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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
 

 

 با له معظم که است دهه یک از بیش  .نامیدند تولید جهش سال را، 1399 سال ،نوروزی پیام در انقالب فرزانه رهبر

ضوعات انتخاب صادی مو صوص به سال شعار عنوان با اقت شته سال چندین در خ  تولید از حمایت بر تأکید با گذ

صرف و داخل سئله اهمیت بر ایرانی کاالی م صاد م شته موکد تاکید اقت  یواژه کلید کدام هر که شعارهایی .اند دا

ستقالل و وابستگی از رهایی  کردن اثر بی و وابستگی رفع خودکفایی، به توانمی آنها کردن عملیاتی با و باشد می ا

 .یافت دست آمریکا ظالمانه های تحریم اثرات

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

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

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

 تولید ۹۸ ساال در .بدهد نشاان را خودش اثر مردم زندگی در تولید رونق تا قبیل، همین از گوناگون کارهای چه

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

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

شته ارتباط خارجی بازارهای با میتوانیم اینکه ضمن هم ما امّا دارد، احتیاج شیم، دا  داخل ما فروش بازار یعمده با

شور ست ک شتاد جمعیّت این با ا شود اگر -میلیونی ه شکالت ببریم، پیش و بدهیم حرکت اهللشاءان را تولید ب  م

 .شد خواهد تمام ما نفعِ به اندکرده که تحریمهایی این و شد خواهد تمام قطعاً اقتصادی

شان، همچنین سته ضروری امری را ریزی برنامه ،تولید جهش تحقق برای ای صلی نقش به نیز برهه این در و دان  ا

 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

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

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

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

شیم قانع رونق ایجاد شرایط به ما اگر پس صاد پایه و نبا شد این الزاماتش از یکی ما اقت  در جهش یک باید که با

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

 طوریکه به کنیم؛ فراهم نیز را صااادرات برای ای زمینه ،داخلی نیارهای رفع و انبوه تولید به یافتن دساات ضاامن

 یک که تولید جهش گفت توان می رویکرد این به .گردد تثبیت جهان و منطقه در کشااور اقتصاااد واقعی جایگاه

 .است تولید رونق از فراتر مرحله
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سالمی نظام آنکه برای حال، شه بتواند، ا شمن های نق شمندانه را د ست می کند، خنثی هو صلی های گره بای  ا

شکالت صادی م شور اقت سایی را ک  و دولتی نهادهای تمام میان همدلی با و جامع ریزی برنامه با و کرده شنا

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

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

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

  .است شده مشخص ای خامنه اهلل آیت حضرت بیانات در نیز راهکار این الزامات و چگونگی

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

 خصااوص در رهبری، معظم مقام بیانات مبنای بر کارشااناسااان راهکارهای و مساائوالن اقدامات رصااد با دارد

 بیانات از مسااتخرج محور  ۸در هفتگی های گزارش قالب در تولید، جهش و ایرانی کاالهای تولید از حمایت

 قرار سال شعار تحقق نیازهای و هافعالیت مهمترین جریان در را مخاطبان ، 1399 سال در انقالب معظم رهبر

 .دهد

 :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 
 

 دیرفع موانع تول -1
 

 
 

 
 

 

 

 

ن مواد صادرکنندگان می توانند از روش واردات در مقابل صادرات به منظور تامی
، رفاع اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید خود بهاره گیرناد و در مقابال

تسهیل تهاتر و واردات در مقابال صاادرات امساال ضارورت  .تعهد ارزی کنند
دگان بیشاتری دارد؛ چراکاه بااا ایان روش قصاد داریاام فضاا را بارای تولیدکنناا

اساطه ارز صادراتی مهیا کنیم تا مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز تولید خود را به و
حاصل از فروش کاالهای خود در بازارهای جهاانی خریاداری و باه کشاور وارد 

یتی بسایار باور ما این است که امسال صادرات غیرنفتی باید زیر چتر حما. کنند
ندگان ویژه ای قرار گیرد و تمامی دستگاه ها باید نهایت همکااری را باا صاادرکن

حسین مادرس -۹۹/2/21روزنامه دنیای  اقتصاد .در این حوزه داشته باشند
خیابانی ، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت

از بروز اخاتالل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرد به منظور پیشگیری
ل از در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی مورد نظر، کلیاه باناک هاای عاما
یی انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحادها تاا اتخااذ تصامیم نهاا

بت باه خودداری کنند و بانک هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده اند نسا
ای توقف آنها، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت ها

اد با وجاود اینکاه اجارای مصاوبات سات. اعمال شده، اقدام الزم را به عمل آورند
م گارفتیم بناابراین تصامی. تسهیل الزم است اما برخی بانک ها توجه نمی کنناد

یشنهاد در نهایت با نظر اعضای شورا پ. موضوع را در شورای گفتگو مطرح کنیم
1400و در نظار گارفتن ایان بناد در قاانون بودجاه ۹۹شد که تا پایاان ساال 

ال جااری مصوبه ستاد تسهیل به قوت خود باقی باشد تا بخاش خصوصای در سا
حسین ساالح ورزی، نایاب رئایس -۹۹/2/24روزنامه تجارت .گرفتار نشود

اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگو،
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 کسب وکار یبهبود فضا -2

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ازحمایتبرایجامعحمایتیبستهپرداختپیشنهادگذشتهسالاسفندماهاواسطازکروناویرویشیوعبا
شمولمکارهایوکسبلیست.دادیمدولتبهرابیماریاینشیوعازدیدهآسیبکاروکسبواحدهای
میانازکهیمکردارائهراباشدداشتهاجراییقابلیتملیسطحدرکهبرنامههاییوتسهیالتایندریافت

