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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 له 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

 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 های تحریم اثرات

 :که فرمایندمی نوروزیشان بیانات در له معظم تولید، موضوع اهمیت در

 که چیزی آن دهمِیک حتّی شاید شده حاال تا که کاری این که است این بگویم میخواهم من آنچه لکن ......

 کار چه تحقیقی، کار چه بگیرد؛ انجام باید کار این، برابرِ  ده واقعا   شاید یعنی ... نباشد است احتیاج کشور برای

 سال در .بدهد نشان را خودش اثر مردم زندگی در تولید رونق تا قبیل، همین از گوناگون کارهای چه تولیدی،

 اگر .نشد محسوس آن از مردم زندگی در اثری لکن حدودی، یک تا افتاد راه و کرد حرکت خورد، تکان تولید 9۸

 به و فروش به تولید که چه اگر- داخل در کشور خودِ وسیعِ بازارِ  به توجّه با و بیندازیم راه را تولید بتوانیم ما

 یعمده باشیم، داشته ارتباط خارجی بازارهای با میتوانیم اینکه ضمن هم ما امّا دارد، احتیاج خارجی بازارهای

 پیش و بدهیم حرکت اهللشاءان را تولید بشود اگر -میلیونی هشتاد جمعّیت این با است کشور داخل ما فروش بازار

 .شد خواهد تمام ما نفعِ به اندکرده که تحریمهایی این و شد خواهد تمام قطعا   اقتصادی مشکالت ببریم،

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

 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 و

 بلکه .نیستم راضی رکود از اقتصاد شدن خارج صرف به ما که است زمانی به مربوط تولید جهش اصطالح واقع در

 تولید تابع اقتصاددانان قول به آن متعاقب و بیفتد اتفاق کشور در نیز تکنولوژیک تحول خواهیممی آن بر اضافه

 تحول دچار باید تولید شرایط گذشته، به نسبت موجود امکانات و منابع داشتن با یعنی .کند شیفت باال سمت به

 جهش یک باید که باشد این الزاماتش از یکی ما اقتصاد پایه و نباشیم قانع رونق ایجاد شرایط به ما اگر پس .شود

 قرار مسیری در را تولید چرخه بتوانیم باید موجود امکانات از گیری بهره با شرایط این در .شود انجام تولید در

 به کنیم؛ فراهم نیز را صادرات برای ای زمینه ،داخلی نیارهای رفع و انبوه تولید به یافتن دست ضمن تا دهیم

 که تولید جهش گفت توانمی رویکرد این به .گردد تثبیت جهان و منطقه در کشور اقتصاد واقعی جایگاه طوریکه

 .است تولید رونق از فراتر مرحله یک
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 اصلی های گره بایست می کند، خنثی هوشمندانه را دشمن های نقشه بتواند، اسالمی نظام آنکه برای حال، 

 و دولتی نهادهای تمام میان همدلی با و جامع ریزی برنامه با و کرده شناسایی را کشور اقتصادی مشکالت

 از بسیاری اذعان به که کرد، کشور تولیدات در جهش ایجاد نهایت در و آنها کردن برطرف به اقدام غیردولتی،

 و ها چالش» و «سرگردان های نقدینگی» و« بیکاری»  ،«درکو» کشور اقتصادی اصلی های گره کارشناسان

 نهفته ملی تولید از جانبه همه حمایت و تقویتدر  نیز ها گره این کردن باز راهکار .است «وکار کسب موانع

  .است شده مشخص رهبر معظم انقالب بیانات در نیز راهکار این الزامات و چگونگی .است

 تالش خود ای رسانه رسالت راستای در سیاسی، معاونت خبری هایپژوهش اداره اقتصاد گروه میان، این در

 حمایت خصوص در رهبری، معظم مقام بیانات مبنای بر کارشناسان راهکارهای و مسئوالن اقدامات رصد با دارد

