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  مقدمه 
شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکالت را هم حل نمی کند بلکه انگشت اشاره ای 

  است که راه و روش را نشان می دهد. )مقام معظم رهبری(

سال   سی در  سيا صادي و  صادي با توجه به اتفاقات و رخدادهاي اقت سايل اقت سان و تحليلگران م شنا شتر کار بي

سال  1397 سال  1398،  سختی پيش بينی کردند و معتقدند  سال  صاد و مردم  98را  سختی براي اقت سال 

سنگين بر بخش توليد به بهانه کنترل تو سايلی همچون رکورد  سال خواهد بود و وجود م سوي دولت در  رم از 

، خروج  مريکا از برجام و تشررديد تحريه ها و اوزودش شرردن بخش هاي ديگر  98و تسررري  ن به سررال  1397

اقتصادي از قبيل پتروشيمی ، ووالد و .. به تحريه ها و تالش براي به صفر رساندن وروش و صادرات نفت ايران، 

شوضارائه بودجه انقبا سوي دولت به مجلس  سري بودجه ، تحميل ی از  شانه هايی از ک سالمی و وجود ن راي ا

هزينه هاي ناخواسته ناشی از سيل اخير در چندين استان و کاهش رشد اقتصادي از جمله مهمترين چالش هاي 

سال  شد . از اين رو نامگذاري  سالجاري می با از سوي مقام معظه رهبري به  1398پيش روي اقتصاد ايران در 

 مهمترين فرصت هاي رونق توليد در تبديل تهديد  به  فرصت تحريم  

 هاغربي به نکردن انفعال و اعتماد جاي به ابتکار

 هامسئوليت قبول براي هاجوان درون و آمادگي بديلبي هايظرفيت به توجه

 وجود سرمايه  و ابزار کار پيشرفته الزم براي توليد در کشور 

 خارجي کاالهاي خريد از پرهيز و کاالي داخلي  گسترش فرهنگ مصرف

 حمايت از مهندسي معکوس دانش و تکنولوژي وارداتي 

 عمومي و تجارت خارجي  بانکي ، ماليه مالي،  حوزه در تحريم هايفرصت

 ارز بازار مديريت حوزه در تحريم هايفرصت
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سال  شور مديريت اجرايی و عملی هاي راهبرد از را می توان يکی«  نق توليد رو» عنوان  ست ک  اين و هرگز دان

 ناسانهش کار تناسب وضوح به ها، سال نامگذاري سلسله ترتب اجمالی بررسی با و نشدش مطرح اتفاقی گذاري نام

شته با سال شدش انتخاب عناوين در دقت و سائل هاي گذ شاهدش می توان را دوران  ن مهه م شان م سوي اي  از 

 عه،جام روي پيش هاي  سيب و ها پيشروت ميزان کشور، احوال و يک تناسبی ميان اوضاع کرد، بطوريکه هموارش

 به وضوح ديدش می شود. المللی، بين اوضاع و شرايط حتی و دادش رخ منطقه در که شيرينی و تلخ حوادث

 در و کردند نامگذاري «توليد رونق» سررال عنوان به را ۱۳۹۸ سررال اسررالمی معظه انقالب برهمين اسررار رهبر

شريح سائل ت صادي م شور رويپيش اقت ضوي، مطهر حرم در نوروزي سخنرانی در ک  به ايجنبه از را هاتحريه ر

 يشمشاهد هه و باشد ورصت ميتواند تحريه هه : »ورمودند  ن تشريح در و دانستند اقتصاد براي ورصت عنوان

 وجود هب کشور بعد سالهاي مديريّت براي و  يندش براي بهايیگران هايتجربه ما براي ميتواند نقصها و ضعفها اين

ي چالش ها و مشکالتی  . لذا در اين گزارش قصد داريه با وجود همه.«باشد ورصت ميتواند اينها دوي هر بياورد؛

به هاي مثبت تحريه هايی که می تواند به ها و جنمتصور است به  بيان ورصت 98که براي اقتصاد ايران در سال 

 اقتصاد و رونق توليد متهی شود بپردازيه . هايناکار مدي روع و هاپذيري سيب ترميه

سی بر شيدش ک ست پو صاد که ني سی دليل به ايران اقت ستر شی ارزي در مدهاي به د  به تالمب نفت، صادرات از نا

صادي هايتحريه  يدمی نظر به و شدش هاناکار مدي و هاشکنندگی از ايمجموعه صاد براي تواندمی اقت  اناير اقت

 شود ايران اقتصاد براي ورصتی به تبديل تهديد تحريه، عمال و شدش ترميه هاچالش اين تا باشد ورصتی منزله به

صاد عليه جانبه همه هايتحريه اول دورش در اينکه کما صتی بنزين، تحريه ايران، اقت  در راناي خودکفايی براي ور

 داري خزانه وزارت کار دسررتور از کلی طور به بنزين تحريه نتيجه، در و کرد وراهه اسررتراتژيک کاالي اين تأمين

سار شد. بنابراين بر خارج  مريکا ضع ترميه منطقی؛ اصل يک ا  و است ضروري شرايطی هر در پذير سيب موا

 جنگ بهتر، کشرررورمان در حال اجرا اسرررت و به بيان اقتصررراد عليه حداکثري هايشررررايط وعلی که تحريه در

 است. اما قبل از چندان دو تبديل تهديدها به ورصت و استفادش از توان داخلی ضرورتی مهه، اين اقتصادي است 

صاد ايران که می تواند از با تغيير  سبی بالفعل و بالقوش اقت ست با برخی از مزيت هاي ن صت ها الزم ا سی ور برر

رد مديريتی و انسررجام در تصررميمات و روع موانع و تسررهيل شرررايط جنبه هاي تهديد تحريه را به ورصررت رويک

سی  برخی از اين مزيت ها پرداخته و در شد. لذا ابتدا به برر شنا  شتر  ادامه تبديل کند   شنايی ذهن بي براي  

 و شرردش شررمردش مغتنه ريهتح شرررايط در بايد که هايی ورصررت بر داشررت خواهيه اجمالی مروري مخاطبان ،

 تنها حال، به تا و هستند بالقوش ها ورصت اين عمدش. شود انجام  نها مورد در وعاالنه و جهادي هايگذاريسياست

 .اندشدش بالفعل  نها از بخشی
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 مزيت هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ( 1

  وجود باورها ، تعالیم و تربیت ارزشی و دینی 

ضايتی  شغل اوراد ، نار صص و  سب در تخ ستمزدها ، عدم تنا سب بودن د شی از نامنا امروزش طفرش روتن از کار نا

ست.  شدش ا شور و بخش هاي توليدي منجر  ست. مجموعه اي از اين عوامل به کاهش بهرش وري در ک شغلی و.. ا

مشررکل در کشررور ريشرره و پيشررينه  ريشرره ورار از کار طرز تلقی نيروي انسررانی به کار اسررت. می توان گفت اين

ورهنگی دارد لذا با توجه به ظرويت دينی در جامعه می توان با طراحی نظام تعليه و تربيت ، ورهنگ کار را در 

شی  شی تلقی کرد . به عبارت ديگر بهرش مندي از ارزش هاي دينی که نگر سطح جامعه به عنوان يک  روتار ارز

شررايط کنونی زمينه سراز تغيير نگرش نيروي کار در ايجاد انگيزش روحيه کار،  مقدسرانه به کار دارد می تواند در

شود. رهبر معظه انقالب نيز به نقش موثر  سه مقاومت و ورهنگ کار جهادي در اوراد  شور و حما تعهد اخالقی ، 

دارند و  يارسرمايه اجتماعی و ظرويت مشارکت مردمی در تحقق رهياوت اقتصاد مقاومتی و رونق توليد تاکيد بس

به طور قطع تقويت و حمايت از روحيه جهادي در عرصه هاي مختلف اقتصادي می تواند نقش کليدي در اوزايش 

بهرش وري و رونق توليد داشته باشد. و خوشبختانه اين ظرويت عظيه دينی و ارزش در کشور ما وجود دارد که به 

 ورهنگ کار بهاء الزم دادش می شود. 

