
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 گروه اقتصاد- 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش     

 هاي مقام معظم رهبري در سالرصد توصيه

 "حمايت از کاالي داخلي ايراني "

 (7) 
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 مقدمه 

 را مي توان عصاره اي از نام گذاري دوسال قبل "حمايت از توليد کاالي ايراني "به عنوان 1397نام گذاري سال 

 مقاومتي؛ اقتصاد را مي توان  اقتصاد سياستهاي کلي بند ۲۴ نگاه . زيرا که، از1دانست 1396و  1395يعني  سال

به فرموده مقام معظم رهبري  .است "ايراني کاالي از حمايت" خالصه کرد که همان شعار سال يعني کلمه 3 در

شعار امسال براي حل مشکالت کشور،  مخاطب گسترده تري را در برمي گيرد؛ که هم مسئولين و هم مردم مي 

 باشند.

رت اسووت از توليد همه بايد کار کنند و محور هم عبا "فرمايند: له ميدر تاييد و اهميت اين موضووون ني ، معظم 

مچنين، در ه "تعقيب کنند بسياري از مشکالت اقتصادي و اجتماعي حل خواهد شد.ملي؛ اگر توليد ملي را همه 

موضووون تیکيد  مجدداٌ بر اين ،1397در اولين روز از سووال  (ن)يرضووو مطهر حرم مجاوران و زائران انبوه اجتمان

ست: شکالت يهمه "شده ا شور م ست؛ حل قابل ک شور در ما ا شکلي هيچ ک شد حل قابل که م  يچه نداريم؛ نبا

 حل ابلق کشور مشکالت يهمه امّا هست، مشکالت. نداريم باشد هابيگانه دست آن حلّ و آن کليد که مشکلي

 "...است کشور مسئولين و ايران ملّت خود دست هم کليدش است،

شمندانه برخورد کند، مي شمن هو شه هاي د سالمي بتواند با نق ست گره هحال، براي آنکه نظام ا صلي باي اي ا

ري از مشووکالت اقتصووادي کشووور را شووناسووايي کرده و اقدام به برطرا کردن آنها نمايد؛ که به ا عان بسوويا

ها ني  در گره است و راهکار باز کردن اين« بيکاري»و « رکود توليد»کارشناسان گره هاي اصلي اقتصادي کشور ،

نات حضوورت آيت ت اين راهکار ني  در بياتقويت و حمايت همه جانبه از توليد ملي نهفته اسووت. وگونگي و ال اما

 اهلل خامنه اي در اجتمان زائران حرم رضوي تبيين و مشخص شده است. 

د تالش دارد اي خوهاي خبري معاونت سياسي، در راستاي رسالت رسانهدر اين ميان، گروه اقتصاد اداره پژوهش

حمايت  خصوص رهبري، در معظم مقام فرمايشاتبا رصد اقدامات مسئوالن و راهکارهاي کارشناسان بر مبناي 

استخراج شده  1397محور که از بيانات ايشان در سال  9هاي هفتگي دراز توليد کاالهاي ايراني، در قالب گ ارش

 ها و نيازهاي تحقق شعار سال قرار دهد:است، مخاطبان را در جريان فعاليت

                                                           
 "توليد و اشتغال اقتصاد مقاومتي؛ "و"اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل "- 1
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تولید مبتنی بر دانش و فناوری 

مدیریت واردات 

رقابت پذیری در تولید کاالهای  صادرات محور  

سرمایه گذاری در تولید

تقویت بنگاه های کوچک و متوسط 

رفع موانع و بهبود کیفیت تولید 

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

مبارزه با قاچاق

شکل گیری فرهنگ جهادی تولید
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 از: مهمترين محورهاي رصد شده از نکات فوق عبارتند

 ولينئالف: مس

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری  -1

 

 

 

 

 

 

ــی از • ــام کشــور جم  ــت آرد و ن ــود کیفی ــرای بهب ب
دوره نانوایام منتخب استام تهرام برای شـرکت در

س ی .کشور فرانسه اعزام شدندآموزشی نانوایی به
یفیت ما بر این است با نگاهی علمی و دانش بنیام ک

97/3/22تسنیم .آرد داخلی را افزایش دهیم

آرزو  حاجی آقازاده ، 
م اوم امور زنام و 
:خانواده رئیس جمهور
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 سرمایه گذاری در تولید -2

 

 

 

 

  

و صـادق نجـفی ، رییـس سـازمام صنایـع کوچـک
واحـد تولیـدی بـا 3۵اکنـوم : شـهرکهای صن تـی

سرمایه گـذاری خـارجی  در دسـت سـاخت اسـت، 
واحـد ایـن ت ـداد  در  داخـل شـهرکها قـرار 2۸

میلیارد دالر 2/۸دارنـد کـه سرمایه گذاری در آنها 
97/3/22روزنامه عصر اقتصادی .است
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 رفع موانع تولید -3

  

