
 به نام خدا

 1399 سال در تولید بسته سیاستی جهش

 1راهكارهاي و هاچالش

آحاد  زندگی در محسوس تغییر ایجاد بر ایشان تأکید و تولید جهش عنوان با رهبری معظم مقام سوی از 1399 سال گذارینام پیرو

، کمیته علم و سال شعار تحقق بسته سیاستی تهیه مبنی بر قرارگاه جنبش استادی سازمان بسیج اساتید مصوبات همچنین و مردم

مجلس،  هایپژوهشموجود در مرکز  هایگزارش سیاستی جهش تولید نموده است. پیشنهادیفناوری مبادرت به تهیه بسته 

 و دیدگاه اساتید ارجمند همراه در کمیته، هااستانکمیسیون ویژه جهش تولید، موسسه مطالعات بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق 

 تهیه و تدوین این بسته گردیده است. مایهدست

 اعم ( کشور در تولید بخش به ورود برای کافی انگیزه است شده موجب ،وکارکسب نامساعد محیط و تولید نظام نامطلوب وضعیت

 گذاریسرمایه و گریواسطه سوداگری، به مربوط بازارهای که است شرایط این در باشد، نداشته وجود) کشاورزی و معدن صنعت، از

 (تولید بخش در نامطلوب گذاریسرمایه .کندمی پیدا سوق بازارها این سمت به نقدینگی و شوندمی مواجه هجوم با ارز و طال در

 تورم، کنترل سود، نرخ ارز، نرخ (کالن اقتصاد سطح در نادرست هایسیاست از برآمده سویک از که ،کشور در) کشاورزی و صنعتی

 وجود به فضایی است شده موجب است، تولیدی و صنعتی درست سیاست و الگو نبود از برآمده دیگر سوی از و ...و بودجه کسری

و  تولید جهش مفهوم و نظري مبانیاین بسته  .باشند نداشته حوزه این به ورود برای را کافی انگیزه گذارانسرمایه که بیاید

 جهت تولید و فرصت رونق هايبرنامه شناسیآسیبو  تولید جهش سال شروع در و )جهان( ایران اقتصادي مختصات

و البته  پردازدمیتولید  جهش برنامه رئوس و هاپیشران ،هامحرک تولیدي و در انتها به و اقتصادي جهش به دستیابی

 .مایدنمیدر اسناد پشتیبان رصد و پایش  صرفاًمعیوب ساختاری و سنواتی را  هایچرخهبه جهت تسریع در تدوین بسته ورود به 

 متمرکز باشد داشته وجود جاری سال در آن شدن عملیاتی و اجرایی قابلیت که مدتکوتاه ،سیاستی پیشنهادهای و راهكارها ارائه 

 ارزی، و بانكی پولی، حوزه ،وکارکسب محیط حوزه محورهای در گزارش این در عملیاتی و راهبردی اقدامات و كارها. راهگرددمی

 مبانی همراه به راهكارها سرفصل نیز گزارش انتهای در و است شدهبندی دسته ریزیبرنامه و کالن اقتصاد حوزه و بازرگانی حوزه

 .است شده مشخص اجرا و پیگیری جهت متولی دستگاه و قانونی

 

 Economic Catch up (اقتصادي جهش) تولید جهش مفهوم و نظري مبانی .الف

 ریفتعا -اول 

 آن تبعبه و تولید تابع شیفت معنای به تولید جهش ت.اس تبیین قابل اقتصادی جهش چارچوب در تولید جهش خالصه طوربه •

 .است فناوری و یوربهره کار، نیروی سرمایه، بر مشتمل عوامل کلیه جهش

                                                           
 دکتر ساسان شاه ویسیو ناظر علمی  کمیته علم و فناوری قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور. رئیس کمیته1 



 متوسط درآمد تله از توسعهدرحال کشورهای که است فرایندی اقتصادی جهش صنعتی، و اقتصادی گذارییاستس ادبیات در •

 یافته توسعه کشورهای با را خود فناورانه هاییتقابل و سرانه درآمد صنعتی، توسعه هاییشرانپ تحریک و شناسایی با و کرده گذر

 .دهندمی کاهش

 را جهش توانیم اقتصاد، در توسعه و رشد هاییهنظر از مفهومی برداشت با)اقتصادی جهش ( کلی جهش ترمینولوژی تحلیل در

 پایدار رشد به دستیابی آن غایی هدف که کرد تفسیر GDP یا داخلی ناخالص تولید در پرشتاب و سریع کمی تغییر یک عنوانبه

 و امكانات از بهینه یریگبهره با تولید رونق تحقق در شتاب ایجاد توانیم را تولید جهش همچنین .است توسعه و یكنواخت و

 اقتصادی رونق ایجاد جهت مرتبط اشخاص و نهادها کلیه هماهنگی و مشارکت با و المللیینب و یامنطقه ملی، محلی، هاییلپتانس

 .کرد تعریف سازد مطرح قوی کشور یک عنوانبه را کشور که سطحی تا پایدار اجتماعی و

 تولیدي يهاجهش انواع - دوم

 تولید؛ جدید یهاحوزه به ورود و اقتصاد ساختار تغییر (،بخشی بین) بلند جهش -

 .بخش یک در ارزش یرهزنج توسعه و فناوری یهانسل بین در حرکت (،بخشی درون) کوتاه جهش -

 

 

 تولید جهش مسیر در سیاستی پارادایم تغییر -1 شكل

 تجاری، صنعتی، هاییاستس از طیفی نیازمند تولیدی و اقتصادی جهش مسیر در کشورها است شده داده نشان (1) شكل در که همانطور

 .است اهمیت حائز بسیار نیز هایاستس این کردن هماهنگ و کردن یكپارچه موضوع ،روینازا .هستند نوآوری و فناوری

 فرصت پنجره سه توأمان و بهینه استفاده: الزامات - سوم

 نهادی هماهنگی -

 تقاضا تحریک -

 نوین هاییفناور -



 به فناوری و تجارت صنعت، کالن، اقتصاد سطوح در هماهنگ و هدفمند سیاستی ابزارهای از یامجموعه امر، این تحقق برای •

 این در .شود ( تسهیلباال افزوده ارزش با) تولید هاییشرانپ سمت به نقدینگی و سرمایه جریان هدایت تا شودیم گرفته کار

و  داریتاولو هاییتفعال رشتهانتخاب  (catch up Path-جهش  مسیر انتخاب و (Targeting) یریگهدف چارچوب

 .است یدتأک مورد پیشران(

 

 تولید جهش به دستیابی نوین يهاگام -2 شكل

 

 تولید جهش سال شروع در )جهان( ایران و اقتصادي مختصات ب.

 شرایط ترینیطوالن و ترینیقعم از یكی آستانه در جهان اقتصاد که است شده ابالغ شرایطی ر د تولید جهش رشعا ،یطورکلبه •

 1398 سال در ایران اقتصاد اصلی متغیرهای وضعیت دارد. قرار (میالدی 2007 رکود از ترگسترده و تریقعم احتماالً) رکودی

 .است تورمی رکود پدیده وجود از حاکی

 هایمتحر تشدید شرایط در ایران اقتصاد تقاضاي و عرضه طرف دو تأثیرپذیري جزئیات -3 شكل

 

 



 نرخ بودن باال (،درصد – 6/7 اقتصادی رشد) اقتصادی رکود شامل ایران اقتصاد در تولید جهش روی پیش موانع خالصه طوربه •

 دولت ارزی ینتأم محدودیت مالیاتی، درآمدهای طریق از دولت مالی منابع ینتأم دشواری (،درصد 50 تولیدکننده تورم) تورم

 کاهش از ناشی مؤثر تقاضای کاهش دولتی، هاییبده و بودجه کسری افزایش آن، قیمت افت و نفت صادرات محدودیت واسطهبه

 باال نتیجه در گذارییهسرما برای مولد یهابخش پایین جذابیت تولید، یهانهاده قیمت افزایش دولتی، مخارج و خانوار درآمد

 ینترمهم چارچوب این در .است بانكی تسهیالت از تولید مولد یهابخش سهم کاهنده روند و غیرمولد بازارهای بازدهی نرخ بودن

 .است تولید بخش تقاضای ساماندهی و تحریک کالن، اقتصاد سطح در پیشران

درصد - (1390 سال ثابت قیمت به) هابخش یرز تفكیک به کشور اقتصادي رشد -4شكل 

 

 

 ديقتصاا هايبخش در تولید جهش ظرفیتشناسیج. 

 صنعتبخش 

 هاییتظرف که ستا یدر حال ینا. نیست رداربرخو باشد شتهدا باید که جایگاهی از خلیدا ناخالص تولید در متأسفانه صنعت بخش

 یرز در تولید خالی هاییتظرف ،مهندسی یالنالتحصفارغ عظیم حجم ،باال فنی نشدا به نسبت یژهوبه زهحو ینا در دییاز هبالقو

 شناخت بخش در .ستا هنشد دهستفاا یدوشایدبا که گونهآن هایتظرف ینا مختلف الیلد به لیو دارد دجوو مختلف یهابخش

 ششم برنامه نقانو محكاا ،متیومقا دقتصاا کلی هاییاستس ،صنعت بخش در منظا ستیدباال دسناا به توانیم یافزارنرم هاییتظرف

 ،یرپذرقابت تولید نعامو فعر نقانو ،خدماتی و یتولید انتو از دهستفاا کثراحد نقانو ،وکارکسب محیط مستمر دبهبو نقانو ،توسعه



 عملیاتی و ییاجرا یهادستگاه سطح در ییاجرا هاینامهیینآ و راتمقر و عداقو بر تمرکز با و دوم مگا بیانیه هاییاستس دن،معا نقانو

 18 هتبصر ظرفیت از دهستفاا ،تولید فنی تمكاناا و یافزارسخت هاییتظرف بخش در. دکر رهشاا ماندهینزم روی نیناقو دننمو

 هاییتفعال شتهر کثرا در صنعتی اتتجهیز و آالتینماش زینوسا لویتاو با ملی توسعه وقصند یالیر منابع و 1399 لسا جهدبو نقانو

. دگیر ارقر توجه ردمو تواندیم نمعد و صنعت بخش در تولید جهش فهد به ستیابید در كپوشا و نساجی صنایع خصوصبه صنعتی

 مانند مصرفی لیهاو ادمو و گلوگاهی تقطعا برخی یازموردن اتتجهیز هعمد یساز یداخل م،لومینیوآ و مس د،فوال هنجیرز در

 هدانخو دجوو تولید نمكاا هاآن ونبد و هستند تیواردا که هغیر و لومیناآ درپو ،یاژهافرو آل ز،نسو ادمو برخی ،فیتیاگر یهاودلكترا

 .ستا لتدو توسط یشیاندچاره مندزنیا ،شتدا

 معدنی صنایع و نمعد بخش

 متوسط طوربه خیرا یهاسال در کهیطوربه ،رودیم رشما به رکشو دقتصاا مهم یهاحوزه از یكی انیرا معدنی صنایع و نمعد بخش

 آن، یهاهکنسانتر و مس دی،فوال تمحصوال و دفوال. ستا داده صختصاا دخو به را رکشو غیرنفتی دراتصا ارزش صددر 20 از بیش

 به انیرا تیِدراصا معدنیِ تمحصوال ینترمهم ،میکاسر وکاشی  و تزئینی ،ساختمانی یهاسنگ روی، و بسر ،کلینكر و نسیما

 رتتجا و تولید ان،یرا دقتصاا علیه المللیینب هاییمتحر غمرعلی. ستا سیاآ قشر بجنو یهارکشو سایر و چین ،همسایه یهارکشو

 ستا ییهاحوزه از یكی بخش ینا و ستا دهبو اههمر شدر با 1398 و 1397 یهاسال در معدنی صنایع و دنمعا یهابخش غلبا در

 ده وجز و نجها در زگا پایه بر سفنجیا هنآ هتولیدکنند ینتربزرگ انیرا حاضر لحا در. ستا گرفته هایمتحر از را یرتأث کمترین که

 فکتشاا دن،معا اجستخرا و ریحفا آالتینماش ینتأم ،معدنی صنایع و دنمعا زهحو در همچنین. ستا دفوال هتولیدکنند نخست رکشو

 .دارد همیتا ربسیا ،هستند تیواردا عمدتاً که نیكیولكترا کنترلی اتتجهیز و ونقلحمل سنگین هایینماش ،یمنیا اتتجهیز

 متوسطِ و کوچک دنمعا یسازفعال ،وکارکسب یفضا ساسیا یهاچالش ریفو فعر مندزنیا معدنی صنایع و دنمعا در تولید جهش

 ستا زمال همچنین. ستا باال ودهفزا ارزش با و پیشرفته تمحصوال تولید و ارزش هنجیرز توسعه ایبر هایییاستس ذتخاا و لغیرفعا

 صنایع و دنمعا توسعه سمت به نقدینگی حرکت ایبر خصوصی بخش ایبر بیتاجذ دیجاا منظوربه لتدو گرییتصد کاهش تا

 ،جهانی دقتصاا بر حاکم یلگوهاا تغییر و ناوکر ریبیما عشیو به توجه با که ستا زمال نیز نكته ینا به توجه. دشو منجاا رکشو معدنی

 ه،شد سیدرسر تتسهیال لمهاا و وکارکسب وعشر ایبر یمتقارزان بانكی تتسهیال یعطاا: مانند حمایتی هاییاستس ذتخاا وملز

