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 بسمه تعالی

 مقدمه* 

بیش از یک دهه است که . دندینام دیسال جهش تول ،را1399سال، شانخود ینوروز امیهبر فرزانه انقالب در پر

 تیر حماب دیبا تأکخصوص در چندین سال گذشته معظم له با انتخاب موضوعات اقتصادی با عنوان شعار سال به

 دیدام کلکه هر ک ییشعارهاتولید داخل و مصرف کاالی ایرانی بر اهمیت مسئله اقتصاد تاکید موکد داشته اند. از 

و   یرفع وابستگیی، به خودکفا توانیکردن آنها م یاتیو با عملمی باشد استقالل  و یاز وابستگ ییرها یواژه

 .افتیدست اثر کردن اثرات تحریم های ظالمانه آمریکا بی

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

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

 ،یدیه کار تولچ ،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

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

 یه بازارهابه فروش و ب دیتول هاگر چه ک-خودِ کشور در داخل  عِیو با توجّه به بازارِ وس میندازیرا راه ب دیتول میبتوان

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

 م،یببر شیو پ میاهلل حرکت بدهشاءرا ان دیاگر بشود تول -یونیلیهشتاد م تیّجمع نیما داخل کشور است با ا

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

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

 دیولو متعاقب آن به قول اقتصاددانان تابع ت فتدیدر کشور اتفاق ب زین کیتحول تکنولوژ میخواه یاضافه بر آن م

دچار تحول  دیاب دیتول طیشرا ،نسبت به گذشته ودبا داشتن منابع و امکانات موج یعنیکند.  فتیبه سمت باال ش

جهش  کی دیباشد که با نیاز الزاماتش ا یکیاقتصاد ما پایه و  میرونق قانع نباش جادیا طیشود. پس اگر ما به شرا

 هیمچرخه تولید را در مسیری قرارد میبتوان دیبا گیری از امکانات موجودبا بهره طیشرا نیانجام شود. در ا دیدر تول

وریکه طای برای صادرات را نیز فراهم کنیم؛ به، زمینهتا ضمن دست یافتن به تولید انبوه و رفع نیارهای داخلی

ر در منطقه و جهان تثبیت گردد. به این رویکرد می توان گفت جهش تولید که یک جایگاه واقعی اقتصاد کشو

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

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

ان که به اذعکرد،ایجاد جهش در تولیدات کشور در نهایتاقدام به برطرف کردن آنها ودولتی و غیردولتی، 

و  «های سرگرداننقدینگی»و«بیکاری» ،« رکود»های اصلی اقتصادی کشوربسیاری از کارشناسان گره

ها نیز در تقویت و حمایت همه جانبه از است و راهکار باز کردن این گره «کارچالش ها و موانع کسب و»

خص مشتولید ملی نهفته است. چگونگی و الزامات این راهکار نیز در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای 

 شده است. 

ای خود های خبری معاونت سیاسی، در راستای رسالت رسانهدر این میان، گروه اقتصاد اداره پژوهش

 رهبری، در معظم مقام تالش دارد با رصد اقدامات مسئوالن و راهکارهای کارشناسان بر مبنای فرمایشات

مستخرج محور  ۸های هفتگی در، در قالب گزارشو جهش تولید حمایت از تولید کاالهای ایرانی خصوص

ها و نیازهای تحقق فعالیت مهمترین، مخاطبان را در جریان  1399در سال از بیانات رهبر معظم انقالب 

 شعار سال قرار دهد.

 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

  تشویق و حمایت از تولید کنندگان -۸
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 مسئولين*الف: 

 

 رفع موانع توليد  (1

 

لی که به عنوان جهش تولید نامگذاری گردیده، انعقاد این تفاهم نامه و توسعه همکاری با شرکت مادر ادر س

ی آب و برق می تواند کمک موثری در تحریک تقاضای خارجی و صادرات التخصصی مدیریت ساخت و تهیه کا

ی اساسی پیش نیاز همه فعالیت های الو برق به عنوان کا صنعت آب .در حوزه خدمات فنی و مهندسی نماید

اقتصادی و تولیدی است که با پیشرفت های حاصل شده در این صنعت توان بزرگی در صادرات خدمات فنی 

 و مهندسی و بخصوص ساخت تمام بخش های نیروگاهی و صادرات آن به سایر کشورها ایجاد گردیده است.

ادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با بطوریکه آب و برق در صدر ص

ریسک های سیاسی و تجاری از عمده دغدغه های بخش خصوصی می  .معروف ترین برندهای دنیا قرار دارد

باشد که صندوق می تواند با پوشش این ریسک ها و تأمین منابع مالی ظرفیت های خوبی را برای بخش 

 ش کرده در شرایط فعلی با کاهش فرانشیز والنظورحضور دراین بازارها ایجاد کند. صندوق تخصوصی به م

همکاری این دو مجموعه بتواند باعث امیدواریم تی را به صادرکنندگان ارائه دهد، هیالبخشودگی جرائم تس

  -  14/02/99روزنامه تجارت  .افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه و رونق و جهش تولید شود

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران،  افروز بهرامی

 

 

  دستورالعمل و ارزی تعهد رفع مورد در صادرکنندگان ویس از شده مطرح های چالش اساس بر 

 محوریت با صادرکنندگان ارزی کالت،مقرر شد تا کارگروه حل مش 99و  9۸بازگشت ارز صادرات سال های 

حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شوداین کارگروه با حضور نمایندگان بخش خصوصی یون صادرات و کنفدراس

 ارز بازگشت کالتو رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای حل مش

منظور همانطور که به ابتکار قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به  . نماید برگزار صادرکنندگان

ت پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و آثار و نتایج خوبی هم به الحل مشک

