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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

بیش از یک دهه است که معظم له با . دندینام دیسال جهش تول ،را 1399 سالی نوروز امیهبر فرزانه انقالب در پر

لید داخل تواز  تیبر حما دیبا تأکخصوص در چندین سال گذشته انتخاب موضوعات اقتصادی با عنوان شعار سال به

از  ییرها یواژه دیکه هر کدام کل ییشعارهاو مصرف کاالی ایرانی بر اهمیت مسئله اقتصاد تاکید موکد داشته اند. 

اثر کردن اثرات ی و بیرفع وابستگیی، به خودکفا توانیکردن آنها م یاتیو با عملباشد میو استقالل  یوابستگ

 .افتیدست تحریم های ظالمانه آمریکا 

 که: فرمایندله در بیانات نوروزیشان میدر تایید و اهمیت موضوع تولید، معظم

 یکه برا یزیآن چ دهمِکی یحتّ دیکه تا حاال شده شا یکار نین است که ایا میبگو خواهمیلکن آنچه من م ......

 ،یدیار تولچه ک ،یقیچه کار تحق رد؛یانجام بگ دیکار با ن،یواقعاً ده برابرِ ا دیشا یعنی ...است نباشد.  اجیکشور احت

 دیتول 9۸مردم اثر خودش را نشان بدهد. در سال  یدر زندگ دیتا رونق تول ل،یقب نیگوناگون از هم یچه کارها

 می. اگر ما بتوان...مردم از آن محسوس نشد. یدر زندگ یلکن اثر ،یحدود کیتکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا 

 یخارج یبه فروش و به بازارها دیتول هاگر چه ک -خودِ کشور در داخل  عِیو با توجّه به بازارِ وس میندازیراه برا  دیتول

بازار فروش ما داخل  یعمده م،یارتباط داشته باش یخارج یبا بازارها میتوانیم نکهیدارد، امّا ما هم ضمن ا اجیاحت

مشکالت  م،یببر شیو پ میاهلل حرکت بدهشاءرا ان دیبشود تولاگر  -یونیلیهشتاد م تیّجمع نیکشور است با ا

 .اند به نفعِ ما تمام خواهد شدکه کرده ییمهایتحر نیخواهد شد و ا تمامقطعاً  یاقتصاد

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 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ویژه داشته اند.اشاره ای و مجموعه های دانش بنیان 

بلکه  ؛ستمین یود راضاست که ما به صرف خارج شدن اقتصاد از رک 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

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

 دیر تولجهش د کی دیبااین است که اقتصاد ما  پایهالزامات  یکی از میرونق قانع نباش جادیا طیپس اگر ما به شرا

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

گاه واقعی طوریکه جایرا نیز فراهم کنیم؛ بهای برای صادرات ، زمینهدست یافتن به تولید انبوه و رفع نیارهای داخلی

از رونق  رتوان گفت جهش تولید که یک مرحله فراتد. به این رویکرد میشواقتصاد کشور در منطقه و جهان تثبیت 

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

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

صلی های ابه اذعان بسیاری از کارشناسان گره؛ کرد در نهایت ایجاد جهش در تولیدات کشور به برطرف کردن آنها و

است و راهکار  «کارچالش ها و موانع کسب و»و  «ردانهای سرگنقدینگی» ،«بیکاری» ،« رکود» اقتصادی کشور

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

 خامنه ای مشخص شده است.  ...در بیانات حضرت آیت ا

ای خود تالش دارد با معاونت سیاسی، در راستای رسالت رسانههای خبری در این میان، گروه اقتصاد اداره پژوهش

حمایت از تولید  خصوص ، دربیانات رهبر معظم انقالبرصد اقدامات مسئوالن و راهکارهای کارشناسان بر مبنای 

ات رهبر معظم انقالب در محور مستخرج از بیان ۸ های هفتگی درکاالهای ایرانی و جهش تولید، در قالب گزارش

 ها و نیازهای تحقق شعار سال قرار دهد.، مخاطبان را در جریان مهمترین فعالیت1399ل سا

 این محورها عبارتند از:

 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

  حمایت از تولید کنندگانتشویق و  -۸
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 الف: مسئوالن

 

 رفع موانع توليد (1

 

یکی از وظایف افزایش یافت  میلیارد دالر ۶و پوشش ریسک تجاری تا  ضمانت صادرات ایران  صندوقسرمایه  درصد ۲۰۰ 

فروش و صادرات پوشش میزان ریسک پذیری  های سیاسی و تجاری است،های مهم صندوق، پوشش ریسکو ماموریت