 تسهیل ایبر هکرامذ و شتیابهد یهاپروتكل تعریف دن،معا لتیدو قحقو در تخفیف و معافیت ،بیمه و تمالیا هاییفتخف و معافیتها

 حمایتی هاییاستس ذتخاا ونبد و ستا وریضر و زمال زهحو ینا در هشد کرذ اردمو بر وهعال ،...و مینیز دراتصا یژهوبه دراتصا

 .شد هدانخو محقق معدنی صنایع و نمعد بخش ینا در تولید جهش افهدا ،الذکرفوق

 یانبندانش زهحو

 مطلوبی دعملكر نیز آورینو جهانی اخصــش ینا بر وهعال. تــسا رداربرخو بیــمناس عیتــضو از وری،فنا و علم در انیرا هجایگا

 یبندرتبه ینا یهاروــکش جمع به دی،میال 2011 لاــس از که انیرا. 1 تــسا داده ناــنش دخو از اخصــش ینا در انیرا از

 (2016) 78 و (2015) 106 (،2014) 120 (،2013) 113 یهارتبه رکشو 129 بین در نستهاتو گذشته یهاسال در ،ستا پیوسته

 گرفته ارقر ام 75 هجایگا در ارشگز خرینآ در انیرا کهیدرحال و شدهحفظ نیز خیرا لاــس دو در دی،عوــص ندرو ینا. دگیر ارقر

 توجه نیز گذشته یهاسال در. دگیر ارقر جنوبی و یمرکز یسیاآ دوم و جهانی ام 65 رده در ستا نستهاتو د،خو بلند جهش با د،بو

 یالنالتحصفارغ در باال ریبیكا به توجهبا  و است هشد یانبندانش زهحو در لفعا یحدهاوا و هاشرکت خصوص خ در یمناسب نسبتاً



 ینا تــسا زمال لبتها که دارد دجوو یانبندانش یهاشرکت دعملكر کیفی و کمی یتقاار در دییاز ربسیا هبالقو هاییتظرف ر،شو ک

 یهاشرکت طتباار و دگیر رتصو مندقاعده و صولیا صورتبه رکشو در هنشگادا و صنعت بطهرا حالــصا به با توجه مدتیانم در مهم

 زهحو در تولید فنی تمكاناا و یافزارسخت هاییتظرف بخش در. دگیر رتصو وریفنا و علم جعامر عنوانبه هادانشگاه با یانبندانش

 گذارییهسرما وقصند 5 ،یردولتیغ وریفنا و هشوپژ وقصند 43 ،شكوفایی و آورینو وقصند توانیم یانبندانش یهاشرکت

 .برشمرد یانبندانش شرکت 4909 ادتعد و فرا بورس در لفعا نهراجسو

 با یانبندانش یهاشرکت تأسیس در تسریع و تسهیل اول، صلیا رمحو دو در عمدتاً زه،حو ینا در تولید جهش تماالزا ینترمهم

 تولید دبهبو و تقاار ایبر یانبندانش یهاشرکت ظرفیت یریکارگبه دوم، و هازمجو ورصد در یرضروریغ سیاکروبر و یندهافرا فحذ

 سمیر یهادنها و یافزارنرم هاییتظرف. شودیم خالصه تخدما و ورزیکشا ،معدنی ،صنعتی مختلف یهابخش در هاشرکت سایر

 ،شكوفایی و آورینو وقصند تخدما و یانبندانش مؤسسات و هاشرکت از حمایت نقانو شامل عمدتاً ،یانبندانش یهاشرکت زهحو در

 لتدو مالی راتمقر از بخشی تنظیم نقانو به ادمو برخی قلحاا نقانو و یرپذرقابت تولید نعامو فعر نقانو ،توسعه ئمیدا محكاا نقانو

 .ستا

 زگا و نفت بخش

 همچنین و رکشو مالی ضعیتو با منابع ینا طتباار هنحو به توجه با کهیطوربه. شودیم بمحسو انیرا دقتصاا انپیشر زگا و نفت

 نفت صنعت در. ستا رنتظاا از دور کامالً دیقتصاا نقرو و جهش از عما دیقتصاا افهدا به نیل ،تولید دهنها عنوانبه هاآن هجایگا

 بشكه نمیلیو 2/5 ودحد نهروزا هاآن پاالیشی زیگا تمیعانا و مخا نفت انمیز که دارد دجوو نفت هپاالیشگا 10 حاضر لحا در رکشو

 بیش و یاییدر و خشكی ریحفا کلد 75 دنبو دارا با رکشو نفت صنعت. دارد دجوو زگا هپاالیشگا 8 ودحد نیز زگا صنعت در. ستا

 مناسبی فنی تمكاناا و ظرفیت از نفر ارهز 10 لشتغاا و زگا و نفت صنعت اتتجهیز ساخت در لفعا خصوصی بخش شرکت 800 از

 اومتد رتصو در و هماند بالاستفاده ظرفیت ینا از دییاز بخش ،هایمتحر از ناشی تمشكال و تقاضا دکمبو لیلد به که ستا رداربرخو

 .فتر هداخو ستد از مراتببه تیآ یهاسال در پتانسیل ینا یریپذبرگشت نمكاا یطاشر ینا

 فمصر در صددر 11/5 ودحد شیمیوپتر راكخو و صددر 25 ودحد ونقلحمل بخش ،صددر 26 از بیش صنعت بخش 1396 لسا در

 مالی منابع متأسفانه که گیردیم رتصو یطیاشر در رکشو یازموردن ژینرا از انمیز ینا تأمین 1.شتنددا سهم رکشو ژینرا نهایی

 ضمعر در تیآ یهاسال در را رکشو ارپاید منیتا تأمین ضعیتیو چنین. نیست هتولیدکنند یهاشرکت رختیاا در یباثبات و مطمئن

 بطهرا اومتد رتصو در الذ. دکر هداخو جهامو یتودمحد با ژینرا مطمئن عرضه به ستیابید و رداریبرخو و دهدیم ارقر یجد سیبآ

 به لتدو و حاکمیت دیكررو عنو ژی،نرا یاحامله به هدفمند یرغ نهرایا ختداپر ژی،نرا کنندهعرضه یهاشرکت بر حاکم کنونی مالی

 چنین در ژینرا عرضه کفایت ص،خا یمعنا به زگا و نفت و معا یمعنا به ژینرا فمصر ندرو حفظ همچنین ژی،نرا بخش و زگا ،نفت

 در سمیر یهادنها و یافزارنرم هاییتظرف بخش در .دبو هداخو ارناپاید و نامطمئن تیآ یهاسال در ژینرا بخش بر نیاحكمر هشیو

 ،توسعه ششم برنامه محكاا ،متیومقا دقتصاا کلی هاییاستس ژی،نرا بخش در منظا کلی هاییاستس توانیم ژی،نرا زهحو

 فعر نقانو ،توسعه یهابرنامه ئمیدا محكاا نقانو 12 دهما ،هایارانه یهدفمند نقانو ژی،نرا فمصر یلگوا حصالا کلی هاییاستس

 نفت دستییینپا صنایع توسعه از حمایت نقانو(  2 لتدو مالی راتمقر تنظیم به ادمو برخی قلحاا نقانو ،یرپذرقابت تولید نعامو

 به ز،گا و نفت بخش در یطورکلبه .دبرشمر را دوم مگا بیانیه هاییاستس و میدمر گذارییهسرما از دهستفاا با زیگا تمیعانا و مخا

 ملی شرکت ایبر ارپاید منابع دنبو و دممر و حاکمیت بین جتماعیا اردادقر دجوو معد ،نفت و لتدو مالی بطهرا دننبو مشخص لیلد

 و وشفر هاییتمحدود و تحریم مانند زابرون یمتغیرها یباال اریثرگذا ،طرفیکاز نفت وزارت یرمجموعهز یهاشرکت یگرد و نفت



 را تولید جهش فهد به ستیابید نمكاا ،یگرد فطر از نفت وزارت یرمجموعهز یهاشرکت در گذارییهسرما یهاپروژه مالی ینتأم

 کاهش بر مبنی گبلومبر بینییشپ و رالد 20 از کمتر به نفت قیمت شدید فتا حاضر لحا در. داد قرار خواهد مبهاا از ایهاله در

 .ودفزا هداخو شدتبه زگا و نفت بخش فعلی یهاچالش بر رالد 8 ودحد به انیرا سنگین نفت قیمت

 دستییینپا صنایع و شیمیوپتر بخش

 باوجود که ،هستند لفعا رکشو در شیمیوپتر لمحصو تن نمیلیو 74 سمیا ظرفیت با شیمیوپتر شرکت 57 ودحد حاضر لحا در

 یازموردن ارز تأمین مسئله 1398 و 1397 یهاسال در ،صنعت ینا تمحصوال دراتصا ارزی یمدهادرآ محل از رکشو صخا یطاشر

 دهبو یرگذارتأث نیز رکشو ملی منیتا در ،ملی دقتصاا در تأثیر بر ونفزا شیمیوپتر صنعت تیرعبا به. شد مدیریت نمكاا حد تا رکشو

 هتبصر 3 ءجز مطابق. ستا وریضر ارزش هنجیرز تكمیل و شیوفر مخا از یجلوگیر و صنعت ینا توسعه به توجه ،منظر ینا از. ستا

 تن نمیلیو صد به باید برنامه نقانو ایجرا خرآ تا شیمیوپتر تمحصوال تولید ظرفیت ،توسعه ششم برنامه نقانو 44 دهما الف بند

 .یابد یشافزا

 میـــسا ظرفیت با یمیپتروش حطر 25 دلمعا ،1400 لسا نپایا تا است هشد رمقر یمیپتروش صنایع ملی شرکت برنامه سساا بر

. ست(ا راكخو تأمین یهاطرح و كمونیاآ اوره ل،متانو توالـــمحص املـــش هاطرح هعمد) دـــبرس یبرداربهره به تن نمیلیو 34/7

 با حطر 3 ،صددر 90 از بیش فیزیكی پیشرفت با حطر 7 حطر ادتعد ینا از 1398 لسا مهرماه نپایا تا ،شرکت ینا ارشگز سساا بر

 2 و صددر 70 تا 45 فیزیكی پیشرفت با حطر 8 ،صددر 70 از بیش فیزیكی پیشرفت با حطر 5 ،صددر 80 از بیش فیزیكی پیشرفت

 به شودیم دنهاــپیش روــکش مالی منابع یتودمحد به توجه با. تــسا اجرا ستد در صددر 35 از کمتر فیزیكی پیشرفت با حطر

 لویتاو خلدا نایعــص یازموردن توالــمحص تأمین با مرتبط یهاطرح یا و باال فیزیكی رفتــپیش با یمیــشوپتر یهاطرح ایجرا

 محصول که است خمین منطقه در قعوا " مرپلی یاآر دی یمیپتروش حطر یاجرا ستد در یهاطرح از یكی نمونه ایبر. دوــش داده

 به نسبت حطر ینا فیزیكی پیشرفت هرچند. ستا صددر 79 فیزیكی پیشرفت با و تن ارهز 175 ظرفیت با پروپیلنیپل حطر ینا

 تواندیم حطر ینا ایجرا به لویتاو ،خلدا زاربا زنیا و روـــکش در پروپیلنیپل دکمبو به توجه با ماا ،تـــسا کمتر هاطرح از برخی

 .باشد مؤثر خلیدا صنایع تولید جهش در

 ایبر سسترد در مهم هایینهگز از ،یمیپتروش حوزه در گذارییهسرما سمت به رکشو دقتصاا در ایسرمایه هاییتظرف یتاهد

 در با و هاطرح ستدر بنتخاا با هایهسرما بجذ ،شیمیوپتر صنعت بیتاجذ به توجه با. ستا صنعت ینا یهاپروژه تكمیل و توسعه

 .باشد یابیدستقابل تواندیم میدمر کترمشا اوراق وشفر طریق از آن مناسب و مشخص یابیزاربا و دآوریسو نظر گرفتن

 قبر بخش

 ریپیمانكا و یتولید رگبز و متوسط هبنگا 1000 دنبو دارا با قبر صنعت ،تولید فنی تمكاناا و یافزارسخت هاییتظرف بخش در

 کل از صددر 90 از بیش حاضر لحا در. ستا رداربرخو باالیی ینتأم هنجیرز و ساخت انتو از ،کوچک یهاشرکت 1500 ودحد و

 دییاز همیتا از (یرپذ یدتجد) نو هاییانرژ به توجه نمیا ینا در. دارد تعلق قبر صنعت به رکشو مهندسی فنی تخدما دراتصا

 هاییانرژ تضمینی خرید سیاست ایجرا یبرا زمال راتعتباا که هشد موجب قبر ارضعو محل از مالی منابع یتودمحد. ستا رداربرخو

 یهارهكارا از یكی. نباشد یرپذ یدتجد هاییانرژ توسعه ایبر توسعه ششم برنامه نقانو (50) دهما در رمقر فهد بر منطبق یرپذ یدتجد

. ستن افغانستاا و نپاکستا یهارکشو به دراتصا باهدف رکشو قشر در یژهوبه یرپذ یدتجد هاییانرژ توسعه ،یطاشر ینا از رفتبرون



 و نپاکستا رکشو هاآن یتولید قبر مقصد که ستا دیبا هاییروگاهن توسعه ایبر باال پتانسیل با حیانو ازجمله رکشو شرقی حیانو

 .دبو هداخو واتمگا ارهز 4 و 8 انمیز به ترتیب به قبر دکمبو با نفغانستاا

 که یریپذ یدتجد هاییروگاهن اثحدا صولیا فقتنامهامو ورصد ساتبا که ستا ینا دنمو حمطر مینهز ینا در توانیم که دیپیشنها