 هم مرکزی بانک صادرات اداره رئیس حضور ات ارزی صادرکنندگان بالجای گذاشته است، کارگروه رفع مشک

رئیس کمیسیون  , جمشید نفر _ 1۶/02/99روزنامه تجارت   .جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید است قرار

 صادرات اتاق ایران
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 بهبود فضاي کسب وکار  (2

 

هر کارگری که فقط یک ماه حق بیمــه پرداخــت کرده و ســپس بیکار شــده باشــد می تواند جهت 

به دلیل هوشــمند بودن ســامانه ثبت نــام، چنانچه کدملی، شــماره   .دریافت بیمه بیکاری اقدام کند

بیمه و شــماره بیمــه کارگاه افــراد همخوانــی و مطابــق واقعیــت باشد مشکلی در مسیر ثبت نام 

بیکاران به وجود نمی آیــد. تــا ایــن لحظــه مبنــای پرداخــت بیمــه بیــکاری تــا پایــان 

دید کارگروه متمرکز بر شرایط کرونایی کشور بستگی صالح اســت و تمدید حق بیمه به  99ماهفروردین 

هزار نفر بودند ۳۳میلیون و ۷بــرای آغــاز کار بایــد بــه اطالعات تمام بیمه شــدگان که حدود  .دارد

 خوشــبختانه بانــکدسترسی پیدا می کردیم. این کار را بــا رایزنی هایــی کــه داشــتیم، 

مشــاغل پرخطــر  .اطالعــات از تأمیــن اجتماعــی گرفتــه و بــه سامانه بیمه بیکاری متصل شد

تــا پایــان اردیبهشــت بیمــه بیــکاری دریافــت می کننــد و مشاغل کم خطر که به دستور 

ه کــه تــا پایــان فروردین بیمــ رئیس جمهوری باید فعالیت خود را آغاز کنند فعال تصمیم براین است

مدیرکل حمایت از مشــاغل ،  مسعود بابایی  -  1۳/02/99روزنامه عصر اقتصاد  .بیــکاری دریافت کنند

 و بیمه بیکاری وزارت کار

 

 

ســفندماه ســال گذشــته دو بخشــنامه بــه اتــکا مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل شیوع کرونا ا

ت گیرندگان قرض الحسنه و مشــاغلی کــه الدر مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهی کردیم،صادر 

اسفند ماه سرفصل ها مشخص  21ســتاد مبــارزه بــا کرونا مصــوب می کند، مشمول هستند. در 

ت قرض الدر مــورد تسهی .گروه مشــخص شــد که این گروه ها مشــمول مصوبه هستند 10شــد و 

غیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و النه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابالحس

دربــاره کســب  .کار و هر نوع شغلی صرف نظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است

روه باشــند و کارهــای کوچــک و مشــاغل حقیقــی و حقوقــی اگــر جــزو مصوبــه کارگــ

 در واقــع شــکل ســاده اجــرا مصوبــه ایــن بــود که اقســاطی .نیــز مشــمول می شــوند

جمع بنــدی نداریــم  .که در این ســه ماه سررســید می شــود، مردم قســط را پرداخت نکنند

ـرعت سیســتم های کــه بانک هــا بایــد بــه هیــات انتظامــی برونــد چــون بانک ها به سـ

نرم افزاری خود را اصالح می کنند که برداشت اتوماتیک کنــار بــرود و بــر اســاس تعاملــی که بــا 

فرهاد   - 1۳/02/99روزنامه عصر اقتصاد  .مشــتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود

 معــاون نظــارت بانــک مرکــزی،  حنیفــی
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های اقتصادی که در اثر شیوع ویروس کرونا بخش خصوصی درخصوص نحوه حمایت از کسب و کارها و بنگاه

اند، پیشنهاد داد. راهکار مشخص متولی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه این است که آسیب دیده

 ا بتواند بر اساس یکبندی کند توکارها و میزان خسارت وارده به آنها را اولویتگذار وضعیت کسبسیاست

جامعه هدف شفاف، نسبت به تخصیص و توزیع منابع اقدام کند. این دغدغه که اخیرا در نشست مشترک 

ای متفاوت مورد تاکید رئیس اتاق جمهوری مطرح شده بود، بار دیگر و زاویهفعاالن بخش خصوصی با رئیس

 صادیهای اقتتوان فعالیتپس از کرونا می بازرگانی قرار گرفته است. مطابق مدل پیشنهادی بخش خصوصی،

و  اندرا به سه دسته مجزا تقسیم کرد. گروه اول کسب و کارهایی هستند که در شرایط کرونا رونق گرفته

شوند که پیش از کرونا هم هایی میمحصوالتشان افزایش یافته است. گروه دوم شامل بنگاه میزان تقاضا برای

تصاد عنوان پیشران اقهایی هستند که بهشکالت جدی مواجه بودند و گروه سوم فعالیتقابل احیا نبودند و با م

ها را رونق ببخشند. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، دولت باید این سه دسته توانند سایر بخشمطرح هستند و می

تواند در حین میگذار ای طراحی کند. در این چارچوب، سیاستهای جداگانهرا احصا و برای هر یک سیاست

هایی سوق دهد که دهد، تمرکز خود را به سمت بخشهای آسیب دیده را مورد حمایت قرار میآنکه بنگاه

نیاز سازند و به رشد صادرات کمک کنند.به اعتقاد توانند به رشد اقتصادی منتج شوندکشور را از واردات بیمی

 تواند به هدایت بهتر و موثرتر تسهیالت و پرهیزمی گذاری برای کسب و کارهابخش خصوصی، ایجاد این ریل

 تومان میلیارد هزار ۵2 شامل شده گرفته نظر در تسهیالت مجموع اساس، این بر از اتالف منابع بینجامد.

