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 تعاليبسمه

  مقدمه 

را مي توان عصاره اي از نام گذاري دوسال قبل  "ایرانیحمایت از تولید کاالی  "به عنوان 1397نام گذاري سال 

 اقتصاد را مي توان  ؛مقاومتي اقتصاد کلي سیاستهاي بند ۲4 نگاه اززيرا که،  .1دانست 1396و  1395سال يعني 

به فرموده مقام معظم رهبري  .است "ایرانی کاالی از حمایت " کرد که همان شعار سال يعني  خالصه کلمه 3 در

هم مسئولین و هم مردم مي که ؛ اطب گسترده تري را در برمي گیردمخ براي حل مشکالت کشور،  امسالشعار 

 باشند.

 ؛همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی "فرمايند: له مينیز، معظماين موضوع  و اهمیت يیدأدر ت 

 انبوه اجتماعدر همچنین، اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد. 

 يهمه ":مجدداٌ بر این موضوع تأکید شده است ،1397در اولین روز از سال  (ع)یرضو مطهر حرم مجاوران و زائران

 و آن کلید که مشکلي هیچ نداريم؛ نباشد حل قابل که مشکلي هیچ کشور در ما است؛ حل قابل کشور مشکالت

 دست هم کلیدش است، حل قابل کشور مشکالت يهمه امّا هست، مشکالت. نداريم باشد هابیگانه دست آن حلّ

   "...است کشور مسئولین و ايران ملّت خود

بايست گره هاي اصلي ي دشمن هوشمندانه برخورد کند، ميه نظام اسالمي بتواند با نقشه هاآنکبراي حال، 

به اذعان بسیاري از کارشناسان  ؛ کهمشکالت اقتصادي کشور را شناسايي کرده و اقدام به برطرف کردن آنها نمايد

ها نیز در تقويت و و راهکار باز کردن اين گره است«  بیکاری »و «  رکود تولید »گره هاي اصلي اقتصادي کشور ،

اي حضرت آيت اهلل خامنهته است. چگونگي و الزامات اين راهکار نیز در بیانات حمايت همه جانبه از تولید ملي نهف

هاي خبري پژوهشگروه اقتصاد اداره ، میاندر اين  در اجتماع زائران حرم رضوي تبیین و مشخص شده است. 

 و راهکارهاي کارشناسان اقدامات مسئوالنبا رصد  تالش دارد اي خود، در راستاي رسالت رسانهمعاونت سیاسي

 هاي هفتگيدر قالب گزارشايراني، حمايت از تولید کاالهاي  خصوص در ،رهبري معظم مقام فرمايشات بر مبناي

ها و نیازهاي را در جريان فعالیتمخاطبان   .استخراج شده است 1397که از بیانات ايشان در سال  محور 9 در

 تحقق شعار سال قرار دهد:
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شکل گيري فرهنگ جهادي توليد

مبارزه با قاچاق

(حمايت از مصرف کننده)توجه به نياز و ذائقه مشتري  

رفع موانع و بهبود کيفيت توليد 

تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط 

سرمايه گذاري در توليد

رقابت پذيري در توليد و توليد  کاالهاي  صادرات محور  

مديريت واردات 

توليد مبتنی بر دانش و فناوري 
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 مهمترین محورهای رصد شده از نکات فوق عبارتند از:

 مسولين - الف

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری ـ 1

 
  ایمدانش فنی تولید بومی کاتالیست را توسعه دادهـ 2

 

  مدیریت وارداتـ 3 

 

 

97/09/25ایسنا 
سورنا ستاری ، 

معاون علمی وفناوری 
رییس جمهور

هگرفتصورتوسیعیاقداماتدانش بنیانشرکت هایحوزه هایدردولتابتدایاز•
شدهتشکیلکشوردردانش بنیانشرکت۳۸00حاضرحالدرکهگونه ایبهاست،
فناورانهمحصوالتفروشتومانمیلیاردهزار۶0میزانبهشرکتتعداداین.است

.داشته اند

97/09/27ایلنا 

اکبر زمانیان، رئیس 
پردیس پایین دستی 

صنعت نفتپژوهشگاه

ملیشرکتیهمکارباشدهپروموتآلومینایوتیتانیاآلومینا،کاتالیست هایفنیدانش•
اردکاننعتیصسرامیکشرکتبهراآنتوسعهرقابتیفرایندیکدروتکمیلایرانگاز

دادهتوسعهفنیدانشاینصنعتیسپسوصنعتینیمهمقیاسدرابتداوکردیمواگذار
درتقیممسغیرومستقیماثراتدارایکاتالیست هاساختوتوسعهداخلیتولید.شد

.می باشدکشور

97/09/27تسنیم 
، وزیر صنعت، رضا رحمانی

معدن و تجارت

ادراتیصارز هایمحلازکاالوارداتبرایاولویتیهیچمرکزی،بانکبخش نامهبراساس•
کهارکاالهاییصادرات شانازحاصلارز محلازمی تواننداقتصادیفعاالنونداردوجود

.کنندوارددارند،سفارشثبتقابلیت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/704125-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
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 کاالهای صادرات محور  و تولید قابت پذیری در تولیدر ـ 4

 

 سرمایه گذاری در تولیدـ  5

 

  

97/09/24ایرنا 

محمد مشکین فام ، مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس

میلیون5۸0روزانهجنوبی،پارسمشترکمیدانازایراناکنون•
تارقمیناتوسعه ای،برنامه هایتحققباکهمی کندبرداشتگازمترمکعب

