فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کاالهای وارداتی توسط گمرک به منظور محاسبه و  .شودبه نحو زیر تعیین می

عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کاالهای وارداتی، حسابرسان مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و 

مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کاالهای وارداتی جهت محاسبه یا کنترل بهای فروش 

، در 1397اسفند  22و مورخ  1393یور شهر 22های مورخ کاالهای مذکور، باید با ملحوظ نظر قرار دادن مقاد بخشنامه

مواردی که واردکنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه )سامانه نیما( اقدام به واردات کاال کرده و حسب 

ذاری گباشند، نرخ مصوب فروش کاالهای مشمول قیمتالزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کاالهای مزبور به نرخ مصوب می

در این دستورالعمل خاطرنشان شده است:  .را مالک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کاال قرار دهند

گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین بدیهی است در مواردی که کاالهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت

توسط واردکنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی )متعارف( کاال میسر در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات 

باشند، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیاتی باید بدون توجه به منبع تامین ارز، بهای فروش را به طور واقعی نمی

انجام معامله، مطابق روش محاسباتی  و با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس )سنا( در تاریخ

 گزارش ایلنا _ 07/02/99تعیین کنید. ایلنا  1393اعالم شده طی دستورالعمل مورخ دوم آذر 
 

از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقالم ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر 

ایم که در ای قرار گرفتهملزومات بهداشتی رشد چند برابری داشته و امروز در نقطهاز دو ماه، تولیدات محصوالت و 

برابری مواجه بوده و  8کننده با افزایش در این مدت تولید مواد ضدعفونی .برخی موارد ما قدرت صادرات داریم

میلیون  6کارگاهی به حدود  هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و 200همچنین با تولید روزانه 

های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان روند تولید کیت .عدد در روز رسیده است

رضا   - 08/02/99روزنامه دنیای اقتصاد  .توانیم صادرات داشته باشیمتولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می

 دن و تجارتوزیر صنعت، مع،  رحمانی

 

های جدید نفت مشکل اصلی این است که گمرک ایران با قیمت صــادرات فرآورده هــای نفتی ایران ادامــه دارد،

 شــیم تا با همکاریالدر ت .دهدری انجام میالد 65تطبیق ندارد و پیمان سپاری های ارزی را با همان قیمت نفت 

ورده ها ادامــه دارد. در عراق نیز از ابتدای ماه آصادرات فرو ح شــود، الگمــرک و وزارت نفت این قیمت ها اص

مبارک رمضان قرنطینه کاهش پیــدا کرده و مصرف افزایش خواهد داشت. در اقلیم کردستان این کشور نیز در 

نه الع ســاصادرات پتروشیمی، فرآورده های نفتی، گاز و برق ایران در مجمو روزهای آینده اوضاع عادی خواهد شد

میلیارد فرآورده های نفتی، یک میلیارد  8میلیارد آن مربوط به پتروشیمی،  12ر برآورد می شود که المیلیارد د 25

، حمید حســینی - 08/02/99. روزنامه اقتصاد پویا ر صادرات بــرق و مابقی مربوط به صادرات گاز استالد

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی
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مدیره هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب با افروز بهرامی، رئیسهیئت در نشست محمدولی عالءالدینی، رئیس

های نامه همکاری مشترک دو طرف در جهت استفاده از ظرفیتو مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهم

خدمات بیمه اعتبار صادراتی و ارتقای شبکه توزیع اقتصادی، پژوهشی و بازاریابی طرفین در افزایش ضریب نفوذ 

معرفی خدمات  سازی در این زمینه به امضا رسید.خدمات و جذب و نگهداشت مشتریان جدید و فعلی و فرهنگ

گذاران ایرانی در حوزه آب ای و ضمانتی صندوق جهت راهنمایی و هدایت و جذب صادرکنندگان و تجار و سرمایهبیمه

های فعال در صنعت آب و برق برای استفاده از های صادراتی کاال و خدمات به شرکت، معرفی فرصتو برق و انرژی

گذاران ایرانی در تسهیل امور صادرات های صندوق و ایجاد روابط سازنده و تعاملی با صادرکنندگان و سرمایهظرفیت

های صادراتی و اندازی پروژهو خارجی برای راهو همکاری صندوق با نهادهای مالی ذیربط در تجهیز منابع مالی داخلی 