میلیون 12صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل  در که است

گذار بنا به شرایط موجود و برای حفظ شود. مطابق ضوابط تعریف شده، سیاستت اعطا میتومان تسهیال

دهد. در عین حال، کسب و کارهایی که مشمول های تولیدی، تسهیالت مزبور را تخصیص میاشتغال واحد

های ها، حوزهها و مسافرخانههای مختلف از جمله بخش گردشگری، هتلشوند، شامل حوزهاین طرح می

های ورزشی، فرهنگی و هنری و... است که های پخش اقالم مورد نیاز مردم، باشگاهتولیدی، صنوف و شرکت

گزارش  _ 14/02/99شوند. روزنامه دنیای اقتصاد مند میهای مرتبط از این طرح بهرهبه تشخیص دستگاه

 دنیای اقتصاد

 

 

حمایت از آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا طرح اعطای تسهیالت به صاحبان کسب وکارها به منظور 

 گانه مشاغل توسط کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا،های سیزدهرسته .برگزار شد

 بر اساس این دسته بندی، به مشاغلی که با نظر و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بیشترینتدوین شد و 

در خصوص  .شودهزار میلیارد تومانی منابع بانکی، تسهیالت اعطا می ۷۵از محل اعتبار  اندخسارت را دیده

ایرنا  .ثبت نام از متقاضیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این امر اطالع رسانی خواهد کرد

  بانک مرکزی قائم مقام،  اکبر کمیجانی  -  14/02/99
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حقــوق دولتــی مــواد معدنی به شــکل هوشــمند در برنامه امسال وزارت شــیوه محاســبه 

صنعــت قــرار دارد کــه راه هــای آن بررسی شد این طــرح در چارچوب اقدامــات وزارت صنعــت 

بــرای بهبــود فضــای کســب و کار مرتبــط با بخــش صنعت، معدن و تجــارت در ســال جهــش 

درصــد حقــوق ۷0م شــده بــود بالــغ بــر الپیــش از ایــن اعــ .اتــی می شودتولیــد عملی

 درصــد بقیه به دیگر استان۳0دولتــی معــادن مربــوط بــه اســتان های یــزد و کرمــان اســت و 

تازه  .شدمیلیــارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ  ۸۷1پارســال یک هــزار و  ها اختصاص داشت

معــدن فعــال در ســطح  ۶00تریــن آمــار وزارت صنعــت، گویــای آن اســت کــه پنج هــزار و 

روزنامه عصر  میلیــون تــن مــواد معدنــی از آنهــا استخراج شد. 140کشور وجود دارد که سال گذشته

 نیمعــاون امــور معادن و صنایــع معد ، اسماعیلی  _1۶/02/99اقتصاد 

 

 

 وصادراتمدیریت واردات (3

 

 یکـی از راه هـای تنظیـم بازار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان داخلی توجه به بازارهای مهم صادراتی از

جمله افغانسـتان و عراق اسـت و با توجه به اظهار نظر اخیر سـخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری 

واردات جوجه یک روزه، مرغ و تخم مرغ، فرصت صادرات به این کشـور افغانستان، مبنـی بـر رفع ممنوعیت 

هزار تن تخم مرغ پیش  ۸0تا  ۷0،صادرات بین  99 سال تولید ریزی برنامه اسبراس .برای ایران فراهم اسـت

روزنامه تجارت  .اکنون تخم مرغ به کشورهای عراق، افغانستان، کویت و قطر صادر می شود .است دهبینی ش

 روکش تخمگذار مرغ سراسری اتحادیه ، مدیرعامل وندرضا ترکاش  -  1۳/02/99
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درصد از ارز صادراتی  ۷0استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد صادرکنندگان با بازگشت 

 تعهد ارزی و با تاییدتوانند قبل از رفع پذیر بوده و تنها کاالهای کشاورزی و خدمات فنی مهندسی میامکان

های صادرشده از سوی بانک سازی دستورالعملدر راستای شفاف  گمرک، درخواست استرداد مالیات دهند.

 99و  9۸نامه رفع تعهد ارزی سال ای شیوهمرکزی و سازمان امور مالیاتی، کنفدراسیون صادرات در اطالعیه

ک مرکزی صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا نسبت را در چهار بند تشریح کرده است آخرین بخشنامه بان

درصد ارز حاصل از صادرات خود به کشور اقدام کنند. بر این اساس، کنفدراسیون صادرات  100به بازگشت 

 چگونگی بند چهار در اطالعیه این  ای به تشریح رفع تعهد صادرکنندگان پرداخته است.ایران در اطالعیه

درصد از  ۷0ت. در عین حال صادرکنندگانی که حداقل اس داده توضیح را گانصادرکنند ارزی تعهد رفع

درصد  ۳0درصد اسکناس و 20درصد سامانه نیما +  ۵0های اعالمی بانک مرکزی )صادرات خود را با روش

د تاییواردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده( به کشور برگردانده باشند، با 

 درصدی مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار 100توانند از دریافت بانک مرکزی می

اند شوند. اما دو گروه از صادرکنندگان از شیوه برگشت ارز صادراتی به روال اعالم شده، استثنا شناخته شده

رکنندگان کاالهای کشاورزی )طبق لیست اعالمی و رویه رفع تعهد ارزی آنها متفاوت است. بر این اساس، صاد

گمرک ایران( و خدمات فنی و مهندسی، ضمن الزام به برگشت ارز با شرایط اعالمی بانک مرکزی به چرخه 

توانند پیش از رفع تعهد ارزی نسبت به درخواست استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت اقتصادی، می

 گزارش دنیای اقتصاد  _14/02/99ه دنیای اقتصاد مالیاتی خود اقدام کنند. روزنام
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ای هالمایه در گردش ویژه صادرات کاسرت البانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهی

به گزارش  .صنعتی به متقاضیان در این بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد

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

 براساس این .یت از توسعه صادرات غیرنفتی استماشده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته ح

ت از یمامفاد بسته ح ت به متقاضیان تابعالگزارش، استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهی

ترکیب با منابع داخلی بانک  ۵0-۵0ایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت شرتوسعه صادرات غیرنفتی و 

 ۵0 ثرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکسرت البه صادرات اختصاص می یابد.سقف اعطای تسهی

تعیین شده و بانک موظف است متناسب با حجم  میلیارد ریال 400 ثرمیلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداک

م شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین شده نسبت به اعطای تمافعالیت متقاضی بهای 

 ت اعطایی به متقاضیان از محلالمایه در گردش اقدام کند. بر اساس این قرارداد، نرخ سود تسهیسرت التسهی

ام اشخاص حقیقی تمت، الاشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیدرصد خواهد بود.11این سپرده، 

ام اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونیهای ثبت تمزم از مراجع ذیربط و الایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی 

شده و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.این بانک 

یت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، مای تحقق رسالت حبرا

به انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده 1۳91از سال 

 ه صادرات،گزارش روابط عمومی بانک توسع _ 1۶/02/99است. روزنامه ابرار اقتصادی 
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میز تخصصی تعمیق ســاخت داخل، انعقاد تفاهم نامه با سایر وزارتخانه ها و  10در یک سال گذشــته با برگزاری

دستگاه ها، اقدام شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین شــرکت های دانش بنیان برای داخلی سازی 

 .یورو، کاهش ارزبری برای کشور حاصل شده استمیلیون  400میلیارد و  ۳برخی قطعات و تجهیزات وارداتی، بیش از 

بــه عنوان مهمترین اقدام قانونــی برای تحقق اهداف نهضت ســاخت داخل با هدف برنامه ریزی و پیگیری توسعه 

م، مرکز ساخت داخل در ساختار وزارت صنعت، معــدن و تجارت اللت، تجهیزات ِ و اقآالو تعمیق ساخت داخل ماشین 

 یالحداکثر اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کا«مسئولیت اجرای قانون ایجاد شد و 

برعهده این مرکز گذاشــته شــده و گزارش اقدامات در راســتای اجرایی به مجلسً  شدن کامل قانون،  »ایرانی

ون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و قانــ)برای اجرای مفاد ،  می ارسال می شودالشورای اس به مجلس  مستمرا

ســامانه جامع توانیران با هدف احصا توانمندی های داخل کشور و  (ی ایرانیالخدماتی کشــور و حمایت از کا

همچنین احصا نیازمندی ها و تجمیع آنها ایجاد شد تا با بهم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها، زمینه ی اســتفاده 

واحد تولیدی در  ۷۷000عات بیش از طالاخت داخل بیش از پیش فراهم کند که در حــال حاضر ااز فرصت های س

همزمان با اجرای قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و آغاز نهضت ســاخت داخل و با  سامانه درج شده است

رتخانه اقدام به اعمال مدیریت هدف حمایت از تولیــد داخلی و حفظ و افزایش فرصت های شغلی در کشور این وزا

ی خارجی دارای مشــابه داخلی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت االهزار ردیــف ک 4واردات با حــذف حــدود 

رضا   -  1۷/02/99روزنامه اقتصاد پویا  .ی غیر ضروری، نموده استالقلم کا 1۶۵0و ممنوعیت ثبت ســفارش حدود 

 ن و تجــارتوزیر صنعت، معد،  رحمانی

 

 

 مبارزه با قاچاق (4

 

در پی اطالع از فعالیت مخفیانه افرادی در زمینه سرقت سوخت در یک باغ اجاره ای واقع در صفادشت 

صفادشت مالرد قرار گرفت و در همان ابتدا سه  2۵، بررسی موضوع در دستورکار ماموران کالنتری "مالرد"

 متری منتهی به لوله اصلی انتقال 1۵در بازرسی از این باغ، یک تونل ماموران  .تن از متهمان دستگیر شدند

متهمان با   .تبریز که در زمین حفر شده بود را کشف کردند-فرآورده های نفتی از پاالیشگاه نفتی تهران

هزار لیتر  ۳00ماه اقدام به سرقت  ۳استفاده از شگردهای خاص و تخصصی در مسیر این خط لوله، بیش از 

قاچاق کاال، حیات اقتصادی یک جامعه را تهدید می کند و پلیس با تمام توان  .رده های نفتی کرده بودندفرآو

سردار   -  1۳/02/99ایسنا  .و با جدیت با قاچاقچیان و اخالل گران نظام اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد

 فرمانده انتظامی غرب استان تهران،   محسن خانچرلی
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 پذیر و صادرات محورتوليد رقابت (5

 

 ۷درصد، کنسانتره سنگ آهن  ۳1طبق پیش بینی صورت گرفته، برنامه تولید زنجیره فوالد شامل دانه بندی 

درصد، محصوالت فوالدی یک درصد  ۳درصد، شمش فوالد  1۳درصد، آهن اسفنجی  11درصد، گندله سنگ آهن 

، «مس»در بخش .افزایش خواهد داشت 9۸سال  درصد نسبت به تولید 19,۳و همچنین استخراج سنگ آهن 

 درصد و شمش ۵درصد و کنسانتره یک درصد، در زنجیره آلومینیوم، برنامه تولید آلومینا  4برنامه تولید کاتد 

درصد و نیز برنامه تولید شمش طال )شرکت های  90آلومینیوم )شرکت های آلومینای ایران، ایرالکو و سالکو( 

با توجه به شعار امسال )جهش تولید(، این سازمان  .درصد افزایش پیش بینی شده است 1۷موته و زرشوران( 

ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد بستر حفظ سالمت نیروی انسانی در واحدهای تحت پوشش، تمرکز 

رات و ه صادخود را بر افزایش تولید گذاشته است تا بتواند عالوه بر تامین نیاز داخل، سهم بیشتری در توسع

قائم مقام و عضو هیات عامل ،  عباس نعیمی  -  1۵/02/99اقتصاد آنالین  .تامین ارز مورد نیاز کشور اتخاذ کند

 ایمیدرو

 

 

 

 

در حوزه تولید، بازیابی محصوالت با  9۸در سال  هفتم پارس جنوبی  پاالیشگاه ترین شاخص و عملکردمهم

 به بلق سال در عملکردی بارز نکات از که بود موفق اساسی تعمیرات کنار در بوتان و پروپان ارزش افزوده اتان،

 اندازیها و راهامسال نیز با تحقق فعالیت.است شده برابر دو 1۸ و 1۷ فازهای تولیدی آید بوتانمی شمار

 فازهایبود  خواهیم شاهد 1۸ و 1۷ فازهای اتان و صادرات رشد چشمگیری در تولید محصول گاز   کمپرسورهای

 دانشده جنوبی پارس گاز مجتمع تحویل و اندازیراه اخیر سالیان در که است فازهایی از جنوبی پارس 1۸ و 1۷

 _ 1۶/02/99 ایرنا. اندکرده سپری تحول و تحویل از پس هامحدودیت رفع و تولید افزایش در را مناسبی روند و

 مدیر پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی ، حسن اسعدی
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 میلیون دالر در حوزه 2۷۶میلیارد و  2طرح با سرمایه گذاری  ۳1ایمیدرو و شرکت های تابعه تا پایان امسال، 

میزان .کند می افتتاح های فوالد، مس، طال، آنتیموان، نفلین سینیت، فسفات، زیرساختی و بخش های دیگر

 .بود خواهد نفر 2۸0 و هزار 2۳ زایی غیر مستقیم آننفر و اشتغال  11۳هزار و  4اشتغال مستقیم این طرح ها 

 اینافتتاح می شود   99میلیون دالر طرح توسط بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو در سال  9۳یک میلیارد و 

احداث کارخانه تولید بیلت به  2هزار متر مکعب در روز ، فاز  ۵۵طرح ها شامل تولید آب شیرین کن با ظرفیت 

با راه اندازی این   .میلیون تن شمش است 1,۷تن و فوالدسازی زرند با ظرفیت تولید ساالنه  میلیون 1,2ظرفیت 

رئیس ،  خداداد غریب پور  -  1۷/02/99فارس  .نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود 4۷90طرح ها برای 

  ایمیدرو

 

 

 مبارزه با فساد (6

 

تاکید وزیر بهداشت بر استمرار توجه به فســاد ستیزی با در بحران کرونا فراز و فرودهای زیادی به وجود آمد، 

در سازمان غذا و دارو، پس از تذکرات مکــرر نمایندگان مجلس در مورد وضعیت و عملکرد ســازمان غذا و 

 و شــهامتی جدی خانه تکانی بسیار خوبیدارو نمکی، وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی با اقدام 

 م بهداشتیالی کشور به اقالرا در ســازمان انجام داد و در واقع آن را شخم زد با توجه به بحران کرونا و نیاز با

در گذشــته وضعیت سازمان غذا و دارو بسیار نامساعد و نامطلوب ،  و پیشگیری امکان بروز فســاد وجود دارد

ازمان، تی در این سالاساس سیستم درستی پیش نمی رفت اما با آمدن نمکی با ایجاد تغییر و تحوبود و امور بر 

بستر مناسبی برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد شد و سازمان اکنون در مســیر درستی قرار گرفته 

 کمیسیون بهداشت مجلسنایب رئیس ،  محمد حســین قربانی  -  1۳/02/99روزنامه اقتصاد پویا  .است
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آقــای محمدرضــا خانــی  -  نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ۷صدور رای محکومیت 

در نظــام اقتصــادی کشــور و  الل جــرم مشــارکت در اخــمدیرعامــل وقــت بانــک ســرمایه بــه 

ـی و ارزی بصــورت عمــده  ق و محرومیــت دائــم از خدمــات الشــ ۷4ســال حبس و  20بــه تحمل پوـل

ی، قائــم مقام الهیــورو، یاســر ضیایــی شــیرکهــزار  ۶40دولتــی و پرداخــت جــزای نقدی بــه مبلــغ 

ـی و ارزی بــه تحمــل خالل ـرمایه به جرم مشــارکت در اوقت بانک سـ حبــس  1۵در نظام اقتصــادی و پوـل

ای  میلیــارد ریــال وجــوه حاصله ۵2ق و محرومیت دائــم از خدمات دولتی و ضبط الضربــه شــ ۷4تعزیری و 

 مشــارکت دربیرانوند، مدیرعامل وقت بانک ســرمایه به جرم  اهللبــود. خیــرف قانون کســب کرده الکه برخ

ق و محرومیت دائــم الضربــه شــ ۷4ســال حبــس و  ۵ـام اقتصــادی کشــور بــه تحمــلظدر ن اللخــا

در نظام اقتصادی به تحمل  الل مشارکت در اخاز خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم 

ی و مهرداد باقری عضو هیات مدیره بانک ق و محرومیت دائم از خدمات دولتالضربه ش ۷4تعزیری و سال حبس  ۵

ق و محرومیت دائم از مشــاغل دولتــی و پرویــز احمــدی الضربه شــ ۷4ســال حبس و  ۵سرمایه به تحمل 

ســال  ۵در نظــام اقتصــادی بــه تحمــل  الل مشــارکت در اخــمدیرعامــل دیگر بانو ســرمایه به جرم 