 درایشان  بیانات از مستخرج محور  ۸ در هفتگی های گزارش قالب در تولید، جهش و ایرانی کاالهای تولید از

 .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

  تشویق و حمایت از تولید کنندگان -۸
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 الف: مسئوالن

 

 

 

 

 رفع موانع توليد (1

 

منظور حمایت از تولیدات داخل، به وزارت صنعت اختیار داد تا نسبت به اعمال محدودیت، ستاد مقابله با تحریم به  

ممنوعیت و یا رفع ممنوعیت ثبت سفارشات و یا واردات کاالهای مشابه تولید داخل و یا محصوالت غیرضروری راساً 

و همچنین رفع ممنوعیت واردات را تا پیش از این، وزارت صنعت، تنها اختیار اعمال محدودیت یا ممنوعیت  اقدام کند

یشتر ها بسفارشکه با این مصوبه، دامنه اختیارات این وزارتخانه در مدیریت ثبت برای کاالهای اساسی به عهده داشت

جمهور، سرپرست وزارت صنعت این تصمیم در جلسه ای که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس .شده است

برگزار شد، اتخاذ شده و زمینه را برای کنترل ورود کاالهای غیرضروری توسط وزارت صنعت و رئیس کل بانک مرکزی 

با توجه به ضرورت مدیریت و کنترل ورود اقالم غیرضرور به منظور صیانت و حفاظت از منابع ارزی  .فراهم می کند

ده شده تا راساً نسبت به اعمال کشور و نیز حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی، این اختیار به وزارت صنعت دا

جهش تولید و تقویت و تعمیق ساخت داخلی از جمله . محدودیت یا ممنوعیت و نیز رفع ممنوعیت واردات اقدام کند

 گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  -  03/03/99فارس  .گانه وزارت صنعت اعالم شده است۴راهبردهای 
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مقرر شد عالوه بر تشکیل  ای با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارتویژهدر جلسه       

های این وزارتخانه جهت تداوم و رونق تولید و رفع مشکالت کارگری کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو، مجموعه درخواست

حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، به صورت مرتب و مقرر شد کمیته انتقال با  .ت دولت ارسال شودئاین شرکت به هی

 .ای و حسابرسی مرتبط با این واگذاری را مورد بررسی و پایش قرار دهدهفتگی، تشکیل جلسه داده و مباحث بانکی، بیمه

سی، برشد تا زمان اتمام مراحل حسا مقرر نظر به الزام هر گونه واگذاری به تحویل قطعی صورت های مالی حسابرسی شده،

مقرر شد تا اختیارات الزم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع  .انتقال به صورت موقت به ایمیدرو صورت گیرد

و بخش معدن کشور را از  معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت کرده

ها و فروش تمامی سفارشمقرر شد تا تمامی ثبت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،. برخوردار کند پشتیبان خدمات شرکت

 آالتت دولت برای واردات ماشینئمحصوالت وارداتی در رنج تولیدات هپکو ممنوع و درخواست توقف اجرای مصوبه هی

یاز هپکو مقرر شد تا به منظور تامین نقدینگی مورد ن.دوم به منظور طی مراحل قانونی مورد پیگیری قرار گیرددست

میلیون دالر منابع ارزی از  100میلیارد تومان منابع ریالی از طریق سیستم بانکی و  100تخصیص  های الزم جهتپیگیری

مقرر شد تا تمامی  .آالت مورد نیاز این شرکت صورت گیردبرای تامین نیاز ارزی واردات قطعات و ماشین طریق ایمیدرو

درخواست خروج هپکو  .درو، عملیات خدماتی و تعمیراتی خود را از طریق هپکو انجام دهندواحدهای تحت پوشش ایمی

مجوزهای الزم جهت ترک تشریفات مناقصه برای فروش خدمات هپکو از  .ه شودئت دولت ارائها به هیاز شمول واگذاری

دولت و سازمان خصوصی سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با مجموعه . مراجع ذیربط اخذ شود

