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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

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

 تولید از حمایت بر تأکید با گذشته سال چندین در خصوص به سال شعار عنوان با اقتصادی موضوعات انتخاب با

 یکلیدواژه کدام هر که شعارهایی .اند داشته موکد تاکید اقتصاد مسئله اهمیت بر ایرانی کاالی مصرف و داخل

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

 .یافت دست آمریکا ظالمانه تحریمهای اثرات

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

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

 کارهای چه تولیدی، کار چه تحقیقی، کار چه بگیرد؛ انجام باید کار این، برابر   ده واقعا   شاید یعنی...  نباشد است احتیاج

 خورد، تکان تولید 9۸ سال در .بدهد نشان را خودش اثر مردم زندگی در تولید رونق تا قبیل، همین از گوناگون

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

 دارد، احتیاج خارجی بازارهای به و فروش به تولید که چه اگر-  داخل در کشور خود   وسیع  بازار   به توجّه با و بیندازیم

 با است کشور داخل ما فروش بازار یعمده باشیم، داشته ارتباط خارجی بازارهای با میتوانیم اینکه ضمن هم ما امّا

 تمام قطعا   اقتصادی مشکالت ببریم، پیش و بدهیم حرکت اهللشاءان را تولید بشود اگر  -میلیونی هشتاد جمعیّت این

 .شد خواهد تمام ما نفع  به اندکرده که هاییتحریم این و شد خواهد

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

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

 .اند داشته ویژه ایاشاره بنیان دانش های مجموعه

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

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

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

 در .شود انجام تولید در جهش یک باید که باشد این الزاماتش از یکی ما اقتصاد پایه و نباشیم قانع رونق ایجاد شرایط

 به یافتن دست ضمن تا دهیم قرار مسیری در را تولید چرخه بتوانیم باید موجود امکانات از گیری بهره با شرایط این

 در کشور اقتصاد واقعی جایگاه کهطوری به کنیم؛ فراهم نیز را صادرات برای ایزمینه ،داخلی نیارهای رفع و انبوه تولید

 .است تولید رونق از فراتر مرحله یک که تولید جهش گفت توانمی رویکرد این به .گردد تثبیت جهان و منطقه
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 مشکالت اصلی های گره بایستمی کند، خنثی هوشمندانه را دشمن های نقشه بتواند، اسالمی نظام آنکه برای حال، 

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

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

 و است «کار و کسب موانع و هاچالش» و «سرگردان های نقدینگی» ،«بیکاری» ،«درکو» کشور اقتصادی اصلی

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

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

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

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

 در انقالب معظم رهبر بیانات از مستخرج محور ۸ در هفتگی هایگزارش قالب در تولید، جهش و ایرانی کاالهای

 .دهد قرار سال شعار تحقق نیازهای و هافعالیت مهمترین جریان در را مخاطبان ، 1399 سال

 :از عبارتند محورها این

 رفع موانع تولید -1

 بهبود فضای کسب و کار  -2

 مدیریت واردات -3

 مبارزه با قاچاق -4

 محورتولید رقابت پذیر و صادرات  -5

 مبارزه با فساد -6

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری -7

 کنندگان تشویق و حمایت از تولید -8
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 الف: مسئوالن
 

 رفع موانع توليد( 1
 

گذاری صنایع کوچک و صنعتگران و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که در ضمانت سرمایه چهار اقدام ویژه برای مشتریان صندوق

بدهکاران صندوق بتوانند اصل بدهی خود را تا پایان سال پرداخت کنند، جریمه آنان بخشیده شده و نرخ محاسبه مورد نخست، اگر 

 1.5 نامه با نرخ میانگیننامه خود، با صدور ضمانتصندوق بر اساس قوانین باالدستی و اساس  .درصد سالیانه خواهد بود 14بدهی همان 

نامه پیمانکاری صدور انواع ضمانتبگیرند.  تسهیالت بتوانند تا کندمی کمک کوچک صنایع صنعتگران وثیقه کسری تامین به درصد