تسهیل مالی برای صادرکنندگان به افت. میلیارد دالر افزایش ی ۶میلیارد دالر در سال گذشته به ۲/ ۶اعتباری کشور از 

 های ما را ازالمللی از خدمات و کارکرد صندوق است که این افزایش سرمایه محدودیتویژه در نظام بانکی و عرصه بین

رتری داشته باشیم. ضمن اینکه تالش خواهیم کرد با انعطاف پذیری و طراحی محصوالت و توانیم نقش موثمی بین برد و

منابع مالی، خدمات  های سرمایه گذاران و صادرکنندگان همچنین تسهیل تامینخدمات متنوع در پوشش ریسک

صادرات کشور و به  محصول متنوع را در راستای حمایت از ۳۰در مجموع صندوق ضمانت صادرات،  .مناسبی ارائه کنیم

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران،   افروز بهرامی -  ۲7/۰۲/99.  روزنامه دنیای اقتصاد کندشکل عملیاتی ارائه می

 
 

 بهبود فضاي کسب وکار   (2
 

 یک میلیون واحد اقتصادی هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پیش بینی شده است 5۰ 

میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بوده اند توسط وزارت کار شناسایی شده و  ۳آسیب دیده از کرونا که 

در این راستا مقرر شد، پس از ارسال پیامک  .ت شدندالمطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهی

ثبت نام کنند و پس  ir.gov.mcls.kara ز در سامانه کارا به نشانین از امروالفرمایان از سوی وزارت کار، مشموبه کار

 .عی به بانک عامل جهت پرداخت وام کرونایی ارسال شودتماوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجعات از سالاز ثبت نام، اط

. واحدهایی که میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد 1۲به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد 

 ت کرونایی این استالوط اصلی دریافت تسهیشر .میلیون تومان خواهد بود 1۶به اجبار تعطیل شده باشند این رقم 

باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند، شاغل بیمه شده داشته باشد؛ بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار ما که بنگاه حت

کار جهت دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد، مشمول خود را تعدیل کرده باشد و نیروی 

سیاست گذاری و توسعه  ترمدیرکل دف، ءالدین ازوجی الع -۲7/۰۲/99نامه ابرار اقتصادی روز. این طرح نخواهد بود

  ماعیاشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجت
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ت دریافت الهزار کارگر مشمول که از شیوع کرونا آسیب دیدند تسهی ۲۰۰میلیون و ک میلیون کارگاه ثبت شده با سه ی

می کنند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد اقتصادی دولت، با همکاری بانک مرکزی و از محل منابع 

رسته ای که مستقیم یا  1۳ ت به بنگاه هایی تخصیص خواهد یافت که درالهزار میلیارد تومان تسهی 5۰شبکه بانکی، 

عی، یک میلیون اماجتعات سازمان تامین البر اساس اط .غیر مستقیم از شیوع کرونا آسیب دیده اند فعال هستند

ط شرمصوبه می شوند و این واحدها به هزار کارگر و نیروی انسانی مشمول این  ۲۰۰میلیون و  ۳کارگاه ثبت شده، با 

عی در ماه های دی و بهمن سال امارسالی به تامین اجتقبول تعهد حفظ نیروی کار خود که بر اساس فهرست بیمه 

میلیون 1۶   .محاسبه می شود، مشمول دریافت پیامک مراجعه به سامانه کارا و ثبت نام دریافت وام خواهند شد 1۳98

میلیون تومان  1۶هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده اند مبلغ  ت به ازای هر نفر از نیروی انسانی کارگاهالتومان تسهی

 1۲ت با نرخ سود المیلیون تومان تسهی 1۲و به ازای هر کارگر کارگاه هایی که غیر مستقیم لطمه خورده اند، مبلغ 

پس از واحد ها   .درصد تعلق می گیرد؛ این واحدها باید بعد از دریافت پیامک به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام کنند

ت خود را از هفته دوم خرداد به بعد دریافت می کنند. روزنامه ابرار المراجعه و تسهیتایید نهایی، به بانک های عامل 

 وزیر کار، محمد شریعتمداری  _ ۲8/۰۲/99اقتصادی 

 

 

 

خود  موفقیت کسب و کار ت مشارکت مدنی بانک ملی ایران،الن اقتصادی می توانند با تسهیالصاحبان بنگاه ها و فعا

ای هو حقوقی است که به توسعه فعالیت برای اشخاص حقیقی نیئراهی مطم نیمدت مشارکت التسهی .را تضمین کنند

ت، برای ایجاد، توسعه، تکمیل و نوسازی الاشخاص در قالب این تسهی . تولیدی، بازرگانی و خدماتی خود می اندیشند