 

:نهاوندیام ، م اوم اقتصادی رئیس جمهور

4200ا با نرخ مردم به ویژه تولید کنندگام، وارد کنندگام و صادرکنندگام نگرام نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور ر
ر این و همه چیز را دریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیمبا سیاست های جدید در بازار ارز در تالشیم تا.تومام تأمین می کند

97/1/22فارس .بازار شفاف کنیم

بهروز اسودی ، رئیس سازمام صن ت ، م دم و تجارت استام سمنام

مصوبه 142۶واحد تولیدی استام سمنام  بررسی و در جهت رفع موانع، ۵۸4در بخش رفع موانع تولید کارگروه تاکنوم مشکالت 
و درخواست از بانکهای .درصد مصوبات اجرایی شده و مابقی در دست اجراست۶7به تصویب اعضای کارگروه رسیده است که 

97/3/21ایسنا .عامل جهت تسریع در پرداخت تسهیالت و ت یین تکلیف پرونده های راکد در بانکها انجام شد 

عبداهلل رضیام، عضو کمیسیوم صنایع و م ادم مجلس

با عرضه .در بورس، قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا ت یین می شود که این امر ما را در مسیر اقتصاد بازار هدایت می کند
به طوریکه با مواد اولیه در بورس کاال، شرایط برای خرید مواد مورد نیاز صنایع به مراتب بهتر و آسام تر از سال های گذشته شده

ایلنا .  خاذ کنند توجه به شفافیت آماری که بورس ارائه می کند، مسووالم می توانند در جهت تنظیم بازار تصمیمات دقیق تری ات
97/3/20

گزارش ایلنا

۵سقف بانک مرکزی انجام حواله ارزی به منظور واردات کاال برای شرکت های تولیدی را در صورت تأیید وزارت خانه مربوطه تا
97/3/19ایلنا .میلیوم یورو یا م ادل آم به سایر ارزها بالمانع اعالم کرد
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 مبارزه با قاچاق-4

 
  

سخنگوی ، حمیدرضا غزنوی
انجمن تولیدکنندگام لوازم

:  خانگی

۶در ، کاالی لوازم خانگی کد دار می شود•
کد رهگیری برای 97ماهه نخست سال 

کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی و 
97/3/20ایلنا .قاچاق داده می شود

ایع مدیرکل دفتر صنهاشمی ، 
فلزی و لوازم خانگی وزارت 

:صن ت، م دم و تجارت

با گذشت یک سال از اجرای طرح کنترل •
ی قاچاق کاال حال نوبت به کاالی لوازم خانگ

اسه کاال داخلی رسیده که نسبت به دریافت شن
از سوی دیگر تولیدکنندگام .اقدام کنند

اه داخلی پس از دریافت شناسه کاال در سه م
باید نسبت به دریافت 97آخر سال 

دات کدرهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولی
ی داخلی اقدام کنند و در غیر این صورت کاال

شناخته شده و قاچاقموجود در بازار به عنوام
روزنامه دنیای اقتصاد  .جمع آوری خواهد شد

97/3/21
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 شکل گیری فرهنگ جهادی تولید -۵

 

 

 

  

:بیژم زنگنه وزیر نفت

میدام نفتی و نگهداشت، نوسازی و بهسازی 29تأمین سرمایه افزایش تولید در 
، تجهیزات این میادین با سرمایه مردمی، خبری امیدبخش از وزارت نفت است

م، طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدام های در حال بهره برداری در ایال29
ر خوزستام، گچسارام، فالت قاره و فارس طراحی شده که پول و سرمایه آم قرا

97/3/19تسنیم .است از طریق مردم تأمین مالی شود
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 ب: کارشناسان 

  یبر دانش و فناور یمبتن دیتول-1

 

 

 صادرات محور کاالهای رقابت پذیری در تولید -2

 

ی برای تحقق سیاست ها: کمال اطهاری ،  پژوهشگر اقتصاد 
مورد آم اقتصاد مقاومتی بایسته هایی مطرح است که نخستین

رتبط، در توس ه اقتصاد دانش بنیام با شکل گیری نهادهای م
دانش بنیام زمینه ها و زیربناها می باشد برای دستیابی به اقتصاد

ی باید شرایط الزم برای ابداع و نوآوری فراهم آید تا توانای
ولید تبدیل ایده ها به محصوالت از طریق سرمایه گذاری، به ت

97/3/21ایلنا .محصوالت جدید منجر شود

بهره : یوناتن بت کلیا ، عضو کمیسیوم عمرام مجلس
گیری راه آهن از واگن ها و ریل های تولید داخل  
ل موجب  صرفه جویی ارزی و تقویت تولیدات در داخ
د کشور  است  و ف ال کردم کریدورهای ریلی در رش
یار صادرات کاالی ایرانی و رونق صن ت ترانزیت بس

97/3/20روزنامه ابرار اقتصادی .موثر است