تمام تالش خود را برای واگذاری موفق هپکو به ایمیدرو به کار خواهد بست تا بتوان شاهد رونق این واحد تولیدی و رفع 

 گزارش خبرگزاری فارس -  03/03/99فارس  .مشکالت کارگری مرتبط با آن باشیم
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 بهبود فضاي کسب وکار   (2
 

کلیه صاحبان واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی  دیده از کرونا آغاز شدهای آسیبتسهیالت حمایتی به بنگاهارائه  

گانه مصوب کارگروه اقتصادی مقابله شیوع کرونا فعال بوده  13مشمول طرح )کارفرمایی و خویش فرمایی( که در رسته های 

 ود داشته اند، مشمول این تسهیالتو اقدام به حفظ اشتغال موجو دارای کد بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی هستند، 

  .هستند

 kara.mcls.gov.ir نشانی در سامانه کارا به اندپیامک دریافت کرده که کرونا از دیدهآسیب وکارهایصاحبان کسب

به سازمان تامین اجتماعی  99پرداخت تسهیالت منوط به ارائه لیست بیمه و پرداخت آن تا پایان فروردین ماه  .ثبت نام کنند

استفاده  99می باشد و در صورتی که نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 

میزان پرداخت تسهیالت برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده  نماید مشمول بهره مندی از این تسهیالت نخواهد شد

 1۲ن تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل میلیو 1۶اند مبلغ 

درصد از تسهیالت  ۷0نفر،  ۵0های با نیروی شاغل کمتر از همچنین برای بنگاه. شودمیلیون تومان تسهیالت پرداخت می

  -  03/03/99ایسنا  .گردش در نظر گرفته شده است عنوان سرمایه در درصد به 30برای پرداخت دستمزد خواهد بود و 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر،  حمیدرضا پناه

 

 

گانه  13های فرمایی( که در رستهکلیه صاحبان واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی مشمول طرح )کارفرمایی و خویش

 توانند تسهیالت حمایتیرط حفظ اشتغال موجود، میش به هستند اجتماعی تامین سازمان نزد بیمه کد دارای و فعال مصوب

برای تسهیالت  .میلیون تومانی ارائه سفته امضای شده متقاضی کفایت می کند1۶و 1۲برای تسهیالت  .کرونا را دریافت کنند

میلیون تومانی ارائه  1۲0تا۴8تسهیالت برای دریافت  .کند می کفایت بانک به  معرفی یک ضامن میلیون ارائه سفته و۴8تا1۲

. ضامن به بانک معرفی شود3میلیون تومانی به جزسفته باید 180تا1۲0برای دریافت تسهیالت   .سفته و دو ضامن الزم است

میلیون تومان به جای ضامن باید ضمانت های صندوق ضمانت توسعه تعاون به بانک ارائه 180برای دریافت تسهیالت باالتر از 

به بانک ارائه کند معادل یک و نیم برابر اصل و سود تسهیالت  مبلغ سفته هایی که دریافت کننده تسهیالت باید  .ودش

 فعاالن و کارفرما هزار 18 تاکنون و است یافته تخصیص کرونا از دیده آسیب مشاغل به تومان میلیارد هزار ۵0مبلغ  .است

 واحد میلیون یک از بیش در شده بیمه شاغل میلیون 3نزدیک به  .اند کرده نام ثبت تسهیالت این دریافت برای اقتصادی

 میلیون 1۲اند که در صورت تأیید اطالعات و استمرار اشتغال، به ازای هر نفر بیمه شده دهبو کار به مشغول دیده آسیب اقتصادی

نیروی کار . بود خواهد تومان میلیون 1۶ رقم این باشند شده تعطیل اجبار به که هاییواحد در. شد خواهد پرداخت وام تومان

شود و دو سال زمان بازپرداخت آن از اوایل مهرماه آغاز می .های اقتصادی نباید اخراج شده باشند و بیمه بوده باشندکارگاه

