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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
 

 

صاد شته هاي دوره از ايران اقت   آن زا موفقيت با تاريخي، مقاطع از برخي در که بوده مواجهه فراواني هاي تالطم با گذ

 و اه تحريم تشککديد دوره در ملي اقتصککاد تجربه. اسککت کرده تجربه را هايي شککت ککت  ديگر، برخي در و کرده عبور

شتار صادي نامطلوب عملتردهاي از برخي شدن آ  ژرف و نگري آينده يک در رهبري معظم مقام تا شد موجب اقت

شي صاد  سازي مقاوم اندي صاد»  چارچوب در را  ملي اقت صاد آينده تداوم م ير «مقاومتي اقت شور اقت .  ندنماي اعالم ک

صاد اهداف شدن اجرايي الزمه  بنابراين سم در اخير سال چند طي که رهبري معظم مقام مدنظر مقاومتي اقت  و ها مرا

 منظور به موجود هاي ظرفيت تمام از اسککتداده اند داشککته فراوان تاکيد بدان مب ککو  سککخناني در و مختلف مناسککبا 

 . است کشور توليدي مختلف هاي بخش در وري بهره افزايش و ملي توليد رونق و ارتقاء

 سالهاي)  اخير هاي سال  گذاري نام عصاره توان مي را "توليد رونق "عنوان به 1398 سال گذاري نام اساس همين بر

 وربرايکش اقتصاد توسعه و پيشرفت اساس و پايه عنوان به "توليد رونق " که چرا.    دان ت(  1397 و 1396 ،1395

 . است بوده برج ته رهبري معظم مقام بيانا  در همواره ، دشمنان تحريم و تهديد با مقابله

 الس در " توليد رونق " اخص طور به و اخير هاي سال در "توليد از حمايت " بر رهبري معظم مقام  اقتصادي تاکيدا 

 است هکرد پيدا بيشتري اهميت  مردم، معيشت و اقتصاد دادن قرار هدف و آمريتا هاي تحريم تشديد به توجه با 98

 و( بانقال دوم گام اعالم) انقالب پيروزي سککال چهلمين سککالگرد در ايشککان بيانا   به اسککتناد به توان مي جائيته تا

 خالصه هکلم دو در را کشور اقتصاد توسعه و پايداري مقاومتي؛ اقتصاد کلي سياستهاي و له معظم  نوروزي سخنراني

 ."توليد رونق" ؛ کرد

 يرد؛گ برمي در را تري گ ترده مخاطب  کشور، مشتال  حل براي ام ال شعار رهبري معظم مقام فرمايش براساس

 :فرمايندمي 1398 سال در لهمعظم نيز، موضوع اين اهميت و تاييد در.  باشند مي مردم هم و م ئولين هم که

 هم باشککد، داشککته وجود توليد رونق اگر شککد؛ خواهد ايجاد تحوّل مختلدي بخشککهاي در وقت آن شککد، توليد اگر.... " 

 هم ه،بودج توازن وضککع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم اشککتلال، در ميگذارد تأثير

 يبرنامه رد هم بگيرد؛ قرار برنامه در و بگيرد انجام بايد اين ببينيد.... ملّي پول ارزش رفتن باال در ميگذارد تأثير

 "... .دارند را توليد واديِ در ورود توانايي که مردمي آحاد يبرنامه در هم مجلس، يبرنامه در هم دولت،
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 ياصککل هاي گره باي ککتمي کند، برخورد هوشککمندانه دشککمن هاي نقشککه با بتواند اسککالمي نظام آنته براي ، رو اين از

 گره کارشناسان از ب ياري اذعان به  نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شناسايي را کشور اقتصادي مشتال 

صلي هاي صادي ا شور اقت ست «نقدينگي» و«بيتاري» ، «توليد رکود»، ک  و ويتتق در نيز هاگره اين کردن باز راهتار و ا

 ايه توانمندي و ها ظرفيت از اسککتداده و ها گره شککناخت با توان مي  لذا.  اسککت نهدته ملي توليد از جانبه همه حمايت