 شور رشد دانش در ک 

خوشبختانه در سال هاي اخير شاهد اوزايش نرخ باسوادي ، توسعه تحصيالت تکميلی و اوزايش وارغ التحصيالن 

صيلکردش ، ظرويتی براي اوزايش بهرش وري  و به تبع  ن  سانی تح سله وجود نيروي ان ستيه . بطور م شور ه در ک

ققان و توسعه و تربيت تعداد بيشتري از مح توليد بيشتر تلقی می شود. همچنين توجه بيشتر به اهميت تحقيق

و پژوهشرررگران علمی ، امکان رقابت پذيري را در دسرررتيابی به وناوري هاي نوين محقق خواهد کرد که يکی از 

نتايج اين رشررد نرخ باسرروادي نيروهاي تحصرريل کردش و ارتباا  ن با مراکز توليدي می تواند کاهش هزينه هاي 

شبختانه امروزش وضعيت علمی مراکز دانشگاهی کشور در جايگاش مناسبی قرار دارد و چشه گير توليد باشد  و خو

سعه و  شاي موانع تو صنعت با  موزش نيروي کار می توان گرش گ ستقيه با بخش  ستمر و م صورت ارتباا م در 

 با توليد باشررد که وجود پاره هاي عله ووناوري و پيدايش شرررکت هاي دانش بنيان و همکاري اين شرررکت ها

بخش صنعت و روع نيازها ي بخش صنعت در بومی سازي برخی ماشين  الت و دستگاهها خود گواش رشد دانش 

 در کشور است که می بايست بيش از پيش مورد حمايت و تقويت قرار گيرد. 

  توجه به اهمیت و نقش آموزش 

صاد داخلی و رهايی از دور باطل بهرش وري سيب پذيري اقت سعه ،  موزش  به منظور کاهش   پايين ، تحقيق و تو

دورش هاي کاربردي نيروي کار ، به کاهش هزينه هاي توليد ، رونق توليد ملی ، امکان رقابت در بازارهاي جهانی 

صادي با اتخاذ  صادي بخش هاي اقت شتر بنگاههاي اقت شبختانه بي شور می انجامد. و خو شد بهرش وري در ک و ر

     اي اجرايی دورش هاي توان اوزايی نيروي کار را در دسرررتور کار خود قرار سرررياسرررت هاي کوتاش مدت و راهبرده
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دادش اند که می تواند با اوزايش بهرش وري به رونق توليد ملی نيز کمک شررايانی کنند. در سررال هاي اخير بدليل 

اين راهبرد و با وجود برخی تحريه ها در زمينه عله و وناوري برخی بنگاههاي اقتصرررادي توانسرررته اند با اتخاذ 

اهميت دادن به اقتصاد دانش بينان بجاي اقتصاد منابع محور ، با کمک خالقيت ، نو وري و تقويت وناوري ؛ بهرش 

وري را در بنگاههاي خود بهبود بخشند که خود مزيت بسيار مناسبی براي کمک به رونق توليد در شرايط کنونی 

ضر به پذيرش وناوري هاي نوين و تغيير ساختار سنتی باشند است منوا به اينکه بخش هاي توليدي سنتی حا

 و مقاومت هاي ذهنی و کاري را کنار بگذارند.

  لزوم توجه به بهبود فضای کسب و کار در کشور 

 مارش به خدمات و کاال توليد و اقتصادي رشد بر مؤثر و اصلی عوامل از يکی عنوان به وکار کسب مساعد محيط

 اوزايش گذاري، مقررات کيفيت و زدايی مقررات نظير مختلفی محورهاي قالب در وکار کسرررب محيط. ميرود

 احد،و پنجرش ايجاد و الکترونيک دولت گذاري، سرررمايه امنيت تضررمين مالکيت، حقوق تضررمين پذيري، رقابت

ساد با مبارزش صويب ورايند شفاويت، اوزايش و اداري و صادي قوانين تنقيح و تدوين و ت  بين يها شاخص و اقت

 .شود می بررسی وکار کسب ارزيابی المللی

 هاي شرراخص مجموع در که دهند می نشرران وکار کسررب محيط المللی بين و داخلی هاي بررسرری و مطالعات

 و ها چالش با ايران در توليدي واحد ادارش و تأسرريس و ندارد قرار مطلوبی وضررعيت در ايران وکار کسررب محيط

 عنوان به سرراليانه  بودجه اما چند سررالی اسررت که دولت تالش می کند در قالب  اسررت، رو روبه متعددي موانع

شه ستاي اجراي و دولت مالی راش نق شه برنامه قانون در را سعه ش ستر بتواند ، تو سهيل براي را الزم ب  طمحي ت

 هاي گاشبن ويژش به بنگاهها از مؤثر حمايت مقررات، و قوانين تغيير عدم اقتصادي، ثبات حفظ طريق از وکار کسب

 ولتی،د عملکرد در شفاويت اوزايش مالی، تأمين منابع به دغدغه بی و شفاف  سان، دسترسی متوسط، و کوچک

کند. رشد مشاغل خرد و بنگاههاي کوچک و متوسط و گسترش  وراهه وکارها کسب به مربوا مقررات بار کاهش

 نظارتی از بهبود وضاي محيط کسب وکار است.استارتاپ ها نويد دهندش حمايت مجموعه هاي حاکميتی و 

   بازار بزرگ و در حال گسترش 

ميليونی ، هيجدهمين کشور پرجمعيت جهان است . اين موضوع باعث شدش  80ايران با داشتن جمعيت بيش از 

مروزش اکه بطور بالقوش بازار داخلی بزرگ وسيع و مناسبی براي بسياري از محصوالت وجود داشته باشد . هرچند 

کشورها کوچک بودن بازارها داخلی يک کشور نمی تواند به ميزان  با گسترش تجارت بين المللی و مبادالت بين

شد اما بزرگ بودن بازار داخلی می تواند امتياز مثبتی  به ويژش براي  شته براي توليدکنندگان محدود کنندش با گذ

شمار رود و اين امکان را براي  نها وراهه کند که از صروه هاي توليدکنندگان کاالها و خدمات غيرقابل مبادله به 

ناشرری از مقيايس توليد در توليد کاالها و خدمات بهرش ببرند.بنابراين به طور بالقوش اين امکان براي اقتصرراد ايران 

ين يشررروجود دارد که به دليل مقيايس خويش بتواند از زنجيرش هاي توليد کاالهاي مختلف و روابط پسرررين و پ
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محصرروالت به طور مناسرربی بهرش ببرد. در حالی که اين امکان براي اقتصررادهاي کوچک با منابع و ظرويت هاي 

 محدود وجود ندارد.