 قبر بخش در تولید جهش تماالزا ینترمهم .هدد ارقر دخو نخست لویتاو در را شودیم درصا همسایه یهارکشو به شانیدیتول قبر

 نتهاییا هنجیرز و یازموردن تخدما و اتتجهیز هکنند تولید یهابنگاه از قبر صنعت لیهاو هنجیرز به سیستماتیک و جامع هنگا ر،کشو

 دارد دجوو ریپیمانكا و یتولید رگبز و متوسط هبنگا 1000 از بیش هنجیرز ینا ایبتدا در. ستا قبر یعزتو و لنتقاا ،تولید یعنی آن

 .ستا ارز خنر جهش تتبعا از متأثر بیشتر و لیهاو ادمو ،تقاضا دکمبو ،وکارکسب یفضا دنبو نامناسب چالش با عمدتاً که

 یراقتصادیغ و مالی نامناسب رساختا و زهحو ینا در بد نیاحكمر و حاکمیتی رساختا در ضعف ر،کشو قبر صنعت در مشكل ینترعمده

 فعالیت نمكاا عموضو ینا و شودیم تحمیل رکشو قبر صنعت هنجیرز کل به وار مینودو صورتبه آن اتثرا که ستا قبر صنعت

 که ایبهگونه ،ندزمی مندا شدتبه زهحو ینا در نطمیناا معد و گذارییهسرما یسکر به و شودیم مانع را خصوصی بخش کارآمد

 .گیردیم رتصو یکند به قبر یعزتو و لنتقاا ،تولید هاییرساختز در گذارییهسرما

 طبیعی منابع و ورزيکشا بخش

 ورزانکشا یآموزحرفه وری،فنا سطح دبهبو ،تولید هاییرساختز حصالا مندزنیا ورزی،کشا تمحصوال تولید در ارپاید کفاییدخو تحقق

 یهابخش سایر از متأثر نیز ورزیکشا بخش. ستا گیرافر ارزش هاییرهزنج ارستقرا طریق از ساسیا تمحصوال تولید ساماندهی و

 حفظ بهانه به هغیر و جتماعیا و دیقتصاا ،سیاسی مختلف الیلد به ،سالمیا بنقالا از پس یژهوبه و گذشته یهادهه در دی،قتصاا

 رتصو در کهیدرحال. شد هایتفعال در یتعدم شفاف و مدیریت ءسو نوعی رچاد ،ییاغذ منیتا ایبر چالش وزبر از یپیشگیر و یطاشر

 یهاضعف فعر و یتولید یهانظام تقویت ایبر فرصت بهترین به توانستیم یطاشر ینا ورزی،کشا توسعه مشخص یتژاسترا دجوو

 ساسیا طوربه دارد جا که ستا هماند لمغفو ورزیکشا بخش در دییاز هاییتظرف .دشو تبدیل رکشو نفتی دقتصاا از ناشی ریساختا

 ازجمله ورزیکشا یو گردشگر ردارینباا ،تكمیلی و تبدیلی صنایع ورزی،کشا تخدما یهابخش یرز. دشو ختهداپر هاآن به

 باید بخش رساختا ینگرزبا در و ستا هنیامد عمل به هاآن از نیاچند دهستفاا که هستند ورزیکشا بخش در شغلی هاییلپتانس

 .گیرند ارقر مدنظر یطورجدبه

 ازحدیشب رفشا بالتبع و مینزسر مایشآ هاییاستس ایجرا دنبو ناموفق در توانیم را دموجو یطاشر اومتد تتبعا و هانشانه از برخی

 یهادهنها به ورزیکشا بخش بستگیوا دیجاا ؛تولید بخش در باال تضایعا ضعو در و پایین کیفیت و یوربهره ؛طبیعی منابع دینابو و

 توسعه و گذارییهسرما به تمایل دنبو ؛ضابطهیب واردات یجهدرنت و ارز دنبو یدونرخ سیاست اومتد ؛ساسیا یکاالها کثرا تولید

 .دکر همشاهد توسعه و تحقیق و تولید بین ضعیف طتباار و ورزیکشا بخش در فعالیت

 دیقتصاا متومقا هاییهپا از یكی دیقتصاا نامساعد یطاشر در بخش ینا رودیم رنتظاا ورزی،کشا بخش یزادرون ماهیت یلبه دل

 یهاونیر شناسایی و ستا طبیعی منابع و ورزیکشا بخش رشكاآ هاییتمز از یكی کردهیلتحص نسانیا یهاونیر دجوو. باشد رکشو

 ادفرا تخصصی و شناسیرکا اتنظر از دهستفاا ایبر یطاشر دنکر همافر ،مدرآکا هاییدها انخوافر ،متخصصین و ننخبگا ،زادرون

 تولید جهش تحقق به شک ونبد ریتجا تمحصوال به علمی تمطالعا نتایج و تمقاال تبدیل ایبر مناسب بیراتد ذتخاا و نظرصاحب

 میدا و گیاهی اتتولید یتقاار یستارا در روزبه و علمی یهاروش یریکارگبه سملمو نتایج از برخی. شد هداخو منجر بخش ینا در



 توسعه و هادام در ییدوقلو زا شگستر ؛پونیکویرا و پونیکروهید نوین کشت هاییوهش ؛یاگلخانه اتتولید شگستر در توانیم را

 .دکر همشاهد...  و رهمنظودو یهادام ورشپر

 و پر نوسان یطاشر وزبر یجهدرنت و نماز گذشت با که ستا داریشهر و منسجم رساختا یک دارای ورزیکشا بخش ییاجرا تتشكیال

. رود رکا به بخش زیسا یقو یستارا در هبالند ینحو به باید که ستا تتجربیا از شمندارز یااندوخته دارای اوان،فر اتمخاطر تجربه

 همچنین و طبیعی منابع و ورزیکشا بخش یوربهره یشافزا نقانو ازجمله مترقی و دمتعد نیناقو دجوو ،تقنینی بُعد در عالوهبه

 مهادا در که هستند حمطر بخش ینا در تولید جهش یهاپشتوانه عنوانبه ،ستیدباال نیناقو و دسناا در ییاغذ منیتا بر تأکید

 انمیتو را طبیعی منابع و ورزیکشا بخش یافزارنرم هاییتظرف ینترمهم خالصه طوربه. گرفت هنداخو ارقر یموردبررس یلتفصبه

 :دبرشمر یرز حشر به

 د؛موجو شاغلین توجهقابل ادتعد اههمر به رکشو سطح در متخصص و دهتحصیلکر نسانیا وینیر .1

 ؛مدتکوتاه در هاآن سازییتجار نمكاا و طبیعی منابع و ورزیکشا مختلف یهاحوزه در هشیوپژ سیعو یهاوردستاد دجوو .2

 ؛هایتظرف عمومی بسیج در نهاگردجها شتال از شمندارز تتجربیا با داریشهر و باسابقه ییاجرا تتشكیال و رساختا دجوو .3

 ؛توسعه نیناقو و منظا کلی هاییاستس در ییاغذ منیتا هیژو هجایگا .4

 23/4/1389 بمصو - طبیعی منابع و ورزیکشا بخش یوربهره یشافزا نقانو .5

 .طبیعی منابع و ورزیکشا بخش با مرتبط و تخصصی نیناقو سایر .6

 یزیربرنامه ورتضر کهیطوربه. ستا رداربرخو بهینه موقعیتی از نجها در ورزیکشا تمحصوال از برخی تولید ازنظر انیرا رکشو

 نگوناگو مناطق در هاآن دیقتصاا و نسبی هاییتمز به توجه با ورزیکشا تمحصوال تولید مناسب عملی یهنمارا ئهارا و کشت

 نگیاها اعنوا تولید ایبر فیاییاجغر ریگازسا دیجاا باعث رکشو در قلیمیا عتنو دجوو ،نمونه عنوانبه ؛ستا سمحسو کامالً رکشو

 بخش دیقتصاا هاییتمز ینترمهم از یكی عنوانبه تواندیم عموضو ینا که ،ستا هشد جهانی رعتباا دارای و باال کیفیت با ییدارو

 در صنایع ینا. دارد دجوو رکشو در مناسبی هاییرساختز نیز ورزیکشا بخش با مرتبط صنایع ازلحاظ. دشو حمطر ورزیکشا

 صنایع (،اییهتغذ یهامكمل و مسر ،کسنوا ن،بزیاآ و رطیو دام، راكخو د،کو ،سم )مانند هانهاده تولید قبیل از مختلفی یمینههاز

 بر. هستند لفعا ورزیکشا اتتجهیز و ادوات ،آالتینماش تولید تخانجارکا و سازییرهذخ و ردارینباا تمكاناا ،تكمیلی و تبدیلی

 تیلر و تغال کمباین ر،کتواتر ازجمله ورزیکشا مهم آالتینماش دیموجو ورزی،کشا دجها وزارت توسط شدهاعالم رماآ خرینآ سساا

 ست.ایافته  یشافزا صددر 2/9 و 1/6،2/7 ترتیب به 1396 لسا به نسبت 1397 لسا در

 مسكن بخش

 ،طرفی از. ستا ارخانو منیتا و سالمت حفظ آن متعاقب و ادهخانو تشكیل ه،سرپنا ینتأم ایبر ننساا لیهاو یهازنیا از یكی مسكن

 كمحر تواندیم صنایع از ریبسیا به دهگستر پسین و پیشین بستگیوا سبب به و مولد دیقتصاا بخش یک عنوانبه مسكن بخش

. دشو رکشو دقتصاا شدر و حرکت موجب آن نقرو و كتحر و دهبو مختلف یهاحوزه در دیقتصاا و یتولید یهابخش از ریبسیا

 .ستا شدهشناخته نیز غیرمستقیم و مستقیم صورتبه آن ییزااشتغال یباال ظرفیت لیلد به مسكن تولید همیتا همچنین



. گیردیم ارقر هادولت هاییاستس رصد در و دهبو باالیی همیتا حائز مسكن زاربا پویایی و تولید به یبخشتحرك هاییاستس ذتخاا

 تتحوال ینا از نیز مسكن ،ستا دهبو رکشو دیقتصاا مختلف یهابخش یرگ یبانگر که مهمی تتحوال لیلد به گذشته لسا چند در

 .ستا دهکر تجربه را یتوجهقابل تتحوال و دهنبو نماا در

 وعشر رماآ حد ترینیینپا به که ایبهگونه دهبو جهامو یشدید ربسیا کاهش با مسكن تولید ،گذشته لسا پنج در ینكها به عنایت با

 دهنبو زاربا یتقاضا و زنیا با متناسب مسكن عرضه و تولید فشكا و هسیدر خیرا ههد یک طی در جدید مسكونی یحدهاوا اثحدا

 و پاگیر و ستد و هندزداربا راتمقر فحذ و ریعتباا -مالی هاییاستس ینگرزبا با که زهحو ینا در «تولید جهش» روینازا ،ستا

 ،مسكونی حدوا هر در ارخانو شاخص ءتقاار ضمن داد، هداخو رخ نساختما هیاگو خذا و ساختمانی یهاپروانه ورصد در تسهیل

 به را یبرابر دو از بیش شدر متوسط طوربه گذشته لسا دو در یژهوبه که مسكن قیمت گسیخته ملجا یشافزا ودیحد تا تواندیم

 فمضا زار،با به هشد ساخته یحدهاوا عرضه یشافزا و مسكن تولید بخش به نقدینگی یتاهد یگرد یسو از. کند تعدیل شتهدا اههمر

 .بكاهد مسكن زاربا در یبازسفته و نهاگرداسو تمعامال حجم از ستا درقا ن،شد اییهسرما یسوبه مسكن حرکت هنگآ کاهش بر

 حدوا ارهز100 ،جدید یشهرها در مسكونی حدوا ارهز200 ساخت شامل ،جدید مسكونی یحدوا ارهز400 تأمین ملّی امقدا برنامه

 دهفرسو بافت در مسكونی حدوا ارهز100 و مسكن دبنیا ریهمكا با نفر ارهز 50 یرز کوچک یشهرها در جتماعیا و حمایتی مسكونی

 مینز تأمین در مسكن و مینز ملی نمازسا تا ستا هشد رمقر. ستا 1399 لسا نپایا تا یشهر فرینیزآبا ملّی حطر قالب در یشهر

 اثحدا یشهر فرینیزآبا شرکت را آن حدوا ارهز 100 و سالمیا بنقالا مسكن دبنیا را آن حدوا ارهز 100 که یحدوا ارهز 200 ایبر

 کترمشا و لتدو یسو از ساخت نهواپر و مینز تأمین بر متمرکز یحدوا ارهز400 وژهپر در لتدو سیاست. کند ریهمكا ،کندیم

 تخدما و تتأسیسا ،ساختمانی مصالح یتعهد زاربا دارد قصد لتدو. ستا مسكونی یحدهاوا اثحدا و ساخت در خصوصی بخش

 ارقر هندزسا رختیاا در واسطهیب و اریخرید هنبوا نتولیدکنندگا از مصالح مسكن بانک عاملیت با کهینحوبه کند دیجاا را مهندسی

 قیمت کاهش و نندگازسا تشویق باعث رودیم رنتظاا و داده کاهش ساختمانی مصالح قیمت یشافزا از را نندگازسا نیانگر که دگیر

 نماز یشافزا و رعتباا و لپو رایشو مصوبه اساسبر  مسكن ساخت وام سقف یشافزا همچنین. دشو هاواسطه فحذ با مسكن تولید