همچنین همکاری  نامه استهای مرتبط با آن توسط صندوق از جمله موضوعات این تفاهمپوشش ریسک کمک به

های فعال در صنعت آب و برق در حوزه ساخت و تهیه کاالی آب ساتکاب با صندوق در جهت ارزیابی اعتباری شرکت

های برون مرزی و یا صادرات محور در داخل ل اطالعات و تایید صالحیت آنها مربوط به پروژهو برق و انرژی و تباد

 دیگر از مربوطه قراردادهای بر مبتنی هاینامهضمانت صدور جهتکشور جهت بهبود اعتبارسنجی از مشتریان 

 .گزارش ایلنا _ 09/02/99ت. ایلنا اس نامهتفاهم این اصلی موضوعات

 

های تنظیم بازار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان داخلی توجه به بازارهای مهم صادراتی از جمله افغانستان یکی از راه

است و با توجه به اظهار نظر اخیر سخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان، مبنی بر رفع ممنوعیت واردات 

 بازارهای از یکی افغانستان این کشور برای ایران فراهم است. مرغ، فرصت صادرات به جوجه یک روزه، مرغ و تخم

ز ا توانندمی ایرانی صادرکنندگان و است گذاشته باز ایرانی محصوالت ورود برای را راه که است ایران صادراتی مهم

این فرصت برای صادرات محصوالت خود به کشور افغانستان استفاده و همچنان از افغانستان دان و غذای مرغ به ایران 

ها پیش بارها اعالم کرده که توان و ظرفیت خوبی برای صادرات این محصوالت به بخش خصوصی از سال .وارد کنند

ادراتی به شکل دقیق و ثابت تدوین شوند و تغییرات در های صدر صورتی که سیاست کشورهای مختلف وجود دارد

توان انتظار داشت که ظرف چند ماه، بخش قابل توجهی از تولید مازاد داخلی به کشورهای مختلف آنها رخ ندهد، می

ا ایسن .صادر شده و در کنار تامین ارز موردنیاز برای کشور، ظرفیت تولیدی داخلی برای آینده نیز کاهش پیدا نکند

  ایران بازرگانی اتاق عضو ،غالمعلی فارغی  -  09/02/99
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 توليد رقابت پذیر و صادرات محور(4
 

 گاهایران در جای ،شود می برآورد دالر میلیارد 22 بر غبال اکنون هم ورکش معدنی صنایع و معدنی داتارزش تولی 

 فلزات رانهتولید و مصرف س .پانزدهم مس جهان قرار گرفته است و آلومینیوم چهاردهم فوالد، تولید دهم

ساله نظام مقدس  14 ر دنیا محسوب می شود، در کارنامهیافتگی کشورها د توسعه های شاخص از یکی اساسی

شده و ارزش تولیدات  انجام کشور در حوزه این در ای گسترده و مهم یارمی ایران اقدامات بسالجمهوری اس

ف تصور عده ای که منتظر البرخ .ر برآورد می شودالمیلیارد د 22معدنی و صنایع معدنی کشور هم اکنون بالغ بر 

د الفو تولید تن میلیون 5،23 از بیش گذشته البودند، ما س 98 سال در کشورمان تولید برای کالتظهور مش

 3ی الدرصد و مس رشد با 9دی با رشد الت فوالهمچنین محصو و داشت افزایش درصد 9،5 که تیمخام داش

  06/02/99روزنامه تجارت  .درصدی داشته و در طول تاریخ صنعت مس و برای اولین با رکورد تولید شکسته شد

 تجارت و معدن صنعت، روزیرضا رحمانی ،   -

 

 

 

 

 

 

مطالعات و امکان سنجی برای کاهش توتال سولفور مسیر ارسالی به پتروشیمی پارس در دستور کار  99 سال در 

 یشگاهالمیلیون متر مکعب در روز رساند که از ظرفیت طراحی پا 60است که با اجرای آن می توان تولید گاز را به مقدار 

در دی ماه سال گذشته مطالعاتی به  ،1398 شده قبل از سال انجام هایظرفیت افزایش رغم علینیز بیشتر است. 