  موقعیت جغرافیایی ایران 

ويژگی هاي خاص ايران مانند داشتن مرزهاي وسيع ، دسترسی به  بهاي ازاد و قرار گروتن در مسير ارتباطی  سيا 

تواند به عنوان مزيتی بالقوش براي بهبود و رونق توليد محسوب شود. در صورت استفادش مناسب از اين و اروپا می 

ظرويت ها و وراهه کردن زسرساخت هاي الزم می توان از اين موقعيت جغراويايی براي ارائه خدمات به کشورهاي 

 ديگر در زمينه هايی مانند حمل ونقل استفادش کرد.

کشور مختلف در مزهاي خاکی و  بی ، ورصت مناسب براي تجارت کاالها و  15ان با همچنين همسايگی اير

خدمات با اين کشورها و حضور در بازارهاي  نهاست. بازارهاي در حال رشد کشورهايی مانند سوريه ، عراق،  

 د که میاوغانستان و کشورهاي حاشيه درياي خزر می تواند مقصدي مناسب براي کاالهاي توليدي ايران باش

 توانند با هزينه حمل و نقل پايين تر از کااالهاي ساير کشورها در اين بازارها عرضه شوند.

  دستیابی به فناوری های جدید و بومی و لزوم تجاری سازی آنها 

در سال هاي اخير به دليل گسترش پژوهش هاي دانشگاهی و تالش هاي انجام شدش در موسسه هاي تحقيقاتی ، 

نسته است در شاخه هايی از دانش جديد و وناوري به دستاوردهاي مهمی دست يابد، اما در عصر حاضر ايران توا

تجاري سازي بخش مهمی از ور يند نو وري است و عدم استفادش اقتصادي از نتايج تحقيقات باعث هدر روت  

ر سياست هاي ابالغی عله انرژي و سرمايه ملی و کاهش  انگيزش تحقيق و نو وري می شود. در همين چارچوپ د

و وناوري نيز توجه ويژش اي به حمايت از ور يند تبديل ايدش به محصول، توسعه صنايع و خدمات مبتنی بر علوم 

ووناوري هاي جديد و اوزايش سهه عله و وناوري در اقتصاد و در مد ملی شدش است و اين تحقيقات می تواند 

 ی کشور باشند.عاملی در راستاي رونق و بهبود توليد مل

  زیرساخت های فیزیک مناسب 

وجود زيرساخت هاي اقتصادي مانند جادش ها و خطوا ريلی ، شبکه برق رسانی  و  برسانی و خطوا تلفن و 

ام قرار گيرد. اين زيرساخت  69کشور در رتبه  141اينترنت در ايران سبب شدش از نظر جايگاش زيرساخت ها در بين 

مهمی در مراحل اوليه توسعه وعاليت هاي اقتصادي به ويژش در مناطق کمتر توسعه ياوته کشور ها می توانند نقش 

داشته باشند و در حقيقت به عنوان پيش نيازهاي توسعه وعاليت هاي اقتصادي مهيا بودش و می توانند نقش موثري 

 در توسعه و بهبود بنگاههاي اقتصادي و نهايتا رونق توليد داشته باشند .
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  وجود منابع طبیعی متنوع و عظیم در کشور 

         ايران به لحاظ داشرررتن مناع متنوع وعظيه معادن و نفت و گاز در بسرررياري از زمينه هاي اقتصرررادي داراي 

مزيت هاي وراوانی اسرت که در صرورت برنامه ريزي صرحيح و توجه به  اسرتفادش از اين منابع و اتکاي به نيروي 

شی کمک  ستگی به خارج و پرهيز از خام ورو ضمن کاهش کاهش واب صص داخلی و دانش بومی  می تواند  متخ

 زيادي به رونق توليد بنمايد. 

 

 ایران برای کمک به رونق تولید  مهمترین موارد قوت و ظرفیت های اقتصاد 

 وجود باورها ، تعاليه و تربيت ارزشی و دينی ) ورهنگ کار (  -

 رشد دانش در کشور  -

 توجه به اهميت و نقش  موزش و وجود نيروهاي جوان و تحصيلکردش  -

 لزوم توجه به بهبود وضاي کسب و کار در کشور  -

 بازار بزرگ داخلی و در حال گسترش  -

 کشور و دسترسی به بازارهاي خارجی  15همجواري با  -

 موقعيت جغراويايی و قرار گروتن در مسير  سيا و اروپا  -

 دستيابی به وناوري هاي جديد و بومی و تجاري سازي  برخی از  ن  نها  -

 زيرساخت هاي ويزيکی مناسب  -

 وجود منابع طبيعی متنوع و عظيه در کشور  -

 فرصت هاي رونق توليد  (2

 بينیپيش  سبب شد تا کارشناسان مسايل اقتصادي عموما ۹٧ ت و رخدادهاي سياسی و اقتصادي در سالاتفاقا

ضعيت صادي تيرش و تاري از و ست روند و تغيير ۹٧ سال  خر ماش سه وقايع اما ، ارائه کنند ۹۸ سال اقت  سيا

 عمناب از بعضری کنترل داد در صرورت به وضروح  نشران  اقتصرادي متغيرهاي ترين کليدي از بعضری در گذاري

سک شتريت  نها داخلی که) ري ستند بي صت( ه صاد در اختيار 98سال  در را اي ويژش هاي می تواند ور  ايران اقت

 سال ۹۸ بر اين موضوع تاکيد داشت که سال معظه انقالب رهبر 98 ماش وروردين اول دهد تا جائيکه بيانات قرار

صت ستور شه به  نها به و نزنيه درجا "سوءمديريت" و "تحريه" چون هايیضعف نقطه در  نکه شرا به ها  چ

 نابعم در مد کاهش وشارِ... است دادش نشان تجربه زيرا چرا؟ باشد؛ ورصت تواندمی تحريه » مثال. بنگريه ورصت

سن بزرگ اين طبيعی، شورهاي يهمه براي[ بلکه] ما، براي وقط نه را ح شابه ک ستگی از را  نها که دارد ما م  واب

. بر همين اسررار در .«داد خواهد نجات... نفتی اقتصرراد اين از بودن، محصررولی تک اين از طبيعی، منبع اين به

نقش   اقتصرراد هايناکار مدي روع و هاپذيري سرريب ترميه می تواند در تحريه از که ناشرری هايیادامه ورصررت
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شته و منجر به رونق صادي   توليد دا سايل اقت صاحب نظران  م ستخراج از بيانات مقام معظه رهبري و  شود با ا

 گروته است.  قرار بررسی مورد

 انفعال جای به ابتکار 

سوالن نظام  وقط  نگاش ست اندرکاران و م شرايط کنونی که برخی از د صروا و منفعالنه در   تهديد محور دارند و 

 .باشررند نيز اهتمام جدي داشررته هاورصررت و هاقوتبايسررت به نقطه  می بيندمی را ضررعف و  سرريب پذير  نقاا

 "تحريه" چون هايیضعف نقطه در  نکه شرا به هاستورصت سال را نيز ۹۸ بطوريکه مقام معظه رهبري سال

 داشتن منابع طبيعی ورصت بسيار . بنگريه اعالم نمودند ورصت چشه به  نها به و نزنيه درجا "سوءمديريت" و

به منابع داخلی يکی از منا به  در مدهاي نفتی را کاهش دهد . اتکاء           سررربی اسرررت که وابسرررتگی کشرررور 

صاد نفتی خواهد بود. ظرويت هاي معدنی صاد مقاومتی براي نجات اقت شور رهياوتيت هاي اقت  يکی از مواردي ک

 هستيه و اگر بجاي نگاش منفعاالنه عقب زمينه اين در متاسفانه خيلی است که بايد ابتکار عمل داشت .اما امروزش 

به بيرون براي جذب سرمايه گذار شرايط استفادش توان داخلی تسهيل و حمايت شود می تواند راهگشاي و نجات 

 دهندش اقتصاد نفتی کشور باشد.