و محرومیت دایم از خدمات دولتــی و علیرضــا حیدرابــادی پــور کــه در  قالضربه ش ۷4حبس تعزیری و 

سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتــی و جــزای نقــدی به  12غیابی به  جلســه دادگاه نبــود 

ــک ســرمایه است یــن احــکام بخشــی از پرونــده بانا  .میلیون ریال محکوم شده است ۶00میلیارد و  4میزان 

و بخشهای دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همــراه حســین هدایتــی و تعــدادی همراه هــادی 

،  حســین اســماعیلی مالغ  -  1۷/02/99روزنامه عصر اقتصاد   .اند رضــوی و گروه های دیگری از متهمان بوده

 ســخنگوی قــوه قضائیــه
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  بر دانش و فناوريتوليد مبتنی (7

 

سته قانه توانالمحققان جوان ایرانی بــا اتکا به دانــش درون زای کشور و با استفاده از ظرفیت های نوآورانه و خ

یکی از نکات قابل توجه در تولید مواد ضدعفونی  اند مدل های جدید را در زمینه ضدعفونی کننده ها ارائه دهند

محیطی اســت. همچنین این مواد نباید آثار مضر و زیان بار بیولوژیــک برای کننده، نداشــتن آثار زیست 

 نداشــتن آثار خورندگی و تخریب محیط نیز از عواملی است .افراد اســتفاده کننده به همراه داشته باشند

 نندد نکت اقتصادی ایجاالت باید به آن توجه شود تا در دراز مدت مشکالکه در مسیر تولید این قبیل محصو

ت السما، تولید و تزریق گاز ازون و فناوری های نانوذرات، محصوالمحققان با بکارگیری امواج فرابنفش، فناوری پ

متنوعی تولید کرده اند که ضمن موثر و پایدار بودن و نداشــتن آثار تخریبی بیولوژیک قادر به از بین بردن 

در حال حاضر دانش فنی تمام  هستند 19-یــروس کوویدانــواع آلودگی های میکروبی و ویروســی مانند و

دکتر    - 1۳/02/99. روزنامه اقتصاد پویا  .ت به بلوغ کامل رسیده و قابلیت عرضه و استفاده را دارندالاین محصو

 فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، علیرضا زالی 

 

 

 

 

تولید کنندگان سود پرک با استفاده از خط تولید جدید و با شرکت آراکس شیمی به عنوان یکی از بزرگترین 

بهره گیری از تولید سود مایع به صورت تکنولوژی روز دنیا و با الکتروالیزرهای غشایی و به شکل کامال اصولی 

سود سوزآور که معموال با نام کاستیک سودا شناخته می شود، ماده ای  . اقدام به تولید این محصول نموده است

 کیفیتی با می باشدسولفات آلومینیوم 2,1۳درجه سانتی گراد و چگالی 1۳90جامد و سفید رنگ با دمای ذوب 

 این مجموعه محصول تولیدی خود را همراه آنالیز عمومی و .دنیاست روز به و استاندارد بندی بسته و متفاوت

واکنش پذیری باال، کامال مطابق با تخصصی مطابق با خواسته های مشتریان خود ارائه و به دلیل حساسیت و 

با در نظرگرفتن نوسانات ارز با قیمتی  %9۸,۵اصول و استاندارد جهانی بسته بندی می کند.عرضه سود پرک 

گزارش   _1۳/02/99مناسب و کارشناسی شده توسط گروه صنعتی آراکس شیمی ارائه میشود. اقتصاد انالین 

 اقتصاد انالین
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بنیان با طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی عالوه بر این که از خروج ارز از کشور های دانششرکتیکی از 

این شرکت با هدف  .جلوگیری کرده، با وارد شدن به کریدور صادرات به دنبال کسب بازارهای جهانی است

صنعتی و صنعتی برای های مختلف آزمایشگاهی، نیمهاندازی تجهیزات و سیستمطراحی، ساخت، نصب و راه

ایج به دست آمده از همه نتریزی شده است، فناوری و بهداشتی پایهصنایع و مراکز شیمیایی، دارویی، زیست

، "کن پاششی(اسپری درایر )خشک"،"ایراکتورهای دوجداره شیشه"تجهیزات تولیدی این شرکت اعم از 

سازی شدن در مقیاس صنعتی قابلیت تجاری "راسفرونایز -اکسترودر"، "کن انجمادی(فریز درایر )خشک"

دستگاه راکتورهای  100هزار دالر، نزدیک به  ۳0دستگاه اسپری درایر با قیمت ارزی  ۷0شرکت ما تقریبا  .را دارد

دستگاه فریز درایر با  10های مختلف و نزدیک به هزار دالر برای حجم ۷ای دوجداره با قیمت متوسط شیشه

های مادی و معنوی معاونت بنیان با دریافت کمکاین شرکت دانش .را تولید کرده است هزار دالر 1۳قیمت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری بازار محصوالت خود را توسعه داده و تولیداتش را به دیگر کشورها معرفی 

علی سجادی،   -  1۶/02/99ایسنا  .کرده و این اتفاق با حضور این شرکت در کریدور صادرات میسر شده است

 شرکت دانش بنیان اینقائم مقام مدیر عامل 

 

 

 تشویق و حمایت از توليد کنندگان (8

 

 ۳ماه( حدود  1۳) 9۸لغایت پایان اسفندماه  9۷وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد که از ابتدای اسفند ماه 

( پرداخت شده است. 1۸)تبصره  میلیون تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال ۸00میلیارد و  999هزار و 

در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک به  1۸منابع تخصیصی از محل تبصره 

 شود.درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می ۶0هایی که بیش از آالت و طرحنوسازی و جایگزینی ماشین

فقره طرح پرداخت شد. مجموع  ۷12این میزان تسهیالت به  برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت،