های کارمزد برای صنایع کوچک، دیگر اقدامی است که از سوی صندوق در درصد تخفیف در نرخ 5۰بدون ودیعه اول، با حداقل وثیقه و 

توانند که میور فراهم شده  محهای صادراتبنیان و شرکتهای دانششرکتامتیازات ویژه برای   این ایام در دستور کار قرار گرفته است

های پیمانکاری با شرایط آسان استفاده نامههای اعتباری و ضمانتنامهبا مراجعه به صندوق از انواع خدمات آن از جمله صدور ضمانت

ها، های وابسته به دانشگاهناوری و همچنین سایر صندوقف -های پژوهشبا اصالح برخی قوانین و مقررات صندوق، اکنون صندوق .کنند

های تولید، صنعتی و غیره شکل گرفته هایی که به واسطه قانون برای کمک و حمایت از فعالیتهای علم و فناوری و همه صندوقپارک

اتمام  و« جهش تولید»تباط با دو راهبرد نامه در اراین صندوق در حوزه صدور و تمدید ضمانت توانند از خدمات ما استفاده کنندنیز می

ایرنا  .فقره ضمانتنامه تمدید یا صادر کرده است 83۹تا پایان تیرماه امسال در مجموع  ۹6تمام، از ابتدای سال های نیمهها و پروژهطرح

 گذاری صنایع کوچکمدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه،  محمدحسین مقیسه - 18/11/۹۹

 

 

کنند،  سال پرداخت انیخود را تا پا یبدهکاران صندوق ابالغ شد اگر بدهکاران صندوق بتوانند اصل بده میجرا یبخشودگ یبرا یطرح

و اساسنامه خود،  یباالدست نیصندوق براساس قوان درصد ساالنه خواهد بود. 14همان  یشده و نرخ محاسبه بده دهیآنان بخش مهیجر

 .رندیبگ التیتا بتوانند تسه کندیکوچک کمک م عیصنعتگران صنا قهیوث یکسر نیدرصد به تام 1/ 5 نیانگیم خنامه با نربا صدور ضمانت

نامه را از صندوق عمل کند، بانک مبلغ ضمانت یبه تعهدات خود به نظام بانک دینتواند در سر رس لیبه هر دل رندهیگ التیواحد تسه یوقت

 یایبه پرداخت آن اقدام کنند. روزنامه دن مهیهمراه با جر دیو با شودیم جادیبه صندوق ا تگرانصنع یکه بده نجاستیو ا کندیم افتیدر

  کوچک عیصنا یگذارهیصندوق ضمانت سرما رعاملیمد سهیمق نمحمدحسی  - 21/11/۹۹اقتصاد 
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 بهبود فضاي کسب و کار( 2
 

 
 

 

ـاغل فرهنگی، ورزشــی و   ـه بانکمهلت مراجعه صاحبان مشـ ـا برای دریافتگردشــگری ـب  تا نیمه تالیتسه هـ

ـرایتمدیدشداقداماتــیاسفند ـادیآســیبکاهــشـب ـام قســمت دو در کرونااقتصـ  اول؛شبخـر د کــه شــد انجـ

ـهمحــوربنگاهتالتســهیدوممرحلهشددرگرفتهنظردرمستقیم پرداخت برای اعتباراتــی ـایحوزهـب داداولویتصاحــبهـ

میالاسشاداروفرهنگوزارتتشخیصابایرسانهتولیدکنندگانوناشرانسینمایی،نمایشی،مراکزبهفرهنگحوزهدرتیالتسهی.شده

ـوروزبروهالعگردشگریبخششدداده نتوانسترکشومختلفمناطقهایبالســیدلیلبههم۹8نوروز،در۹۹ـن