ستداده جاي به داخلي شتر منابع از ا شتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و بي  ملي توليد يشافزا به توليد بي

 اومتمق قدر  افزايش نهايت در که يافت دسککت اشککتلال ايجاد و ندتي غير صککادرا  افزايش و پذيري رقابت توان  و

صادي شور اقت شد سبب ک صادي  پايدار ر شت بهبود و اقت صرف الگوي و فرهنگ تقويت و مردم معي  از حمايت در م

 .شد خواهد ايراني کاالي

 انمجاور و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت حضر  بيانا  در  بدرستي توليد رونق راهتارهاي الزاما  و چگونگي

 خبري هايپژوهش اداره اقتصککادي گروه ، اسککاس همين بر و اسککت شککده مشککخص و تبيين 98 سککال در رضککوي حرم

 هب و کارشناسان راهتارهاي و م ئوالن اقداما  رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت راستاي در سياسي، معاونت

 گيهدت هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري، معظم مقام فرمايشا  استناد

 سال اخير دو در که محور درهشت

 دهد: قرار سال شعار تحقق نيازهاي و هافعاليت جريان در را مخاطبان است، شده استخراج( 1398- 1397) 

  يبر دانش و فناور يمبتن ديتول-1

 مديريت واردا  -2

 صادرا  محور    يکاالها  ديرقابت پذيري در توليد و تول-3

 سرمايه گذاري در توليد-4

 تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط -5

  ديتول تيديرفع موانع و بهبود ک-6

 مبارزه با قاچاق-7

 شتل گيري فرهنگ جهادي توليد-8
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 الف: مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 

 مديريت واردات و صادرات -2

  

 

 

پـروژه اصــی  در عااوـــآ ـعــ، پژ پـو ــف و ریـاورر و ار  139۸در سـال 
ا ر ت،اـمیدســ)صمآژ تدویـن شـده اسـآ کــ  ـســـن ن پـروژه ــ حــرا تــا  

اه بــ،ده و اسآ ک  ارتباط د یـده صـیاآ و داـگــ ( ت،ل ـد و ت،سـا  اشنغال پایدار
قـــرار اســـآ بـــا عگـــارکآ  بی ــاه  ـــار اقنوـــادر کگـــ،ر و  م یــ ن  ـسب ــاـ

.  یـدداـگـ ا  ژ ـ ا  ـار بی اه  ـار صیان ژ تجـارر و عاـدـ   کگـ،ر را پاسـ  د
بـرا  قبادیـاـ ژ عاـاوـ ـعــ، پژ پـو ــف و -9۸/4/16رو ـاع  عور اقنواد 
ریاورر و ار  صمآ

اـ کگ،ر در این اکی،ـ  ساعاـ  رتب  بیدر و اعنبارسیج  با رگاـاـ کگ،ر در حال راال آ اسآ و  م  با رگاـ
ق و سـایر و  ریـ  ا  با رگاــاـ بـر اسـاا سـ،اب. ساعاـ  تحآ سیجف اعنبار و رتب  بیدر قـرار گررن  اــد

اعن ا  کـب کرده اـد در حـال حارـر واردا  کـاال بـ  1000شاخص  ار تا  ن شدهژ اعن ا  ال م را تا سقف 
ررن  اـجـام کگ،ر ب  خو،ص برار تسو ص ار  و عـائل عرب،ط ب  ــژ بر اسـاا ایـن رتب  بیـدر صـ،ر  گ

اـدـ ژ عااوـ عرکز ت،سا  تجار  الکنروـ ک  و ار  صیاآژ عبهیام اع رر-9۸/4/15تـی م .ع  ش،د
و تجار 

واردا  کاال ا  گمرکا  رسم  و ا  عحل اظهارـاع   ار صـادرات  با ارهـ   ار عـر ر بـا رعایـآ قـ،اـ ن و 
با ت،ج  ب  این ک  رعایآ کی ـ  رـ،ابو و قـ،اـ ن حـاکم بـر صـادرا  جهـآ.عقررا  عرب،ح  بالعاـع اسآ