فقره با مبلغ  ۵۸9فقره بود که دو هزار و  41۵نام برای دریافت این تسهیالت در مدت یاد شده پنج هزار و ثبت

ها معرفی شده بودند. بیشترین پرداختی از این محل به استان میلیارد تومان به بانک 99هزار و  19مجموع 

فقره طرح و کمترین پرداختی در جنوب کرمان به مبلغ هشت  ۵۶میلیارد تومان برای  ۳۷۸با بیش از  اصفهان

 گزارش ایرنا  _14/02/99میلیون تومان برای هشت فقره طرح بود. روزنامه دنیای اقتصاد  100میلیارد و 
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تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، بابت  9۸بر پایه آمارهای اعالمی وزارت صنعت معدن و تجارت، در سال 

میلیارد  ۵۷۷هزار و  ۳۳درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی  ۶0های نیمه تمام با پیشرفت باالی متوسط و طرح

بخشی از این .فقره تسهیالت بوده است 9۳0هزار و  20این پرداختی ها در قالب .پرداخت شده است تومان

 فقره تسهیالت به مبلغ ۵۳۳هزار و  1۶انک ها انجام می شود که شامل پرداختی ها به صورت مستقیم توسط ب

میلیارد تومان بوده و بخشی دیگر به صورت پرداخت در فرآیند رونق تعریف شد که شامل  ۸۵۵هزار و  20

بیشترین پرداختی مربوط به استان  .بوده است میلیارد تومان ۷21هزار و  12فقره به مبلغ  ۳9۷چهار هزار و 

میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به جنوب کرمان  ۷44هزار و  ۶فقره و مجموع مبلغ  4۳4هزار و تهران با یک

 گزارش ایرنا _ 14/02/99.ایرنا  میلیون تومان بوده است 4۵0با سه فقره به مبلغ یک میلیارد و 

 

 

انکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت طرح اعتبار مصرف کننده در ماه های آتی با همکاری بانک مرکزی، نظام ب

این طرح می تواند کمک شایان توجهی به .و سیستم تولید و توزیعی با هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا می شود

درصدی در اختیار  12تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید کاالهای ایرانی باشد همچنین تسهیالت 

واحدهای مختلف تولیدی کشور که در اثر شیوع ویروس کرونا لطمه دیده اند بصورت مستقیم یا غیر  رسته شغلی از 11

مستقیم قرار داده می شود.واحدهای که بصورت مستقیم از طرف دولت تعطیل اعالم شده اند به ازای هر نفر بیمه شده 

لبته این موضوع مشروط به حفظ نیروی درصد بهره مند خواهند شد ا 12میلیون تومان از تسهیالت  1۶به میزان 

کاراست اما واحدهای که بطور مستقیم از طرف دولت تعطیل اعالم نشده اند ولی در رسته هایی هستند که با تصویب 

ستاد ملی کرونا تاثیر پذیر بودن از تعطیلی سایر واحدها یا شیوع ویروس کرونا به ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد 

 میلیون تومان بهره مند خواهند شد.این تسهیالت با وثیقه سهل و راحت در اختیار 12و بهمن از تسهیالت بیمه ماه دی 

نفر کارگر دارند فقط با تودیع سفته، بنگاه هایی که  ۵0واحدهای تولیدی قرار می گیرد بطوری که واحدهایی که زیر 

میلیون تومان به باال تسهیالت اگر در اختیار قرار گرفته  200نفر کارگر دارند سفته بعالوه یک تا سه ضامن و از  ۵0باالی 

درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد.وام  12باشد سایر وثایق مورد قبول نظام بانکی از واحدهای تولیدی برای این وام 

یستم بانکی عودت ماه هم زمان پرداخت دارد یعنی در مدت دو سال این منابع باید به س 24مزبور تاسه ماه تنفس و 

 این تسهیالت به بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود که نسبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده اند و  .داده شود

به یک معنا همان تعداد کارگر بیمه شده ای که در دی و بهمن ماه سال گذشته در اختیار داشته اند همان افراد را دوباره 

ین عده ای در مشاغل غیر رسمی یا در خانه های مردم کار می کردند و اگر مشاغلی هم بکارگیری کنند.عالوه بر ا

هزار نفر در تهران و یک میلیون نفر  1۸2داشتند شهرداری ها بیشتر با آنها در تماس و ارتباط بودند مثل دستفروشان 

با گرایش شهرداری های  در سطح کشور از طریق شهرداری تهران و همینطور شهرداری های سراسر کشور البته

شریعتمداری  _ 14/02/99کالنشهرها شناسایی و از وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی بهره مند خواهند شد. تسنیم 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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با دو بانک کارآفرین و پارسیان که ستاد اجرایی فرمان  .  ودشمی  ئههای متوسط ارادرصد به بنگاه 1۸تسهیالت 

ها ارائه شود که شرایط هایی به این بنگاهدر آن سهمی دارد مذاکراتی انجام شده تا وام (ره)حضرت امام 

 میلیارد 200های کوچک خواهیم داد و میلیارد تومان هم وام به بنگاه ۵0بازپرداخت آن با یک سال تنفس است. 