، کشاورزی، مسکن و همچنین توسعه امور وارداتی و صادراتی خود طرف نیواحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معد

متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، به  غیرنقدیکه نقدی یا شرت سهم الالدر این تسهی  .ندیرمعامله بانک قرار می گ

نخست امسال بالغ بر بانک ملی ایران در یک ماه  .نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد با بانک، تقسیم می شود

همچنین  است.میلیارد ریال پرداخت کرده  779هزار و  ۲9ت مشارکت مدنی به ارزش الفقره تسهی ۶8۲یک هزار و 

می پرداخت کرده است که ارزش ریالی این الت در قالب عقود اسالفقره تسهی ۲91هزار و  11این بانک در مدت مذکور، 

 ی بانک ملیگزارش روابط عموم _ ۲9/۰۲/99میلیارد ریال بالغ می شود. روزنامه ابرار اقتصادی  ۴۲1هزار و  ۴۶ت به التسهی
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عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با معاون اول رئیس جمهور داشتند موضوع تسری  طی جلسه ای که دبیر شورای

ت دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا به دارندگان مجوز فعالیت ئهای مصوب هیکلیه تمهیدات، امکانات، تسهیالت و مشوق 

هزار میلیارد تومانی تسهیالت کم بهره از منابع داخلی  5۰اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه و اختصاص بخشی از اعتبار 

د موافقت و تاکید قرار گرفت بانک ها برای کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا در مناطق آزاد مطرح شد که مور

ن در همین راستا به فعالین اقتصادی محدوده منطقه آزاد ارس که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند مشابه فعاال

در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری  .گردنداقتصادی مستقر در سرزمین اصلی از تسهیالت مربوطه بهره مند می

پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کرونا با هدف حمایت و

امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا فراهم نموده است و کلیه صاحبان واحدهای کسب و کار 

گانه مصوب فعال  1۳که در رسته های  ارساد و تعاونی مشمول طرح کارفرمایی و خویش فرمایی در محدوده منطقه آز

اند مشمول این بوده و دارای کد بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی هستند و مبادرت به حفظ اشتغال موجود نموده

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس،  محسن نریمان - ۳1/۰۲/99فارس  .تسهیالت هستند
 

  

 وصادراتمدیریت واردات  (3

 

شوند و کاالهای غیرضرور و دارای ها از مسیر سبز وارد میمواد اولیه تولید و تجهیزات ماشین آالت مورد نیاز کارخانه تنها  

های ها و محدودیتممنوعیت .مشابه تولید داخلی به عالوه کاالهای لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت

درصدی صادرکنندگان از بازگشت  ۲۰برای معافیت  مان دیگری مدیریت شودروی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زپیش

های صادراتی که ممنوعیتیم  دههای خود را با بانک مرکزی ادامه میارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی رایزنی

های هموارسازی راه د رسیدها در حوزه صادرات به حداقل خواهاین ممنوعیت در دو سال اخیر به نقطه اوج خود رسیده

و هم  هکه هم بخش خصوصی درخواست آن را داشتاست به کشور نیز از دیگر موضوعاتی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

ها حتما گیریکه در مسیر تصمیم دهیم میین اطمینان را به بخش خصوصی ا ه طرف دولتی قول همکاری در این باره را داد

 سرپرست جدید وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی - ۳۰/۰۲/99وزنامه دنیای اقتصاد ر .شودمی نظر آنها نیز اخذ
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ت الگردش ویژه صادرات محصوت سرمایه درالبانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهی

رش ه گزاد بتوســعه ملی اختصاص داکشــاورزی به متقاضیــان این بخش از محل ســپرده گذاری ریالی صندوق 

 روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و به

براساس این گزارش، استفاده از  مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.

ت به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی الرداد برای اعطای تســهیسپرده موضوع این قــرا

اخلی بانــک به صادرات اختصاص میترکیب با منابع د 5۰-5۰و شــرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نســبت

 گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات  _۲8/۰۲/99یابد. روزنامه اقتصاد پویا 

 

 

این بانک طی دو سال  :بانک مرکزی به دنبال طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز توضیحات ضروری زیر را اعالم کرد

 اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام

های مشخص برای کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و بر اساس آن، رویههای شفاف در به ایجاد بستر و زیرساخت

 ارز حاصل  توانندصادرکنندگان می لذا . عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است

 :های زیر به چرخه اقتصاد کشور برگردانندصادرات خود را به روش از
 

 .های مجاز عرضه کنندها و صرافیواسطه بانک از صادرات را در سامانه نیما بهحاصل ارز( 1
 