 پی در را سمقیا متوسط و کوچک یحدهاوا ساخت تشویق و حمایت امقدا ینا رودیم رنتظاا که شدهگرفته نظر در آن ختداپرزبا

 را منجاا قابلیت سالیانه عمومی جهدبو با که تمامیمهن یهاپروژه متماا ایبر لتدو زینمندسااتو یستارا در همچنین. باشد شتهدا

 .ستا نناآ به کترمشا مسها یعطاا لقبا در دممر نقدینگی از دهستفاا و سرمایه زاربا در مسها اوراق عرضه لنباد به لتدو ندارند

  ونقلحمل بخش

 فمصر و تولیده نجیرز سطوا حلقه ازآنجاکه ماا ،گیردیم ارقر خدماتی هاییتفعال شتهر همرز در ISIC یبندطبقه در ونقلحمل

 در تواندیم ،1399 لسا در ونقلحمل بخش در تولید جهش. کند یفاا تولید جهش و تقاار در مهمی نقش تواندیم ،شودیم بمحسو

 بخش مناسب نسبتاً هاییرساختز به توجه با. کند اپید تجلی) یلیر و یاییدر ،ییاهو ونقلحمل شامل (ونقلحمل مختلف قشقو

 یهابخش سایر با پیشین و پسین تتباطاار واسطهبه و بخش ینا در تولید كتحر به تواندیم بخش ینا در تصالحاا برخی ونقلحمل

. ستا هشد (... و ژینرا ،یرساختی)ز رکشو هاییهسرما كستهالا به منجر یاجاده ونقلحمل بر ازحدیشب یدتأک. بیانجامد دیقتصاا

 برنامه نقانو ایجرا معد. شودینم بخش ینا به عملی توجه اجرا ممقا در ،یلیر ونقلحمل بر قانونی و ستیادفر دسناا یداتتأک رغمبه

 یحاملها هاییمتق نهازمو و یلیر ونقلحمل به زگا و نفت دراتصا از حاصل یداعو از صددر یک صختصاا بر مبنی توسعه ششم

 .ستا رکشو در یلیر ونقلحمل توسعه نعامو ینترمهم از یلیر ونقلحمل رضر به و یاجاده ونقلحمل نفع به ژینرا



 شگستر ،المللینب یبندرتبه منظا در و هاسترکشو یافتگیتوسعه سنجش یشاخصها ینترمهم از یكی ونقلحمل بخش پیشرفت

 بستگیوا معاجو جتماعیا و دیقتصاا شدر. شودیم بمحسو هارکشو یبرتر یباضر و وطشر ءجز ت،خدما و کاال جابجایی یسیستمها

 هاییرساختز توسعه و دیجاا ونبد ونقلحمل بالندگی بخش متقابالً و دارد ونقلحمل هاییوهش عتنو و تتباطاار توسعه به مستقیمی

 ینا ارستقرا و آزاد یهاآب به نساآ سترسید نظیر انیرا سالمیا ریجمهو فیاییاجغر هاییژگیو. نیست ورمقد جتماعیا و دیقتصاا

 ونقلحمل توسعه و رکشو نزیتیاتر انتو یتقاار ایبر یزیربرنامه ،سیاآ نقلوحمل یهاورکرید ینترمهم تالقی محل در رکشو

 ریکشو به ،شوند تقویت و شناسایی یخوببه انیرا ونقلحمل هاییلپتانس گرا نیست شكی و ستا ساخته پذیریهتوج را جهیوچند

 لبتها. آورد هداخو ستدبه سیاآ بغر و قشر یکاالها نزیتاتر محل از ریسرشا منافع و شد هداخو لمبد جهانی تتعامال در تمندرقد

 و دیقتصاا توسعه یهابرنامه و سالهیستب اندازچشم سند نظیر رکشو توسعه ستیدباال دسناا در ،شد رهشاا که طورهمان فهد ینا

 .ستا هشد ظلحا یخوببه جتماعیا

 نزیتیاتر یهافرصت از دهستفاا همیتا ترکیه و فارسیجخل حاشیه یهارکشو خصوصبه منطقه یهارکشو که ستا یطیاشر در ینا

 را منطقه مسافر و کاال نزیتاتر منافع از باالیی سهم د،خو ونقلحمل بخش توسعه و گذارییهسرما با و اندکرده درك یخوببه را

 به دخو تبدیل و نجها سراسر از هاادستعدا بجذ جهت در موقعیت ینا از تا ستا نستهاتو بیدو شهر ل،مثا ایبر. اندشده صاحب

. دگیر هبهر میانهورخا زهحو هاییتفعال به طمربو مانیزسا صلیا مرکز نیز و پشتیبانی تخدما و یشگردگر ردی،نواهو جهانی نکانو

 مسافر( نمیلیو 89) المللیینب انمسافر جابجایی حجم ظلحا به نجها رگبز هگاودفر سومین به 2018 در بیدو المللیینب هگاودفر

 جهانی ییاهو طخطو صنعت در توجهقابل تیرقد به شدنیلتبد در حال یطورکلبه فارسیجخل ریهمكا رایشو یعضاا. شد تبدیل

 .ستا هشد برابر رچها خیرا ههد یک طی هارین کشوا توسط ییاهو یهامحموله جابجایی انمیز و هستند

 شامل عمدتاً نیاصنعت کشتیر. نددار بر عهده را آن یاییدر یبرربا صددر 90 جنوبی ربند سه که ستا صلیا ربند 11 دارای انیرا

 ،یامنطقه رتتجا یشافزا و دربنازی نوسا با. ستا انیرا نفتكش خصوصییمهن شرکت و انیرا سالمیا ریجمهو نیاکشتیر طخطو

 مددرآ محل از رکشو ریتجا دربنا ارینگهدو  زیبهسا ،توسعه یهاطرح .ستا رنتظاا ردمو انیرا نیاکشتیر حجم چشمگیر شدر

. شوندیم تأمین عمومی جهدبو محل از دیصیا دربنا و کوچک دربنا اثحدا یهاطرح تنها و شودیم تأمین ردییانودر و دربنا نمازسا

 دیجاا رکشو گانیزربا دربنا در زمال ظرفیت تا ستا آورده به وجود را نمكاا ینا ریتجا تالدمبا انمیز یشافزا با متناسب مددرآ دجوو

 با انچند زم،ال مالی منابع تأمین در یاییدر نقلوحمل و کند طی را دخو لمعمو ندرو نیزر مذکو دربنا زیبهسا و ارینگهد و ددگر

 .نباشد جهامو یتودمحد

در  انیرا یاجاده و یلیر یهاشبكه. دارد را ایقارهینب رتتجا به یرسانخدمات پتانسیل که ستا ایبهگونه انیرا دیهبررا موقعیت

حلقه  اریبرقر به دنبال انیرا آهنراه شرکت. ستا هشد تهیه ر،کشو دربنا از ادیتعد توسعه و شگستر برنامه و هستند تقاار حال

 ـ غرب قشر یهارمحو در انیرا نزیتیاتر یمسیرها ست .ا ربا ونقلحمل هم و تمسافر ایبر هم بجنو ـ لشما و بغر ـ قشر لتصاا

 .ستا شده داده ننشا 1 شكل در بجنو ـ لشما و

 تطالعاا وريفنا بخش

 ملاعو ینا. تــسا تولید از حمایت و تولید یرضروریغ هاییتمحدود شتندابر ،تولید نعامو فعر ممستلز تولید( )جهش فهد تحقق 

 نوین هاییفناور از دهستفاا با. تندــهس یــسربر قابل وریفنا و نعتیــص دی،اــقتصا مختلف یهاحوزه در هاآن با جههامو هنحو و

 روــکش در را »تولید جهش« فهد تحقق تماوملز توانیم هاآن رپُرشما هاییتقابل یریکارگبه و تتباطاار و تطالعاا وریفنا یژهوبه



 عمومی بخش و حاکمیتی یهادستگاه با یدکنندگانتول تعامل و طتباار ن،ماروــکش در تولید مهم ائلــمس از یكی. دکر همافر

. کنند یافتدر مربوطه یهادستگاه از را زمال یهازمجو باید تولید مرا یشبردپ ایبر نکنندگا تولید نمونه عنوانبه. ستا لتیدوغیر

 ور،رــغیرض ریاالــنسایود دجوو به هاآن از رییاــبس که کنندیم حمطر هازمجو خذا ایبر را دییاز تمشكال یدکنندگانتول

 ییندهاافر و هاراختاــس توانیم نماروــکش در نیکولكترا لتدو حیحــص یریکارگبه با. تندــهس مرتبط جویانه نترا و ففاــغیرش

 منظا یک با آن جایگزینی و وریرــغیرض ریاالــنسایود فحذ. دکر یــمهندسزبا را وکارهاکسب و نکنندگا تولید با لتدو طتباار

 . ستا یرپذامكان رکشو در نیکولكترا لتدو صحیح ایجرا با نت ناپذیررا و پویا ف،فاــش

 و صنعتی تمحصوال تولید در یوربهره یشافزا ایبر تتباطاار و تطالعاا وریفنا ییاامز از نجها پیشرفته یهارکشو در وزهمرا

. ستا لتدو نیاامجر و گذارانیاستس توجه مندزنیا ماا هشد منجاا مقدماتی تمااقدا نمارکشو در. شودیم نیاوافر دهستفاا ورزیکشا

 جهش» فهد تحقق ایبر توانندیم آن نظایر دور و از سنجش ی،برا یانشرا ،بلوکی هنجیرز ء،شیاا ینترنتا مانند مختلفی هاییفناور

. ستا بخش ینا هاییرساختز توسعه ممستلز تتباطاار و تطالعاا وریفنا از دهستفاا شگستر. گیرند ارقر یبرداربهره ردمو «تولید

 نظر به وریضر رکشو رسیا تتباطاار هاییرساختز توسعه ایبر رکشو فرکانسی یفضا نظیر بکمیا منابع و هافرصت از دهستفاا

 . رسدیم

 رسیا تتباطاار فعلی اتتجهیز از دهستفاا رتصو در حتی رکشو فرکانسی یفضا مگاهرتز 800 و 700 یباندها از دهستفاا رتصو در

 گذشته نیناقو حصالا مندزجدید نیا یهافرصت ینا از دهستفاا. داد یشافزا برابر پنج تا را تباطیار شبكه ینا ظرفیت توانیم رکشو

 کمتر گذشته یهاسال در که هشد دیجاا خصوصی بخش توسط نیز دییاز هاییتظرف ت،تباطاار و تطالعاا وریفنا بخش در. ستا

 همچنین ،لتیدوغیر عمومی بخش و لتدو انپیشخو فاترد و ستاییرو ICT فاترد هاییتظرف. ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو

 و گذارانیاستس توجه مندزنیا ند کهدار دییاز گیدماآ «تولید جهش» فهد تحقق ایبر رکشو یردولتیغ پست بخش هاییتظرف

 . ستا نمجریا

 یهاحوزه در آن از دهتفاــسا که تــسا تتباطاار و تطالعاا وریفنا زهحو جدید هاییفناور یكی ءیاــشا ینترنتا مثالعنوانبه

 یهاحوزه در ءشیاا ینترنتا وریفنا یریکارگبه. است شگستر لحا در آن نظایر و نمادر و شتابهد ،صنایع ورزی،کشا مانند مختلفی

 نمكاا همچنین. شودیم لیهاو ادمو و هانهاده از بهینه دهستفاا ت،ضایعا و لمحصو تتلفا کاهش ،یوربهره یشافزا سبب مختلف

 بخش هاییهسرما یتاهد تموجبا دخو که دارد دجوو وریفنا ینا پایه بر جدید خصوصی یوکارهاکسب فعالیت و تشكیل

 اجرا لحا در مایشیآز صورتبه ورزیکشا زهحو در خصوصاً ءیاــشا ینترنتا حطر چندین. شودیم تولید متــس به یــوصــخص

 .رودیم پیش یکندبه نمارشو ک در ءشیاا ینترنتا وریفنا از دهستفاا یطورکلبه ماا هستند

 ک در تولید جهش  بلند افهدا تحقق ایبر و 1399 لسا در ءشیاا ینترنتا وریفنا یریکارگبه خصوصاً نوین هاییفناور از استفاده 

 از برخی که دارد دجوو نمارکشو در ءشیاا ینترنتا وریفنا یریکارگبه توسعه ایبر دیمتعد یهاچالش ماا. دبو هداخو ثربخشا رشو

 روـــکش( وافا) تتباطاار و تطالعاا وریفنا بخش در مختلفی یهاچالش و ائلـــمس .دارد حكایت قانونی یهاءخال دجوو از هاآن

 و سائل م. است رشو ک در »تولید جهش« فهد تحقق یراستا در رگبز ییهاگام شتندابر منزلهبه هاآن از برخی حل. نددار دجوو

 :از اندعبارت رکشو فاوا تتباطاار و تطالعاا وریصلی فناا یهاچالش

  نیکولكترا لتدو ایجرا پیشرفت یکند .1

 رکشو رسیا تتباطاار شگستر ایبر مگاهرتز 800 و 700 فرکانسی یباندها از تیامخابر یهارتواپرا دهستفاا نمكاا معد .2



   رکشو پست بخش در لتدو گرییتصد اومتد .3

  ءشیاا ینترنتا وریفنا ییاامز از دهستفاا سطح دنبو نامناسب .4

   هشد ریمزنگار زیمجا یهاارز و بلوکی هنجیرز هاییفناور ییاامز از دهستفاا سطح دنبو نامناسب .5