ازیکهرازبهره برداریبا.یابدمیتوجهیقابلافزایشامسالپایان
شافزایدرصدیکمیزانبهملیناخالصتولیدجنوبیپارسفازهای

خوددرراجهانگازیمیدانترینگستردهجنوبیپارسمی یابد،منطقه
گازیمیعاناتصادراتیمنطقهترینبزرگعنوانبهواستدادهجای

.شودمیشناختهکشور

97/09/2۶ایرنا 

،  مدیرکل امور علی نمازی
اقتصادی و دارایی و نایب رئیس 
مرکز خدمات سرمایه گذاری 

یزد

هرتبخورشیدینیروگاه هایساختبرایسرمایه گذاریجذبدریزد•
نیروگاهواحدپنجهم اکنون.داداختصاصخودبهکشوردررانخست

بامگاواتی۳.5نیروگاهواحدیکومگاواتی10خورشیدی
اینتولیدیبرق.استفعالاستاندریورومیلیون55سرمایه گذاری

وه گذاریسرمایباالیتوانیابدمیانتقالسراسریشبکهبهنیروگاه ها
ازقبرتولیدوسرمایه گذاریجذبرتبهباالتریندررایزدتولید،

.دادقرارکشوردرخورشیدینیروگاه های

97/09/2۶ایرنا 

معاون سرمایه ، پرویز خالقی
گذاری اداره کل امور اقتصادی و

دارایی مازندران

تساخزمینهدرهاآلمانیوهاچینییوروییمیلیون2۳گذاریسرمایه•
گذاریسرمایهاین.استنشستهثمربهاستانایندربرقتولیدنیروگاه

25تولیدیحجمباCHPپیاچسیبرقتولیدنیروگاهساختبخشدر
پیسیتکنولوژیبرمبتنینیروگاه.استبابلسرشهرستاندرمگاوات

وگرماییانرژینوع2همزمانصورتبهکههستندنیروگاههاییاچ
.کنندمیتولیدالکتریسیته
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  تقویت بنگاه های کوچک و متوسطـ  6

 

 رفع موانع تولید ـ  7

 

 توجه به نیاز و ذائقه مشتری)حمایت از مصرف کننده(ـ  8

 مبارزه با قاچاقـ  9

 

روزنامه عصر اقتصاد 
97/09/27

،محمد رضا بهرامن
رئیـس خانـه معـدن

درطرح،اینپایلوتصورتبهاستان5درکوچکمعادناحیایطرحاجرای•
درـه،گرفتصـورتاقدامـاتباواستشدهاجراپایلوتصورتبهاستان5

اهیـمخومعدنبخشتحولبرایمطلوبیبسیارحرکتشـاهدآینـدهسـال
.بـود

روزنامه دنیای اقتصاد 
97/09/2۸

فرهاد دژپسند،
وزیر اقتصاد

تداشنخواهدوجودتولیدیواحدهایبدهیتسویه حسابتمدیدبرایمشکلی•
آزادقمناطیدکیقطعاتواولیهموادوارداتتااست شدهابالغوتهیهمصوبه ای

.شوندمعافثبت سفارشاز

97/09/24ایلنا 

ناف علی فاضلی رئیس اتاق اص
ایران

ا قانونگذار به طور کامـل کـاالی قاچـاق و نهـاد مربـوب بـه برخـورد بـه آن ر•
براساس قـانون هـیچ بنگـاهی حـق خریـد فـروش. مشخص کرده استنیز

صناف کاالی قاچاق را ندارد و مرجع برخورد با این پدیده نیز بازرسان اتاق ا
میـزان جـرایم فروشـندگان کـاالی قاچـاق  .یا اتحادیه های مربوطـه هسـتند

 .مشخص شده و تا پلمپ واحد صنفی نیز در صورت لزوم اجرا خواهد شد
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 شکل گیری فرهنگ جهادی تولیدـ  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/09/27ایرنا 
ن علی حسین رعیتی فرد ،  مسئول سازما
بسیج کارگران و کارخانجات کشور

ازیسفرهنگوترویجطرح(بسیجهفتهشروع)آذریکماز•
29تاوشدهآغازمدارسدرداخلیکاالیمصرفبرای

دهشنامگذاریمقاومتیاقتصادنامبهکهامسالاسفندماه
در«یارایران»عنوانباکهطرحاین.داردادامهاست،

مصرفبرایسازیفرهنگتاشودمیاجراییمدارس
ازیکی.یابدرواجنوجوانوکودکانمیاندرداخلیکاالی
وکارخانجاتمدیرانحضور»طرح،ایندرماهایبرنامه

تموفقیمیزاندربارهتااست«مدارسدرتولیدیواحدهای
تصحبآموزاندانشبرایخوددرآمدزاییواشتغالزاییو

.کنند
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 سان  کارشنا  - ب

 

متوسطوکوچکهايبنگاهتقويت

،استانداردموازيسلفاوراقهمچونمالیابزارچندينداشتندليلبهکاالبورس•
مالینتاميبرايمناسبگزينهيکمی تواندمشتقهابزارهايوکااليیسپردهگواهی

وزهايمجصدورروان سازيمالی،تامينابزارهايکردنمتنوعشوداقتصاديهايبنگاه
قرونراهکارمالیتامينجديدابزارهايازاستفادهجهتفرهنگ سازيومالیتامين
بازارکارشناس،قمیناديولی-97/09/26ايسنا.کاالستبورسازمالیتامين

سرمايه