 .اقدام کنندسبت به تامین نیازهای واردات خودن حاصل از صادرات خود محل ارز صادرکنندگان از( ۲
 

 .خود را در اختیار آنها قرار دهندتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار کرده و ارز صادرکنندگان می( ۳

 های مجازر وارد کرده و به صرافیصورت اسکناس به کشو توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بهصادرکنندگان می (۴

   .بفروشند هابانک و

صورت توافقی بین  های یادشده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بهکند در تمام روشاین گزارش خاطر نشان می

همچنین  .شودخریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می

های گذاریسازمان سرمایهدارای مجوز ازهای خارجی،سرمایههای مجاز بابت ورود ها و صرافیوفروش ارز به بانکامکان ثبت

 گزارش ایسنا _ ۲8/۰۲/99دی ودارایی، نیز فراهم شده است. ایسنا خارجی وزارت امور اقتصا
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قلم کاال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله  1۶۰۰های وارداتی در مرحله اول برای ممنوعیت

شدت جلوی واردات  ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به 5۰جدید نیز، برای 

برخی شرایط .پوشی جایز نیستکاالهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم

مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش  ت پسهای ارزی، سد راه واردات شده اسو محدودیت

توانند در مقابل استفاده از ارز ای از واردات باید برای کاالهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود میعمده

در فضایی تسهیل کرد که وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها 

 اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کاالهای لوکس، غیرضرور

کنیم که کاالهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگالخ باشد.به صراحت اعالم می

سازی، صرفا میزان ارزبری و س به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.در موضوع داخلیاقالم غیرضروری و لوک

ارزش یک کاال، مالک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری باالیی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار 

  معدن و تجارت سرپرست وزارت صنعت،، حسین مدرس خیابانی  _۲8/۰۲/99تسنیم  حائز اهمیت باشد.

 

 

 

 1۶۰شود که در سال جاری ریزی شده است و پیش بینی میدر سال جاری برای صادرات لوازم خانگی نیز برنامه 

هزار میلیارد تومان تسهیالت با بازپرداخت  1۲برای تحریک تقاضای داخل هم  . میلیون دالر لوازم خانگی صادر شود

تولید یخچال و فریزر در مثال  .شوددرصد قیمت کاال با استفاده از آن پرداخت می ۶۰دو ساله در نظر گرفته شده که 

 هزار دستگاه رسید که امسال برنامه ریزی شده تولید این وسیله 1۶۰درصد رشد به یک میلیون و  7سال گذشته با 

مصرفی  تحریک تقاضای کاالهایهای وزارتخانه در سال جاری مهیکی از برنا .هزار دستگاه برسد ۳۰۰به یک میلیون و 

 ۶۰هزار میلیارد تومان تسهیالت دیده شده که  1۲این برنامه نیازمند تامین منابع است و در آن است بادوام در داخل 

شود و باز پرداخت آن به صورت دو ساله و با سود منطقی در نظر گرفته درصد قیمت کاال با استفاده از آن پرداخت می

داریم بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت و دولت در زمینه پرداخت یارانه تسهیالت که حدود شده است و تقاضا 

معاون ،  مهدی صادقی نیارکی - ۳1/۰۲/99ایسنا  .میلیارد تومان پیش بینی شده، همکاری های الزم را انجام دهند ۲۰۰

 امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(
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های دولت در خصوص در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حضور رییس جمهوری برنامهامروز)سه شنبه( 

 اتخاذ خوبی تصمیمات و گرفت قرار بررسی مورد 99 سال در کشور واردات ارز تامین نحوه و  گسترش صادرات غیرنفتی

 روند عرضه در نیما نیز .استبا فروکش کردن شیوع کرونا، صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن  .شد

فرصت خوبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات غیرضروری و توسعه صادرات  روندی مثبت به خود گرفته است

 .شودغیر نفتی ایجاد شده است که با یارای خداوند متعال و با تالش تولیدکنندگان و سایر فعاالن اقتصادی محقق می

 رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی - ۳1/۰۲/99تسنیم 

 

 مبارزه با قاچاق   (4

 

و ارز برداشته است؛ نخستین اقدام تحقیق و تفحص از روند مبارزه با  الگام مهم برای مقابله با قاچاق کا ۲مجلس دهم 

و  القانون مبارزه با قاچاق کاح الاص .و ارز بود تا علل ناکارآمدی عملکرد دولت ها در این زمینه شناسایی شود القاچاق کا