 فضاپایه تخدما ئهارا ایبر ییاجرا یهادستگاه ریهمكا معد .6

 لتیدوغیر عمومی بخش و لتدو انپیشخو فاترد و ستاییرو ICT فاترد هاییتظرف از مناسب دهستفاا معد .7

 يشگردگر بخش

 در و ستا قرارگرفته هارکشو متما یتموردعنا که ستا مهمی مباحث ازجمله هارکشو ملی دقتصاا در آن سهم و یسمرتو صنعت

 :باشدیم یرز صنایع با تنگاتنگ طتباار

 اریهتلد .1

   ونقلحمل .2

   مسافرتی یهاآژانس .3

  دستییعصنا .4

   یداررستوران .5

   ییغذا یعصنا .6

 ورزیکشا .7

 زنیاردموت خدما و کاالها وشفر ل،شتغاا مینهز دیجاا ،مدهادرآ دمجد یعزتو ارزی، یمدهادرآ کسب صنعت ینا دکررکا ترینیاصل

 ینترمهم از یكی عنوانبه نفت تولید که دموجو یطاشر در. ستا دیقتصاا نقرو و ونقلحمل توسعه دستییعصنا یژهوبه و انشگردگر

 مالی تالدمبا و بانكی هاییمتحر لیلد به نیز صنایع سایر و یافته کاهش شدتبه ظالمانه هاییمتحر لیلد به رکشو یمددرآ منابع

 سهم به تحریم یطاشر در یآورتاب با تواندیم که ستا صنایعی از یكی عنوانبه یشگردگر صنعت ،اندشده مشكل رچاد المللیینب

 یشافزا و 97 لسا در رکشو به ورودی یسترتو نفر ارهز صدهشت و نمیلیو هفت از بیش ورود. یابد ستد رکشو دقتصاا در گیربز

 1398 لسا نخست ماهه 5 در رکشو به هایورود یصددر 30 یشافزا و (هایمتحر دجوو )با آن از قبل لسا به نسبت یصددر 52

 از یكی عنوانبه دستییعصنا یگرد فطر از. دارد رکشو در یشگردگر یا یسمرتو صنعت شدر به رو ندرو از ننشا 97 لسا به نسبت

 ندرو خیرا لسا چند در داده، صختصاا دخو به را خانگی مشاغل از عظیمی وهگر که یسمرتو صنعت مكمل و رکشو نسبی هاییتمز

 یكی عنوانبه بخش ینا. نددار لشتغاا زهحو ینا در (یررسمیغ و سمیر صورتبه) نفر نمیلیو دو قریب و ستا شتهدا یشدر به رو

 . ستا مؤثر یتاهد و ساماندهی مندزنیا ،نماید دیجاا نناز جامعه ایبر را یزندگ و رکا بین دلتعا تواندیم که هایییتظرف از

 سیبآبیشترین  طمربو تخدما و یشگردگر زهحو قطعا ن،جها و رکشو در ناوکر وسیرو عشیو به توجه با که ستا کرذ نشایا لبتها

 با مانیزچه  تا طمربو تخدما و یشگردگر زهحو و دهبو نحو چه به وسیرو ینا ازندا چشم نیست مشخص و یدد هداخو و هیدد را

 لفصو ایبر نمتقاضیابه ...  و یشگردگر تخدما وشفر پیش یهارهكارا از دهستفاا لحا عین در. دبو هنداخو جهامو تقاضا شدید فتا



 تخدما خرید پیش و سو یک از ین بخشا دهگستر تعطیلی از یجلوگیر ایبر رهكارا یک انعنو به ندامیتو تیآ یسالها حتی و تیآ

 .دگیر ارقر توجه ردمو دممر ایبر تیآ لفصو در آن از دهستفاا و پایینتر قیمت با یشگردگر

 

نشان  گذشته سال در تولید رونق گانه 7 برنامه های بررسی : 1398 سال در تولید رونق برنامه هاي . آسیب شناسید 

 کامل عدم تحقق بر موثر است. عوامل داشته وجود هم محدودیتهایی تحریمی، وضعیت در توجه قابل دستاورهای علیرغم میدهد

 .کرد تقسیم بندی بخش و کالن سطح دو در میتوان را برنامه ها

تسهیل،  ستاد مصوبات اجرای در نهادی هماهنگی های در ضعف تحریم ها، شدت فرابخشی(: ) کالن سطح در موانع اهم •

 در نیاز ریالی مورد و ارزی منابع محدودیت دولت(، غیرجاری مخارج کاهش و خانوار خرید قدرت کاهش واسطه ) به تقاضا کمبود

 مشكالت و تولید تامین مالی در تخصصی سرمایه گذای و مالی نهادهای مالیات، بیمه، نظام ناکارآمدی های داخل، ساخت نهضت

 . وکار کسب و گذاری سرمایه محیط با مرتبط

 

 کرونا ویروس شیوع با ایران اقتصاد بر وارده محدودیتهاي  -5 شكل

 

 

 رکودی شرایط به توجه با) تقاضا تحریک به محدود توجه و عرضه سمت به ها برنامه هدفگیری  :بخش سطح در موانع اهم •.

 نهاده بودن محدود تولیدی، واحدهای نقدینگی کمبود تحریم، هایدشواری واسطه به تولید های نهاده تامین در محدودیت (،حاکم

 به)  ها نهاده قیمت تغییرات بودن بینی پیش غیرقابل کاالیی، میزهای منعقده هایتفاهمنامه ضمانت جهت تخصصی مالی های

 و رسوخ برنامه به محدود توجه ها، برنامه تحقق پایش برای اطالعاتی و آماری هایزیرساخت در محدودیت (،ارز نرخ تغییرات تبع

 .بنیان دانش و نوین صنایع حوزه در محدود نسبتاً گذاری سرمایه همچنین و فناوری ارتقاء

 

 ایران  در تولید از حمایت تجارب آسیب شناسی ه .



 سال 10 در مصوب قانونی احكام توجه قابل حجم وجود با؛ ایران در گذاري سرمایه و تولید از مشاهده قابل هايواقعیت

 از معموالً ایران در گذاری سرمایه و تولید فعاالن اما تولید، از حمایت هدف با مالی منابع تخصیص و تولید از حمایت برای اخیر

 حقوق و پذیری رقابت وکار، کسب سهولت از المللیبین های ارزیابی در .میكنند نارضایتی احساس وکار کسب و تولید شرایط

 ارتقای عمده و نبوده مؤثر عمدتاً نیز جایگاه این بهبود برای دولت تالشهای بلكه دارد، نامطلوبی جایگاه ایران فقط نه نیز مالكیت

 گزارشهای خارجی، و داخلی کمّی های ارزیابی بر عالوه. است بوده محاسبه روشهای و شاخصها تعاریف در تغییر از متأثر ها رتبه

 ایران در گذاری سرمایه و تولید به ناظر مقررات و قوانین آنها، منظر از میدهد نشان نیز ایران در اقتصادی فعاالن نظر از مستند

 امكان اقتصادی، فعاالن و شهروندان برای طوریكه به اندك؛ اجرای ضمانت با هم و بینی پیش غیرقابل هم هستند ثبات بی هم

 رشد و بنگاه نوآورانه تأسیس معنی به کارآفرینی برای .نیست پرهزینه و دشوار چندان خود، تعهدات اجرای از کردن خالی شانه

 مقیاس از که یافت توان می را ایرانی تولیدکننده یا کارآفرین کمتر و یشود نم یافت ایران در چندانی مصادیق آن، خالقانه و سریع

 بازارهای در میتوان را ایرانی برند کمتر و باشد رسیده بزرگ صادرات و فناوری به دستیابی حد به تدریج به و کرده شروع کوچک

 .کرد پیدا منطقه کشورهای های فروشگاه حتی یا جهانی

 قوانین در تولید از حمایت قانونی احكام بررسیتولید؛  و سرمایه گذاري از حمایت در رویكردها و قوانین آسیب شناسی

 که شده تصویب قوانین این در تولیدی واحدهای از حمایت نوع 20 تاکنون 1368 سال از میدهد نشان توسعه پنجساله برنامه

بازار،  به دسترسی تعرفه ای، محصوالت، خرید تضمین تشكیالتی، ترجیحی، مالی، تأمین ارزی، بیمه ای، حمایتهای :از عبارتند

 مقرراتی، مالیاتی، مالكیت، معنوی، کلی، قضایی، آموزشی، و فنی زیرساختی، ورود، تسهیل و رقابت تبلیغاتی،  رسانه ای دیپلماتیک،

 به .هستند رانت حاوی غیرمستقیم یا تقیم: مسبرخوردارند مشترك نكته یک از همه حمایتها این.  نهاده ها یارانه و منطقه ای

 ترین مستحق انتخاب برای اما است؛ بیشتر حمایتها این عرضه ظرفیت و تعداد از معموالً آنها، دریافت داوطلبان تعداد دیگر، عبارت

 متمایزکنندهای و شفاف شروط یا شاخص معموالً رانتی، حمایتهای این دریافت برای کشیده صف داوطلبان انبوه میان از داوطلبها،

 را او نظر بتواند و باشد داشته نزدیكتر دسترسی حمایت، کننده توزیع مسئول یا رانت منبع به که کسی درنتیجه .نمیشود ذکر

می آلوده فساد به را تخصیصی حمایت و رانت مسئله، این که میافتد جلو داوطلبان سایر از حمایتها دریافت در معموالً کند، جلب

  .کند

 ؛ سؤال دو

 بهترین صادق، مدعی این معلوم کجا از باشد؟ باید چگونه محدود، رانتی حمایتهای دریافت مستحق داوطلبان انتخاب نحوه و معیار

 دلیل به تسهیالت، صادق گیرنده معلوم ازکجا و است؟ اشتغالزایی و رشد اهداف جهت در تسهیالت این بهینه هزینه برای کارآفرین

 ندهد؟ هدر را رانتی منابع مباالتی، بی

 و گذاری سرمایه مدعیان از رانتی کمكهای توزیع بر عمدتاً تولید، از حمایت برای دولت و مجلس اخیر، های دهه در طورکلی به

 کسب ترین مستحق انتخاب برای مشخصی معیار بدون معموالً رانت، توزیع این .است بوده متمرکز دولتی حمایت متقاضی و تولید

 :از نداعبارت آنها ترینمهم که است آورده پدید عواقبی رانتی، هایکمک این دریافت داوطلب وکارهای

 هاکمک و منابع از بخشی رفتن هدر -

 طالیی امضای و فساد زمینه ایجاد -

 نامتوازن رشد و تولید عوامل بهینه ترکیب از تولیدی واحدهای انحراف -



 بهره سازی حداکثر تر و پایین شده تمام قیمت بهتر، فناوری به دستیابی از ایرانی تولیدکننده دغدغه و همت انحراف -

 .رانت دریافت و جستجو به وری،

 .رانتی و ارزان کمكهای کارگیری به و دریافت اثر بر تولیدی محصول کیفیت در انحراف -

 .گیردمی تعلق رانتی مجوز، دارنده هر به اینكه دلیل به مجوز صدور منع -

 میتوان را ایران در تولید گذاری سرمایه موانع میدهد نشان اخیر سالهای در مطالعات: ایران در تولید و گذاري سرمایه موانع

 :کرد بندی دسته ذیل محورهای در

 حمایتها در گیری جهت و صنعتی توسعه راهبرد فقدان -

 جدید وکارهای کسب به مجوز صدور محدودیت و انحصار ایجاد -

 تولید رقیب نامولد فعالیت مسیرهای وجود -

 اندك سرمایه گذاری امنیت -

 فناوری بر تسلط و یادگیری فقدان -

 غیررسمی اقتصاد و نامطلوب وکار کسب محیط -

 

 یكپارچه صورتی به را متقابل تأثیرات و ارتباطات و تولید از حمایت در مؤثر جزء هشت هر تولید، راهبردی الگوی شمای  . الگو: و

 .میدهد نشان

 

 ایران در تولید راهبردي الگوي مفهومی مدل -6شكل 

 



 راهبردهاي الگو:

 پیشران ها انتخاب و صنعتی توسعه راهبرد تدوین -

 بنگاه ها اداره و کسب وکارها به ورود تسهیل و رقابت شفافیت، -

 تولید رقیب نامولد فعالیت های کردن هزینه دار طریق از تولید فرصت هزینه کاهش -

 مبادله هزینه های کاهش و سرمایه گذاری امنیت تأمین -

 تولید مالی تأمین ارتقای و توسعه -

 داخل تولید رقابت پذیری حفظ و ارز بازار پیش بینی پذیری و ثبات -

 آنها تجاری سازی و برتر فناوری های به دستیابی -

 اقتصاد در غیررسمی بخش کاهش و کسب وکارها شدن رسمی -

 کشور تولید در جهش جادای  مطلوب وضع ترسیمز . 