یهمکاربامرکزیبانک.گرفتقراردولتحمایتهایمبنایوتصویبرسته13پیشنهادیرسته14
گرفتهنظردردیدهآسیبواحدهایبرایتومانمیلیاردهزار50مبلغدارداختیاردرکهبانکیشبکه
برایمرکزیبانکوموسسه20همکاریبامنابعتومانمیلیاردهزار40نخستفازدرکهاست

رماییخویشفوکارفرماییصورتبهبنگاههاهمهاختیاردرکروناازدیدهآسیباقتصادیحمایتهای
بهوندمیکنفعالیتاجتماعیتامینکارگاهکدقالبدرکهخویشفرماهاییوکارفرماها.میگیردقرار
مجوزکهکارفرماییوکننددریافتتسهیالتمیتواننددارندارتباطاجتماعیتامینسازمانبانوعی

البته.کنددریافتتسهیالتنمیتوانندمرحلهایندرنداردسازماناینبابیمهایارتباطاماداردفعالیت
تامینزمانساازدریافتیاطالعات.شودگستردهترتسهیالتدریافتشمولیتتامیکندتالشدولت

ایرنا.استنفرمیلیونسهبهنزدیکاشتغالباکارگاهمیلیونیکشاملتسهیالتدریافتبرایاجتماعی
کاروزارتاشتغالتوسعهمدیرکل.ازوجیالدینعالء_99/2/22

اطالعاتیبانکهایداریمتالشlmis.mcls.gov.irنشانیبهشغلیاطالعاتملیسامانهراهاندازیبا
کلیه.اشدبمفیدواثربخشکاربازاربرنامهریزیهایچالشها،وخالهاشناساییبرعالوهوشودیکپارچه

هارتیموتحصیلیشغلی،اطالعاتمیتوانندبیکاروشاغلازاعم(باالبهسال15)کشورکارسندرافراد
برایاتکاوبرنامهریزیقابلیتکهاطالعاتیوآماروجودبدون.کنندواردسامانهایندرراخود

بخشاستمواجهابهاموخطادرصدبامیدهدانجامسیاستگذاریحوزهکهاقدامیهرباشدتصمیمگیری
افرادزدرصد40تا30کهاستاینمهمنکتهاماداریمراکشوردرشاغلمیلیون24اطالعاتازعمدهای

امانهسراهاندازیواستنشدهثبتجاییدرآنهاشغلیاطالعاتوهستندفعالغیررسمیبخشهایدر
ایشافزسیاستگذاریهاوبرنامههابهرهوریاطالعاتجمعآوریباکهمیکندکمکشغلیاطالعاتملی
،اطالعاتگردآوریدادهها،فراخوانیواطالعاتیبانکهایتطابقیکسان،استانداردهایرعایت.یابد

درشدهنیبیپیشاهدافدیگرازبهینهسیستمبهدستیابیبرایعمیقشناختودرستتحلیلهای
کارآفرینیتوسعهمعاون،منصوریعیسی-99/2/22ایرنا.استشغلیاطالعاتملیسامانهراهاندازی

اجتماعیرفاهوکارتعاون،وزیراشتغالو
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وسبکوجامعهپذیرآسیباقشارازحمایتمنظوربهوالحسنهقرضنیکویسنتترویجراستایدر
بانکمهرآفرینطرح.کرداجراییرامهرآفرینطرحسینابانککرونا،شیوعازناشیدیدهزیانکارهای

ومدلیهمواسات،رزمایشتحققراستایدروکروناازناشیدیدهآسیبهایگروهازحامیتهدفباسینا
وملزوکشورمختلفاقشاربرایکروناازشدهایجادمعیشتیمشکالترفعجهتدرمومنانهکمک

رضقوامشراایط،واجدینبهاساساینبروشدهاجراییدیده،آسیبهایگروهازحامیتودستگیری
درریالمیلیارد2000مبلغشده،یادشغلیهایرستهبهپرداختیواممجموع.گرددمیپرداختالحسنه

درصد2کارمزدنرخوماهه36حداکثراقساطباریالمیلیون50سقفتانفرهربهکهاستکشورکل
ورتصعلویبنیادوسینابانکبینهمکارینامهتفاهمامضایراستایدراقداماین.شودمیپرداخت
گیردمیتعلقالحسنهقرضوامبانکاینبهعلویبنیادسویازشدهمعرفیمتقاضیانبهآنطیکهگرفته

سینابانکمدیرعامل،ایمانی-99/2/22اقتصادیابرارروزنامه.

بهرهتومانیمیلیاردهزار50تســهیالتازتوانندمینیزآزادمناطقدرکروناازدیدهآســیبواحدهای
یاجرایهاطرحاینشدهانجامهایریزیبرنامهطبــقتــاکنندکمکبایدهادستگاههمهشوندمند

وزیکیفیپیشــرفتمیزانازگزارشیآزادمناطقعالیشــورایآتیجلساتدرشورادبیرخانهوشــود
ظرندردولتسویازآسانیشرایطتســهیالتایندریافتبرایکندارائههاطرحاجرایبندیزمان
سهیالتتاینازبتوانندکرونابحرانازدیدهآسیبواحدهایهمهخردادماهپایانتاکهاست،شدهگرفته
کســبواســتکشوردراشتغالحفظپایینسودنرخباتسهیالتپرداختازدولتهدفشوندمندبهره

بهندهستفعالآزادمناطقدرکهگردشگریبامرتبطهایبخشوهارستورانها،هتلنظیرکارهاییو
خدماتواحدپنجرههمچنین.شوندمندبهرهتسهیالتازربطذیسامانهدرخوداطالعاتثبتباسرعت
گذاران،سرمایهبرایرافعالیتبایدواحدپنجرهاینشودمیایجاداقتصادیویــژهوآزادمناطق