صدور کاال ا  با اره   ار عر ر الزاع  ب،ده و برار ــ ک،تاژ صـادرات  ارائـ  ع  گـرددژ هیاـ ـ  احالعـا 
شـ،دژ لـ ا صادرا  ع،رد تای د گمرک قرار گررن  و برار ررع تاهد صادر کییده ب  باـ  عرکزر عـیاک 

ال م ب  ذکر اسآ ع،رـ،ع جهـآ کارسـا ر در سـاعاـ  جـاعع  .عماـان  برار اـجام این ع،ر،ع وج،د ـدارد
س د عهدر ـ ا ر عدیرکل -9۸/4/17رارا .  تجار  ب  باـ  عرکزر و واحد عرب،ح  عیاک  خ،ا د شد

درنر عقررا  صادرا  و واردا  سا عاـ ت،سا  تجار 
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درصـد کـا ف ۸.7ع ی ارد دالر ب،ده ک  ــبآ ب  عد  عگاب  سال گ شن  10.2عا   اعـال 3واردا  در 
ـ ـا  و کا ف واردا  ب گنر عرب،ط ب  اقالم غ ر ررورر و اقالم عورر  ب،د اعا در اقالم عـ،رد.داشن  اسآ

درصـد صـادرا  کگـ،ر ارـزایف 21.7براساا برـاع  شگم ساالـ  باید  .ررورر این عحدودیآ کمنر ب،د
ر ارـآ یابد اعا این برـاع  برار شرایو عادر تدوین شده اسآ اعا در شرایو تحریم گـا   عقاوعـآ در برابـ

عحمدررا ع،دودر ژ سرپرسآ سا عاـ ت،سا  تجار  ایراـ-9۸/4/17رارا . م ع،رق آ اسآ

ـ  ا عگسص ع  ش،د و ایـن یایـ  اجـرار ت اهـدا  ع زاـ صادرا  برار با رگاـاـ بر عبیار رتب  اعنبارر ـ
ـ  ا در عج،  صادرا  با رگاـاـ تاث رگ ار خ،ا د بـ،د بـر اسـاا یکـ  ا   .ار ر و با گگآ ار  صادرات  ـ

ت ـار بید ار دسن،ر الامل عدیریآ صادرا ژ در صادرا  کاال ـای  کـ  اعکـاـ س،تاسـن اده ا  برخـ  خال
ت،عاـ  اسن اده شده باشـدژ رتبـ  4200قاـ،ـ  وج،د دارد و در ت،ل د ــ کاال اژ ا  کاال ار وارد شده با ار  

عی  ر بـرر ژ عـدیر عرکـز ت،سـا  -9۸/4/19تـی م  .اعنبارر صادرکییدگاـ عبیار عمل قرار ع  گ رد
تجار  الکنروـ ک  و ار  صیاآژ عادـ و تجار 

ـ  ا عگسص ع  ش،د و ایـن یایـ  اجـرار ت اهـدا  ع زاـ صادرا  برار با رگاـاـ بر عبیار رتب  اعنبارر ـ
ـ  ا در عج،  صادرا  با رگاـاـ تاث رگ ار خ،ا د بـ،د بـر اسـاا یکـ  ا   .ار ر و با گگآ ار  صادرات  ـ

ت ـار بید ار دسن،ر الامل عدیریآ صادرا ژ در صادرا  کاال ـای  کـ  اعکـاـ س،تاسـن اده ا  برخـ  خال
ت،عاـ  اسن اده شده باشـدژ رتبـ  4200قاـ،ـ  وج،د دارد و در ت،ل د ــ کاال اژ ا  کاال ار وارد شده با ار  

عی  ر بـرر ژ عـدیر عرکـز ت،سـا  -9۸/4/19تـی م  .اعنبارر صادرکییدگاـ عبیار عمل قرار ع  گ رد
تجار  الکنروـ ک  و ار  صیاآژ عادـ و تجار 
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 صادرات محور یکاالها دیتول رقابت پذيری در تولید و -3

 

 

 

 

 