 گذاری و توسعه اشتغال وزارت کارسیاست مدیرکل  عالالدین ازوجی، - 03/03/99تسنیم  .طول خواهد کشید
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شود و خرداد( شروع می ۲3و۲۲دیده از کرونا از دهه سوم خرداد ماه )واریز تسهیالت کرونا به کسب و کارهای آسیب

دیده از کرونا از هفته نام برای دریافت تسهیالت حمایت از کسب و کارهای آسیبثبت .بازپرداخت آن نیز سه ماه بعد است

رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را  13کرونا برای  سوم اردیبهشت ماه شروع شداین تسهیالت حمایتی

بازپرداخت این  متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، درنظر گرفته شده است.

هزار نفر  ۶0اردیبهشت(  30مطابق آخرین آمار که ) .شودتسهیالت دو سال است که سه ماه پس از واریز )مهرماه( شروع می

میزان پرداخت تسهیالت نیز به این شکل است . شودنام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده میبرای دریافت تسهیالت ثبت

میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل  1۶اند مبلغ که برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده

مدیرکل سیاست ، ازوجی  _ 0۶/03/99شود. ایرنا میلیون تومان تسهیالت پرداخت می 1۲د به ازای هر فرد شاغل اننشده

 گذاری وتوسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 

میلیارد هزار  1۷متاسفانه در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار گل و گیاه زینتی دچار کساد شد و بیش از 

تمام رسته هایی که با شیوع ویروس کرونا خسارت دیدند برای جبران  .ریال خسارت به بخش گل و گیاه زینتی وارد شد

خسارت به دولت معرفی شدند و علیرغم اینکه این رسته گل وگیاه زینتی و محصوالت گلخانه ای نیز از کرونا خسارت 

 و وزارتخانه این هایتالش با گذشته هفته در خوشبختانه. نشد حمطر دولت تئهی در این موضوع ولی دیده بودند

ستهر جزو نیز زینتی گیاه و گل بود، شده آوری جمع که اطالعاتی و  بخش این های تشکل ها، اتحادیه تولیدکنندگان،

خدماتی برای این رسته های آسیب پذیر و جبران خسارت هایشان . شد معرفی دولت به کرونا از دیده آسیب های

یسنا ا .همچون دریافت سرمایه در گردش، استمهال وام های بانکی، تقسیط قبوض آب و برق و گاز پیش بینی شده است

 مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی، غالمرضا تقوی  -  0۷/03/99
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 وصادراتمدیریت واردات  (3

 

ای تحت عنوان کمیته تخصیص ارز تشکیل به دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیتهترین اقدام در تازه  

های صنعتی و معدنی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی شده است. در این کمیته که نمایندگانی از معاونت

« واردات در مقابل صادرات»و « هاتر کاالت»، «تخصیص ارز به واردات»حضور دارند، درباره موضوعات مختلفی از جمله 

های مربوط به بازاریابی های صادراتی و فعالیتدر این راستا مقرر شده است که توسعه زیرساخت .گیری خواهد شدتصمیم

 نسبت به 99همچنین مقرر شده است پس از ابالغ بسته حمایتی سال  .خارجی در حوزه صادرات در دستور کار قرار بگیرد

ها توسط کارگروه مربوطه اقدام شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که های پرداخت مشوقو ابالغ شاخص تدوین

رونمایی شد. در قالب این بسته که قرار است از خرداد  99در اواخر هفته گذشته از بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 

هزار میلیارد  ۲خریدار و اعتبار فروشنده لحاظ شده است و از سوی دیگر اجرایی شود، یک میلیارد یورو برای اعتبار  99ماه 

هزار میلیارد تومان دیگر توسط سیستم بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی  ۲تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 

  تجارت ایران حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه -  03/03/99روزنامه دنیای اقتصاد  .تخصیص داده خواهد شد

 

 

 ۵00متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف واردات تا  -1به این شرح است؛  ثبت سفارش واردات یهاتیمعاف بندی 10دستورالعمل 

برداری های تولیدی دارای پروانه بهرهواحد -۲هزار دالر در حیطه سه رشته فعالیت خود از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. 