 قانونی تكلیف اجرای از نتواند هیچكس که طوری به باشد ممكن حداکثر در مقررات، و قوانین اجرایی ضمانت -

 کند. خالی شانه

 از اعمهیچكس ) شهروندان برای مالكیت به تجاوز که طوری به شود تضمین قاطعیت با و تعریف دقیق و شفاف مالكیت، حقوق -

 را اش عادالنه حق بتواند سریع سهل و بتواند شهروندی هر و نباشد صرفه به ..( مقرون.نفوذان و  ذی حقوقی، و حقیقی اشخاص

 .کند دریافت

 .کرد کسب درآمد نتوان ناعادالنه، امتیازهای و رانت با و باشد درآمد منشاء ابتكار و کار فقط -

 تفسیر قابل غیر تناقض، وپیچیدگی و بدون  بدون روشن، همه برای وکار، کسب و اقتصاد بر مؤثر سیاستهای و مقررات قوانین، -

 .باشد

 پیش ابلق آن تغییرات احتمالی و نكنند تغییر ممكن حد تا وکار، کسب و اقتصاد بر مؤثر سیاستهای و ها رویه مقررات، قوانین، -

 .برسد همه اطالع به قبل از و باشد بینی

 .باشد همه دراختیار و شفاف مشروع، درآمد کسب برای نیاز مورد اطالعات -

 اطالع و دید در معرض و شفاف اقتصادی، هاییتلفعا همه و نباشد صرفه به مقرون ایتولیدکننده هیچ برای زیرزمینی فعالیت -

 .باشد اقتصادی فعاالن سایر و حكومت

 دورو مانع نباید بهانه ای و مانع هیچ. باشد ارزان و سریع سهل، داوطلبان همه برای ها کسبوکار به ورود و مجوز دریافت شرایط -

 .اندازد تاخیر به را کار این یا باشد نظرشان مورد وکارهای کسب به جدید ذیصالح متقاضیان

 به آن تزریق اندازها و پس جذب ابزارهای. باشند همه برای دسترسی قابل و سهل گسترده، مشروع، مالی تأمین سازوکارهای -

 .باشند سالم و کارآمد وجوه، متقاضیان

 .شود اجرا و تدوین کارفرما و کارگر مشترك نفع و همكاری جهت در کار قوانین و کاری فرهنگ -

 .باشد داخلی تولیدکننده از حمایت نیز و حداکثری گذاری سرمایه و انداز پس جهت در مصرفی فرهنگ -

 به یمالیات فرار تقلب و قاچاق، جریمه. باشند نداشته را بازار در حضور امكان زیرزمینی و تقلبی غیراستاندارد، قاچاق، کاالهای -

 .نباشد صرفه به مقرون ان به اقدام که باشد سنگین حدی

 و چهل اصل سیاستهای کلی اجرای قانون در شده تعریف محدوده و نظارت و هدایت سیاستگذاری، به اقتصاد، در دولت نقش -

 .شود محدود کشوری؛ خدمات مدیریت قانون و اساسی قانون چارم



 بر مؤثر مالیات وضع و دولت اشراف با تولیدی، محصوالت مكرر داللی نظیر غیرمولد اقتصادی های فعالیت -

 .نباشد صرفه به مقرون آن، -

 اهبردر مطابق حصول )بالقوه( قابل بهینه نقطه در تولیدی واحدهای مقیاس و پراکندگی نیز و وری بهره و رشد اشتغال، های نرخ -

 .دارند قرار تولید توسعه

 رکشو در تولید راهكارها و راهبردهاح . 

 تولید صلیا يلویتهااو تعیین( یک

 یهادیكررو و الیلد به هم صنعتی یفعالیتها برخی. دارد دیهبررا یا نسبی مزیت یا ظرفیت ت،خدما و کاالها برخی تولید در انیرا 

 نشدا لشتغاا ورتضر ه،یندآ یا زپیشتا یها وریفنا به ستیابید ورتضر مانند) دشو می داده تشخیص وریضر رکشو ایبر نگوناگو

 ر،کشو یمزیتها از دهستفاا و تهاورضر ینا تحقق ایبر( رکشو یهازمر یكیدنز در جمعیت نماند ورتضر یا نشگاهیدا نموختگاآ

 . شود غبالا و ینوتد انیرا در( تولید یا) صنعتی توسعه دهبررا ستا زمال

 کاهش با ،(نددار هم یکمتر وریفنا عمق و لشتغاا طبعا و) دارد یکمتر مزیت نهاآ در رکشو که صنایع برخی در ،ترتیب ینا به

 ،جهانی لحصو قابل وریفنا لزا،شتغاا) مزیت جدوا یهازهحو در و شوند می فحذ ،توجیه فاقد و کوچک یها هبنگا ادتعد ،ها تعرفه

 سساا بر فقط لتیدو قیمت ارزان تتسهیال و مالی یحمایتها طبعا. دشو ضعو ارماندز و مؤثر یتعرفهها...( و انیرا قلیما با متناسب

. دشو یعزتو یکثراحد صابتا ضریب با و شنرو و فشفا شكلی به «افزا ارزش و مولد ینتهارا» رتبصو و صنعتی توسعه دهبررا

 توسعه یتژاسترا ذتخاا ،هارکشو ینا تمااقدا صلیترینا از یكی که هددمی ننشا نجها هشد صنعتی زهتا موفق یهارکشو تجربه

  :ستا حشر ینا به زهحو سه تكلیف تعیین ،صنعتی توسعه یتژاسترا  .میباشد صنعتی

 ؛گیرند ارقر حمایت ردمو باید صنایعی . 1

 ؛حمایتها مانیز زهبا و...(  و ایبیمه ای،تعرفه ،مالی یحمایتها) دگیر رتصو صنایع از باید که حمایتهایی اعنوا یا عنو . 2 

 هماهنگی وملز ،پیشگفته مرا سه تعیین از پس .زنیا ردمو یهماهنگیها اعنوا و دهکر ریهمكا مینهز ینا در باید هاییهستگاد و هادنها. 3 

 و هکنداپر و دهبو هدفمند تولید از گرفته رتصو یحمایتها تا ستا حمطر هغیر و ریتجا ،علمی وری،فنا ری،عتباا ،صنعتی یسیاستها نمیا

 رتصو هشهاوپژ مرکز در توسعه برنامه نیناقو در هشد رمقر یحمایتها اعنوا کمّیت و کیفیت به جعرا که ایمطالعه ل،حا ینا با. نباشد غیرمؤثر

 انفقد ،خلیدا تولید شدر یهارهكارا صخصودر حدوا و منظم شنگر یک دنبو اران،سیاستگذ در آرا تشتت دجوو) که ستا آن نشانگر ،گرفته

 مهم یضعفها از( حمایتها عنو هتعیینکنند و همدیریتکنند یمرکز دنها یک دنبو ،صنعتی توسعه مشخص یتژاسترا یک دجوو

 .هاسترکاوکسب از قانونی حمایت

 تعیین معد د،میشو همشاهد بنقالا از پس صنعتی توسعه یبرنامههادر نچهآ " د؛میبر نجر صنعتی توسعه یتژاسترا انفقد از نهمچنا ما رکشو  

 رتصو 1382 لسا در آن صلیترینا که گرفته رتصو مینهز ینا در شتال رچها سه چند هر ستا کرذ نشایا. "ستا صنعتی توسعه یتژاسترا

 تالشی ،توسعه ششم برنامه نقانو( 46) دهما لفا بند در.  نددهابو منافرجا کافی سیاسی اراده دنبو لیلد به شاید هاشتال ینا همه ماا ؛گرفت

 وزارت ایبر تكلیفی انعنو به د،بو صنعتی یلویتبنداو که آن، ینوتد یهامگا از مگا لیناو و گرفته رتصو یتژاسترا ینا حیاطر ایبر دمجد

 و آن به مجلس یاستر لقباا و مجلس یهشهاوپژ مرکز توسط صنعتی توسعه یتژاسترا چگونگی و وملز یهاارشگز تهیه. شد تعیین صمت

. دبو رگبز نقصیه ینا با مقابلهدر همد مجلس یگرد تمااقدا از ،توسعه ششم برنامه نقانو در مربوطه بند ردمو در تیرنظا یهاارشگز تهیه رستود

 یحمایتها و لویتهااو سیربر به ،توسعه ششم برنامه نقانو( 46) دهما لفا بند تیرنظا وهگررکا تشكیل با تا دکر شتال هشهاوپژ مرکز همچنین



 رکشو صنعتی یلویتهااو نهمچنا ینكها به توجه با. ستا دهکر تهیه صخصو ینا در تیرنظا ارشگز و ختهداپر رکشو ییاجرا مختلف یهاهستگاد

 ،صنعتی یلویتهااو نشد مشخص رتصو در ،یگرد یسو از و ستا هنرسید انیروز هیئت تصویب به ،ستا هشد ءحصاا صمت وزارت توسط که

 ستیابید تا مجلس رتنظا ارستمرا ،ستا هنشد مشخص آن ردمو در رکشو مختلف ییاجرا یهاهستگاد و سیاستها هماهنگی و حمایت چگونگی

 .سدرمی نظر به وریضر ستارا ینا در تولید جهش یسیاستها هماهنگی و صنعتی توسعه یتژاسترا به رکشو

 تمااقدا *

  

  

 

 تولید قیبر نامولد يفعالیتها دنکر دارهزینه طریق از تولید هنگیزا یشافزا( دو

 دآوریسو توقف ونبد ر،کشو در تولید از حمایت یسیاستها نشد ثربخشا و تولید یشافزا هددمی ننشا مجلس  یهشهاوپژ مرکز تمطالعا 

 و دهنبو پذیرنمكاا( نهزاسفتهبا و نهاگرداسو افهدا با... و ارز ،طال ،سكه درو،خو ،مسكن رمكر وشفروخرید از دسو کسب نظیر) نامولد یفعالیتها

 یگرداسو و زیسفتهبا طریق از حتیرا به نکال یهادسو که یطیاشر در کهاچر زدمیسا جهامو شكست با را زهحو ینا یسیاستها و حمایتها همه

 یسکهار با ا،شتغالزا و یتولید اریسرمایهگذ ،نامولد یهایگرداسو عنو ینا یباال دسو دجووبا و ستا لحصو قابل مختلف یهازهحو در

 سرمایه دخو قیمت یشافزا لیلدبه سرمایه یعاید مبتنیبر نامولد یفعالیتها. دبو هدانخو دیقتصاا اً طبع ،تولید زهحو در مختلف یطمینانیهااناو

 تولید از حاصل دسو ایرز میکنند وارد رکشو در یتولید یحدهاوا به یجد ایضربه فعالیتها ینا. میگیرند شكل ،هنددمی منجاا که ریکا نه و



 شكل نماز بستر در عمدتاً بمخر یفعالیتها ینا. ستا نامولد یفعالیتها عنو ینا در اریسرمایهگذ از ناشی دسو از کمتر اردمو از ریبسیا در

 یعاید. یندافزامی ساکن سرمایه ارزش بر ،کند دیجاا تخدما یا کاال تولید از ناشی قعیوا ودهفزارزشا که مؤثر فعالیتی منجاا ونبد و میگیرند

 مهمترین از و دمیشو دیجاا ،نددار قیمتی شدر رکشو رمتو متوسط از باالتر که دوامبا یکاالها ارینگهد سطهوابه ،قیمت یشافزا از ناشی سرمایه

 .دکر رهشاا ملک و نبهااگر اتفلز ارز، ارینگهد نچو اردیمو به انمیتو آن یقدمصا

 اقدامات*

  

  

 

 اريسرمایهگذ منیتا يتقاار و رکاو کسب محیط دبهبو و قابتر ،شفافیت( سه

 ای،جامعه هر در: میکند شنرو را مطالعه زهحو و داده بچورچا را تتحقیقا که ستا ارستوا ضفر پیش یک بر رکاو کسب محیط تمطالعا 

( یتولید حدوا تأسیس و اریسرمایهگذ و جدید یهارکاو کسب به ورود خطر تحمل ،فرصتها تشخیص انتو) فرینیرآکا شم دارای نسانهاا برخی

 به هبالقو حالت از ادفرا ینا فرینیرآکا یظرفیتها ،باشد مناسب رکاوکسب محیط و اریسرمایهگذ یفضا گرا. هستند بقیه به نسبت یباالتر

 به. هندد می توسعه یا ندازندا می راه رکاوکسب و میایند انمید به د،خو فرینیرآکا حیهرو و دیقتصاا شم نسبت به و شوند می تبدیل بالفعل

 مارکشو در که یمرا. میکنند شدر و میشوند اداره و متولد حتیرا به هاهبنگا ب،مطلو رکاوکسب محیط و اریسرمایهگذ یفضا در ،یگرد رتعبا

 یافتدر سهولت ی،تولید یحدهاوا زنیا ردمو تطالعاا شفافیت: از رت اندعبا رکاوکسب محیط دبهبو یقدمصا. ستا اههمر دییاز یهااریشود با

 ،خالصهرطو به و مدرآکا و مجهز یهااسرداد و نتظامیا وینیر با مالكیت قحقو تضمین ،ییاجرا یها یهرو و راتمقر تثبا ر،کاوکسب یهازمجو

 مهیا نفرینارآکا فعالیت و رظهو ایبر را مینهز و سدرمی همه به آن منفعت که منیتا نظیر دیقتصاا یفعالیتها ایبر عمومی تخدما تولید

 دیقتصاا نفعاال و باشد پایین رکشو در اریگذ سرمایه منیتا قتیوتا. ستا دیقتصاا منیتا تاقیار رکاو کسب محیط در مهم عموضو. میکند

 قحقو به وزتجا اعنوا یگرد و بدقولی و داریکالهبر با جههامو رتصو در و باشند نهایشااردادقر یطرفها ریکا و مالی اتتعهد ننشد یفاا اننگر



 و تولید از حمایت شتدا رنتظاا اننمیتو طبعا ،نباشد حترا رکشو یهاهگاداد و نتظامیا وینیر ثربخشیا و یمدراکا از نخیالشا ن،مالكیتشا