ـا.شدارائهگردشگریمیراثوزارتتشخیصباتیالتسهیرواینازکند،کسبدرآمدی ـب

ـهتوجــه خاطربهونشــدهجذبمنابعهمــههنوزاینکــهـب

ـایمحدودیت وز.دشتمدیداسفندنیمهتاتالتســهیبرایدریافتهابانکبهبخشســهایــنهمراجعـفرصــتدی،درتــرددیه

ـاون،ریـ  در که واحدهایی تمام به درصد12 وام منابعتومانمیلیاردهزار4۰کهکردمالاعاینازپیــشاجتماعیرفاهوکارتعـ

 جمهوریرئیس اقتصادی معاون نهاوندیان محمد 1۹/11/۹۹روزنامه عصر اقتصاد  .کردپیدا اختصاص نددبو دیده آسیب کرونادوران

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

 

ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور سازوکار برخورد با کاالهای صادراتی موجود در شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه

پروانه صادراتی دارند و صاحب کاال ظرف مهلت قانونی های صادراتی موجود در گمرکات که گمرکات کشور را اعالم کرد. بر این اساس محموله

گیرد، کاالی مزبور متروکه روزه نیز اقدامی برای خروج کاال صورت نمی7کند، با ابالغ کتبی درخصوص مهلت اقدام به خروج کاالاز گمرک نمی

گزارش  – 18/11/۹۹روزنامه دنیای اقتصاد  .گونه تسهیالت گمرکی به صاحبان این دست کاالها ارائه نخواهد شدشود و هیچمحسوب می

 خبرگزاری تسنیم
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ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل در بخش معدن و صنایع  جویی صرفه دالر اردک میلیی به نزدیک المسا

توسط این سازمان به واحدهای  داخل ساخت توسعه و سازی بومی سیاست الز ابتدای امسا .دمعدنی محقق خواهد ش

 شده ادی سازمان برنامه براساس. دغ شد و با دریافت اهداف عملیاتی شرکت ها، پایش این هدف دنبال شالزیرمجموعه و تابعه اب

 4۰8 همچنین و تولید تجهیزات و اتری در بخش قطعالمیلیون د 5۰۹زیرمجموعه و تابعه، بومی سازی  های شرکت همراهی با

 سازی بومی های تمیزان صرفه جویی ارزی سیاس .است دهذاری شگ هدف امسال برای ای عهطرح های توس برای دالر میلیون

 برآوردهای طبق و رسید دالر میلیون 35۰ به امسال تنخس نیمه در تولید حوزه در معدنی صنایع و معدن بزرگ ایه شرکت

اجرا  حال در توسعه های طرح در ازیبومی س تدیگری از سیاس بخش و دارد اختصاص تولید حوزه به رقم این آمده عمل هب

شده افزایش  ایجاد ارزی جویی صرفه مجموع ارقام، و اعداد روزآوری هو ب ای توسعه های پروژه بخش احتساب با رو این از ت،اس

 گزارش ایمیدرو - 2۰/11/۹۹روزنامه تجارت  .خواهد یافت
 

 

 صادرات محورتوليد رقابت پذیر و ( 4
 

روشیمی، نخستین محصول تولیدی پودر پی.وی.سی با درجه پزشکی و دارای استانداردهای تپس از یک ماه واکاوی محصول خروجی این پ

تامین خوراک  .نخستین محموله این محصول امروز آماده و برای ارسال به کارخانه مورد نظر بارگیری شد .جهانی در بازار فروش عرضه شد

 VCM) قرار بود خوراک اولیه از واحدهای تولید کننده وی.سی.ام شودروشیمی از دغدغه های این مجموعه محسوب میتاین پ اولیه

ودر این مجموعه برای نخستین بار در کشور پ روشیمی اروند و قدیر تامین شود که تا کنون هیچ قراردادی در این رابطه منعقد نشده استتپ(

محصول  رانجامسپی.وی.سی با درجه پزشکی استاندارد تولید می کند، یک ماه تولیدات ما برای رسیدن به استانداردهای جهانی واکاوی و 