 هاغربی به نکردن اعتماد 

  نها قرار و قول به تواننمی وجههيچ به که داد نشرران غربی کشررورهاي با ما اخير سررال چند مذاکرات يتجربه

ضوحبه  نها. کرد اعتماد شان و ستند پايبند خود عهد بر که انددادش ن  تیح. گذارندمی پا زير را  ن راحتی به و ني

شور سه  باطن، در اند،کردش ايران با همراهی ظاهر در برجام، از  مريکا يجانبهيک خروج از بعد که هه اروپايی ک

 از ما يتجربه اولين البته، اين. اندکردش پيروي  ن از و کردش  مريکا هايسررياسررت با همسررو را خود راهبردهاي

نبودش و نخواهد بود بطوريکه از دورش قاجارتا دورش جنگ تحميلی و بعد از  ن در دورش تحريه ها و  غرب با تعامل

سار ور بنابراين. زدند ضربه ما به هااروپايی برجام هموارش ، سی مايش رهبري عقالنيتبرا  که کندمی حکه سيا

شالت حل براي و اعتمادند غيرقابل اورادي چنين شور، م ست  باقی  نها معطل تواننمی ک سيا ماند و دولتمردان 

توسعه روابط با کشورهاي دوست و همسايه که ارتباا مناسبی با ايران را دارند بايد بيش از پيش در دستور کار 

 خود قرار دهند.  

 درون بدیلبی هایظرفیت به توجه 

 شانن ايران مردم. است کشور درون انتهايبی هايظرويت به نگاش بيرون، به بستن چشه حلراش و رهايی ينقطه

سته کمک  نها از هرگاش که انددادش سته اند،شدش ميدان وارد و خوا وش جل. کنند حل را مشکالت ترينبزرگ اندتوان

ضور مووق مردم در  شدنی نيست و بارزترين ح سال هاي دواع مقدر و تحريه ها هرگز وراموش  سخت  شرايط 

سيل زدش با ورود ستان هاي  شور در ا سيل اخير ک  به کمک براي مردمی نيروهاي  ن را هه می توان در حوادث 

 به تاداومی اتفاق کشورها از بسياري در اگر مقيار اين با سيلی چنين. ديدگان مشاهد کرد سيب و زدگانسيل

 از جهادي، هايگروش و مردمی و امدادي نيروهاي ورود با اما باشررد، کنونی وضررع از ترمخرب توانسررتمی مراتب
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سيب حجه سته توجهی قابل طرز به ها  صاد در. شد کا ساندن وعليت به با توانمی هه اقت ش هايظرويت ر  ور،ک

نوع مت طبيعی ماهر و متخصص ، منابع  انسانی نيرويظرويت هايی همچون . کرد برطرف را مشکالت از بسياري

مناسررب که در بيانيه گام دوم رهبري نيز بدرسررتی بدانها اشررارش شرردش اسررت مانند  جغراويايی و عظيه ، ظرويّت

 کند. اشکوو و اقتصاد را گذاري می تواند کشورسرمايه وجود نقدينگی که در صورت مديريت خوب و تبديل  ن به

 هامسئولیت قبول برای هاجوان آمادگی 

ري اما رهب بودند، جوانان بيانيه،  ن در انقالب رهبر اصلی خطاب و انقالب دوم گام يبيانيه اساسی محور اگرچه 

 پذيرش براي را خود که خواهندمی جوانان از بيشرررتري صرررراحت با دوم، گام سرررال اولين از روز اولين نظام در

سئوليت شان می ورمايند ؛  .کنند  مادش هام سئوليّت بار زير را شانشانه بايد هاجوان »اي شوارِ هايم  و کوچک د

 رارق هاجوان دوش بر را کشور حرکت بايستی انقالب دوّم گام در ما. است اين کشور مشکالت عالج بدهند؛ بزرگ

 را پيشرررروت موتور و را حرکت امّا کردمی امام را هدايت هه انقالب يدورش در اوّل گام در که همچنان بدهيه

ست اين شما سعی و شما تالش امروز.  وردندمی وجود به  نها را حرکت کردند،می روشن جوانان ستقالل که ا  ا

شور شور عزّت و را ک  مؤيد نيز اخير سال دو يکی .  راهبردهاي اجرايی مقام معظه رهبري در.«کنيد تأمين را ک

شان يويژش توجه سئوليت يحوزش به ترهاجوان ورود براي اي ست هام صاب تمامی تقريبا که طوريبه ا  ود هايانت

 نهات لذا با اعتماد کردن به جوانان و سپردن مسئوليت به  نها نه. است شدش انجام رويکرد اين با ايشان، اخير سال

شکالت از توانمی شروت و حرکت هايپايه توانمی بلکه کرد عبور کنونی هايچالش و م شور پي  ايهسال در ک

پس ميدان دادن به نيروهاي جوان ، متعهد و متخصص و کار بلد می تواند ورصت بسيار . کرد ريزيپی نيز را  تی

 مناسبی باشد براي توسعه و رونق توليد ملی .

 کارند؛ سنين در کشور جمعيّت از[ نفر] ميليون ۳۳ که کرديه عرض» برهمين اسار رهبري نظام می ورمايند ؛ 

ست سال چهل تا سال پانزدش از شان سنّ يعنی شترند، دارند کار توانايی که کسانی  ن البتّه. ا  پانزدش زا يعنی بي

  ن امّا جمعيّتند[ نفر] ميليون ۵۵ - ورند می حساب به ازکاراوتادگی دوران مثالً را سال ۶۵ که- سال ۶۵ تا سال

 ميليون دش ما. کارند نيروي ميليون ۳۳ الاقل کند، وعّاليّت کار ميدانِ در ميتواند و شررود می محسرروب جوان که

 که سانیک. کشور براي است ثروت اينها داريه؛ دانشجو ميليون پنج به نزديک داريه، دانشگاهی ي کردش تحصيل

 نمهندسي تعداد رديفهاي اوّلين جزو ما کشور در مهندسی متخّصصين تعداد که دادند اطّالع ما به بودند، مطّلع

شورهاي در شورهاي در حتّی- دنيا ک شروته ک ست؛ -بزرگ و پي سانی، لحاظ از امکانات يعنی ا س قدر اين ان  يارب

 «.است

  وجود سرمایه الزم برای تولید 

حجه بالي نقدينگی در جامعه نشان دهندش ميزان وجود سرمايه در دست مردم است و چنانچه دولت برنامه 