 یها جهدبو تخصیص مهنگا در کند می توصیه مجلس و لتدو به سالهاست مجلس یهشهاوپژ مرکز. برسد یچشمگیر نتایج به اریگذ سرمایه

 رکازوسا یمدراکا به نفرینارآکا و دشواربرقر اریگذ سرمایه منیتا گرا کهاچر دگیرارقر لویتاو در یرساختهاز تامین به نسبه منیتا تامین ،ساالنه

 و تولید از موثر حمایت ایبر. ساخت هنداخو همرا زمال ییرساختهاز همه ر،کشو ایبر و شد هنداخو رکا وارد طبعا ،باشند ملگرد هااسرداد و ناجا

 هگاداد ،ها یکالنتر ،فرینیرآکا مدعی ودیمحد ادتعد به قیمت ارزان تتسهیال دسو نهرایا ختداپر یجا به ستا بهتر رکشو تولید در جهش دیجاا

 ،منیتا تأمین ونبد. برسد بالفعل و هبالقو نفرینارآکا همه به آن منفعت تا ددگر تقویت وتجهیز یقتصاا منیتا دیجاا با گیردر یهادنها کلیه و ها

 .ستا منابع دادن رهد و هفاید بی اریسرمایهگذ وتولید از ییگرد حمایت هر

 تمااقدا *

  



  

  

  

 

 مالی تأمین تولید مالی تامین يتقاار و توسعه( رچها

 از دییاز ادتعد هم و نددار دقتصاا مالی تامین در( صددر 90 ودحد) دییاز سهم بانكها یعنی ستا رمحو بانک ما رکشو در دیقتصاا یهاهبنگا

 و بانكها برخی ارسهامد یا هستند بانكی شبكه یرمجموعهز غیرمستقیم و مستقیم رتصو به غیرمالی و مالی یها زهحو در هاهبنگا و شرکتها

 و دقتصاا در بانكها نقش ییفاا چگونگی به دییاز بستگیوا تولید مالی تامین چگونگی و رکشو دیقتصاا ضعیتو الذ ،هستند ریعتباا تموسسا

 دهبو وبررو هایعدید یچالشها و ضعفها با خیرا ههد دو در هبویژ رکشو بانكی منظا متاسفانه. دارد بانكی و پولی یمتغیرها ضعیتو همچنین

 کافی همسویی تولید بخش منافع و بانكها دآوریسو بین که ستا فرضیه ینا مؤید راتعتباا تخصیص در بانكی سیستم ریجا ضعیتو. ستا

 وهعال تولید مالی تأمین در مشخص و هدفمند برنامه ذتخاا. نددهابو جهامو آن با نیز توسعهیافته یهارکشو از برخی که ضعیتیو ،نیست اربرقر

 .سرمایه زاربا جمله از باشد رکشو در مالی تأمین یظرفیتها و شهارو سایر از یگیرهبهر متضمن باید ریعتباا تموسسا و بانكها نقش ییفاا بر

 اقدامات*



  

  

  



  

  

 

 لخدا تولید يقابتپذیرر حفظ و ارز زاربا يپذیر پیشبینی و تثبا( پنج

 شتدا یبیشتر مشآرا دخو قبل لسا به نسبت ارز زاربا گرچها 1398 لسا در ،شتدا شدر صددر 160 ودحد رکشو در ارز خنر 1397 لسا در

 به لسا ینا در خنر بیشینه و کمینه لیو شد زغاآ نتوما ارهز 13 ودحد( سنا سامانه) رالد با 1398 لسا د،بو اههمر یصددر 40 ننوسا با لیو

 لبتها که دبو دقتصاا در طمینانیانا دیجاا ملاعو ترین مهم از یكی ارز خنر نیز 1398 لسا در یگرد نبیا به. دبو نتوما 15623 و 11030 ترتیب

 ارز خنر در توجه قابل ننوسا منهدا و طمینانیانا. ستا دهبو ناوکر وسیرو لسا خراوا در و FATF ،تحریم از عما یگرد ملاعو لمعلو نیز آن دخو

 تثبا بر دیقتصاا ارانگذ سیاست تمرکز ستا زمال یگرد فطر از .ستا تولید فتا و نماید می سلب را دیقتصاا ییزر برنامه و بینی پیش نمكاا

 ترارزان ارز خنر به قبل یسالها در که را هاییرکاو کسب 1397 لسا در ارز خنر یشافزا گرچها نكهآ توضیح. سمیا ارز خنر نه باشد حقیقی ارز حنر

 و شكوفایی به منجر ،خلیدا اتتولید یپذیر قابتر یشافزا علت به لیو داد ارقر رفشا تحت را نددبو هشد بستهوا واردات به و نددبو دهکر دتعا

 سمیا ارز خنر تثبا دامجد قبل یها دوره مانند دیقتصاا ارگذ سیاست که تیرصو در. شد رمحو دراتصا یهارکا و کسب و خلدا تولید توسعه

 در یگرد مهم عموضو. شد هنداخو تضعیف هیندا لسا در یپذیر قابتر دادن ستد از با رکشو تولید از بخش ینا دامجد ،کند اریگذ فهد را

 ینا و ستا غیرنفتی دراتصا تحریم تشدید نیز قیمت کاهش و نفتی یها تحریم ارستمرا لیلد به رکشو ارزی منابع یتودمحد 1399 لسا

 و دراتصا با مرتبط ارزی هجوو لنتقاا و نقل عموضو همچنین. مینماید دیجاا پیشاز بیش را ودمحد ارزی منابع بهینه تخصیص ورتضر عموضو

 .دگیر ارقر توجه ردمو باید بطهرا ینا در ها ظرفیت کلیه از دهستفاوا ستا توجه قابل موضوعی نکماکا واردات

 تمااقدا *



  

  

 

 رکشو در واردات مدیریت و ققاچا لکنتر( شش

 تمشكال ،معضل ینا فعر معد که ستا رکشو به وارادات صحیح مدیریت معد و ققاچا یکاال ورود ،تولید سیبپذیرآ طنقا از یكی

 ارضعو اعنوا که رکشو قانونی و سمیر اتتولید عرضه سطح در ققاچا یکاال دجوو با. میکند دیجاا یتولید یحدهاوا ایبر را دییاز

 رکشو وارد یکمتر نماز و هزینه با و سمیر تتشریفا منجاا ونبد کنندکه قابتر کاالهایی با باید نددهاکر ختداپر را هاتمالیا و

 سمیرغیر زاربا از صنعتی تقطعا و لیهاو ادمو اردیمو در حتی و کند تولید یکمتر ظرفیت با ستا رناچا نیز هتولیدکنند ینابنابر. شدند

 نیز ستا جیرخا مشابه یکاال از باالتر رکشو خلدا در تمحصوال برخی تولید هزینه اچر که عموضو ینا سیربر لبتها. نماید تأمین

 ینا متولی و تیرنظا یهادنها یجد ربهطو باید رزهمبا مرا در ینكها بر وهعال کاال ققاچا بحث در. دارد مناسب شناسیرکا به زنیا

 کاال ورود تتشریفا تسهیل و ایتعرفه منظا ساماندهی. یابد کاهش رکشو در کاال ققاچا به درتمبا هنگیزا باید کنند لنباد را عموضو

 .دگیر ارقر صمت وزارت رکا رستود در ستا زمال که ستا ماتیاقدا جملهاز سمیر قطر از

 یگررتدبهعبا. کاالست ققاچا به درتمبا هنگیزا کاهش ملاعو از یكی تعرفهها خنر و ایتعرفه تطبقا ادتعد کاهش و ایتعرفه منظا

 باید تعرفهها خنر به یمددرآ هنگا از و دگیر رتصو دارمزیت صنایع از حمایت و صنعتی توسعه برنامه یک مبتنیبر باید ییاحمایتگر

 جهت فرهنگی مناسب تمااقدا و رکشو سطح در ققاچا یکاال عرضه و مالی تأمین با رزهمبا جملهاز اردیمو همچنین. دکر بجتناا

 واردات نماز و هزینه کاهش و خلیدا اتتولید قیمت کاهش و کیفیت یشافزا رکنا در جامعه ادفرا مصرفی سبد از ققاچا یکاال فحذ

 تكمیل ،ستارا همین در. دگیرارقر مدنظر راتمقر و نیناقو ایجرا و تصویت در باید مصرفی و ایسطهوا یکاال و لیهاو ادمو سمیر

 ارز و کاال ققاچا با رزهمبا نقانو 5 دهما سساابر نكهآ توضیح. دگیر ارقر لویتاو در باید رت،تجا و نمعد ،صنعت وزارت یسامانهها

 و دراتصا و واردات یندافر بر رتنظا جهت هوشمند نیكیولكترا یسامانهها ازیندراها و دیجاا به مكلف لتدو 1392 لسا بمصو

 .ستا هشد ارز و کاال لهدمبا و ارینگهد و نقلوحمل



 و رتتجا و نمعد ،صنعت وزارت ریهمكا با و تطالعاا وزارت طریق از ستا موظف ارز و کاال ققاچا با رزهمبا یمرکز دستا همچنین

 نقانو ینا 6 و 13 ادمو سساابر همچنین. نماید ییاجرا را ققاچا یکاال با رزهمبا و شناسایی سامانه ییدارا و دیقتصاا رموا وزارت

 تهیه مربوطه یهاهستگاد و كگمر ارز، و کاال ققاچا با رزهمبا یمرکز دستا ریهمكا با ستا موظف رتتجا و نمعد و صنعت وزارت

 متأسفانه. زدسا ممكن را ققاچا یکاال شناسایی سامانه و رتتجا یندافر بر رتنظا و زیچهساریكپا جامع سامانه از داریبرهبهر و اجرا و

 هشد سبب مسئله ینا و هنشد محقق کامل ربهطو یرمجموعهز یهاهستگاد بین تطالعاا دلتبا و نقانو عموضو یسامانهها ایجرا

 کثراحد نقانو در مناسبی نقانو محكاا همچنین. دنشو محقق ارقانونگذ فهد و نمایند عمل گانهاجد رتبهصو سامانهها که ستا

 وارادات مدیریت صخصو در 1398 بمصو دراتصا مرا در نهاآ تقویت و رکشو یهازنیا تأمین در خدماتی و یتولید انتو از دهستفاا

 .ستا رکشو در تولید جهش تماالزا از یكی طمربو قانونی محكاا صحیح ایجرا بر رتنظا که یددگر بمصو خلدا تولید نفع به

 تمااقدا *

  

 

 دراتصا توسعه( هفت

 در رکشو دیقتصاا یهایتژاسترا و برنامهها صلیترینا از یكی ارهمجو یهارکشو با غیرنفتی دراتصا توسعه ر،کشو دیقتصاا تحریم یفضا در

 ایبر خلیدا تولید از حمایت و جیرخا یهازاربا به سترسید وملز که ستا دیقتصاا تحریم اتثرا کاهش و محصولی تک دقتصاا از وجخر مسیر

 تثبا با یفضا در ریساختا و تبلندمد یسیاستها ذتخاا ممستلز نیز مرا ینا. زدمیسا رشكاآ پیش از بیش را لمللیابین یفضا در قابتر نمكاا

 .دگیرارقر مدنظر باید تبلندمد دیقتصاا یسیاستها رکنا در نیز تمد هکوتا تمااقدا چند هر ،ستا سیاسی و دیقتصاا

 دراتصا توسعه که دارد دجوو همسایه یهارکشو در یتوجهقابل نسبتاً فمصر زاربا ان،یرا تیدراصا یکاالها عنو و فیاییاجغر موقیعت به توجه با

 ستا یانبندانش تخدما و صنعتی دراتصا ،یافتهتوسعه یهارکشو دراتصا هعمد. ستا هارکشو ینا تیواردا یهازنیا شناسایی ممستلز هاآن به

 که ستا مخا ادمو و طبیعی منابع شامل عمدتاً انیرا دراتصا. ستا وتمتفا انیرا مانند یاتوسعهدرحال یهارکشو ایبر عموضو ینا کهیدرحال

. دهدیم قسو هستند طبیعی ادمو و مخا تمحصوال ارخرید که خاصی یهارکشو با رتتجا به ناچاربه را انیرا که هستند پایینی افزودهارزش دارای

 .میکند تشدید را رکشو ریتجا پذیرییبآس که ستا ریتجا ودمعد یشرکا و تیدراصا یکاالها تمرکز ،پایین عتنو یرنفتیغ دراتصا یگرد سیبآ

 ارزش با تمحصوال پایین سهم و شیوفرمخا به تكاا نهاآ ءمنشا که ستا هایعمد ریساختا تمشكال دارای رکشو دراتصا کنونی یطاشر در

 در ماتیاقدا نیز گذشته یسالها لطو در. ستا دراتصا هکنندودمحد بطاضو و مقطعی یسیاستها و رکشو دراتصا در ننشبنیادا و باال ودهفزا



 از انیرا سهم یشافزا که را تمااقدا نتیجه نتاکنو ستا نستهانتو همدآ بدست نتایج و رکا جیوخر لیو ستا گرفته رتصو دراتصا توسعه جهت

 رتتجا متولی یستگاههاد ،همسایه یهارکشو در توجه قابل فمصر زاربا به توجه با. هدد یشافزا ،ستا همسایه یهارکشو تیدراصا یهازاربا

 .ستا وریضر رکشو دقتصاا فعلی یطاشر به توجه با صخصو ینا در ییزربرنامه جیرخا

 اقدامات*

  

 