ائه محصول دارای استانداردهای ش کردیم با قدرت وارد بازار شویم و با ارالما ت .نهایی برای استفاده در حوزه پزشکی تولید و عرضه شد

فرصت های شغلی مجتمع  نفر بود که با راه اندازی واحدهای جدید،  2۰۰روشیمی تاشتغالزایی اولیه این پ .ریان را تامین کنیمتجهانی، نیاز مش

 همدانروشیمی هگمتانه تمدیرعامل پ، ر شمخانیصنا  -  18/11/۹۹روزنامه ابرار اقتصادی  .نفر افزایش یافت 3۰۰به 

 

 

 

 

 

اخیرا اعالم جرم گمرک دوغارون و ستاد نظارت گمرکات استان خراسان رضوی، درخصوص یک پرونده قاچاق کاال به مراجع 

های انجام شده در اداره کل گمرک دوغارون و ستاد نظارت گمرکات استان بر این اساس، با پیگیری قضایی، انجام شده است،

گمرکی کامیون شامل اقالم مختلف )از جمله کیف و پوشاک و...(، بدون ورود آن به گمرک خراسان رضوی مشخص شد تشریفات 

 خصوص این در همچنین. شد انجام قضایی مراجع به  م مرتبطجر اعالم  های فنی انجام شده، در نهایتبا بررسی .انجام شده است

ها در این حوزه ادامه داشته و برخی پیگیری .است گرفته صورت قضایی ضابطین و مراجع و گمرک میان تنگاتنگی همکاری

 یناظر گمرکات استان خراسان رضو،  امید جهانخواه - 13/11/۹۹تسنیم  .اندمتخلفان نیز در این خصوص بازداشت شده
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ه بما مهمترین تأمین کننده بنزین کردستان عراق هستیم،  ایران در حال حاضر بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه است؛

افغانستان و پاکستان بنزین صادر می کنیم، اخیرا صادرات بنزین به آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را آغاز کرده ایم و همچنین 

با افتخار اعالم می کنم که بزرگترین تولیدکننده   .صادرات دریایی بنزین ما به مقصد بسیاری از کشورهای منطقه صورت می گیرد

کشورهای عضو اوپک هستیم و این یک ظرفیت عظیم برای کشور است؛ باید این ظرفیت را حفظ کنیم و مهمترین بنزین در بین 

سریع ترین راه برای  CNG توسعه .اقدام برای حفظ این ظرفیت، جلوگیری از رشد افسارگسیخته مصرف بنزین در کشور است

در کشور داریم  CNG میلیون مترمکعب در روز مصرف 25 تا 23در حال حاضر بین ت  حفظ ظرفیت صادراتی بنزین کشور اس

میلیون لیتر دیگر  2۰جایگزین شده است، می توانیم با هزینه بسیار کمی، تا  CNG که به همین مقدار از مصرف بنزین با مصرف

 معاون وزیر نفت ، صادق آبادی - 18/11/۹۹تسنیم  .جایگزین کنیم CNG از مصرف روزانه بنزین کشور را در طول دو سال با
 

 

 

 

درصد و  5ت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل المدیریت فنی و تولید بســپاران در سه ماهه سوم سال جاری تولید محصو

ـادرات محصو 7ال نسبت به سه ماه دوم امسـ ـش داد که در پی آن؛ میزان صـ ن مدیریت در سه ماهه سوم سال ت ایالدرصد افزاـی

بسپاران پتروشیمی بندرامام ؛ دارای  .درصد افزایش داشته است 1۰ابه سال قبل درصد و در مقایسه با مدت مشـ 13 برنامهبت به نسـ

واحدهای تولیدی پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، پلی وینیل کلراید، پلی پروپیلن، بوتادین و الستیک مصنوعی اســت که 

فینی را به عهده دارد و در سه ماهه سوم سال جاری موفق به کسب دستاوردهایی در بخش ت در زنجیره پلی الالوظیفه تولید محصو