حـرا  ـار 27ژ9۸بیا بر برـاع  ریزر ص،ر  گررن  در سـال 
ع ی ارد دالر ارنناا خ،ا د شد و در سـال3/ 9عادـ  ب  ار پ 

ژ 1400ع ی ــارد دالر و در ســال 2/ 5حــرا بــ  ار پ 19ژ99
ع ی ـارد دالر بـ  بهره بـردارر خ،ا ـد 6/ ۸حرا ب  ار پ47

زا  حرا  ای  ک  اعـال ارنناا خ،ا د شد در  ـج ره ری .رس د
ـهـا اساس  عاـید ر،الدژ ـل،ع ی ـ،م و عـ  اسـآ کـ  برخـ  ا  ـ

ار بـ  عاـید ـل،ع ی ،م جی،ب و ـل،ع ی ،م جاجرم بـرار اولـ ن بـ
عهمنرین ویـگـ  ایـن حرا  ـا کـ   .عدار ت،ل د وارد خ،ا د شد

ا ف جزو ا داف اسنراتـی  و ـقگ  را بردر ایم درو اسآژ ک
.   خام رروشــ  و ایجــاد ار پ ارــزوده در ریــزا  اساســ  اســآ 

ــا  ــ  ریزر و -9۸/4/16اییی ــاوـ برـاع ــ   شــادژ عا ــر خرع اع 
دـ  ت،اـمیدسا ر سا عاـ ت،سا  و ـ،سا ر عاادـ و صـیایع عاـ

ایراـژ ایم درو

ســو  بـ  عیو،ر ارتقــار تـ،اـ رقابآ پــ یرر ت،ل ـدا  داخیــ ژ ت،
حــ، ه پ،شــاک و ــــاج  و ار  صــمآ ژ  مــ،اره در راســنار 

،شـاک ت،سا  روـد راال آ ت،ل د و تجـار  صـیایع ـــاج  و پ
اقداعا  عنادر اـجام شـده اسـآ کـ  ا  ــ جمیـ  ع  تـ،اـ بـ  

 آ  ار خـال  ته   و ابالغ برـاع   ار تثب آ ت،ل د و تکم ل ظرر
یـ ن و  م ( تاع ن سرعای  در گردپ) ـج ره پ،شاک و ک ف 

روــق برـاع  ت،سا  ت،ل د و تجار  ــاج  و پ،شـاک در سـال
اب  بـ  ت،ل د عبنی  بـر الزاعـا  و عیـابع عـ،رد ـ ـا  بـرار دسـن 

-9۸/4/16رو ـاعـ  دـ ـار اقنوـاد .ا داف عدـور اشاره کرد
مآارـاـ  عحراب  ژ عدیرکل درنر پ،شاک و ــاج  و ار  ص
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 رفع موانع تولید -4

 

 

 

 زار ع ی ارد ت،عاـ اخنواص یارنـ  43 زار حرا  ـ م  تمام ۸0برار اتمام ب ف ا  
رر  جـ،ی   یر عا این اسآ ک  بن،اـ م در شرایو حـاا کی،ـ  با تدب ر و صـ .اسآ

.   زیی   ا حرا  ـار ـ مـ  تمـام کـ  قابی ـآ اتمـام دارــد را بـ  سـراـجام برسـاـ م
ـ،بسآ ژ  ری   سا عاـ برـاع  و ب،دج -9۸/4/15رو ـاع  ابرار اقنوادر 

حـرا حرا جدید باـ  عرکزر برار تأع ن عال  واحد ار ت،ل در ک  بر اساا این
یاآ بـ  سـرعای  با کمنرین ـ ا  ب  اـبـاط اعنبارر و اثر ت،رع ژ ـ ا   ـج ره ت،ل د ص

این حـرا پـ  ا  ـورخـ،ا   ا  عنسووـ ن پـ،ل  و  .در گردپ پاس  داده ع  ش،د
  ت،ل ـدژ باـک  جمع بیدر و در کیار تالپ  ار جارر باـ   ار کگ،ر برار تأع ن عال
تـــی م .در جهــآ جیــ،گ رر ا  رکــ،د و اعــاده روـــق ت،ل ــد بــ  کار گررنــ  ع  شــ،د