واقتصادرامووزارتتجربــهازتواندمیآزادمنطقــهدبیرخانهوکندآسانکنندگانواردوصادرکنندگان
،جهانگیری-99/2/23پویااقتصادروزنامه.کنداســتفادهتجارتواحدپنجرهاندازیراهدردارایی
جمهوریرییساولمعاون
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کرونایخشبدرمی توانندهستندشرایطواجدکهکارفرمایانیوشدراه اندازیکروناتسهیالتسامانهامروز
درشکایاتقسمتبه زودی.کنندثبتدولتحمایتیتسهیالتدریافتبرایراخوددرخواستکاراسامانه
واردجاآنراخودشاناطالعاتنداد،رافردیبهدرخواستثبتاجازهسیستماگرتاشدخواهدفعالسامانه
ایشانبههیالتتسکهفعالیت هاییرستهوضوابطوشرایطمتقاضی،ثبت نامراهنمای.شودرسیدگیوکنند
حالدرهمااعتراض هوشکایاتاستقسمتشدهدرجکروناتسهیالتبخشوکاراسامانهدرمی گیرد،تعلق

.ندهستانتخابقابلسامانهدرتسهیالتدریافتبرایمالی،مؤسسهوبانک20تعدادهست،راه اندازی
.تسنیمگزارش-۹۹/2/24تسنیم

 یاقتصاااد مقاومت یمنتخااب سااتاد فرماندهاا تااهیجمهور، کم ااسیبر اساااس اباالغ معاون اول رئ

ات پس از تدو ا اته حما نیموظف اس ا اتیبس اادرات غ ا ا اریاز ص ا ا ا اال  ینفت ا اامل  13۹۹س ا ش

 ااتگاهدس ریسااا یبرنامه ها نیو همچن یصادرات یکرد بودجه مشااوق ها نهیچارچااوب منابااع و هز

اور ا ارک جمه ا اه گم ا اام یها از جمل ا اران،یا یاس ااورز ا ا ااد کش ا ا ،یوزارت جه ا اازمان مل ا  یس

ااز ا اتاندارد، وزارت راه و شهرس ا اه، وزارت ن ،یاس ا ارویوزارت امورخارج انیو همچن ا ااق  ا ا ات

ااورز ع،یصنا ،یبازرگان اور نسبت  یو اتاق ها رانیا یمعادن و کشا به  ارائه آن بهتعاون و اصناف کشا

اینها بیجهت تصو یاقتصاااد مقاومتاا یستاد فرماندهاا رخانهیدب اا ت دیو ابالغ اقدام نما یا ا وجااه . ب

اه بررساا ا ا یها یب ار ما اه نظا ا اام شااده ب ارا یانجا اته حما یرسااد در صااورت اجا از  ااتیبسا

ن به عنوا ،یدر سااال جار ینفت ریغ تصااادرا ٔەشد نییتع شیبه اهداف از پ لین ۹۹صااادرات سااال 

 یاثاااار گااااذار بر تجااااارت خارج یرهایتوسعه، دور از دسترس نباشد . با اشاااااره به متغ شرانیپ

ا ا اور از جمله ش ا اروسیو وعیکش از اولو ا ا اا  ، تمرک ا مندرج در بسته  یتیحما یبرنامه ها تیکرون

اال  تیحما ا اعه ز و جادیاز ا تیشامل حما ۹۹از صادرات س ا ااختیتوس ا اه  یتجار یها رس ا از جمل

 ینرهااااااااایکانت ،یمحصوالت صادرات یسااااااااردخانه جهت دپو ،یمرز یانبارها ،یصادرات یها انهیپا

است. روزنامه عصر  یو مهندساا یاز صااادرات خدمااات فناا ااژهیو تیحما اانیدار و همچن خچااالی

ااون  دیحم  -  23/02/۹۹اقتصاد  ا اریوززادبوم ، مع اتیو ر ا اارت  اسا اعه تجا ا اازمان توس ا کل س

 رانیا



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزه با قاچاق -4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شااد . فیتوق الیر ونیلیو پانصااد م اردیلیم کیقاچاق بااااااااااه ارزش  یبرق یقلم کاال ۹1

دساتگاه خودرو حامل بار قاچاق را  کیدر محور صاال  آباد  المیراه اساتان ا سیماموران پل

 یقاچاق با مارک خارج یبرق یقلم کاال ۹1خودرو تعداد  نیاز ا یمتوقف کردند. در بازرسا

 هینقل لهیدستگاه وس کیکشف شااااااااد. متهم به همراه  یگمرک رکگونه مدا چیو بدون ه

ال تحقق شعار س یبرا یانتظام یرویشد.  ن ییمراجع قضا لیتحو یمراحل قانون ریجهت س

به صورت مستمر و شبانه  ،یداخل دکنندگانیاز تول ااااااااتیو جهت حما یمقام معظم رهبر

ضربه بزنند  یداخل دیو به تول انندبرس بیکه بخواهند به اقتصاد مملکت آس یبا کسان یروز

 یاری یسردار نور عل  -  20/02/۹۹ ایبرابر قانون برخورد خواهد کرد. روزنامه اقتصاد پو

 المیاسااتان ا یانتظام یروی، فرمانده ن

 تیکرونا صادر شد به منظور حما یسرولوژ تیو ک ی، لباس پرستارN۹5مجوز صادرات نامحدود ماسک 

ممنوع شااد.  ،یمشااابه داخل یدارا یپزشااک زاتیثبت ساافارش و واردات تجه ،یکنندگان داخل دیاز تول

شت دیتول طیشرا شک زاتیو تجه یاقالم بهدا شور به نحو یپز ست که ا یمرتبط با کرونا در ک را به  رانیا

اساس  نیکرده است. بر ا لیمرتبط با کرونا، تبد یو بهداشت یصادرات محصوالت پزشک یهااز قطب یکی

 وعیبا شااا ریدرگ یکشاااورها ازیاز ن یبه بخشااا ییو پاساااو گو یکنندگان داخل دیاز تول تیابه منظور حم