یشگاه انجام شد و در حال حاضر اجرا شده و در مرحله تثبیت قرار المنظور افزایش یک درصدی ظرفیت تولید پا

پارس در حال انجام است تا  پتروشیمی ارکتداریم، همچنین مطالعاتی به منظور رفع محدودیت های عملیاتی با مش

ز دیگر پروژه های با ارکاپتان زدایی از میعانات گازی راه اندازی پروژه م  .ولید خود دست یابیمبتوانیم به بیشینه ت

 خواهد افزایش نیز را رکتراه اندازی این پروژه ارزش افزوده در محصول ایجاد کرده و درآمد ش استارزش مجتمع گاز

  - 06/02/99روزنامه تجارت  .اندازی می شود در سال جاری راه میل بوده وتک حال در واحد این اجرایی مراحل. داد

 جنوبی پارس گاز مجتمع دوم پاالیشگاه مدیریت تسرپرسحسین باغبان ، 
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ـال  ـه بعــد نیــز توســعه گلخ 92از سـ ویــژه در اراضــی ه ت باغــی بالانه ها، توســعه تولیــد محصــوـب

ـا الوه بر این در بخش شــیعالشــیب دار در دســتور کار قرار دارد؛  ت و آبزیان و به ویژه پرورش ماهی در دریـ

ـی بــرای گســترش صــادرات وجود دارد.  (قفــس) و نیــز توســعه تولید گیاهــان دارویی ظرفیت هــای خوـب

ـت چــوب یکــی زراعـ  .ایــن برنامه هــا از گذشــته شــروع شــده و در کوتاه مدت نیز به نتیجه خواهد رسید

ین از برنامه الاز برنامه هــای مهم ما در این زمینه اســت، همچنین در حوزه تولید گوشــت مرغ، احیا و توســعه مرغ 

توانیم حلقــه مهمی از زنجیــره تولیــد را احیــا نمــوده و با هایی اســت کــه در صــورت تحقــق آن می

ـادر کنیــم و از ارز آن نیــزالت مــرغ، عــتولیــد حجم قابل توجهــی گوشــ ـاز داخل صـ ـر تأمین نیـ  وه ـب

ـاد و تکمیــل زنجیره هــای ارزش  ـه ایجـ اســتفاده نمائیم. البته تحقــق تمامــی ایــن برنامه هــا بســتگی ـب

جهــش تولیــد   .گرفته شده استدارد و در تمامــی ایــن برنامه ها، توسعه و حمایت از زنجیره های ارزش در نظر 

ین در دستور کار ما قرار دارد. مذاکرات این کار نیز از ابتدای سال الگوشــت مــرغ از طریــق احیــا و توسعه مرغ 

علی کیانی راد،   -  07/02/99روزنامه عصر اقتصاد  .انجام شده، تغییر ترکیب جیره غذایی طیور نیز در دستور کار است

ـاد کشــاورزی و توســعه روســتاییرئیــس مؤس  ســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، اقتصـ

 

 

 

 

 

حدود یک درصد از تولید کلر کل دنیا در و  ت،پتروشیمی اروند یکی از بزرگترین واحدهای زنجیره کلر در جهان اس

درصد آن متعلق به  27است که  غرب آسیاجهان در  یدرصد صنعت پی وی س 7 .وداین پتروشیمی انجام می ش

   درصدی اسمی برسیم در تولید 90 ظرفیت به کلر تولید در که است این ما سالبرنامه ام .تپتروشیمی اروند اس

pvc   هزار تن شد که پیش بینی ما این است  310نیز برای اولین بار تولید این محصول در شرکت پتروشیمی اروند

بدون نیاز به  spvc حصول مامسال تا آخر سال تولید همچنین درصد دیگر نیز افزوده شود.  15ما امسال  که تولید

 ت. برنامه ریزی برای بورسی شدن پتروشیمی اروند در حال انجام اسودشمی درصد افزوده  10نصب تجهیزات جدید 

روزنامه تجارت  .سهام پتروشیمی اروند را در بورس عرضه کنیم از بخشی بتوانیم سال نخست نیمه در داریم انتظار که

 مدیر عامل پتروشمی اروندزاده ،  نشان نحس -  07/02/99
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های صندوق نوآوری و شکوفایی عالوه بر لیزینگ داخلی، لیزینگ خارجی را برای تسهیل در امر صادرات محصوالت شرکت

ها نیز با همکاری صندوق نوآوری فعال صادراتی برای محصوالت این شرکتهای دانش بنیان تعریف کرده است، پایگاه

با اشاره  .کنیمها در این پایگاه را با همکاری معاونت علمی تامین میهای حضور شرکتهستند و بخشی از هزینه