ـا تدوین اســتراتژی های وظیفه ای و نتایج حاصل آن در واحدهای  .های مختلف شده است شــرکت پتروشــیمی بندرامام ـب

تاوردها در بسپاران پتروشــیمی بندرامام ین دسـتـه اسـت. از مهم ترین اعملیاتی و ســتادی، به دستاوردهای مهمی دســت یاف

ـت واح بک و همچنین راه اندازی راکتورهای واحد پلی اتیلن دهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن سـمی توان به تولیــد بیش از ظرفـی

ـن مدیریت با اســتفاده بهی  .اشاره کرد MAPS مندهوشـ ســنگین با اســتفاده از نرم افزار نه از پتانســیل همچنین اـی

 ۹۰۰، 7۰۰، 6۰۰تم کنترلی بخش های ان ابزار دقیق خود توانســت سیسـش کارشناســالهای داخلی و همچنیــن با همت و ت

ـدام از هزینه های قابل توجهــی جلوگیری کرده است PVC واحــد . روزنامه اقتصاد را طراحــی و تغییر دهــد که این اـق

 قتصاد پویاگزارش ا – 18/11/۹۹پویا 
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امسال  .رسدمیلیارد دالر می 35میلیون تن و درآمد ساالنه به  133به  14۰4ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران در سال 

طرح پتروشیمی از ابتدای سال تاکنون یکی از نقاط  1۰برداری رسمی از آید؛ بهرهترین سال صنعت پتروشیمی به شمار میطالیی

ظرفیت نهایی تولید محصوالت پتروشیمی ایران با تکمیل جهش دوم این صنعت  .امیدبخش در دوره سخت تحریم استروشن و 

میلیارد  25دهد و در آمد حاصل از آن درصد افزایش نشان می 8۰، 13۹2رسد که این رقم در مقایسه با سال میلیون تن می 1۰۰به 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا  6۰ها تا اجرایی است که بعضی از این طرح طرح در مرحله 37در جهش سوم  .دالر خواهد بود

ها، اند و با اجرای این طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی در چهار زنجیره طراحی شدهطرح .رسندبرداری میبه بهره 14۰4سال 

 .مناطق کمتر توسعه یافته متمرکز است گیرد و بیشتر دردست در دسترس قرار میخوراک متنوعی برای توسعه صنایع پایین

 وزیر نفت بیژن زنگنه،  - 1۹/11/۹۹ایسنا 

 

هزار تن است که در مقایسه با سال پیروزی انقالب اسالمی، رشد  2۰۰میلیون و  38ظرفیت تولید فوالد خام کشور اکنون بیش از 

ظرفیت محصوالت  .درصدی دارد 68رشد  ۹2ا سال میزان ظرفیت کنونی فوالد خام کشور در مقایسه ب .برابری داشته است 55

ضمن اینکه  .دارد افزایش برابر 56 میزان به 57 سال به نسبت و رسیده هزار تن 5۰۰میلیون و  56( به رقم 13۹۹فوالدی اکنون )

 .رشد یافته استدرصد  8۰ فوالدی محصوالت تولید ظرفیت  (۹۹تا نیمه  ۹2در دوره هفت ساله عملکرد دولت تدبیر و امید )نیمه 

افزایش  ۹2بررسی آمارهای وزارتخانه مزبور حاکی است، ظرفیت تولید محصوالت فوالدی در پایان آذرماه امسال نسبت به سال 

درصدی در  1۰۰بررسی ظرفیت تولید مس کاتد در هفت سال عملکرد دولت تدبیر و امید گویای رشد  .درصدی را ثبت کرد 84

درصدی را نشان  38رشد  ۹2نسبت به سال  13۹۹آمار عملکرد در زمینه شمش آلومینیوم در سال بررسی و . این بخش است

اقتصاد  .یافت رشد درصد 66 گذشته، سال مشابه مدت به نسبت ۹۹ ماهه ۹ میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در .دهدمی