ارز، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و برخورد با نهادهای متخلف و تشویق دستگاه هایی که به وظایف خود عمل 

 تالو ارز است که در پی آن بخش عمده ای از مشک الکردند، از جمله نتایج تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کا

 ح قانون مبارزه باالش مستمر کمیسیون اقتصادی مجلس اصالپس از سه سال ت .ینه برطرف خواهد شدموجود در این زم

در شورای نگهبان بررسی می شود، با این قانون بسیاری از دغدغه های کنونی  ضرو ارز نهایی شد و در حال حا االقاچاق ک

از مقدار  ترو ارز کم اظهاری بیش الامبارزه با قاچاق کح قانون الدر اص .مانند قاچاق ارز از مبادی رسمی برطرف می شود

را  الح ساختار ستاد مقابله با قاچاق کاالاص .شوددرصد، قاچاق تلقی شده و با آن برخورد می 1۰مشخصی به طور مثال 

محمدرضا   -  ۲7/۰۲/99روزنامه ابرار اقتصادی  .و ارز دانست الح قانون مبارزه با قاچاق کاالهای اصیکی دیگر از دستاورد

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،پور ابراهیمی داورانی
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 خواهیم از این پس شناسهتریان میهای لوازم خانگی باید شناسه کاال داشته باشند و از مشاز امروز تمامی کاال

های بسیار در ریزیها و برنامهپس از پیگیری .مطالبه کنندکاالی لوازم خانگی خود را قبل از خرید از فروشنده 

های لوازم خانگی را در سطح کشور فعال کنیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ما موفق شدیم سامانه شناسه کاال

خود  خانگیتوانند شناسه کاالی لوازم های لوازم خانگی پس از این باید دارای شناسنامه باشد. خریداران میو کاال

 همچنین خریداران لوازم شده خود مطلع شوند* ارسال کنند تا از اصالت کاالی خریداری۴*#777را به شماره 

خانگی این امکان را دارند که به کمک همین سرشماره به سامانه گارانتی تهیه شده در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

این سامانه  مند شونددمات فروش، پس از خرید آن کاال هم بهرهو ارز هم متصل شوند و از گارانتی کاالی خود و خ

زودی برای سایر فعال برای لوازم خانگی اجرا شده چرا که لوازم خانگی گردش مالی بسیاری در کشور دارد، اما به

 مویدی علی _ ۲9/۰۲/99دنیای اقتصاد  روزنامه .ها هم سامانه شناسه کاال و گارانتی فعال خواهد شدکاال

  زار و کاال قاچاق با مبارزه ستاد رئیس،  آبادیخرم

 

 

 

به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی کلیه واردکنندگان کاال موظفند منشأ ارز کاالی وارداتی 

جلس م  نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز)دوشنبه( خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اعالم کنند.

 این الیحه را تصویب 15و  7و در ادامه بررسی مواد باقی مانده الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مواد 

بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطالعات منشأ ارز، بالفاصله و در خصوص کاالهای سریع الفساد،  .کردند

بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت سریع االشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف 

صحت اطالعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطالعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از 

دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از 

 گزارش ایسنا _ ۲9/۰۲/99ایسنا . ( قانون امور گمرکی نیست ۶۲اده )اجرای مقررات م
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  :شودموارد زیر قاچاق ارز محسوب می 1۳99اردیبهشت  ۲9بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی در 

 هرگونه اقدام به -ب . فات قانونی یا از مسیرهای غیر مجازشریرعایت تورود یا خروج ارز از کشور بدون  -الف 

انجام هر رفتاری در کشور که  -پ. یفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز تشرخروج ارز از کشور بدون رعایت 

افی، بانک یا مؤسسه صرش یا حواله توسط اشخاصی غیر از عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فرو

افی، بانک یا موسسه مالی اعتباری صرمرکزی در صورتی که طرف معامله  مالی اعتباری دارای مجوز از بانک

تی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک المعام  .داخلی دارای مجوز مذکور نباشد

ی صورت می گیرد، از الیو معامله گران در بورس های کا توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان

افی یا غیر آن که تحویل صرهر گونه معامله ارز توسط  -تت . و بند انتهایی این ماده خارج اس ول این بندشم

ی شود یا از ابتدا قصد تحویل نمکول شده ولی منجر به تحویل ارز ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده مو

انجام کارگزاری خدمات ارزی  -ث .رز بوده استارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ا

 ،کارگزار افی از بانک مرکزی.صرانجام عملیات  مجوزتن اشخاص خارج از کشور، بدون داش در داخل کشور برای