در این راستا در صددیم در سال جاری خدمت و بسته ویژه صادرات  های دانش بنیانشرکت از های ارزیحمایت به

ها ای از خدمات را به شرکتها مجموعهاین پایگاه .های دانش بنیان و نیازهای صادراتی آنها را طراحی و عرضه کنیمرکتش

 ادالتهای دانش بنیان تا کمک به تباین خدمات متنوع از مارکتینگ تا بازاریابی و تبلیغات محصوالت شرکت د،ندهارائه می

های ها مثلثی از بخش خصوصی، شرکتبا راه اندازی این پایگاه .شودصادرات را شامل می ارزی و نقل و انتقاالت ارز ناشی از

دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده است و عملکرد آن به این صورت است که بخش خصوصی به 

ا در پذیرش و یا عدم پذیرش هدهند و این شرکتهای دانش بنیان برای صادرات محصوالت آنها خدماتی را ارائه میشرکت

 معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفاییملکی فر ،   -  08/02/99اقتصاد آنالین  .این خدمات آزاد هستند

 

 

 مبارزه با فساد(5
 

 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا 25در خصوص تخلفات ارزی عالوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 

کارگروهی متشکل  .افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اندسطح مدیرکل و تعدادی از 

از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت 

 09/02/99تسنیم  .رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است

 گزاری تسنیمخبر

 

 

 

 

 

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/434650-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7?pr=1
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/434650-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7?pr=1
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/434650-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7?pr=1
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري (6
  

 رآیندف پزشکی های فناور فعال در حوزهکننده، یکی از شرکتبا شیوع ویروس کرونا و افزایش نیاز به مواد ضدعفونی

 بازار به را یکولگل اتیلن پایه بر نقره نانوذرات کلوئید حاوی کننده عفونی ضد بتواند تا کرده تسریع را خود سازیتجاری

کننده در شهرستان مینودشت استان گلستان به پایان احداث کارخانه مربوط به تولید این ضدعفونی .کند عرضه

 خط این اسمی ظرفیت البته. کرد خواهد آغاز را خود کار روز در لیتر هزار 10 ظرفیت با رسیده و به زودی خط تولید

 محدودیت، ظرفیت این رفع با و داریم بندیبسته ظروف محدودیت حاضر حال در اما است روز در لیتر هزار 20 تولید

ا و هکنندهکشی این محصول مطابق با استاندارد ملی ضدعفونیمیزان فعالیت باکتری .تولید افزایش خواهد یافت

گندزداهای ها و کنندهکشی ضدعفونی گندزداهای شیمیایی و آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت باکتری

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی  ISIRI 10504 های پزشکی به شمارهشیمیایی مورد استفاده در مکان

 فناوری شرکت مدیر ،زاده باغبانانیسیدمحمد کاظم  -  06/02/99ایسنا  .دست آمده استبه

 

 

ساخت قطعات  د.های سانتریفیوژ نیاز صنایع به این محصوالت را تامین کردنبا تولید پمپ نبنیاتاکنون گروه دانش 

 که با انعقاداست های رفت و برگشتی و سانتریفیوژ به شیوه مهندسی معکوس  از دستاوردهای این شرکت پمپ

های نتریفیوژ از جمله پمپهای ساقراردادی با مجتمع گاز پارس جنوبی و پاالیشگاه نفت بندرعباس اجرایی شد پمپ

محصوالتی که در صنعت نفت، گاز  .کنندمتداول در انتقال آب و انواع مایعات هستند که از انرژی جنبشی استفاده می

خرید آنها ارزبری باالیی برای  شود،و پتروشیمی و آتش نشانی کاربرد دارند تماما از دیگر کشورها به ایران وارد می

تر از محصوالت مشابه درصد ارزان 70تا  50ولید این محصوالت در داخل کشور، همه این تولیدات کشور دارد اما با ت

  بنیانآرش شورشی، مدیرعامل  شرکت دانش -  06/02/99ایسنا  .شودخارجی به صنایع ارائه می

 

 

جداسازی ترکیبات خورنده نوع نانو کاتالیست برای  3های فناور به دانش فنی تولید تیم تحقیقاتی یکی از شرکت

های داخل کشور کاربردی ها و پتروشیمیهای نفتی دست یافتند که در حال حاضر در برخی از پاالیشگاههمراه فرآورده