 گزارش اقتصاد آنالین  - 1۹/11/۹۹آنالین  

 

با هدف  .تاکنون همه تعهدهای صنعت پتروشیمی به سامانه نیما انجام شده استافزایش یافت   صادرات محصوالت پتروشیمی

های بسیار جذابی خواهد بود و تحولی در صنایع طرح تعریف شده است که طرح 3۰ایجاد تنوع در سبد محصوالت پتروشیمی، 

گذاری شده و ای هدفهای پیشران و توسعهطرح گذاری در قالبهای سرمایهاین فرصت .پایین دستی به همراه خواهد داشت

ذاری در گتواند برای سرمایهمندان میها با هدف تکمیل زنجیره در چهار بخش متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن است و عالقهطرح

ود نیمی از این محصوالت میلیون تن است و حد ۹ظرفیت تولید ساالنه کنونی پلیمر کشور  .ها با توجه به قوانین اقدام کنداین طرح

صادرات محصوالت پتروشیمی در حال انجام است و آمارها حاکی از رشد  .شودتولیدی صادر و نیمی در داخل کشور مصرف می

، بهزاد محمدی - 1۹/11/۹۹ایسنا  .صادرات دارد و تاکنون همه تعهدهای صنعت پتروشیمی به سامانه نیما انجام شده است

 صنایع پتروشیمیمدیرعامل شرکت ملی 
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 مبارزه با فساد( 5
 

واحد  84مورد گزارش از ناظران افتخاری سراسر کشور دریافت شده که پنج هزار و  56۹دی ماه امسال تعداد هشت هزار و  

توسعه طرح ناظران افتخاری بستری برای توسعه خود کنترلی در  .درصدی داشتند 61صنفی متخلف شناخته شدند که سهم 

هایی ناظران افتخاری با دریافت آموزش .کندجامعه و افزایش بروز حساسیت هر یک از شهروندان نسبت به تخلف را فراهم می

امعه وقوع تخلفات در جتواند بسترهای کنند و همین موضوع میمند آگاهی بیشتری پیدا مینسبت به انجام یک خرید قانون

های اقتصادی در رویارویی با یک خریدار شود واحدهای صنفی و بنگاهاجرای این برنامه موجب می .را تا حد زیادی کاهش دهد

آگاه و مطلع به قوانین، امکان کمتری برای تخلف از خود نشان دهند. ضمن اینکه انعکاس گزارش بازرس و رسیدگی سریع به 

تواند هنگام شود و میناظر افتخاری با توجه به کدهای شناسایی تعریف می در جامعه فراهم نخواهد شد آنها فضای تخلف

وسیله های اقتصادی، به... یا موارد مرتبط از سوی برخی بنگاه فروشی، کم فروشی، تقلب ومشاهده هرگونه تخلف از قبیل گران

کنندگان و سایت مرجع کنند گان و تولیدسازمان حمایت مصرف ، اپلیکیشن آسان پرداخت آپ، سایت124سامانه تلفنی 

های صنعت، معدن و تجارت استان منعکس کرده و با دریافت کد های خود را به سازمانرسمی قیمت کاال و خدمات، گزارش

 ،پورمجید ارغنده -2۰/11/۹۹ای اقتصاد روزنامه دنی .های صنعت، معدن و تجارت اطالع یابندهای سازماناز نتیجه اقدام پیگیری،

 کنندگان و تولیدکنندگانهای سازمان حمایت مصرفها و نظارت بر تشکلمدیرکل هماهنگی امور استان

 

 

مشکل اصلی بازار  های متخلف بازار سرمایه را آغاز کرده است،بازپرس مجتمع جرائم اقتصادی، رسیدگی به پرونده حقوقی 

کنم تا دیگر شاهد این پرونده را تا آخر پیگیری می .هاستهای مدیران و تخلفات حقوقیفعلسرمایه سوء مدیریت و ترک 