عبدالیاصر  من  ژ رئ   کل باـ  عرکزر-9۸/4/15

تــا صیـدوق ــ،ـورر و  شـک،رای  در ت ا ـم ـاعـ  ار بــا و ار  کـار عناهــد شــد
 اه خـو اعنبـارر سرعایـ  گـ ارر را ا  حریـق صیـدوق پـو ـف و ریــاورر داـگــ

ت ـاو   ایـن روپ تأع ن عـال  بــا تـــه ال   .تهـراـ بـ  تااوـ   ا تسو ص د د
 اده ایـن اسـآ کـ  در عـدل تأع ن عال   بـ  روپ خـو اعنبـارر خطـر پ یــرژ اســن

ده کییـده ا  ایـن خـو اعنبـارر سـهام دار ع  شـ،د و عدیریـآ ســهام ـــ ز بـر عهـ
عهـدر حــ ن ـــاد ژ -9۸/4/1۸رو ـاع  عور اقنواد .  ماـ شرکآ خ،ا د ب،د

عدیرعاعـل صیـدوق رماــآ سرعای  گـ ارر تاـاوـ
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جـ  اگر در صادرا  ب  شرکآ  ار داـف بی ـاـ و شـرکآ  ار ک،هـ  و عن،سـو ت،
در حـ، ه شـرکآ  ار  .ال م داشن  باش م ــها  م ع  ت،اـیـد بـ  کگـ،ر کمـ  کییـد

م نــ  داـف بی ــاـ ســا وکارر را در باـــ  ت،ســا  صــادرا  پ ف ب یــ  کــرده ایم و ک
دارــد خاص  برار این شرکآ  ا در ـور گررن  ایم و برخ  شاب عا عأع،ریآ ویــه

اعــال تــه ال  را ارـزایف  .ک  برار این شرکآ  ار داـف بی اـ تأع ن عال  کیید
اسـنقبال ع  د  م خو،صا در بسف ریال   یرا شرکآ  ا ا  تــه ال  ریـال  ب گـنر
رـارا .ع  کیید ه،ـ ب  دل ل ارزایف ـرخ ار  تقارار ریـال  ارـزایف یارنـ  اسـآ

عی  صالح ـبادر ژ عدیرعاعل باـ  ت،سا  صادرا  ایراـ-9۸/4/1۸

هککزار هتتککار از زمين هککاي کشککاورزي کککه طبککق سککند ملککي ارگانيککک  300اعــرو 
هکزار هتتکار از ايکن هکم ککامال  40برنامه ريزي شده بود رصد و پايش مي شکود ککه 

عحوـ،ل کگـاور ر ا  35بـرار ت،اـــن  ایم.ارگانيک بودن آن احصاء شده اسکت
جمی  پـن ژ اـارژ  ع ـراـژ خرعـاژ بـرـعژ عیـابژ  ینـ،ـژ  رشـ ژ کگـمفژ عــل و

  اروپا در گ ا اـ داروی  گ،ا   ب ن المیی  ارگاـ   ا  جمی  گ،ا   ارگاـ   اتحادی
ع ی ـ،ـ ۸0تجار  ب ن المییـ  ایـن عحوـ،ال   .عحو،ل کگاور ر کـب کی م35

-9۸/4/19رارا .ام جهاـ اسآ۸5رتب  ایراـ در ت،ل د این عحو،ل دالر اسآ 
عحمد شری   عقدم ژ عجرر حرا برـاع  ترویع و ت،سا  کگاور ر پایدار

ا  “ ت،ل ـدروــق”در راسنار تاع ن عال  بی اه  ار اقنوادر ک،ه  و عن،سو و با ت،ج  ب  ـاع  ارر اعــال بـ  ــام 
در س  سال عدظی  الاال  و پ رو ابالغ دسن،رالامل تاع ن عال  بی اه  ار ک،ه  و عن،سو-س،ر عقام عاوم ر برر 