ر سامانه ارزی ت ارزی دالعدم ثبت معام -ج ایدنمامله شده را در کشور دریافت می شخصی است که ما به ازای ارز مع

اری افی، بانک یا مؤسسه مالی اعتبصرت مذکور در این سامانه توسط العات مربوط به معامطالف واقع االیا خیا ثبت ناقص 

ف واقع یا دارای البا ارائه صورت حساب خرید خ برعدم ارائه صورت حساب خرید معت -چ.  دارای مجوز از بانک مرکزی

 عرضه، حمل -ح.  تباری دارای مجوز از بانک مرکزیافی، بانک یا مؤسسه مالی اعصری توسط ترعات ناقص به مشالاط

 افی، بانک یا موسسه مالیصراز یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر  براری ارز فاقد صورتحساب خرید معتیا نگهد

از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول  تری مجوز از بانک مرکزی. موارد کماعتباری دارا

  ۳۰/۰۲/99 به نقل از ایسنا روزنامه ابرار اقتصاد  .این بند خارج است
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 میلیارد ریال ۴به ارزش   (م آبادغربالاس)عدد انواع دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق در شهرستان  51۳هزار و 1۴7

شــخصی که در حال بارگیری جعبه های دارویی در یک دستگاه وانت نیســان پس از مشکوک شدن به  کشف شد 

 هزار و 1۴7بود، ماموران به ســرعت مجوز قضائی را کسب و از انبار مورد نظر بازدید کردند که در جریــان آن 

ارزش محموله دارویی  ی کشــف شدانواع دارو شامل قرص، شربت، پماد، سرم و لوازم پزشکی و بهداشت عدد 1۳5

 میلیارد ریال عنوان کرد همچنین یک نفر در این رابطه ۴و بهداشتی قاچاق کشف شده را طبق نظر کارشناســان 

مبارزه با پدیده قاچاق و  .معرفی شدزم الو به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم  دستگیر

روزنامه  .کی از برنامه های اصلی و اولویت دار پلیس کرمانشاه در سال جاری استبرخورد قاطعانه با قاچاقچیــان ی

 کرمانشاه فرمانده انتظامی استان،   ســردار علی اکبر جاویدان -  ۳۰/۰۲/99اقتصاد پویا 

 
 

 مبارزه با فساد (5
 

جمالی مدیرعامل سابق در همین زمینه مهدی صادر شد  حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا

 ایدر شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخالل در نظام اقتصادی کشور، در پرونده .سال حبس محکوم شده است 7سایپا به 

نفر از اخاللگران محکوم  ۳۴ دادگاه در و شد صادر نفر ۴۳ برای متهم داشت، کیفرخواستی 5۰که در ابتدا بیش از 

تلفیقی بین اخالل در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند این پرونده که یک پرونده   .شدند

ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا الشیدایی به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق 

طریق پیش خرید بیش از ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخالل در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از 

هزار میلیارد ریال و موضوعات  ۳۲دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان  ۶7۰۰

 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طال کشف شده، محکوم به اعدام شدند 7۰۰هزار و  ۲۴ل متهمه زمربوط به سکه که از من

مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت  .یوان عالی کشور استو این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در د

 15در اخالل در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به 

ماه  ۶1و به سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیع خودر

ماه  ۶1حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیعی به 

ماه  ۶1هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیعی به  نحبس تعزیری و حس

  سخنگوی قوه قضائیه،  ین اسماعیلیغالمحس   ۳۰/۰۲/99تسنیم  . حبس تعزیری محکوم شدند
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 مالیاتی فرار ریال میلیارد 5۳9 از بیش فکش از اقتصادی، جرایم با مبارزه در اقتصادی امنیت سبرخورد قاطع پلی

و مفاسد اقتصادی  البا عنایت به مصرف مالیات در عمران و آبادانی کشور، مبارزه با قاچاق کاخبر داد  رکشو در

 و ودهب ادیاقتص امنیت پلیس های اولویت از پولشویی و مالیاتی رار، جرایم بانکی، زمین خواری، فالسهمچون اخت

پلیس امنیت اقتصادی در کشور  کارشناسان. دارد قرار پلیس این کار توردس در حوزه این مجرمان با قاطع برخورد

 شرکت ها و افراد متخلف که به اشکال شناسایی به نسبت ها تانبا همکاری کارشناسان حقوقی اداره امور مالیاتی اس

از شروع سال جاری کارشناسان پلیس امنیت  .کنندمختلف از پرداخت مالیات امتناع می ورزند شناسایی می