. یس سازمان از بررسی و کنترل سابقه معاف هستنداز مراجع قانونی ذی ربط؛ الف( صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود با تشخیص رئ

مطابق با دو رشته فعالیت اولویت دوم و  98و 9۷های ب( خارج از نیاز واحد تولیدی خود، مالک عمل میانگین سابقه واردات سال

خواهد  98و  9۷های میانگین واردات سال های بازرگانی تا سقفمالک عمل واردات برای واحد -3سوم کارت بازرگانی خواهد بود. 

ربط از بررسی و های اجرایی پس از تایید دفتر تخصصی ذیهای اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاهدستگاه -۴بود. 

های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای محصوالت تولید شده آنها که دارای واحد -۵کنترل سابقه معاف هستند. 

کاالهای موجود در گمرک )قبض انبار( که ارز آنها تامین  -۶افزوده باشند، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند.  جدول ارزش

دار )فهرست بسته تشویقی( در صورت تامین ارز از محل کاالهای اولویت -۷شده باشد، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. 

 -مقطوعات چوبی -و باطله   lWCانواع کاغذ چاپ، تحریر، واردات موبایل،  -8د. هستن صادرات از بررسی و کنترل سابقه معاف

های اعالمی از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. لوازم و قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی طبق ردیف تعرفه -الستیک سواری

ه های قبلی با ارائه نامه از دفتر تعیین تعرفتعرفههای مختلف، سابقه واردات در صورت تغییر تعرفه یک کاالی مشخص طی سال -9

سابقه ذیل تعرفه شش رقمی برای تمامی موارد  10گمرک ایران مبنی بر یکسان بودن کاال برای تعرفه جدید قابل محاسبه است. 

نیای روزنامه د ست.فوق مالک بررسی خواهد بود. بدیهی است سایر مفاد مصوبات قبلی کمیته راهبری کماکان به قوت خود باقی ا

 گزارش دنیای اقتصاد _ 0۶/03/99اقتصاد 
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توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی  1399نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال یشپ

های نامهشیوه جمهور به زودی تصویب و ابالغ شود.اقتصاد مقاومتی ارسال شده و امیدواریم از سوی معاون اول رئیس

های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از اخذ نظر و استفاده از نظرات کارشناسی پرداخت مشوق

های خصوصی و دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و اجرایی خواهد شد. توسعه صادرات و بخش

 های چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مدیرکل دفتر توسعه خدماتویتها و اولمدیریت واردات از جمله برنامه

ن ها را در ایهای بسته سال جاری عنوان و همکاری کلیه بخشهای صادراتی را یکی از نوآوریبازرگانی تجمیع کلیه مشوق

دفتر توسعه خدمات بازرگانی مدیرکل ،  احسان قمری _ 0۶/03/99روزنامه دنیای اقتصاد .خصوص ارزشمند توصیف کرد 

 سازمان توسعه تجارت ایران

 

 مبارزه با قاچاق   (4

 

ر های کاال و رهگیری کاال دو بند دیگنامه اجرایی شناسهآئین تواند جلوی قاچاق کاال را بگیردشناسه کاال به تنهایی نمی

اجرای همزمان این سه بند، جنس قاچاق  شامل کد رهگیری و سامانه گارانتی را هم داراست که در صورت تکمیل طرح و

خاطر شیوع ویروس کرونا حداقل دو ماه ه شود. این طرح قرار بود تا پایان خرداد ماه امسال تکمیل شود که بمشخص می

 لتواند برای کاالهایی با برند و مدل مشابه استفاده شود، اما در صورت تکمیدر حال حاضر هر شناسه کاال می .به تاخیر افتاد