را م شـد گ شن  و اتساذ رویکرد عـاعد  عقررات ژ  ع ی  عیاسب ترر ب  عیو،ر تأع ن عال  واحد ار یـاد شـده رـ
مایآ عمیکرد عزب،ر ـگاـ ا   مرا   و ا نمام ـوام باـک  در اجرار تاک دا  عاوم ل  و س اسآ  ار دولآ برار ح

یـابع عـال   ره  ب گنر ا  واحد ار ت،ل در ک،ه  و عن،سو دارد تا ب  این ترت ب اعکاـ  دایآ به یـ  و صـح ح ع
9۸/4/17رو ـاع  ابـرار اقنوـادر . ع،ج،د در راسنار بهب،د ورا آ اشنغال و رشد اقنوادر در کگ،ر ررا م ش،د 

روابو عم،ع  باـ  عرکزر-
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 دوماه تبديل ش ۶0ماه به  ۳۶در ستاد ت هيل و رفع موانع توليد مصوب شد اق ا  بدهي مالياتي واحدها از 

اينته صرافيها درخواست مبالغ بيشتري براي تامين ارز از شرکتها در موضوع تامين ارز مورد نياز واحدها، 

و  هر روش ميتنند، هيچ پشتوانه قانوني و مقرراتي ندارد و اين مشتل به بانک مرکزي منعتس خواهد شد

شيوه پيشنهادي صنعتگران و بخش خصوصي که به ت هيل در انجام کار و رونق توليد کمک کند را با آغوش 

 معاون امور صنايع وزار  صمتمقيمي ،    -  15/04/98. روزنامه جهان صنعت   تيمباز پذيرا ه 

 

ژوهش و هاي پسازي صندوقبنيان ن بت به فعالهاي دانشتر به شرکتما به منظور ارائه ت هيال  مناسب

در گذشته براي کاهش يافت   بنيانهاي دانشنامه براي شرکتزمان صدور ضمانت .ايمفناوري اقدام کرده

روز زمان نياز داشت، ولي در بازمهندسي که در اعطاي ت هيال  صور  گرفت، اين  ۶0نامه صدور ضمانت

و نيم سکککال امري عادي  ۲ها به مد  اعطاي گواهينامه براي ارزيابي طرح .زمان به يک روز کاهش يافت

طراحي محصککوال  خود م ککتند را آماده داشککته بنيان همزمان با هاي دانشدر صککورتي که شککرکت ني ککت،

شند، در زمان مقتضي اقدام به ارزيابي طرح شدبا سياوش ملتي فر ،   -  18/04/98اي نا  .هاي آنها خواهد 

 معاون توسعه فناوري صندوق نوآوري و شتوفايي

 

ن گروه از بنياد تعاو هاي کوچک و روسککتاييان، بازاريابي و فروش اسککت که يکبزرگترين مشککتل کارگاه

ب يج با جمع آوري و دريافت بانک اطالعاتي از سازمان ب يج سازندگي توان ت به کار آفرينان در بازاريابي 

و  اي را براي عرضهشرکت ياس که متعلق به بنياد تعاون ب يج است، اقداما  نوآورانه .و فروش کمک کند

شتوليد محصوال  ارگانيک به کار گرفته که باعث  ده خوشحالي و باال بردن انگيزه توليدکنندگان روستايي 

دارد. تحت عنوان اين برند محصوال  اقتصاد   (itook77.com)۷۷شرکت ياس برندي به نام ايتوک  .است

ستبندي ميمقاومتي تهيه، توليد و ب ته فارس   .شود که اين کار از نظر ايده و طرح در نوع خود بي نظير ا

  مقام شرکت ياسمهيار ميرصالح پور، قائممير  -  19/04/98
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که  .ارز حاصل از صادرا  بايد پشتيبان تجار  کشور باشد کوي ک که نح کت ب کوب اس کت ارز خ کد بازگش رون

روش  بکه و نيمکا در کننکدگان صکادر تي توسکطندغير ر ارز حاصل از صادرا  البيش از پنج ميليارد د  تاکنکون