 تیو ک یپرستار لباس، N۹5همچون ماسک  یاقالم یاجازه صادرات نامحدود برا ا،یکرونا در دن روسیو

اساات.  یداخل ازیمحصااوالت فراتر از ن نیا دیچرا که تولکرونا صااادر شااده اساات؛  صیتشااخ یساارولوژ

 ییکه توانا یپزشاااک زاتیثبت سااافارش واردات اقالم و تجه ،یداخل دیاز تول تیبه منظور حما نیهمچن

نظور اقالم به م نیواردات ا ازهثبت سفارش قفل شده واج ستمیس یآنها در کشور وجود دارد، بر رو دیتول

ندگان داخل دیاز تول تیحما فارس  یکن هد شاااد.  بانیخمدرس نیحسااا  -  24/02/۹۹داده نخوا ،  یا

 سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوبه مجلس ندگانینما شوفه  ایقاچاق  یاحکام مربوط به کاال یادر م  ونیلیم 5ارز مک

( کشنبهیصب  امروز) یمجلس در جلسه علن ندگانینما کردند. نییکمتر را تع ای یتومان

س انیمجلس و در جر صالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماده  حهیال یبرر  نیا 27ا

 یاصااالح م ریقانون به شاارح ز 21اساااس آن ماده که بر رساااندندبیرا به تصااو حهیال

 شود:

قانون  نیا 1۸ارز مکشوفه موضوع ماده  ایقاچاق  یکه ارزش کاال یدر صورت -21 ماده

در  دیکمتر باشد، با ق ای الیر ونیلیم 50دستگاه ها کاشف معادل  هیاول صیبرابر تشخ

رسااد و در صااورت اسااتنکاف مراتب در  یمتهم م یصااورتجلسااه کشااف به امضااا

و حسب مورد کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع  دیصورتجلسه کشف ق

شده  یم لیتحو ،یکیو فروش اموال تمل یآور شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص 

از اوراق به متهم ابالغ  یو رونوشاات زیوار رانیا یاسااالم یجمهور یتوسااط بانک مرکز

 سنایگزارش ا  -  21/02/۹۹ سنایشود. ا یم
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اصالح قانون مبارزه  حهیال 2۹( ماده کشنبهیامروز)  یمجلس در جلسه علن ندگانینما

ااده مصوبه،  نیبر اساس ا کردند. بیبا قاچاق کاال و ارز را تصو اتن م اه  27م اانون ب ق

 :شودیحذف م« ساخت»ماده، واژه  نیا 1اصاالح و در تبصره   اریشارح ز

صااادرات دارو، مکمل هااا، ملزومااات  ایهرشخص کاه اقادام باه واردات  -27 ماده

 ،یخاااوراک یها، مااااااواد و فااارآورده هااااو قطعات آن یپزشااااااک اااااازاتیو تجه

اقالم مذکور بااادون انجاااام  هیکل هیمواد اول ایو  یو بهداشااات یشااایآرا ،یدنیآشاااام

 فاتیرتش تیمذکور بدون رعا یکاالها اختمبادرت به س ایو  دینما یقانون تفایتشر

 یمحکاااوم مااا اااریقاچاق به شااارح ز یبه مجازات کاالها دیمقررات مربوطاااه نما ای

 :ستیوارده ن یو خسارت ها هیمجازات مانع از پرداخت د انیشاود، ا

)  یسااتیز ی، فرآورده ها ییمکشااوفه شااامل اقالم دارو یکه کاال یدر صااورت -الف

 هیمواد اول ایو قطعات آن ها و  یپزشااااک زاتی(، مکمل ها، ملزومات و تجهکیولوژیب

 22ممناوع موضاوع ماده  یاقالم باشد، عمل مرتکب مشمول مجاازات قاچااق کاال نیا

 .باشدیقانون م نیا

 ،یخوراک یهاااا مکشاااوفه شاااامل ماااواد و فااارآورده یکه کااااال یدر صورت -ب 

ات یشیآرا ،یدنیآشام ا هیمواد اول ایو  یو بهداش اع رس اد، مرج  یگدیاقالم مذکور باش

ارف اده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مص اان یکنن اا یانس اذکور ا یکااله قدام م

 نیروز به ا 10موظاف اسات ظارف  یکند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یبهداشت یمکشاوفه ماذکور موفق به أخذ مجوزها یاستعالم پاسو دهد. هرگااه کااال

اان یو درمان گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در  یدر خصوص مصرف انس

 یمکشوفه، کاال یصورت کاال نیا ریشود و در غ یقانون م ااانیا 1۸بناااد ب مااااده 

س ،یتقلب شته و  ویتار ااااد،فا صرف گذ شااااده و  ایم شناخته  سالمت مردم  ضر به  م

 سنایگزارش ا  -  21/02/۹۹ سنایباشد. ا یممنوع م یمشامول مجازات قاچاق کاالها



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صو صالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مبارزه با پد بیبا ت به  قاچاق در کشور دهیا

شد. یصورت علم صو دنبال خواهد  صالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در  بیبا ت ا

ا مبارزه ب د،یتجارت و تول تیاز امن تیضمن حما ،یاسالم یمجلس شورا روزیجلسه د

 دنبال خواهد شد. یعلم تقاچاق در کشور بصور دهیپد

پس، در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز بصورت  نیاست که از ا نیقانون ا نیا تیب شاه

 یاقهیو سل یسنت یهابه کشف جرم پرداخته خواهد شد و از اقدامات و برخورد یعلم

 یرینظام، مردم و بازرگانان شده بود، جلوگ یهانهیهز شیها که منجر به افزادستگاه

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصااوب  یهاکننده خال لیقانون که تکم نیا .شااودیم

تجارت، اقتصااد و  تیامن یارتقا تواندیاسات، م یاساالم یمجلس شاورا 13۹2ساال 

شد. دیتول شته با شور را به دنبال دا ساس ا ک ستگاه نیبر ا سئول یهاقانون، د اعالم  م