 ،"ایالم" هایپاالیشگاه به را خود شده تولید هایکاتالیست از مهم دسته سه های فناورشرکت این .شده است

 200 حدود در هاکاتالیست این فروش و کرده عرضه خارک پتروشیمی و جنوبی پارس مختلف  فازهای ،"نژادهاشمی"

مانع از خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور شده  هاکاتالیست این عرضه آنکه ضمن بوده سال در ریال میلیارد 600 تا

 دی"گوگرددار همراه نفت نظیر ترکیبات  کند، حذف را گوگرد درصد 95تا  92تواند بازیابی به روش کالوس می  .است

 کهآن ضمن شود جداسازی نفتی ترکیبات از خورنده مواد این باید رو این از است، خورنده و سمی "هیدروژن سولفید

   -  06/02/99ایسنا  .های نفتی استاز فرآورده گوگرددار ترکیبات جداسازی به نیاز ترش گازهای سازیشیرین برای

 فروش بخش کاتالیستمدیر ، علی شاکرینی
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ی در های مالها است؛ اگر توجه به این مقوله و صرف سرمایهتحقق جهش تولید، در گرو نگاه علمی بیشتر به دانشگاه

ای نزدیک کشور عالوه بر تولید برای مصارف داخلی، موفق به صادرات تولیدات همه نهادها صورت بگیرد، در آینده

 هایی جدیدمنجر به نوآوری و بومی سازی سبب سیر صعودی دستیابی به فناوریاقدامات  .علمی نیز خواهد شد

های این بنیاد ثروت را به مدد برخی از پارک ت.شود که در نتیجه آن می توان به تولیدات بیشتر در کشور دست یافمی

 هدف با بنیاد قداماتا میسر شود. 99علم و فناوری فرستاده تا شکوفایی علمی و تحقق شعار جهش تولید در سال 

 در تا گیرد صورت بهتری ارتباط و هماهنگی ثروت و علم بین تا بوده پژوهش و علم دانشگاهی، جوانان به دادن بها

ایرنا  .های علم و فناوری رفته و با تولید علمی سبب تحول و جهش تولید در کشور شودبه کمک پارک ثروت نهایت

 ت امنای بنیاد نیکوکاریئهی یسئر، ابراهیم جمیلی  -  08/02/99

 

 

 سازی اراک طراحی و ساخته شد.زن ماسک از سوی متخصصان و مهندسان  واحد تولیدی شرکت ماشیندستگاه پیله

ماسک سه الیه  600هزار و  2زدن ای طراحی شده که امکان پیلهسازی اراک به گونهزن شرکت ماشینظرفیت دستگاه پیله

دستگاه  2تا کنون  زند.سانتی متر پیله می 60ای مخصوص تولید ماسک را تا قطر های پارچهرول در یک ساعت وجود دارد و

وری تولید  درصد بهره 50پیله زن در این واحد تولیدی ساخته شده، این نوع پیله زدن عالوه بر ظاهر مناسب ماسک، حداقل 

 هایهای دستگاه در اختیار تعدادی از گروهو فیلم و نقشه دهد و از ابتدای راه اندازی این دستگاه نیز عکسرا افزایش می

های خیریه گذاشته شد تا با ساخت تعداد بیشتری از این سیستم بخشی از مشکل های صنعتی مجاور و گروهجهادی شرکت

ول پایگاه ئمس، مبین حجازی _ 09/02/99تر مرتفع گردد. ایرنا کمبود ماسک در استان مرکزی و شهرستان اراک هرچه سریع

 بسیج شهید رجایی شرکت ماشین سازی اراک

 

  

 

 

 

 

 



15 
 

 تشویق و حمایت از توليد کنندگان  (7

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دانش بنیــان را دوچندان کرده اســت؛ شرایط حال حاضر کشــور، اهمیت توجه به ظرفیت شرکت

، در اختیار  1398قانون بودجه سال  18میلیــارد ریالی که در چارچوب تبصره  4000و با توجه به منابــع 

به منظور حمایت هرچه بیشتر از  عمل آوردهها بتوان حمایت موثری از این شرکتگرفته میبانک قرار 

حاتی را در روند بررســی درخواست های ارســالی الشرکت های دانش بنیان، بانک توســعه صادرات اص