عالوه بر برخورد با خاطیان، بهترین راه بازگشت اعتماد مردم این است که منابع خارج  .سوءاستفاده از مردم در بازار سرمایه نباشیم

های مدیران و مشکل اصلی بازار سرمایه سوء مدیریت و ترک فعل .شده توسط متخلفین، در قالب یک نهاد بازگردانده شود

 - 2۰/11/۹۹تسنیم  .کردندهاست؛ مسئوالن و شورای عالی بورس باید زودتر از اختیارات قانونی خود استفاده میتخلفات حقوقی

 زاده هاشمی، نایب رییس مجلسسید امیر حسین قاضی
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 توليدکنندهتشویق و حمایت از ( 6

انک توسعه ب .ت پرداخت کرده استالمیلیارد تومان تسهی 3۰۰هزار و 8بیش از  13۹۹ماهه  ۹در  توسعه صادرات بانک

برای پرداخت  ایران، صادرات عهبانک توس  هداد قرار ورو خدمات کش الصادرات وظیفه اصلی خود را حمایت از صادرات کا

بانکی ندارند و چک برگشتی ندارند، با هیچ گونه  معوقات دارند، خوبی اعتباری رتبه که صادرکنندگانی به هیالتتس

 وظیفه ذاتی این بانک حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است محدودیت منابع مالی چه ریالی و چه ارزی مواجه نیست

و  به گذشته برخوردار شدهدر حال حاضر و با توجه به شرایط کشور، توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه تری نسبت 

 .تی که دشمنان ایجاد کرده اند، ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شده استالرغم تحریم ها و مشکبه 

 38ت ارزی و ریالی و خدمات مالی و غیرمالی در اختیارشان قرار دهد و ما با الصادرکنندگان از بانک انتظار دارند تسهی

 18/11/۹۹روزنامه تجارت  .ش می کنیم ارتباط منظمی را با بیشتر صادرکنندگان داشته باشیمالکشور تشعبه در سراسر 

 ایران صادرات عهمدیرعامل بانک توس،  علی صالح آبادی -

 

 

 

نی پیش بی و گرفته قرار کشور اقتصادی فعاالن اختیار در هیالتهزار میلیارد تومان تس 1۰۰۰ امسال ابتدایی ماه هشت در

هزار میلیارد  ۹7۰ مجموع در گذشته سال. دتومان برس میلیارد هزار 13۰۰ بر افزون به رقم این جاری سال پایان تا ودمی ش

 فعاالن هب تسهیالت ارایه راستای در ها بانک که تاین مهم بیانگر آن اسد. صادی پرداخت شاقت فعاالن به هیالتتومان تس

 35۰ به نزدیک تاکنون جاری الابتدای س از نیز سرمایه بازار طریق از آن، بر عالوه و کردند عمل خود هماقتصادی به س

 الکترونیکی صورت به بانکی امور درصد 75 کرونا ویروس یوع. پیش از شاست شده انجام مالی تامین تومان میلیارد هزار

 باید هابانک. است یافته افرایش درصد ۹3 به رقم این شده، فراهم هایاختبه زیرس توجه با اکنون اما شدمی انجام

شود.   نجاما الکترونیکی صورت به نیز بانکی تسهیالت هئارا وجوه، انتقال و نقل امور انجام بر افزون تا کنند مفراه شرایطی

 شالآنها تها زیرساخت های الزم فراهم شده اما برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که برای رفع در بسیاری از بانک

 اقتصاد وزارت بانکی امور اونمع، عباس معمارنژاد  - 18/11/۹۹روزنامه تجارت  .می شود
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میلیارد ریال به  87۹هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی و بیش از یک هزار و  63ماه ابتدای امسال  ۹در 

برای پرداخت تسهیالت در بحث ایجاد اشتغال و  آنالین پرداخت تسهیالت سامانه .های کوچک و بزرگ پرداخت شدبنگاه

در  .رسدحمایت از کارآفرینان مناطق محروم است و محصوالت تولیدی کارآفرینان در این سامانه بارگذاری و به فروش می