پرداخت  زاقتصادی با انجام تحقیقات فنی و پلیسی موفق به شناسایی مالکان شرکت های خدماتی که برای فرار ا

 از واگذاری کارت شود می خواستدراز هموطنان ند. شد افراد غیر استفاده می کردند، بازرگانیمالیات غالبا از کارت 

 ءویا هرگونه امتیاز دیگر، برای جلوگیری از س و بهاء اجاره پرداخت قبال در غیر های رکتبازرگانی خود به افراد و ش

  رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجامقیمی .  محمدرضا ردارس - ۳1/۰۲/99روزنامه تجارت  .خودداری کنند استفاده

 

 
 

 توليد مبتنی بر دانش و فناوري(6
 

بازار ملی ایران را در دستور کار قرار داده طرح جهش تجارت فناوری شبکه فن ،کارگزار تبادل فناوری   

 تجارت کارگزار 5۰ بودن دارا با شبکه این کند،می اجرایی را فناوری تجارت جهش طرح فناورانه، مبادالت است.

بنیان این طرح شامل بازاریابی محصوالت دانش  .است کرده فناوری بازار توسعه به اقدام کشور سطح در فناوری

 های فناورانه وها، اختراعات و طرحگذاری بر روی استارتاپالمللی(، سرمایهو فناورانه )بازاریابی داخلی و بین

این طرح   .شودها توسط کارگزان تجارت فناوری انجام میاین همرسانینیز رفع نیاز فناورانه صنایع است که 

کنندگان و متقاضیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با مراجعه به شود و عرضهدر سراسر کشور اجرا می

از  دتواننای یا تخصصی و یا مراجعه مستقیم به کارگزاران تجارت فناوری میبازارهای منطقهیکی از دفاتر فن

های شورای عالی انقالب این شبکه بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ابالغیه .مند شونداین خدمت بهره

دارد. ایسنا  فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه توسعه بازار فناوری کشور را بر عهده

 بازار ملی ایراندبیر شبکه فن ،  محمدصالح خالقی _ ۲9/۰۲/99
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 تشویق و حمایت از توليد کنندگان(7
  

توجه ظرفیت تولید این اقالم در داخل، صادرات برخی اقالم مانند  با در نظر گرفتن نیاز کشور و افزایش قابل

 کننده، با همکاری وزارت های ضدعفونی های ایزوله، مانیتور ماسک سه الیه، محلول ژل ، لباسN 95ماسک

 زا که  مقرر شد تولیدکنندگان برای تولید داروهای او.تی.سی و سایر داروها و تجهیزاتی .شودصمت تسهیل می 

 از بیش کشور حاضر شرایط در چراکه باشند؛ داشته صادرات برای محدودیتی نباید کنند، می استفاده نیمایی ارز

، دکتر محمدرضا شانه ساز -  ۲7/۰۲/99ایسنا  .دارد نیاز آن از حاصل ارز و غیرنفتی صادرات توسعه به همیشه

 رییس سازمان غذاودارو

 

 

 وسعهت دوقصن منابع محل از ریالی صادراتی تسهیالت دریافت رایب صادرکنندگان تقاضای دریافت امانهس

 صندوق دارایی، و اقتصادی ورام وزارت همکاری با تسهیالت پرداخت تورالعملتدوین دسراه اندازی شد  یمل

 ضمن استخراجاست  تادر این راس دهضمانت صادرات ایران از دیگر فعالیت های انجام ش صندوق و ملی توسعه

شود در یک قالب نرم افزاری نسبت می تالش صادرکنندگان، به هیالتشاخص ها و اولویت های پرداخت تس

 .شود اقدام هیالتپرداخت تس جهت عامل هایبانک به ارسال نهایت در و ها تبه دریافت و پردازش درخواس

 سال هاز صادرات، میانگین میزان صادرات س حاصل ارزی تعهدات رفع هیالت شاملشاخص های پرداخت تس

شد. روزنامه تجارت م التولیدی صادراتی اع واحدهای به ویژه توجه و ورییی و کشالاولویت های کا گذشته،

 خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایرانمدیرکل دفتر توسعه احسان قمری،   -  ۲7/۰۲/99

 

 

در سال جهش تولید، باهمت و تالش کارشناسان حوزه معدن سازمان صمت استان کرمانشاه؛ تاکنون موفق به 

این معادن؛ شامل مرمریت،  .ها را به چرخه تولید بازگردانیممعدن غیرفعال شده ایم وتوانستیم آن 7احیای 

گذاری هزار تن و میزان سرمایه ۳5۰ها، سیلیس و بیتومین است که استخراج ساالنه آنفلدسپات، سنگ الشه، 