با  رانمالی با سرعت بیشــتری انجام شود. بانک توســعه صادرات ای در نظر گرفته تا فرایند تامین

تســهیل فرآیند به دنبال این هدف است که شرکت های دانش بنیان حتــی المقدور بــدون مراجعه به 

های دانش بنیان برای تهیه گزارش ت یاد شده را از شعب دریافت کنند. شرکتالمرکز، خدمات و تســهی

پژوهش و فناوری استفاده های صندوق و همکاری توانند از مشــاورهی و طرح توجیهی خود میالتتسهی

ی بانک الرئیس اداره کل صادرات کا سیدحســین حســینیان - 06/02/99روزنامه اقتصاد پویا  .کنند

 توسعه صادرات ایران

 

جمهوری پس علمی و فناوری ریاستمعاونت ارائه شد  بنیانشرکت دانش 2500چهار هزار خدمت توانمندسازی صادراتی به 

با  بنیانهای دانشاز اعتمادسازی در خصوص محصوالت ایران ساخت، در گام بعدی به سمت ایجاد بازار جهانی برای شرکت

های صادراتی ها و ظرفیتتوانمندی صادراتی حرکت کرد و در این راستا با ارائه خدمات مختلف در تالش بود تا توانمندی

 .شرکت توانستند از این خدمات بهره ببرند و به بازارهای جهانی راه یابند 500هزار و  2در این طرح،  .ا ارتقا دهدها رشرکت

شود که ظرفیت صادراتی مطلوبی دارند و محصوالت تولیدی هایی ارائه میخدمات توانمندسازی صادرات عمدتا به شرکت

بنیان های دانشبرای حمایت از این دسته از شرکت شوندجهانی تولید میآنها از نظر کیفیت و کمیت در سطح استانداردهای 

الملل و برای حمایت از آنها برای ورود به بازارهای های موجود بر سر راه کسب و کار بیناقدام به بررسی مشکالت و ضعف

های مشروط، دولتی و خصوصی، حمایت در این مسیر تالش کردیم این کار با مشارکت بخش .المللی اقداماتی اجرایی شدبین

های المللی شرکتو کسب و کار بین صادرات فرآیند تسهیل های الزم جهتدار و هدفمند برای ایجاد زیرساختزمان

علم  المللیالمللی مرکز تعامالت بینوکار بینمدیر دفتر کسب، اهلل استیریروح - 06/02/99ایسنا  .بنیان صورت گیرددانش

 جمهوریریاستی معاونت علمی و فناوری و فناور
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در  ، 1398قانون بودجه ســال  18میلیارد ریالــی که در چارچــوب تبصره  4000با توجــه به منابع 

باتوجه به . عمل آوردهب ی دانش بنیان،هاتوان حمایت موثری از  شــرکتاختیار بانک قرار گرفتــه می

های هــای تولید مــواد ضد عفونی کننده، کیتکرونا در کشــور و تاکید بر حوزهشیوع ویروس 

های دانش بنیــان شرکت .شرکت های دانش بنیان مرتبط، در اولویت قرار خواهند داشت تشــخیص و ...

ت دریافتی استفاده الهیعنوان وثیقه تسهــای پژوهش و فناوری بهتواننــد از ضمانتنامه صندوقمی

رئیس اداره کل صادرات بانک توسعه ، سیدحســین حســینیان 08/02/99روزنامه اقتصاد پویا  .نمایند

 صادرات
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سال گذشته به ویژه  طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد با عنایت به تجارب ارزنده 

استفاده از فرصت هم افزایی و اختیارات شورای هماهنگی که با حضور نمایندگان از وزارتخانه، شرکت تهیه و تولید 

 شود و همچنین نظر مساعدمواد معدنی ایران، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی به صورت مستمر و پیگیر برگزار می

انه و نهادهای ذیربط، دامنه فعالیت طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مسئوالن و مدیران ارشد وزارتخ

کارخانه فراوری  25معدن و نیز ایجاد  200احیا  99مقیاس را از نظر کمی و کیفی در کشور گسترش داده و در سال 

 احیا معدن 146 پایش. است  را به منظور ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در دستور کار خود قرار داده

و به بهره برداری رسیدن آنها به موازات  فعالسازی راستای در اقدامات شدن نهایی پیگیری و 98 سال در شده

جدید طرح ادامه خواهد داشت.طرح احیا در نظر دارد با عنایت به تجارب ارزنده سال گذشته به ویژه  هایبرنامه