قاچاق را ندارند با  رحق اعالم آما گرید یهاآمار قاچاق، احصاااا شاااده اند و دساااتگاه

 یمجلس شاااورا روزیاصاااالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جلساااه د بیتصاااو

قاچاق در کشاااور  دهیمبارزه با پد د،یتجارت و تول تیاز امن تیضااامن حما ،یاساااالم

،  یخرم آباد یدیمو یعل _ 22/02/۹۹ میدنبال خواهد شاااد. تسااان یبصاااورت علم

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز یمرکز دستا سیرئ
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 و صادرات محور ریرقابت پذ دیتول -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست و در هم ازیمس و فوالد دو برابر ن وم،ینیآلوم داتیاکنون تولهم  شور ا شته و برا نیک سال گذ ستا در   یرا

برابر مصرف کشور  ۸ زیم یرو دیادامه داد: در تول یمس و فوالد در کشور زده شد. و دیبار به رکورد تول نیاول

 ریروند در مورد ساااا نیشاااود هم یم ادرآن صااا یکه مابق میدار دیکشاااور تول ازیبرابر ن 4و  میدار تیظرف

و فوالد  مس وم،ینیمثل آلوم ،یمعدن عیمحصوالت صنا نیکند در مهمتر یصدق م شیکماب زین یمحصوالت معدن

در دستور کار قرار  ژهیشود. دو اقدام و یانجام م زیو صادرات ن میداخل ندار نیدر تأم یمشکل چیهم اکنون ه

صاد بخش یماهنگاز موارد با ه یکیگرفته که در  سهام معادن که قابل واگذار یوزارت اقت ست در بورس یاز   ا

 زیشااود مورد دوم ن یاعالم م یآت یشااده و تا هفته ها نییتع یهم عدد یعرضااه خواهد شااد و به صااورت کم

سازمان زم یخود پهنه ها و معادن یواگذار ست  ست که د س نیا ست و  یشنا شرکت مس بوده در  ایا ست  د

شور پهناور ا یربرنامه واگذا  یا ژهیو گاهیجا یدر خود دارد و به لحاظ معدن یماده معدن 64 رانیقرار دارد . ک

. روزنامه مییآ یبه شمار م ایدن یکشور برتر معدن 10خاطر است که جزو  نیکشورمان وجود دارد و به هم یبرا

 صنعت، معدن و تجارت سابق ری، وز یرضا رحمان  -  20/02/۹۹تجارت 

به  یابیو امسال دست دیگرم رس لویک 13۹و  کهزاریواحدها در مجموع به  نیشمش طال در ا دیسال گذشته تول

 شیپ یگونه اه ب «دیجهش تول»شااده اساات. برنامه امسااال به عنوان سااال  یگرم هدفگذار لویک 333و  کهزاری

 شیرود به افزا یم انتظارساانآ آهن  نهیداشاات و در زم میخواه دیبخش ها رشااد تول یشااده که در تمام ینیب

 600از حدود پنج هزار و  ی. کل استخراج مواد معدنمیابیدرصد دست  1۹ زانیبه م ۹۸عملکرد نسبت به سال 

اساات و  یپروانه بهره بردار یمعدن که دارا 15با  درویمیتن اساات و ا ونیلیم 400معدن فعال کشااور بالب بر 

فعال اساات در واقع با واحد  یاساات که همگ رانیا یمواد معدن دیو تول هیمعدن که به نام شاارکت ته 21تعداد 

معادن  ری، مدیامام دیام  -  20/02/۹۹ نیتن استخراج ساالنه دارد. اقتصاد آنال ونیلیم 120تابعه حدود  یها

 (درویمی)ا رانیا یمعدن عیمعادن وصنا یسازمان توسعه ونوساز



13 
 

 مبارزه با فساد -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالوه بر مجازات  دینما یاز اسااناد کند که داللت برصااادرات سااور یبهره بردار ایاقدام به ارائه  یچنانچه شااخصاا»

 یمعادل دو برابر ارزش کاالها ینقد مهیمرتکب شده به جر یانجام صادرات سور یکه در راستا یجرائم و تخلفات

 ریمکرر دو به قانون به شرح ز 33عنوان ماده  بهماده  کی حه،یال نیا 31بر اساس ماده  «گردد. یمذکور محکوم م

شود و  یوگذار ای دیکه عرفا اجاره،فروش، خر یهرگونه معامله راجب کارت بازرگان»شود: یالحاق م آن محسوب 

به  نیمرتکب ایتحت هر عنوان ممنوع اسااات و مرتکب  یگرید یاز منافع کارت بازرگان یهرگونه بهره بردار زین

 شوند: یزات ممجا ریشرح ز

معادل نصاااف ارزش کاال عالوه بر ضااابط کاال و پرداخت  ینقد مهیبهره بردار : پرداخت جر ای رندهیالف( انتقال گ

 خسارت وارده به دولت یتضامن

و  یشده عالوه بر ابطال کارت بازرگان لیتا دو برابر منافع تحص کیمعادل  ینقد مهی( انتقال دهنده:پرداخت جرب

 خسارت وارده به دولت یپرداخت تضامن

 و یصااادور کاال نگردد عالوه بر ابطال کارت بازرگان ایورود  یبه اقدام برا یکه اعمال فوق منته ی( در صاااورتپ

 یها تیچند نورد از محکوم ایبه دو  نیاز مرتکب کیهر  الیر ونیلیم 500تا  الیر ونیلیم 200از  ینقد مهیجر

 .شوند یقانون محکوم م نیا 6۹موضوع ماده

  ساانای. اسااتین نیقوان ریدر سااا نیمقررات مع یماده مانع از اجرا نیماده، اعمال مقررات ا نیاساااس تبصااره ا بر