آباد غرب، کنگاور، های کرمانشاه، اسالمنفر در شهرستان ۴۰زایی این معادن با اشتغال .میلیارد ریال است 1۰۰آنها 

معاون امور معادن و صنایع ، حاصلی ...اعزت_ ۲9/۰۲/99نالین آاند اقتصاد شده سنقر و کلیایی و گیالن غرب، فعال

 معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه
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نوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب را در دستور کار داریم و در کنار اینها 

های صنفی وری سازمانارتقای سطح بهره توانمندسازی و .پردازیمهای صنفی نیز میبه ارزیابی عملکرد سازمان

 های تخصصی را برای ارتقا و توسعه آنها دنبال خواهیمهای مشاورهاز طریق پژوهش، آموزش و استفاده از ظرفیت

دیده از ویروس کرونا های شغلی و شناسایی واحدهای صنفی آسیبها و رستهسازی عناوین اتحادیهیکسان .کرد

گرا و توسعه بازار محصوالت توانمندسازی اصناف صادرات .ها استپیشنهادی از دیگر اولویتو ارائه بسته حمایتی 

های های صنعتی، شهرکصنفی )کاالها و خدمات( و انجام اقدامات الزم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک

رئیس ، جمشید گلپور  -  ۳۰/۰۲/99روزنامه دنیای اقتصاد  .های امسال استتخصصی صنفی و ... از دیگر برنامه

 تمرکز اصناف و بازرگانان وزارت صم

 

 

 

این کارخانه بعد از وقفه و تعطیلی چندین ساله البرز احیا شد  یک کارخانه بزرگ تولید کاشی و سرامیک در استان

واحدهای غیر ن باید حمایت از تولید و احیای الش همه مسئوالت .به تولید سرامیک با کیفیت صادراتی بازگشت

 احدیک و زم را انجام خواهد دادالاتاق بازرگانی البرز نیز در این زمینه با توجه به نقش خود کمک های  فعال باشد

نیرو کار  1۳۰این واحد در حال حاضر  تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد بعد از وقفه چند ساله به تولید بازگشت

 فاز اندازی هرا صورت در و درسنفر می ۲5۰ط دیگر تعداد اشتغال آن به روز آینده با افزایش دو خ 5۰دارد که طی 

قادر  واحد این حاضر حال در دارد، صادرات قابلیت رکتت این شالنفر اشتغال زایی دارد. محصو 5۰۰ حدود توسعه

 روز 5۰ طی دیگر خط دو اندازی راه ورتن کف تولید کرده و در صالهزار مترمربع سرامیک پرس 9است روزانه 

رئیس ،  ییالرحیم بنامو  -  ۳۰/۰۲/99روزنامه تجارت  .هزار متر مربع می رسد ۲۰شرکت به روزانه  این تولید آینده

 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان البرز

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

نایع فرآیند تولید صبا توجه به شرایط حساس کشور ضروری است صیانت از تولید با رویکرد نظارت مستمر بر   

پایش وضعیت تولید، صادرات و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع راهبردی  .استراتژیک در دستور کار قرار گیرد

 مکانیزمی با همکاری معاونت .ستدر بازه زمانی کوتاه مدت یکی از برنامه های مهم وزارت صمت در سال جاری ا

کاالی منتخب صنعتی و معدنی  ۴۴اونت امور معدنی برای رصد وضعیت طرح وبرنامه، سازمان توسعه تجارت و مع

در نظر گرفته شده است و مقررشد وضعیت هر زنجیره با رویکرد تامین مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید مورد 

عیت وضتوان ترسیم واقعی از با احصاء برش استانی و بررسی زنجیره های صنعتی در هر برش می .بررسی قرار گیرد

. ایلنا براساس داده های واقعی چالش های پیش روی شرایط تولید را مرتفع کرد دست آورد وهصنایع کشور ب

 معاون امور صنایع وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی  -  ۳۰/۰۲/99

 

 

 منظور ابالغبه  از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور، 99بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال

بنابراین  .یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شده است .ارسال شد

ودجهب منابع محل از تسهیالت دریافت اولویت در بنیان دانش محصوالت نیز و مهندسی و فنی خدمات فرش،  گزارش،

نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی همچنین صندوق توسعه ملی  .هستند ای

هفته آینده با ابالغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن  .صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است

وئال، توسعه آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونز 98پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال 

تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای 

 خبرگزاری تسنیم زارشگ  -  ۳1/۰۲/99تسنیم   .دریافت تسهیالت معرفی خواهند کرد
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