هدايت نقدينگی به سمت کارهاي مولد داشته باشد می تواند از اين تهديد داخلی به نفع کاربردي و مناسبی براي 

 هک چيزهايی از يکی سرمايه؛» رونق توليد ورصت سازي کند . مقام معظه رهبري در همين زمينه می ورمايند 
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 به بتوانيه ار توليدکنندش اينکه براي الزم ي سرمايه ما که ميشود گفته غالباً. است سرمايه است، الزم توليد براي

 ارند،د امکاناتی خودشان اشخاص که شخصی امکانات بر عالوش. ندارم قبول را اين بندش نداريه؛ کنيه وادار توليد

 وصیخص بخش به که است اين براي صندوق اين... بياورد وجود به را ملّی ي توسعه صندوق است توانسته دولت

 .«سرمايه دش اين بيندازد؛ راش را توليد کار بتواند تا بدهد توانايی او به و بدهد پول داخلی ي توليدکنندش به يعنی

بنابراين تاکيد ايشان مبنی بر وجود سرمايه هه در نزد دولت است و هه مردم و چنانچه اين سرمايه ها بدرستی 

 مديريت و هدايت بشوند براي اقتصاد کشور و توليد راهگشا خواهند بود.

 پیشرفته در کشور  کار وجود ابزار 

در شرايط وعلی برخی ها با بهانه جويی از وجود تحريه ها مداوم از کمبود ابزار و ماشين االت پيشروته در زمينه 

           بعضی کار؛ ابزار» توليد گله دارند که در پاسخ به اين بهانه جويی ها می توان به سخنان رهبري ارجاع داد؛

 ورج  ن ميتواند که جوانی:... ميکنه عرض بندش نداريه؛ پيشروته ابزارهاي نداريه، درنم ابزارهاي ما گويند می

 د،کن درست پيشروته سالح کند، درست نظامی سالح جور  ن کند، درست هواپيما جور  ن کند، درست موشک

 تواندنمي جوان اين برساند، درصد بيست به درصد ونيه سه از را اورانيوم سازي غنی ميتواند بترساند، را دشمن

 انايیتو ما جوان تواند؟ نمی چرا ببرد؟ پيش و بدهد پيشروت ديگر موضوع والن يا خودرو توليد براي را ماشين

 تاس  مادش ايرانی، ي کردش تحصيل و بااستعداد و باسواد جوان وعّال و متفکّر مغز ما، انسانی نيروي دارد؛ را اش

        از بسياري ها جوان ها، جوان براي کنيه باز را ميدان. بدهيه انجام توانيه می را کارها خيلی کارها؛ اين براي

 .کنند باز و کنند حل توانند می را ما مشکل و بزرگ هاي گرش

 خارجی کاالهای خرید از پرهیز و کاالی داخلی  گسترش فرهنگ مصرف 

شدن واردات  شدش تا شرايط تحريمی و بدنبال  ن اوزايش نرخ ارز و گران  سبب  سال اخير  برخی کاال در يکی 

مصرف کنندش داخلی نسبت به مصرف کاالي داخلی ميل و رغبت بيشتري نشان دهد و خوشبختانه توليدکنندش 

ست با حفظ و ارتقاء کيفيت،  سبی  به  اعتماد مصرف کنندش داخلی  بدهد و در داخلی نيز تالش کردش ا سخ منا ا

ی وروشگاهها صروا اقدام به عرضه کاالي داخلی نمايند که اين خود يک ورصت برخی موارد مشاهدش می شود حت

بسيار عالی است که توليدکنندش را دلگرم به توليد بيشتر کردش است و مصرف کنندش داخلی نيز ترجيح می دهد 

سيار عالی  صت ب ستفادش کند و اين يعنی اينکه تحريه يک ور شرايط از کاالهاي توليد داخل ا اختيار  دردر اين 

اقتصاد کشور قرار دادش است تا اعتماد مصرف کنندش داخلی به توان توليدکنندش داخلی بيشتر شود از اين رو بايد 

 قدر اين ورصت را دانست و از  ن حمايت کرد.

  حمایت از مهندسی معکوس دانش و تکنولوژی وارداتی 

 رزا شدن گران. ديد داخلی توليد در  ن اثر و ارز شدن گران در توان می را خارج به داخلی توليد امروز وابستگی

 دامی و کشاورزي صنعتی، کاالهاي انواع شدن گران براي عاملی کنندگان، توليد براي دولتی ارز شدن کمياب و

 باشد می اي سرمايه و اي واسطه کاالهاي واردات ايران، در واردات از درصد 85 به نزديک اکنون هه. است شدش
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شان اين و ستگی از ن سيار واب  بر اخلید گذاري توليد پايه امر اين که مهمترين علت. دارد خارج به داخلی توليد ب

سار سانی، هاي سرمايه يعنی اتالف مونتاژي  می باشد. و توليد مونتاژ ا  نندشک مونتاژ کشور مادي و اجتماعی ان

نش و تکنولوژي الزم را در اختيار ما به بهانه و منفعت خود حاضر نيستند دا  بقاي براي صنعتی به نفع کشورهاي

 تحريه قرار دهند . کما اينکه در صنعت خودرو و صنايع نفت و گاز و.. ما شاهد اين موضوع هستيه .

ستگی تواند می دولت ترتيب، هر به شين به داخلی توليد واب  ورتیص در. ببرد بين از را خارجی تجهيزات و ها ما

ستگی ست که هه اکنون با  شود، وارداتی تکنولوژي بر سوار داخلی دانش که رود می بين از واب و اين ظرويتی ا

صنايع مهه و  صنايع حتی  شور وجود دارد و در برخی از  صيلکردش در ک صص ، خالق و تح وجود نيروهاي متخ

ی دش از مهندسررراهبردي مانند صررنعت نفتو گاز و يا نيروگاش ها توانسررته ايه با اتکاء به دانش داخلی و با اسررتفا

 معکور به تکنولوژي روز دنيا دست يابيه و حتی در برخی موارد برتر از تکنولوژي وارداتی باشيه 

صت رو اين از سعه ور ست شدش تمام وارداتی ي تو شين ورود با که کنيه وکر گونه اين بخواهيه اگر و ا  و ها ما

 کردن وارد حاضررر حال در که چرا ايه اشررتباش در سررخت کرد، کمک توليد رونق به توان می پيشررروته تجهيزات

 در و انسانی و مادي هاي سرمايه اتالف و وابستگی اوزايش اشتغال، کاهش با است موازي پيشروته، هاي سرمايه

 دل از و اسررت سرراختنی نيسررت، وارداتی وري بهرش و توسررعه که گفت توان می گونه اين خالصرره جمله، يک

شور يک هاي توانمندي سيدن براي. شد خواهد ايجاد ک سعه به ر سته به بايد وري بهرش  ن دنبال به و تو  ي ه

ست سرويی از و نيسرت خريدنی ناملمور، دانش اين کرد؛ پيدا دسرت اسرت، دانش همان که توليد ناملمور  د

 کند، ادايج را خالقيت و نو وري به نظري دانش تبديل ورصررت که باشررد مراکزي بايد. نيسررت کاوی  ن به ياوتن

برشررمرد.   توسررعه و تحقيق هاي وعاليت و مقيار کوچک هاي شرررکت قالب در را ها  ن توان می که مراکزي