 سنایگزارش ا  - 21/02/۹۹

از مردم  یادیشااود حجم ز یم یریافراد سااودجو در بازار بورس جلوگ یاحتمال یاز هرگونه سااوءاسااتفاده ها

مردم را از  یداریو شاان یدارید یتوانند با اسااتفاده از رسااانه ها یمساائوالن م نیوارد بورس شااده اند بنابرا

 یاقتصاااد مئاز جرا یریشااگیپ یبر مبنا یاقتصاااد تیامن سیپل لیرو آگاه کنند. لزوم تشااک شیپ یچالش ها

 شیه پها ب نیکند و همه ا نییدستورالعمل ها را تب زیو ن یو خط مش استیدارد س تیمأمور سیپل نیبوده و ا

سا ،یریشگیپ ،ینیب شنا شف جرا ،ییکنترل،  صاد مئمقابله و ک ستقب یختم م یاقت ال مردم از شود با توجه به ا

 یرو شیپ یکه دارد چالش ها یبا توجه به اشااراف اطالعات کند یتالش م یاقتصاااد تیامن سیبازار بورس، پل

سرما صاد هیبازار بورس و  صد کند. روزنامه ابرار اقت ضا مق  -  22/02/۹۹ یرا ر  سی، رئ یمیسردار محمدر

 ناجا یاقتصاد تیامن سیپل
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 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ۹۹سال  یدر ابتدا سو «دیجهش تول»که به نام  یو  س یگذارنام یمقام معظم رهبر یاز  ست ب  اریشده ا

 دیاسااا دیآباد، پروژه احداث کارخانه تولاز چهار طرح توساااعه ذوب مس خاتون یبردارکه بهره میمفتخر

صنعت  ژنیاکس دیآباد، پروژه احداث انبار کنسانتره مس و پروژه احداث کارخانه تولخاتون کیسولفور در 

با دسااتور  ینفر 24۸ ییزاتومان و اشااتغال اردیلیم 221عالوه به وروی ونیلیم 252 یگذارهیمس را با ساارما

هزار تن  400مس به  دیتول تیظرف بارنینخست یتا برا میمحترم آغاز کرد جمهورسیرئ یدکتر حسن روحان

 اردیلیم 111و  ییوروی ونیلیم 11۸ یگذارهیبا سااارما دآباکند. طرح توساااعه ذوب مس خاتون دایپ شیافزا

شتغال یتومان صد 50 شیبا هدف افزا نیو همچن ینفر 120 ییزاو ا هزار تن به  ۸0از  یمس آند دیتول یدر

سال، با اهداف ز 120 ستفاده از آخر دیتول شیو افزا یطیمحستیهزار تن در  در  ایروز دن یهایفناور نیو ا

شد و ظرف مدت  یمس آند دیتول شته آغاز  سال گذ سط   یبرداربه بهره یبر توان داخل هیماه با تک 5در اوا

 رانیمس ا عیصنا یشرکت مل رعاملی، مد یسعدمحمد ریاردش  - 20/02/۹۹اقتصاد  یای. روزنامه دندیرس

صوالت مختلف ضر مح س یدر حال حا ار و به باز دیرا تول یضدخوردگ یدیو رنآ آلک یضدخوردگ یاز جمله رنآ اپوک

در ُ تن بوده است.  زانیم نیکه ا میو به بازار عرضه کرد دیتن رنآ نانو را تول 30در حدود  ۹۸در سال  م،یعرضه کرد

 یدارد. رنآ ها یینانو یرنآ ها نیبازار از ا قبالنشاااان از اسااات 20در حدود  ۹7 ساااال  ُ دیحجم تول شیافزا نیا

 یو مجتمع ها یفلز یسازه ها ه،یتهو یها ستمیس دکنندگانیچون تول یمختلف عیشده در صنا دیتول یینانو یضدخوردگ

نحصار که ا میمواجه شد ییرنآ ها یبا تقاضا نیچ شگاهیشود؛ عالوه بر آن دو سال قبل در نما یاستفاده م یفوالدساز

شرکت اروپا دیلتو ست چند  ست؛ از ا ییآن ها در د سعه ا نیا مس و  یرا که رو یضدخوردگ ینوع رنآ ها نیرو تو

ه در حال ک مینوع رنآ ها شده ا نیا دیو تول یفناور نیموفق به توسعه ا ی. به تازگمیآغاز کرد رد،یگ یقرار م مینیآلوم

ضر از هلند و آلمان وارد م در واردات  تیمحدود یبرا یداتیرنآ، تمه نیو عرضه ا توسعهکه با  میدواریشوند. ام یحا

 نیدارد ا ییباال یشاااده مقاومت به خوردگ دیتول یشاااود. رنآ ها تیحما یداخل دینوع رنآ اتخاذ شاااود تا از تول نیا

  -  21/02/۹۹را کاهش دهند روزنامه تجارت  ینگهدار نهیو هز شیهسااتند تا عمر سااازه ها را افزاپوشااش ها قادر 

 شرکت فناور نیعامل ا ریآسان، مد نیشاه
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صندوق صوبه کارگروه  شتیاول ارد ویدر تار ،یپژوهش و فناور یهابر طبق م س یسال جار به صوبه تا وق صند سیم

صاااادر خواهد  یبه زود زیصاااندوق ن نیا یاندازاخذ شاااده و مجوز راه ریرکبیام یدانشاااگاه صااانعت یپژوهش و فناور

صندوق به جز دانشگاه،  نیبود که در ا هدخوا یالیر اردیلیم 100صندوق  کی ریرکبیام یشد.صندوق پژوهش و فناور

درصد است.صندوق پژوهش  34صندوق  نیسهامدار هستند و سهم دانشگاه در ا یچند شرکت معتبر از بخش خصوص

سعه نوآور یفناور تیریمد یاز بازوها یکی ریرکبیام یو فناور شگاه  یسازیو تجار یو مرکز خدمات فناور یو تو دان