استفاده از فرصت هم افزایی و اختیارات شورای هماهنگی که با حضور نمایندگان از وزارتخانه، شرکت تهیه و تولید 

 شود و همچنین نظر مساعدر و پیگیر برگزار میمواد معدنی ایران، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی به صورت مستم

 مسئوالن و مدیران 

ارشد وزارتخانه و نهادهای ذیربط، دامنه فعالیت طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را از نظر کمی 

ور ایجاد کارخانه فراوری را به منظ 25معدن و نیز ایجاد  200احیا  99و کیفی در کشور گسترش داده و در سال 

 98 سال در شده احیا معدن 146 پایش. است  افزوده و جلوگیری از خام فروشی در دستور کار خود قرار داده ارزش

ح ید طرجد هایبرنامه موازات به آنها رسیدن برداری بهره به و فعالسازی راستای در اقدامات شدن نهایی پیگیری و

 و فعالسازی راستای در اقدامات شدن نهایی پیگیری و 98 سال در شده احیا معدن 146 پایشادامه خواهد داشت. 

، رضا عظیمی  _ 07/02/99ایلنا  داشت. خواهد ادامه طرح جدید هایبرنامه موازات به آنها رسیدن برداری بهره به

  مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
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های هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه 100دهد که قرار است در مجموع های اعالم شده دولت نشان مینگاهی به برنامه

 بالعوض هایکمک تومان میلیارد هزار 25 شامل رقم این. یابد اختصاص خدماتی –حمایتی از مردم و واحدهای تولیدی 

 قطری از اقتصادی هایبنگاه به کمک. است هابنگاه و خانوارها به تسهیالت و اعتبار قالب در تومان میلیارد هزار 75 و

ها است که شرط تسهیالت به آنها است و شرط عمده پرداخت این تسهیالت، حفظ اشتغال موجود در این بنگاه ارائه

اند که رسته فعالیت اقتصادی شناسایی شده 10های مشمول این تسهیالت در رسد. پیش از این بنگاهمعقولی به نظر می

 :ها را به دو گروه تقسیم کرده استایتی دولت بنگاهاند. در این بسته حمهای خدماتی بودهفعالیت عمدتا رسته

ها لهایی همچون هتاند، شامل فعالیتهایی هستند که با الزام دولت تعطیل شدههای اقتصادی و فعالیتگروه اول، بنگاه

 است و الزاما بایدمیلیون تومان  16... میزان تسهیالت به این گروه به ازای هر کارگر  های ورزشی وها و باشگاهو رستوران

هایی هستند های اقتصادی مشمول این طرح، فعالیتگروه دوم بنگاه .درصد آن به پرداخت دستمزد اختصاص یابد 50

ندگان هایی همچون تولیدکنکار آنها آسیب جدی دیده است. فعالیتوکه نه با الزام دولت بلکه به تبع بحران کرونا کسب

میلیون  12ها به ازای هر کارگر های اقتصادی هستند. این بنگاهش از جمله این فعالیتو فروشندگان البسه و کیف و کف

درصد از این تسهیالت را خرج پرداخت دستمزد کارگران کنند و  70کنند و ملزم هستند تومان تسهیالت دریافت می

رئیس نایب، جلیل کاربخش راوری - 09/02/99روزنامه دنیای اقتصاد  .های بنگاه مصرف کنندمابقی را برای دیگر هزینه

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 

 
 570هکتار آبی بوده است و تاکنون  15200هکتار دیم و  75000سطح زیر کشت گندم در استان بوشهر به میزان 

داریم،  را استان بوشهرتن گندم در  108000برای امسال پیش بینی میزان تولید  .کمباین وارد استان شده است

 6تعداد  تن خرید تضمینی گندم انجام شده است. 57000هکتار آبی با  8075هکتار به صورت دیم و  47800تاکنون 

مرکز خرید مباشری مربوط به سازمان تعاون روستایی در زمینه  7مرکز خرید اداره کل غله و خدمات بازرگانی و 

فروردین ماه سال جاری برداشت  16از  .کنندرکز در استان بوشهر فعالیت میم 13خرید گندم فعال هستند، که جمعا 

، خسرو عمرانی - 09/02/99گندم از بردخون دیّر آغاز شده است و تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. ایسنا 

 معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

 

 

 