های دانش بنیان، تا بتوانند توانمندی خود را حفظ کنند این اقدامات ستاد اجرایی فرمان م به شرکتتومان ه

کاری ها کامال با هماهنگی سایر نهادها بوده تا موازیارائه این کمک . حضرت امام همچنان ادامه خواهد داشت

 ن حضرت امام)ره(رییس ستاد اجرایی فرما ، محمد مخبر  _14/02/99ایلنا نگیرد . صورت 

 

 

 

گذاری شده است، پنج محور اساسی توسعه و عنوان جهش تولید نامدر سال جاری که از سوی رهبری به

تعمیق ساخت داخل در قالب پروژه نهضت ساخت داخل، تحریک تقاضای کاالهای پرمصرف نظیر لوازم خانگی، 

کنندگان ایرانی خرید کاالهای داخلی، مصرفتوسعه صنعت نساجی با محوریت مدیریت واردات و ترغیب 

 ت موردهای خالی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت دارای توجیه اقتصادی در بخش صنعسازی ظرفیتفعال

تشکیل شورای راهبری میزهای تخصصی ساخت داخل و نظارت بر مدیریت  پیگیری قرار خواهد گرفت. 

های امسال در بخش توسعه و تعمیق ساخت ترین برنامهمهای مختلف صنعتی  از جمله مهواردات در بخش

پروژه نهضت ساخت داخل با دو رویکرد در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و در سال گذشته است داخل 

همراه داشت که این سیاست راهبردی در سال جاری با جدیت بیشتری دستاوردهای خوبی برای صنعت به

سرپرست معاونت ،  نیارکیمهدی صادقی  -  1۵/02/99روزنامه دنیای اقتصاد   .مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

 امور صنایع وزارت صمت

  

 

طرح اعتبار مصرف  .طــرح اعتبــار مصرف کننــده بــرای تحریک تقاضا در کشــور راه اندازی می شود

 بانکــی، وزارت اقتصــاد و دارایی،کننده در ماه هــای آتــی بــا همــکاری بانــک مرکــزی، نظــام 

وزارت صمــت و سیســتم تولیــد و توزیعــی بــا هــدف تحریــک تقاضــا در کشــور اجــرا می 

شــود. این طرح می تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضــا و ایجــاد تقاضــای مطمئــن بــرای 

ایــت عمومی از تمامــی اقشــار جامعــه، افزایــش بــرای حم های ایرانی باشدالبــازار تولید کا

قــدرت خرید برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و همچنین کمک به تأمین معیشت خانوارهای متوسط و 

محمد   -  1۵/02/99روزنامه عصر اقتصاد  .ضعیــف در جامعه اقدامات خوبی در مملکت انجام شده است

 کار و رفــاه اجتماعــی وزیــر تعــاون،،  شریعتمداری
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های بزرگی که برای صنعت خودرو و به خصوص گروه سایپا دیده ها و فعالیتبا وجود محصوالت جدید، طرح

شود، لذا ضرورت دارد که شبکه بانکی در ها در حمایت از صنعت خودرو بیشتر میشده است، مسئولیت بانک

با اجرای  .تری را انجام دهدوسازان اقدامات وسیعتأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و به خصوص خودر

 «جهش تولید»ای و نیز تولید محصوالت جدید، یقینا شاهد رونق صنعت خودرو و تحقق شعار های توسعهطرح

های بزرگی که برای صنعت خودرو و به ها و فعالیتبا وجود محصوالت جدید، طرح .در گروه سایپا خواهیم بود

 شود، لذا ضرورتها در حمایت از صنعت خودرو بیشتر میدیده شده است، مسئولیت بانکخصوص گروه سایپا 

های وسیع تری را دارد که شبکه بانکی در تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و به خصوص خودروسازان اقدام

 مدیر عامل بانک تجارت ،  رضا دولت آبادی  -  1۵/02/99اقتصاد آنالین  .انجام دهد

 

 

رسد و توسعه هزار میلیارد تومان می 2۵های بزرگ معدن و صنایع معدنی به افزایش سرمایه بنگاهامسال 

 جهش»های پژوهشی از محل این منابع فراهم خواهد شد. با توجه به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه

پیش مورد توجه است. اختصاص ها بیش از های مشارکتی بین ایمیدرو و دانشگاه، امسال نیز برنامه«تولید

های تحقیقاتی و پژوهشی از محل افزایش های معدن و صنایع معدنی به توسعه برنامهبخشی از بودجه شرکت

سازی، موجب کاهش نیازهای ارزی ها با رویکرد بومیقراردادهای بین ایمیدرو و دانشگاهضرورت دارد  سرمایه

معاون وزیر صنعت،  ،خداد غریب پور - 1۶/02/99مه دنیای اقتصاد شده و این روند ادامه خواهد داشت. روزنا

  معدن و تجارت

 

ارتقای بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ و صنوف تولیدی از جمله برنامه های مهم وزارت 

واحد صنعتی بزرگ و بازسازی و نوسازی  ۵0و بازسازی و نوسازی حداقل  می باشد صمت در سال جهش تولید 

 راه برنامه همسو با برنامه این انجام می شود  99واحد صنفی تولیدی در سطح کشور در سال  1۵00حداقل 

 ۸0واحد صنعتی تعطیل و فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی با اولویت تأمین بازار  2200مجدد  اندازی

 پیگیری می شود. یکی از شاخص های بسیار مهم و تأثیر گذار در جهش 99لیونی داخل کشور در سال می

های مصرفی بادوام ساخت داخل است. در المیلیونی داخل و تحریک تقاضای خرید کا ۸0تولید، توجه به بازار 

زر، لباسشویی، یخچال فری ت لوازم خانگی شامل ماشینالگام نخست این پروژه، افزایش تولید و تقاضای محصو

 یرهزنج تقویت است . برای کار دستور در داخل بازار سطح در تبافتلویزیون و کولر آبی و همچنین فرش دس

صنایع منتخب و افزایش رقابت پذیری آن ها این وزارتخانه اجرای بسته های سیاستی در خصوص تکمیل  های

زنجیره ارزش صنایع منتخب شامل صنایع نساجی، پوشاک و چرم و ... در دستور کار قرار داده است. روزنامه 

 وزیر صنعت معدن و تجارت، رضا رحمانی   _1۶/02/99تجارت 