از شرکت هاي دانش بنيان است که خوشبختانه اين ديد و   دولت تنها راش استفادش از اين ورصت حمايت بنابراين

 ارداتی با هدف رونق توليد.عزم در دولت وجود دارد و ورصت مناسبی است براي بومی کردن تکنولوژي و

  وجود روحیه جهادی در نیروهای جوان تحصیلکرده و متخصص 

همانطور که اشارش شد اهميت رشد دانش در کشور و توجه به سرمايه هاي انسانی و اوزايش بهرش وري نيروي کار 

صادي با حمايت ستاي اوزايش قدرت مقاومت اقت شکل گيري روحيه جهادي در را شور به  از توليد داخلی ،  در ک

حداقل سازي موانع توليد ، اوزايش توليد ملی ، اوزايش صادرات غير نفتی  و .. زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی 

که در دل خود رونق توليد نيز را به همراش دارد خواهد بود و بسرری جاي اميدواري اسررت که در سررال هاي اخير 

دانش بنيان جلوش هايی از رشررد دانش در کشررور اسررت. از  ن  تاسرريس پاره هاي عله و وناوري و شرررکت هاي

جهت که الزمه دسرررتيابی به رونق توليد ، اوزايش بهرش وري در بخش هاي توليدي اسرررت و با وجود نقش موثر 

صنعت و معدن در رشد اقتصادي ، اگرچه روند تحوالت شاخص بهرش وري کل در بيشتر بخشها نزولی است اما با 

ناسب دانش در کشور در سال هاي اخير توجه بيشتر به اوزايش کارايی و بهرش وري نيروي کار و توجه به رشد م

سرمايه در بخش هاي مختلف اقتصادي در تعامل با مراکز علمی بيشتر شدش و شاهد ارتباا موثرتري بين بخش 
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شتر به عنوان  مزيت  سترش بي ستيه و اين ظرويت امکان گ شگاهها ه  براي خنثی کردنصنعت و معدن با دان

 شرايط تحريمی محسوب و  بيش از پيش احسار می شود.

 تحریمی فشارهای تشدید علیرغم مرکزی بانک ارزی دسترسی افزایش 

 سیدستر کيفيت که داد نشان خوبی به اساسی، کاالهاي ارز تخصيص مسئله خصوص به ،۹٧ سال مختلف وقايع

 بمرات به  زاد ارز از کوچکی نسبتا عدد. است تر مهه ارزي در مد کميت از مراتب به ارزي منابع به مرکزي بانک

 در هه مهمی نقش پايدار اي حواله هاي کانال ايجاد باب اين از و است شدش بلوکه ارزي در مد انبوش از تر مهه

 .دارد خاص کاالهاي اي دورش نوسانات کنترل هه و ملی پول ارزش حفظ

. است کردش ايجاد ارزي حوزش در کيفيتی با و پايدار مهه، هاي دسترسی ۹٧ زمستان در مرکزي بانک خوشبختانه

 روي حرکت ۹۸ سال در دهد می نشان بسياري شواهد. است ناپذير تحريه تقربيا  درستی به که هايی دسترسی

 ديدتش حتی تجاري، تراز بودن مثبت به توجه با و چرخه اين تکميل صورت در. شد خواهد تسريع تازش ريل اين

 واالبته مشر. بود نخواهد ملی پول ارزش متوجه تجاري تراز زاويه از چندانی ريسک هه نفتى هاي تحريه احتمالی

کنترل شود. ثبات نسبی در بازار ارز و اجراي سياست هاي مناسب ارزي از  دولت بودجه کسر ايتنکه ريسک به

قبيل راش اندازي بازار متشکل ارزي يک ورصت مناسبی است بعلت وشارهاي تحريمی از سوي بانک مرکزي اتخاذ 

 شدش است و در صورت تقويت و حمايت از بازار متشکل ارزي می تواند موجب رونق توليد شود.  

 صنعتی های کارگاه تولید شاخص بودن افزایشی باالی احتمال 

شدش منتشر ۹٧ سال کوچک و بزرگ هاي کارگاش براي شاخص اين هنوز چه اگر سياري شواهد ولی ن  مثبت از ب

 يرانیا برندهاي سمت به وروشی خردش الگوي تغيير. دارد هستند کاربردي عموما که مشخصی صنايع در  ن بودن

شاه گروش در شانه پيش از منزل لوازم و پو سيار هاي ن ست زمينه اين در مهه ب صت يک اين. ا ست مهه ور  که ا

 صررنعت هاي گروش همه( بقاي صررروا نه و) رشررد براي توانمی که  ن تصررور واقع در. داشررت برنامه  ن براي بايد

شت، عمومی اي برنامه ست غلط بن از دا ضی. ا سلط الگوي به صنايع بع  ضیبع و دارند نياز واردات جايگزينی م

سلط الگوي به ديگر سعه م ضی. صادرات تو ضی و هستند اوليه مواد درگير بع  وعال نعمت از ارز نرخ اوزايش با بع

 زيمرک بانک استراتژي به ناخواسته رونق اين از مهمی بخش. برند می بهرش خود ارزش زنجيرش قبلی اجزاي شدن

 وانر به نياز صنايع و کاالها بعضی شرايط ديگر طرف از. گرددبرمی واردات محدودسازي با حواله نرخ کنترل در

 توسررعه ووري برنامه يک وجود: دارد حل راش يک تنها متناقض وضررعيت اين. دهد می نشرران را واردات سررازي

 تحت صررنعت هر عملکرد هايدادش مبناي بر روان سررازي بندي اولويت و ارزي سررياسررت که نحوي به صررنعتی،

 لتعجي نه طبعا ”ووري“  واژش از مراد. باشد معلوم توسعه پازل در  ن جايگاش و گذشته سال يک تحريمی شرايط

ستراتژي چنين تدوين ووريت بلکه اجرا، در ست اي ا  جيرشزن يا  مادش هاي دادش که صنايعی براي ابتدا اگر حتی. ا
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 قابل میمه مثبت نتايج شوند اضاوه  ن به ديگر صنايع بعد و شود تکميل ووق استراتژي دارند تري سادش ارزش

 .است دستيابی

 بانکی و مالی حوزه در تحریم هایفرصت 

 صررورت به هه را توجهی قابل هاي ورصررت مخاطرات، ايجاد کنار در ايران، بانکی و مالی نظام گسررتردش تحريه

 بانکی و پولی گذاران سياست وعاالنه اقدام صورت در صروا ها ورصت اين البته کند؛ می ايجاد کشور براي بالقوش

 . شد خواهند بالفعل کشور،

صت ترينمهه از تحريه حوزش مالی و بانکی يکی بحث در ستفادش يا طراحی ها،ور سانپيام هايسامانه از ا  یمال ر

 روع را  مريکا داريخزانه وزارت توسررط ايران مالی مبادالت رصرردپذيري اوالً اقدام اين. اسررت سرروئيفت موازي

 واهدخ اوزايش را  مريکا تحريمی هايشررروه مقابل در المللیبين وجوش وانتقالنقل ور يند پايداري ثانياً کندمی

ستفادش (سوئيفت) رسانپيام يک از انحصاري شکل به مالی، رسانیپيام حوزش در تاکنون کشور بانکی نظام. داد  ا