هزار میلیارد ریال به بخش  471های کوچک و بزرگ، میلیارد ریال به بنگاه 87۹ماهه ابتدای امسال بیش از یک هزار و  ۹

میلیارد ریال به مشاغل خانگی و سه هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی، سازمان  ۹5۰۰مسکن و تاسیسات آب، 

های فعال در حوزه هزار میلیارد ریال به طرح 37همچنین در این مدت،  .بهزیستی و وزارت تعاون پرداخت شده است

 الحسنهقرض سپرده محل از ازدواج تسهیالت ریال میلیارد هزار 2۰ یارد ریال به واحدهای تولیدی وهزار میل 63تولیدی، 

دیده از هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب 5۰۰فقره تسهیالت کرونا به مبلغ  5۰۰هفت هزار و  .است شده پرداخت

  مدیرعامل بانک رفاه کارگران،  گانیاسماعیل هلل - 1۹/11/۹۹پرداخت شد  . ایرنا  کرونا

 

در چارچوب طرح نهایی شد  نیازی از وارداتپنج طرح بزرگ برای تامین کودهای فسفات و پتاس مورد نیاز و بی 

هزار تنی در دست ساخت با شرکت  5۰۰خودکفایی کودهای کشاورزی، قرارداد توزیع کودهای فسفاته محصول کارخانه 

 خور مجموعه با توافق انعقاد کارون، فسفات شرکت با فسفاته کودهای تن هزار 2۰۰ تولید قرارداد ملی صنایع مس ایران،

 طرود معادن مجموعه با اولیه مورد نیاز کل کارخانجات تولید کود پتاس کشور، مواد درصد 1۰۰ تامین برای بیابانک و

 سولفات تولید احداث دست در کارخانه توزیع قرارداد و تن هزار 2۰۰ ظرفیت با پتاسیم کلراید کود تولید قرارداد سمنان

در کود پتاس با توجه به معادن اکتشافی و  .ایمقرارداده کار دستور در را تن هزار 1۰۰ ظرفیت به بندرعباس در آمونیوم

 پتاس خاک تامین ظرفیت امسال مقرر شد.  توانیم به خودکفایی برسیممطابق برنامه طراحی شده، تا سه سال آینده می

 نخست سال برای که رسید تن هزار 3۰ به بیابانک و خور معدن ظرفیت امسال که طوریبه یابد، افزایش مذکور معدن از

همچنین همه تولیدکننگان کودهای فسفات کشور را به شرکت خدمات حمایتی دعوت  .دد قابل توجهی استع فعالیت

کردیم و با همه کارخانجات طبق ظرفیتی که داشتند قرارداد منعقد کردیم و خاک وارداتی را برای تولید کود فسفاته در 

 ی کشاورزیمدیرعامل شرکت خدمات حمایت،  حمید رسولی - 2۰/11/۹۹ایرنا  .اختیارشان قرار دادیم

 

 

 ندهیارزش متانول قطعاً هاب آ رهیزنج لیتکم تیقشم با محور رهیدر جز یمیپتروش عیساخت توسعه صنا یپنج مجوز برا

فارس  جیخل رهیجز نیدر بزرگتر یمیپتروش عیصنا یریمطالعات جامع شکل گ کهیکشور بوده به طور یمیصنعت پتروش

را  رانیا یمیمحصوالت پتروش یدالر اردیلیواردات ساالنه دو م «لنیپروپ» دیتول شیاجرا ابالغ شده است.افزا یو برا لیتکم

ارزش متان  رهیزنج لیمحصوالت با هدف تکم دیهزار تن تول 76۰و  ونیلیم 6 دیتول تی. تاکنون پنج طرح با ظرفکندینصف م

 یمیپتروش عیصنا یمل کتشر یگذارهیسرما ریمد ییشهرام رضا _ 21/11/۹۹ سنایو متانول در دستور کار قرار گرفته است. ا