 لیصااندوق به تکم نیا یاندازفناورانه دانشااگاه خواهد بود و راه یهادهیها و ااز طرح تیاجهت حم ر،یرکبیام یصاانعت

به محصااول و ورود محصااوالت به بازار کمک خواهد کرد.بر اساااس اساااساانامه  دهیا لیو تبد یسااازیتجار ندیفرآ

ندوق ناور یهاصااا ناور ،یپژوهش و ف ندوق پژوهش و ف ندیم ریرکبیام یصااا عال توا ئه  ینوعمت یها تیف از جمله ارا

نامه را انجام دهد.بر اساس اعالم و صدور ضمانت نآیزیفناورانه، ل یهادر طرح یگذارهیصورت وام، سرمابه التیتسه

شگاه ام سه یدولت یهابه عنوان کارگزار ارگان تواندیم نیصندوق همچن نیا ریرکبیدان  التیعمل کند که از جمله آن ت

ست که از طر یو اعتبارات شکوفا یصندوق نوآور فا شرکتها ییو   _ 22/02/۹۹ سنای. اشودیارائه م انیبندانش یبه 

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت یساز یو تجار یمرکز خدمات فناور ری، مد یخالق نیتر حسدک

شرکت یکی  یهاتیآغاز کرد. نانوکامپوز یمانیس تیمحصوالت نانوکامپوز دیتول نهیخود را در زم تیفناور فعال یهااز 

مصارف مختلف  یبرا یمناسب اریبس نیگزیجا تواندیخواص مشابه فوالد بوده و م یمرکز دارا نیشده در ا دیتول یمانیس

 مشکل با دانشگاه نیتهران است  ا یشهردار یهااز چالش یکیآب و فاضالب  یفلز یهاچهیباشد. سرقت در یصنعت

 تیو در نها میدانشااگاه آغاز کرد نیرا در ا یبتن یهاچهیساااخت در یمطرح شااد و ما مطالعات بر رو فیشاار یصاانعت

ساند یسازیشده با نانوذرات را به فاز تجار تیسبک و مقاوم تقو یبتن یهاچهیدر شرکت آب نی. از امیر شکل  رو م

که شاااامل سااابک بودن  میرا درنظر گرفت تیچند مز هاچهیدر نیتوساااعه ا یحل شاااد، عالوه بر آن ما برا وفاضاااالب

در  ییهاونی جادیا لیو گازها به دل .نفوذ آبشااودیو نفوذ آب و گاز م دیمقاومت در برابر تابش نور خورشاا ها،چهیدر

ساختار شد تا نفوذپذ ذراترو از نانو نیاز ا شود؛یم چهیدر یبتن موجب زوال  ستفاده  سبت به  یهاچهیدر یریا آب ن

شرکت  اریشد که در اخت دیماه تول 5در مدت  چهیهزار در 5از قراردادها  یکیشد.در  کیبه صفر نزد بایآب و گاز تقر

 ازکرد. شرکت آب و فاضالب اهو یداریرا خر چهیهزار در 4 زین گرید یعالوه بر آن شرکت م،یقرار دادفاضالب تهران 

به در چهیاز هزار در شیسااارقت، ب لیبه دل زین نانوذرات   متیدر ق یچندان رییتغ هاچهیسااافارش داده بود.افزودن 

 یعل  -  24/02/۹۹ ساانایاساات. ا افتهیبهبود  یبه شااکل قابل توجه هاچهیدر ییکارا یول اورده،یمحصااول به وجود ن

 یشرکت فناور  رعاملیمد ون،یعیشف
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 کنندگان دیاز تول تیو حما قیتشو -8
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 یها رهیفوالد نبوده بلکه زنج رهیداخل تنها مختص به صااانعت و زنج یها یو توجه به توانمند یاکنون کاهش ارزبر

ست. در برخ ومینیمس، آلوم شته ا اریاوقات ارز در اخت یو ... را دربر گرفته ا سبب محدود میدا ه بر ک ییها تیاما به 

منظور  نیهم یبرا میورود دانش بود اینرم افزارها  زات،یجهت نیدر تام یبا مشااکالت اقتصاااد کشااورمان اعمال شااده،

ستراتژ درو،یمیا سکرده  یساز ادهیرفع چالش فوق، پ یرا برا یا ست. انجام مهند  یمعکوس به عنوان اقدام حداقل یا

 مرن یآالت و حت نیقطعات و ماشا یدانش را برا دیو تول زاتیتواند تا سااخت تجه یامر م نیشاود که ا یمحساوب م

به  دنی. رسامیکن یم ییبا دانشاگاه ها اجرا ینقشاه ها را در قالب همکار هیمعکوس و ته ی. مهندساردیافزارها دربرگ

اسااات که در  یدر اجرا، از اقدامات ندیفرا نیا بیو ترک یدانش فن دیو تول یمهندسااا ینقشاااه ها هیته سااااخت داخل،

و از  مینک ینم هیرشته همچون فوالد تک کیبه سازندگان  اتنه یساز یشود. در بوم یم ییاجرا یساز یبوم یاستراتژ

  .ردک میآب، برق، گاز و ... اقدام به ساخت داخل کرده اند هم استفاده خواه ،یمیکه مثال در حوزه پتروش ییشرکت ها

 و ساخت داخل یساز یعامل در امور بوم اتیه سیئ،  مشاور ر انیونسیحسن   -  20/02/۹۹ نیاقتصاد آنال

 عیاارو تس لیو به منظور تسه یدست عیاز هنرمناادان، استادکاران و فعاالن صنا ااتیدولاات بااه موجااب قانااون حما

اامانده اا تیفعال یدر سا اتادکاران و فعاالن صنا یها ادان، اسا ا ات عیهنرمن و فرش دستباف، اساسنامه صندوق  یدسا