ست کردش صار ايجاد رويکرد. ا شکل تواندمی ايحوزش هر در انح شد؛  ورينم  خر اتفاقی چنين نيز بخش اين در با

. است شدش المللیبين بانکداري حوزش در متکثر هايرسانپيام ايجاد از مانع سوئيفت، بر صرف تمرکز. است دادش

 همزمان رطوبه رسانپيام چندين از ابزار، يک بر تکيه بجاي بايد و است گرايیتنوع سوئيفت، مشکل حل راهکار

 .کرد استفادش

شوري بين بانکداري بحث در شنهادهاي نيز ک صالحی پي ست طرح قابل متعددي ا ستفاد: از اند عبارت که ا  از شا

ستفادش خصوصی، پاياپاي اتاق ستفادش و ثالث نهاد روش از ا ( .  دوجانبه پولی پيمان)متقابل هايحساب روش از ا

 . اندشکرد استفادش خود ارزي ذخيرش و گذاريسرمايه تجارت، توسعه براي بستر اين از مختلفی کشورهاي تاکنون

. است ودشب سنتی بانکداري سيسته در اوليه ابزارهاي از يکی نيز تجاري هايبانک بين متقابل هايحساب اوتتاح

ساب يا پولی دوجانبه هايپيمان  هايبانک سطح در هه و مرکزي هايبانک سطح در تواندمی هه متقابل هايح

 انکیب روزانه پاياپاي سقف و باالتر تأثير ضريب شود، امضاء مرکزي هايبانک بين چنانچه اما شود، انجام تجاري

 تأکيد مرکزي هايبانک بين متقابل هايحسررراب روش از اسرررتفادش بر رو،ازاين. داشرررت خواهد حداکثري حالت

 .شودمی بيشتري

ساب روش ويژگی ترينمهه ست اين متقابل هايح شور يا نهاد که ا  ادرق که ندارد وجود هاتراکنش بين ثالثی ک

شد سی ارادش تابع صرواً بانکیبين انتقال نوع اين. نمايد ايجاد محدوديتی با شور سيا ست مقابل ک  به توجه اب و ا

 برقراري نهايت در. کرد بيشرررتري برداريبهرش ابزار اين از توانمی ايران، تجاري عمدش شررررکاي با تجارت حجه

سار بر و تجارت طرف مالی نهادهاي با المللیبين کارگزاري روابط ش اين در  نها شرح که هايی ويژگی ا  تياددا

 .نمود تسهيل را تجارت با مرتبط مالی وجوش انتقال و نقل از بسياري توان می گنجد، نمی
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 عمومی مالیه حوزه در تحریم هایفرصت 

سيت سا سيب مجاري از يکی مالی گيرضربه نبود و نفتی در مدهاي به دولت بودجه زياد ح ص در پذيري   اداقت

 اب مقابله جهت. می کند وراهه اقتصررادي هايتحريه تأثيرگذاري براي را مجال شررکنندگی، اين که اسررت ملی

 .کرد ارائه کاربردي پيشنهادهاي توان می کلی حوزش دو در دولت بودجه بر ها تحريه اثرگذاري

: از عبارتند کاربردي پيشرررنهادهاي نيز حوزش اين در اسرررت؛ دولت مالياتی در مد اوزايش راهکارهاي اول حوزش

ستفا با مالياتی ورار از جلوگيري زمين، ارزش بر ماليات سرمايه، عايدي بر ماليات در مد، مجموع بر ماليات  از دشا

 هاي معاويت سرراماندهی خالی، هاي خانه بر ماليات و سررپردش سررود بر ماليات اقتصررادي، هاي دادش هاي پايگاش

 ...و مالياتی

 کاريموازي بسترهاي شناسايی: از عبارتند حوزش اين پيشنهادهاي است؛ هزينه کاهش راهکارهاي نيز دوم حوزش

ست، دولت وظايف جزء که مواردي حذف و شدش تعديل صفر مبناي بر ريزيبودجه ها، ن حذف و  ساماندهی ني

ستگی، هايصندوق وعاليت نحوش ش شارکت و واگذاري در جديت حمايتی، هايبرنامه ساماندهی بازن  بخش با م

 اختصاص قابل بودجه بر مازاد تعهد ايجاد عدم و اعتبارات تخصيص هموارسازي عمرانی، هاي طرح در خصوصی

 ... و

 خارجی تجارت حوزه در تحریم هایفرصت 

 صررورت به متعددي هاي ورصررت تحريه، از ناشرری هاي محدوديت و مخاطرات کنار در خارجی، تجارت حوزش در

 وعليت به را ها ورصرررت اين توان می سرررازمانی بين هماهنگی و ريزيبرنامه با تنها که اسرررت  مدش پديد بالقوش

 راهبردهاي از يکی)ارزي نظام با تجاري نظام هماهنگی: از اند عبارت حوزش اين هاي ورصرررت از بخشررری. در ورد

 سرراماندهی ،(اسررت ايرانی کاالهاي صررادراتِ مقصرردِ کشررورهاي از وارداتی، نيازهاي تأمين رابطه، اين در مهه

صال ضرورت و کاريموازي  رهگيري هايسامانه اندازيراش گمرکی، جامع سامانه و ايران تجارت جامع سامانه ات

 صروا مناطق اين به وارداتی هايمشوق و مجوزها که معنا اين به) زاد مناطق به واردات ساماندهی کشور، در کاال

ستفادش نهايت در و.( باشد توليدي هايوعاليت به منحصر بايد  از ارز رخن اوزايش تبع به صادراتی هايظرويت از ا

 .داخلی توليد موانع روع طريق

 ارز بازار مدیریت حوزه در تحریم هایفرصت 

 هرما مهمترين ، نفتی در مدهاي به دسترسی بر محدوديت وضع و اقتصادي هاي تحريه تبع به ايران اقتصاد در

 ارز بازار نتيجه در و شررد مشررکل دچار( ور وردش و نفت صررادرات از حاصررل ارزي در مدهاي) ارز نرخ در ثبات

 تاصالحا که داشت  ن بر را حوزش اين گذاران سياست ارز، بازار در نابسامانی. شد گستردش هاي نوسان دستخوش

 مرکزي، بانک مداخله مدل بهبود و ارزي غيرمتشرررکل بازار سررراماندهی. کنند اعمال حوزش اين در سررراختاري

 جلوگيري براي ريزي برنامه و گردشگري ارز مديريت ،(POS)وروش هاي پايانه هاي تراکنش سقف بر محدوديت

 ابزارهاي از برخی سرراماندهی خاص طور غيرشررفاف به مالی جريانات از جلوگيري نهايت در و سرررمايه خروج از
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 بدون (POS)وروش هاي پايانه و نامشخص اشخاص بانکی هاي حساب تضمينی، هاي چک نظير غيرشفاف مالی

روند که توانسررته اسررت تا حدودي از  می شررمار به ارز بازار در اصررالحی اقدامات از مصرراديقی شرردش ثبت هويت

شرايط تحريمی  صورتی که اگر  سانات کاذب جلوگيري کند در  ست گذاران بانک نو سيا شت بعيد بود  وجود ندا

مرکزي به راحتی حاضررر به انجام اين اقدامات بشرروند لذا در اين شرررايط که برنامه هاي نظارتی و اجرايی بانک 

ساب و کتاب ارز به بهانه هاي مختلف از جمله واردات کاالهاي  ست تا حدودي از خروج بی ح سته ا مرکزي توان

اي و سرمايه گذاري در  موارد غيرمولد براي کشور در خارج از ايران جلوگيري کند  اساسی و واسطه اي سرمايه

ورصت مناسبی است براي حمايت از توليدکنندش واقعی براي واردات مواد اوليه و کاالهاي سرمايه اي واسطه اي 

 و به اعتقاد کارشناسان اين روند حتی در زمان غيرتحريه نيز می تواند کارگشا باشد.