  -  19/04/98روزنامه عصر اقتصاد   .شده است ماهه سال جاري تامين ي چهکارطواردا  در مقابکل صکادرا  

 معکاون ارزي بانکک مرککزيهي ، مرضا پناالغ

 

گذاري کرده وزار  صنعت، معدن و تجار  از ابتداي سال حداقل دو هزار واحد صنعتي را در کشور هدف

هزار ندر اشککتلال  ۱۹سککازي حرکت کرده و اين واحدها حدود واحد به سککمت فعال ۱۲۲اسککت و تاکنون 

براي تحقق رونق توليد داراي هدت سرفصل است؛ اما  معدن و تجار  صنعت،وزار   .اندجديد ايجاد کرده

ست و پرمهم ساخت داخل ا شتهوژهترين آن در حوزه توليد، مربو  به  ساخت داخل در ر هاي هايي براي 

صنعت،  ن اجي خانگي،خودرو، لوازم صنعت مختلف مثل ست. يعني در مجموعه  شده ا شاک تعريف  و پو

محصککوال  نهايي، مواد  واردا  تواند کشککور را ازهايي اسککت که مياي از پروژهترين برنامه، ب ککتهمحوري

ستداده ميوا صاد روزن .نياز کندشود، بيسطه و مواداوليه که براي حوزه توليد ا   -  19/04/98امه دنياي اقت

 معاون امور صنايع وزار  صنعت، معدن و تجار ،  فرشاد مقيمي

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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قاهاق :اسـناـ اجرا شده اسآژ ۸حـرا عبـار ه بـا قاهاق  ـاـ پ،شـاک عالوه بر تهراـ ب  ح،ر  مزعاـ در 
با اقداعا  ص،ر  گررن  شا د کا ف قاهاق رو اـ  پیع  .ع ی ،ـ دالر کا ف یارن  اسآ100پ،شاک ب  

حم دررـا د قـاـ ـ ـاژ سسی ،ر -9۸/4/15رو ـاع  عور اقنواد  .ع ی ،ـ ل نرس،خآ ا  کگ،ر  ـن م
سناد عبار ه با قاهاق کاال و ار 

مل اجرای  ب  عیو،ر عبار ه با قاهاق کاال و ار  ژ ـی ن ـاع  اجرای ژ برار شیاسیاع  دارشدـ کاال اژ دسن،رالا
عیو،ر اخ  و ـوب شیاس  کاالژ گروه کاالی  عیـ،جا  و پ،شاک در کگ،ر در حال اـجام اسآ و ب   م ن
عیـ،جا  دوره  ار ـع، ش  عناددر برار احالع رساـ  ب  تکال ف قاـ،ـ ذر ـ ااـ و عگم،الـ گروه کاالی 

ارـاـ  عحراب   ژ -9۸/4/16رو ـاع  دـ ار اقنواد .و پ،شاک در سراسر کگ،ر اـجام گررن  اسآ
عدیرکل درنر پ،شاک و ــاج  و ار  صمآ

200 زار پروـده در رابط  با قاهاق پ،شـاک در سراسـر کگـ،ر تگـک ل شـده و ار پ ایـن پروــده  ا 5
ـقط  ا  عال  ار بـزر  110ع ی ارد ت،عاـ اسآ در راسنار اجرار حرا عقابی  با برـد ار عحر  قاهاق در 

ع ی ـارد ت،عـاـ 4عـالوه  بـر پاکــا رژ حـدود .تهراـژ تابی، ا و وینرین  ار برـد ار قاهاق پاکـا ر شد
اسناـ دی ر ـ ز ایـن حـرا ۸پ،شاک قاهاق ـ ز ا  این عجنمع  ا جمع ـورر شد  م ی ن عالوه بر تهراـ در 

عاـاوـ حقـ،ق  و اعـ،ر عوـط   پ،رکـاظم شایــن  ژ -9۸/4/1۸رو ـاع  دـ ار اقنوـاد .اجرا خ،ا د شد
رزعقابی  سناد عبار ه با قاهاق کاال و ا