 .کندطرح و اجرای سه بند یاد شده، هر کاال یک شماره مخصوص دارد که مانند اثر انگشت برای شناسایی آن عمل می

ریداران خ قلم لوازم خانگی شناسه کاال تعریف شده که امیدواریم به زودی برای سایر کاالها نیز تعریف شود 10تاکنون برای 

مشخصات کاال از جمله شرکت تولیدی آن را دریافت  #۷۷۷۷*۴ر خود به سامانه *توانند با ارسال شناسه کاالی مورد نظمی

رئیس اتحادیه ، مرتضی میری  -  03/03/99ایسنا  .ئن شوند که کاال از راه قاچاق به کشور وارد نشده استمکنند و مط

 فروشندگان لوازم خانگی
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ر د مواد مخدر و همچنین صید غیر قانونی ترال کوتاه نخواهیم آمد،سوخت،  ،الدر سال جهش تولید در مقابله با قاچاق کا

را از شناور خارج می کنیم و پس از طی مراحل قانونی ، با  قاچاقچیان ابتدا فارس، خلیج در قاچاق محموله فصورت کش

در  همسایه یکشورها از برخی موجود، مستند شواهد اسر اسب آتش می کشیم های موجود در آن را بهالحکم قضایی کا

 اقدامات به اشاره با سپاه دریایی نیروی دهفرمان .می کنند حمایت قاچاقچیان از و دارند دخالت کشور به اقی قاچالورود کا

 سوخت حمل کشتی فروند ۲3 پاهدریایی س نیروی دریادالن تاکنون 98 المقابله با قاچاق ادامه داد: از س در نیرو این

 همچنین تنگسیری ردارس .گازوئیل بودند لیتر میلیون ۲3 از بیش حامل ناورهاو توقیف کردند که این ش شناسایی را قاچاق

یشت مردم، ماهیگیران محلی و محیط زیست در این مع به اقدام این رساندن یبآس و ترال صید ممنوعیت به اشاره با

 کیلوگرم ماهی کشف شد. 300میلیون و  ۲از فروند کشتی صید ترال نیز توقیف و در بازرسی از آنها بیش  ۴8مدت 

ورود  .قوطی مشروبات الکلی نیز کشف شده است ۶00هزار و  10تن مواد مخدر و  ۲همچنین طی یک سال اخیر بیش از 

 نکهای به توجه باهای قاچاق به کشور در شرایطی اتفاق می افتد که بسیاری از آنها در داخل کشور تولید می شود، الکا

 کشور شود، به صورت جوانان بیکاری و ها کارخانه تعطیلی موجب تواند می و تی جان تولیدات داخلی اسبال الکا قاچاق

نظامی و مراجع قضایی، با موضوع قاچاق و  عاتی، انتظامی،الجدی و با قاطعیت و در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی ، اط

 فرمانده نیروی دریایی سپاه ، سردار تنگسیری - 0۶/03/99روزنامه تجارت  کرد. قاچاقچیان برخورد خواهیم

 
 

 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان (5
 

واحد دیگر با  300ها در داخل سازمان صنایع کوچک و واحد از این بنگاه ۲00ریزی انجام شده یک هزار و مطابق برنامه

عمده این واحدها با  .شوندسازی میها بازفعالمعدن و تجارت استاننظارت این سازمان، اما توسط سازمان صنعت، 

رشته فعالیتی که  88سازی بازفعال ای بازفعال خواهند شدهای صنعتی و خدمات مشاورهگیری از خدمات کلینیکبهره

 رنفتیها فعالند، مدنظر است. برای توسعه صادرات غیهای صنعتی استانبیش از سایر صنایع در شرکت شهرک

-میاستفاده های صادراتی از مشوقگرا های صادراتهای مدیریت صادرات و شرکتهای صادراتی، شرکتکنسرسیوم

های معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکاصغر مصاحب،  -  03/03/99روزنامه دنیای اقتصاد  .دشو