از بانک هااااااا و الت و جلااااااب مشااااااارکت حسااااااب مااااااورد یهرگونه تسااااااه افتیرساند. در بیتوسعه را به تصو

ا ا اات مال اار یمؤسسا ا ا یو اعتب ا اازداخل اارکت مال ،یو خارج یمجا اخاص حق یمشا و  ایاح یبرا یو حقوق یقیبا اشا

ارما ا ال تول یگذار هیس ا ادیدر مراح ات عیو تجارت صنا ا ا اتباف و اح ،یدس ا اایفرش دس اا ا ا ایتار یبناه ا و  یخ

اپار یردولتیبخااش غ تیاز ظرف یبهره مند ،یافرهنگا اتا یازجمله برون سا اادوق، و  اافیانجام وظا یدر راسا صن

اارب و  یهاتیمرتبط با حوزه فعال یو خارج یداخل یتخصص یبا نهادها یهمکار ال از تجا ا اتفاده متقاب صندوق و اسا

ا ا اع مال ا ا یمناب ا اا از یو فن ا اه وظا آن ه ا   -  21/02/۹۹موسسه است. روزنامه عصر اقتصاد  نیا اراتیو اخت فیجمل

 و فاارش دسااتباف یدساات عیصناادوق توسااعه صنا رعاماالیمد ،یرزائاایم یهاااد
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در  هیماسر نیکردند تأم ینامگذار دیرهبر انقالب امسال را جهش تول د،یتمرکز بر رونق تول یها استیس یدر راستا

 طیادر شاار ژهیکه بو یبوده و هساات. موضااوع دیتول یازهاین نیتر یادیاز بن یکیهمواره  یدیتول یگردش بنگاه ها

شدت تول یسخت و حساس فعل شار قرار  دکنندگانیکه ب  ردیدولت قرار گ یبرنامه ها تیدر اولو دیبا دادهرا تحت ف

و  دیمک به چرخه تولالزمه ک یاتیبرنامه مشاااخص و عمل کیطبق  یاقتصااااد یبه بنگاه ها یبانک التیتساااه یاعطا

س یلیتعط ایاز رکود  یریجلوگ ست که با برنام یدکنندگانیکمک به تول ژهیو بو یدیتول یاز واحدها یاریب ه، هدف و ا

و  یتایعمل یکه طرح ها انیدانش بن یپژوهشگران و شرکت ها ایشده اند و  دیوارد عرصه تول یاتینو و عمل یها دهیا

ن کوتاه زما کیدر  یاتیکار عمل کی یعنی دیوارد کنند. جهش تول دیبه عرصااه تول لندیکشااور را ما ازینوآورانه مورد ن

وجه به و ت یاتیعمل یزیشاااده و برنامه ر یو کارشاااناسااا یعلم ق،یبه دق ازین نیزند. بنابرا یبزرگ را رقم م یکه اتفاق

 یمهد  -  21/02/۹۹طرح مورد توجه قرار گرفته اساات . روزنامه تجارت  کیخاص دارد که قبال کمتر ً  ییبخش ها

 مجلس عیصنا ونیسینو کم یها یفناور تهیدر کم ی، مشاور عال یتفرش یمیکر

 هاهروگاین نیا یبازده شیافزا یرا برا یسمنان و شاهرود است اقدامات مهم یهاروگاهیکه مالک ن یانرژ ایشرکت پو

ست. ن ست و ا یاندازراه شیسال پ 10د شاهرود حدو روگاهیانجام داده ا ص ندیفرآ یدر ط روگاهین نیشده ا یخصو

شرکت ما )پو یساز صم ستارا نیشد. در ا یداری( خریانرژ ایتوسط  ش را ارتقا داده و بخ روگاهیکه ن میگرفت میما ت

 دیدا باشاااود ابت یاندازراه روگاهیبخش بخار ن نکهیا ی. برامیکن یاندازبا کمک شااارکت مپنا راه زیرا ن روگاهیبخار ن

داشت ن اامکان اتصال به بخش بخار ر یمیقد یبه علت تکنولوژ روگاهین یبخش گاز رای. زمیدادیرا انجام م یاصالحات

با کمک  گاهروین یبخش گاز یاقدام ارتقا نیکند. ا دایهم ارتقا پ روگاهین یداشااات تا بخش گاز یراتییبه تغ ازیفلذا ن

شااااهرود و هر دو  روگاهیقرار اسااات واحد دوم ن میقد کردعکه با مپنا من ی. طبق قراردادرفتیشااارکت مپنا انجام پذ

مگاوات به  ۸4ارتقا داده شااود؛ مجموعا  زیواحد ن 3 نیشااود که اگر ا دهتوسااط مپنا ارتقا دا زیساامنان ن روگاهیواحد ن

برآورد شااده اساات.  وروی ونیلیم 1۹حدود  زیطرح ن 4 نیا نهیزبرق کشااور اضااافه خواهد شااد. کل ه دیتول تیظرف

 یانرژ ایشرکت پو رعاملیپورهاشم ، مد یمهد  -  21/02/۹۹فارس 

 یطرح نی. بنابرامیده شیافزا یگذارهیسرما یهامردم را به صندوق یاست که دسترس نیمؤثر  ا یاز کارها یکی

بورس انجام شود. سفارش  یسامانه معامالت قیصندوق، از طر یگذار هیسرما یآماده شده که صدور و ابطال واحدها

سفارش  نیشود. همچن یثبت م یسامانه معامالت در دیشود، به عنوان سفارش خر یم افتیکه توسط کارگزار در یصدور

 شود. اقتصاد یوارد م یسفارش فروش در سامانه معامالت کیشود، به عنوان  یم افتیابطال که توسط کارگزار در

 و توسعه بورس تهران قیتحق ری، مد یانیرضا ک -  ۹۹/ 23/02 نیآنال

 