ع بندي جم 

 1398سبب شد تا تحليگران مسايل اقتصادي سال  ،  1397اتفاقات و رخدادهاي اقتصادي و سياسی در سال 

سنگين بر بخش توليد به  سايلی همچون رکورد  صاد و مردم پيش بينی کنند.  وجود م سختی براي اقت سال  را 

خروج  مريکا از برجام و تشررديد ،  98و تسررري  ن به سررال  1397بهانه کنترل تورم از سرروي دولت در سررال 

تحريه ها و اوزودش شدن بخش هاي ديگر اقتصادي از قبيل پتروشيمی ، ووالد و .. عدم تمديد معاويت کشورهاي 

سوي دولت به  صادرات نفت ايران ، ارائه بودجه انقباظی از  ساندن وروش و  صفر ر خريدار نفت و تالش براي به 

شانه سته ناشی از سيل اخير  مجلس شوراي اسالمی ،  وجود ن هايی از کسري بودجه ، تحميل هزينه هاي ناخوا

سال  صاد ايران در  صادي از جمله مهمترين چالش هاي پيش روي اقت شد اقت ستان و کاهش ر  98در چندين ا

 اعالم شدش است.

سال  سان و برخی دولتمردان در  شنا س 97در حاليکه کار صاد ايران در   98ال نگران چالش هاي پيش روي اقت

اعالم  سال هر در غازهمانند سنت حسنه سال هاي قبل که  98بودند مقام معظه رهبري در انتخاب شعار سال 

  تی سال در رو پيش انداز چشه تبين و ها چالش ها، حساسيت ها، ضرورت بردارندش می ورمايند و اين شعار در

ست، با سائل به احاطه ا سب با کار رو پيش الزامات و ها بايد ها، ضرورت خارجی، و داخلی م سانه و متنا  و شنا

سيب و ها پيشروت ميزان کشور، احوال و در اوضاع دقت  در که شيرينی و تلخ حوادث جامعه، روي پيش هاي  

 و کردند نامگذاري «توليد رونق» سال عنوان به را ۱۳۹۸ المللی سال بين اوضاع و شرايط حتی و دادش رخ منطقه

شريح در سائل ت صادي م  ايجنبه از را هاتحريه ، رضوي مطهر حرم در نوروزي سخنرانی در کشور رويپيش اقت

 هه و باشررد ورصررت می تواند  تحريه هه: »ورمودند  ن تشررريح در و دانسررتند اقتصرراد براي ورصررت عنوان به

 دبع سررالهاي مديريّت براي و  يندش براي بهايیگران هايتجربه ما براي ميتواند نقصررها و ضررعفها اين يمشرراهدش

 حل اهکارر عنوان رونق توليد ملی به . تاکيد ايشان بر.«باشد ورصت ميتواند اينها دوي هر بياورد؛ وجود به کشور

ست کسانی متوجه کشور اقتصادي مشکالت  رد را اقتصادي مشکالت جمله از کشور مشکالت حل راهکار که ا

 .دانند می خارجی دولت هاي  و بيرون به توجه
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صاد که نيست پوشيدش کسی از طروی بر شی ارزي در مدهاي به دسترسی دليل به ايران اقت  فت،ن صادرات از نا

 براي تواندمی اقتصررادي هايتحريه  يدمی نظر به و شرردش هاناکار مدي و هاشررکنندگی از ايمجموعه به مبتال

 براي ورصررتی به تبديل تحريه، تهديدِ عمال و شرردش ترميه هاچالش اين تا باشررد ورصررتی منزله به ايران اقتصرراد

صاد صاد عليه جانبه همه هايتحريه اول دورش در اينکه کما شود ايران اقت صتی بنزين، تحريه ايران، اقت  رايب ور

ستراتژيک کاالي اين تأمين در ايران خودکفايی س از کلی طور به بنزين تحريه نتيجه، در و کرد وراهه ا  کار تورد

 شد. خارج  مريکا داري خزانه وزارت

 براي هاجوان درون،   مادگی بديلبی هايظرويت به ها ، توجهغربی به نکردن انفعال ، اعتماد جاي به ابتکار

سرمايه الزم براي توليد  ، وجود ابزارمسئوليت قبول   پيشروته در کشور ، گسترش ورهنگ مصرف کار ها، وجود 

خارجی، حمايت از مهندسرری معکور دانش و تکنولوژي وارداتی ، وجود  يکاالها خريد از پرهيز و کاالي داخلی

 دتشدي عليرغه مرکزي بانک ارزي دسترسی روحيه جهادي در نيروهاي جوان تحصيلکردش و متخصص ، اوزايش

 وزشح در تحريه هايصنعتی ، ورصت هاي کارگاش توليد شاخص بودن اوزايشی باالي تحريمی، احتمال وشارهاي

 هايخارجی ، ورصت تجارت حوزش در تحريه هايعمومی،  ورصت ماليه حوزش در تحريه هايبانکی ورصت و مالی

صورت مديريت  بازار مديريت حوزش در تحريه ست که در  شور ا صاد ک صت هاي پيش روي اقت ارز از مهمترين ور

 ر رونق توليد شود.درست و حداکثر استفادش از توان داخل و اتکاء به بيرون می تواند موجب تحقق شعا

         ابتدا بايد به نقاا قوت و مزيت اقتصررراد کشرررور پرداخت.   ها،ورصرررت اين از گروتن اسرررتفادش لذا  براي بهرش

مزيت هاي نسبی بالفعل و بالقوش اقتصاد ايران که در صورت تغيير رويکرد مديريتی و انسجام در تصميمات و روع 

نبه هاي تهديد تحريه را به ورصت تبديل کند. وجود باورها ، تعاليه و تربيت موانع و تسهيل شرايط ، می تواند ج

شور ، توجه به اهميت و نقش  موزش و وجود نيروهاي جوان و  شد دانش در ک شی و دينی ) ورهنگ کار (  ر ارز

واري همجبازار بزرگ داخلی و در حال گسترش ، تحصيلکردش ، لزوم توجه به بهبود وضاي کسب و کار در کشور ، 

کشور و دسترسی به بازارهاي خارجی ، موقعيت جغراويايی و قرار گروتن در مسير  سيا و اروپا ، دستيابی  15با 

سازي  برخی از  ن  نها ،  سب ، وجود منابع به وناوري هاي جديد و بومی و تجاري  ساخت هاي ويزيکی منا زير

قوت و مزيت هاي اقتصادي و سياسی کشور هستند  طبيعی متنوع و عظيه در کشور، ثبات امنيت مهمترين نقاا

صورت وجود عزم سئولين در جدي ارادش و که در   می تواند تحريه، مقوله به نگاش و تغيير زاويه کشور مقامات و م

 ورصت تيديل کند. را به تحريه تهديدِ
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