 صنعتی ایران
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پیش نویس بسته  .تدوین شد در سازمان توسعه تجارت ایران 99صادراتی سال های های پرداخت مشوقشیوه نامه

توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد  1399حمایت از صادرات غیر نفتی سال 

 های شیوه نامه .یس جمهور به زودی تصویب و ابالغ شودئو امیدواریم از سوی معاون اول ر مقاومتی ارسال شده

پرداخت مشوقهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از اخذ نظر و استفاده از نظرات 

 .معدن و تجارت ابالغ و اجرایی خواهد گردید ،و دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت کارشناسی بخشهای خصوصی

ایلنا  .هارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استتوسعه صادرات و مدیریت واردات از جمله برنامه ها و اولویتهای چ

 مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری  -  03/03/99

 

 

 –در قالب پویش هفتگی )تولید مستمر  1۴00پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا سال  ۲00برداری از بهره

 میلیارد هزار 1۶9 حدود از ملی هایپروژه این اندازیراه برای .است شده گذاری هدف( پایدار صادرات – مؤثر اشتغال

هزار نفر اشتغال مستقیم  ۴1ها برای نزدیک به ح این طرحافتتا با و شد خواهد برداریبهره گذاریسرمایه تومان

گذاری استان خوزستان با اظ حجم سرمایهپروژه و به لح ۲۶ها، استان کرمان با به لحاظ تعداد طرح شود.ایجاد می

برای این طرح ها، پایش، پیگیری و رفع  باشند.هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارا می 3۶نزدیک به 

گذاری انجام شده، به صورت منظم انجام خواهد برداری از سرمایهاندازی و بهرهمشکالت احتمالی تا زمان تکمیل، راه

هزار فقره از آنها در  ۶درصد وجود دارد که  ۶0طرح با پیشرفت فیزیکی باالی  ۵00هزار و  1۲حال حاضر  در .شد

 معاون طرح و برنامه ،زرندی - 0۶/03/99دار است. ایلنا زمره صنایع پیشران و اولویت
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های کشور توانسته ایم با استفاده از ظرفیتخام فروشی مواد معدنی در کشور و در حال کنترل بوده است و براساس قوانین 

تبدیل ارزش افزوده مواد معدنی در کشور و برطرف کردن نیاز  .به دهمین تولید کننده آلومینیوم در جهان تبدیل شویم

ت های وزارت خانه این است که سصنایع داخلی از جمله سیاست گذاری های داخلی وزارتخانه صمت است. یکی از سیا

ش است تا الهای تزئینی اقدام کند از این رو در تخصوص سنگه ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف بنسبت به 

ها است که این اولین سیاست گذاری ارائه اختیارات به مراکز استان .نسبت به جذب سرمایه گذار در این بخش اقدام کند

ه اجرای مقررات نسبت به تخصیص این اختیارات به مراکز ش هستیم تا با توجه بالمهم در حال برنامه ریزی است و در ت

اختیاراتی که قرار است به مراکز استان ها اختصاص داده شود در حال احیا شدن بوده و قرار است  .استان ها اقدام کنیم

ر اجرا ر در کشوغ شود. طرح کاداستر یا هوشمندسازی اراضی مورد بهره برداری قرار گرفته پیشتالاین اختیارات به زودی اب

درصد از ظرفیت آن در کشور مورد استفاده قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی نسبت به افزایش  1۵شد که این طرح تنها 

انه خای بهره برداران بلکه برای وزارتبخشنامه های مختلف نه تنها بر .سهم این طرح در کشور اقدامات بنیادینی انجام شود

ت و از ابتدای امسال کارگروه مجزایی نسبت به بررسی بخشنامه های مختلف اقدام کرده است تا نیز مشکل ایجاد کرده اس

معاون وزیر ، داریوش اسماعیلی - 0۶/03/99زم انجام شود. روزنامه تجارت النسبت به کوچک کردن بخشنامه ها اقدامات 

 صمت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