 و رکشو خدماتی و يتولید انتو از دهستفاا کثراحد نقانو يها ظرفیت يگیرربكا در کامل ايجرا بر رتنظا( هشت

 1398/2/15 بمصو نیایرا يکاال از حمایت

 ،تولید نقرو در آن نقش و خلدا ساخت ینمنداتو تقویت باهدف نیایرا یکاال از حمایت و رکشو خدماتی و یتولید انتو از دهستفاا کثراحد نقانو

 لیست تشكیل ،خلیدا تخدما و کاال تولید هاییتوانمند متمرکز سامانه دیجاا بر وهعال. شد تصویب و ینوتد هتبصر 30 و دهما 24 بر مشتمل

 از نقانو ایجرا ضمانت یشافزا و اجرا بر رتنظا جهت رتنظا تهیا دنها دیجاا ،صالحیت جدوا هشد یبندرتبه ریپیمانكا یهاشرکت هبرگیرنددر

 ت:سا یلذ اردمو شامل نقانو ینا در اءجرا یندآفر در تسهیلگر یهااربزا ینترمهم ری،نگاا مجر طریق

  ای،بیمه یهاحساب مفاصا ورصد در تسهیل و نگیزشیا یهامشوق -

  ،(سیدرسر موعد از ترزود نیود نقدشوندگی نمكاا) ینگرفكتو مالی ینتأم -

  ،ضمانتنامه ورصد در بانكی منظا با قابتر ایبر (companies surety) تضمین یشرکتها دیجاا - 

  ،(performance guarantee) خلیدا یتولید تمحصوال دعملكر نتیراگا یا دعملكر بیمه -

 مبادله یهزینهها کاهش فهد با خلیدا نندگازسا نفع به ارزی رعتباا گشایش و ایبیمه یهازهحو در دینها تصالحاا -

 نقانو( 141) دهما مانع فعر فهد با( نقانو 14 دهما) ییهادارا یابیارز تجدید از ناشی یبها یشافزا محل از سرمایه یشافزا نشد فمعا -

 دیقتصاا یهاهبنگا مالی تامین نمكاا و رتتجا



 .لتدو توسط واردات مدیریت نمكاا و نیایرا یکاال از حمایت -

 و صنعتی یحدهاوا صبخصو رشو ک یتولید بخش یها لویتاو مهمترین از دیصا قتا یهاهبنگا مالی تأمین یهاروش به شی بخعتنو ینابنابر

 خدماتی و یتولید انتو از دهتفاــسا کثراحد نقانو 8 دهما نشد ییاجرا بر رتنظا با سالمیا رایشو مجلس صخصو ینا در. دمیا ببحسا معدنی

 ینوتد یپیگیر و( تمطالبا اوراق بر مبتنی)یند كصكو رشا نتا ایبر مگا حطر قالب در 15/2/1398 بوــمص نیایرا یکاال از حمایت و روــکش

 و فینتکها ،ینگرفكتو ظرفیت از دهتفاـــسا جمله از دیاـــقتصا یهاهبنگا مالی تأمین یهاروش به شی بخعتنو مینهز آن، ییننامهآ

 صحیح ایجرا بر رتنظا همچنین. نماید همافر رمایهــس زاربا و بانكی موــمرس یهاــشرو رکنا در را خطرپذیر اریرمایهگذــس یهاوقندـــص

 یابیارز صخصو در 15/2/1398 بمصو نیایرا یکاال از حمایت و رکشو خدماتی و یتولید انتو از دهستفاا کثراحد نقانو 14 دهما مستمر و

 نقانو 141 دهما كلـمش فعر و رمایهـس یشافزا قالب در آن ییاامز از دهستفاا مینهز ت،مالیا از فمعا رتبصو یتولید هبنگا یییهادارا دمجد

 . دشو می بمحسو رکشو تولید زهحو در تیرنظا یها لویتاو مهمترین از بانكی تهیالـتس یافتدر نمكاا و رتتجا

 تكمیل و خلیدا تخدما و کاال تولید ینمندیهااتو فهرست درج جهت متمرکز سامانه دیجاا طریق از کثراحد نقانو 4 دهما ظرفیت از دهستفاا

 ینوتد طریق از امانهــس ینا در تــلیسورندو یا ریعتباا و فنی الحیتــص جدوا هدــش یبند تبهر اختــس -حیاطر رانپیمانكا تــفهرس

 در. ستا همیتا حائز ربسیا تولید جهش فهد به ستیابید ایبر( ستا هدــنش غبالا و ینوتد زهنو که) دهما ینا لفا بند 4 جز ییاجرا نامه یینآ

 جهت نیز لیستورندو و هنشد تكمیل ماا شد تشكیل( اننیراتو)انیرا یها ینمنداتو سامانه قالب در دهما ینا عموضو متمرکز سامانه حاضر لحا

 مجلس رتنظا مندزنیا که هنیامددر اءجرا به نیاغیرعمر و نیاعمر یها حطر ایجرا ایبر خلیدا الحیتـــص جدوا رانپیمانكا معرفی و شناسایی

 به ها وژهپر و حطر عجاار و خلیدا ینمندیهااتو از یکثراحد یگیرربكا در 5 دهما قانونی پتانسیل. ستا تخصصی یکمیسیونها و سالمیا رایشو

 و کاال از حمایت ربهمنظو خلیدا اتتولید از زنیا ردمو ای وژهپر اتتجهیز و توالــمحص خرید در رانپیمانكا ندــش مملز و خلیدا رانپیمانكا

می بمحسو تولید جهش یستارا در کثراحد نقانو مهم یهارمحو از رکشو در خلدا ساخت تعمیق و خلیدا رانپیمانكا ر،شو ک یتولید تخدما

 و نقرو تقویت ایبر مناسبی ظرفیت از ای وژهپر غیر مصرفی یخریدها و نیایرا یکاال از حمایت فهد با کثراحد نقانو 17 و  16ادمو. دشو

 یکاالها رشسفا ثبت که ستا هشد موظف( 1400 لسا) توسعه ششم برنامه نپایا تا صمت وزارت که ای گونه به ستا رداربرخو تولید جهش

 دهما سساابر یا و دهنمو عممنو را باشد هشد تولید کافی انمیز به و مناسب کیفیت با که را نیایرا مشابه دارای جیرخا دوام با مصرفی و مصرفی

 . کند دهستفاا واردات مدیریت جهت فنی و ای تعرفه نعامو از رکشو توسعه یها برنامه ئمیدا محكاا نقانو 22

 و اركتد در ،خلیدا تمحصوال یهاینمنداتو فهرست از تخدما و کاالها خرید به املزا بر وهعال ییاجرا یهاهستگاد ن،قانو ینا 17 دهما سساابر

 یکاالهاو خلیدا تمحصوال خرید به مملز د،خو زنیا ردمو( وژهایپر)غیرطرحی تتأسیسا و اتتجهیز دوام،با مصرفی ،مصرفی یکاالها تأمین

 17 و 16 ادمو موثر و کامل ایجرا ،خلدا ساخت یکاالها تولید بیشتر كتحر و تولید جهش به ستیابید ایبر ستا کرذ نشایا. هستند نیایرا

. تــسا خلیدا اتتولید متمرکز امانهــس تكمیل و نیایرا یکاالها یقدمصا تعریف مندزنیا مرا ینا که دگیر ارقر رکا رستود در باید کثراحد نقانو

 و محكاا ینا کامل ایجرا بر یجد یپیگیر و رتنظا با المیــسا رایوــش مجلس تــسا زمال لذکرا قفو یها ظرفیت یگیرربكا ایبر ینابنابر

 دوام با مصرفی و مصرفی یکاال وارادت ممنوعیت و نیایرا یکاالها یقدمصا تعریف در تسریع ،کثراحد نقانو عوــموض یها امانهــس تكمیل

 .داردبر تولید جهش و خلیدا تمحصوال بیشتر نقرو در یجد مگا ،نیایرا مشابه دارای جیرخا

 نشان موفق کشورهای تجارب و نظری بررسی ي:تولید و اقتصادي جهش به دستیابی جهت فرصت هاي پنجره ه . 

 ت:اس الزامی تولیدی و اقتصادی جهش جهت اصلی فرصت پنجره سه از توامان استفاده میدهد که

 شكل گیری انقالب .است فناورانه توانمندیهای در تحول اقتصادی نظریات در تولید جهش اصلی کانون :هفناوران فرصت پنجره •

 فعالیتهای به رشته ورود فرصت پنجره به عنوان میتواند بنیان دانش اقتصاد حوزه به ایران جدی ورود و جهان در چهارم صنعتی

 اقتصادی جهش دارد تاکید ادبیات نظری .مهیاست کشور برای آنها در جهش امكان اما نرسیده بلوغ دوران به هنوز که باشد صنعتی



 )به بخشی برون جهش های و فعلی( بخش های یه ارزش زنجیزه تكمیل مثابه )به بخشی درون جهش های نیازمند تولیدی و

 تجهیزات فناوری، زیست جمله از حوزه هایی ایران به ورود. است بالغ( صنایع در نوین حوزه های و جدید صنایع به ورود مثابه

 .است نوین صنایع در فرصت پنجره این از استفاده تجارب موفق نظامی پیشرفته تجهیزات و هسته ای علوم نانوفناوری، پزشكی،

 توسعه به ورود پتروشیمی صنایع در و برقی خودروهای و ساخت طراحی به ورود نیز خودروسازی مانند ایران بالغ صنایع در

 .است این ارتباط در مناسبی هدف گیری دست پایین های زنجیره

واردات  مدیریت جهت در تحریم فرصت از استفاده ایران، و جهانی بازار بر حاکم رکودی شرایط علیرغم ر:بازا فرصت پنجره •

 جهش توجه به )با ارزی درآمدهای کسب جهت خصوصی بخش باالی انگیزه از استفاده غیرضروری(، کاالهای ورورد از )جلوگیری

 داخل تقاضا سیاستهای تحریک اتخاذ همچنین و هدف کشور 19 در صادراتی تقاضای تحریک بر تمرکز ریال(، مقابل در ارز ارزش

 .میرود شماربه  فرصت پنجره این در کلیدی موارد از رکود( از )خروج

و  اقتصادی جهش به دستیابی برای نهادی هماهنگی و انسجام ایجاد تاکید مورد موضوعات از یكی ي:نهاد فرصت پنجره •

 در سطوح هماهنگی هایی چنین تا است نهادی فرصت پنجره رهبری معظم مقام توسط تولید جهش شعار ابالغ است، تولیدی

 .شود مهیا تولید جهش تحقق جهت بخشی و کالن

شناسایی  نیازمند تولید جهش شعار تحقق شد، اشاره که همانطور د:تولی جهش برنامه رئوس و پیشرانها محرکها، و .

 سطح و و فناوری( تجاری صنعتی، سیاستهای به )معطوف بخش کارکردهای سطح کالن، اقتصاد سطح سه در محرکها و پیشرانها

 )جزئیات است ارایه قابل زیر به صورت سطح سه این در پیشنهادی اقدامات مجموعه اساس، این بر .است پیشران( )صنایع عمودی

 است(: شده پیوست ارایه در برنامه ها کامل

تمام  برنامه ریزی و همكاری برای برنامه هایی عمدتاً بخش این در نهادي(: انسجام و )هماهنگی کالن اقتصاد الزامات -1

 کسب وکار مورد فضای و سرمایه گذاری محیط بهبود طریق از تولید جهش در عمومی مشارکت گسترش نیز و دست اندرکاران

 است؛ شده گرفته قرار توجه

 در سه افقی سطح سیاستهای بخش این در د:تولی جهش جهت در فناوري و تجاري صنعتی، کارکردي سیاستهاي -2

 با بخش های تولیدی در تولید رونق برنامه های تكمیل و تداوم به مربوط اول بخش است. شده گرفته قرار توجه مورد بخش

 تحریک فرصت پنجره های قالب پیشنهادی در تكمیلی برنامه های افقی، سیاستهای در دیگر بخش است. دو  عرضه سمت محوریت

 و رسوخ جامع برنامه بر )مبتنی جهش فناوری و کشور( صادرات توسعه راه نقشه و بازار تنظیم راه نقشه سند )برمبنای تقاضا

 :است زیر به شرح نوآوری( و فناوری جهش

 تولیدات صادرات گرا، تقاضای تحریک شامل بازار(: توسعه و ساماندهی پیشنهادی )برنامه های تقاضا تحریک فرصت پنجره •

 .الكترونیک تجارت و تجاری زیرساختهای توسعه و داخلی تولیدات تقاضای تحریک

 واردات جایگزینی های تولیدی(: شامل بخش در فناوری رسوخ و جهش پیشنهادی های )برنامه فناوري جهش فرصت پنجره •

 توسعه همچنین و آپ ها استارت و یانبندانش یهاشرکت ظرفیت از استفاده با موجود یداتتول گلوگاهی و فناورانه نیاز رفع و

 .تولید جهش راستای در نوین راهبردی صنایع



 سرمایه گذاری، جهش تحریک سیاستهای اتخاذ بخش این در ر:دا اولویت و پیشران صنایع توسعه بر ناظر سیاستهاي  -3

 .است گرفته قرار مورد تاکید بخش های تولید اعالمی اولویتهای براساس اولویت دار و پیشران تولیدات در فناوری رسوخ و

 سیاستی يهادپیشنها يجمعبند ط . 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 روش ینا صلیا یژگیو. ستا شدهاستفاده هستاند -داده یلگوا از ،نددار را واردات به بستگیوا بیشترین که بخشهایی سنجش ایبر

 رفمتعا یهاروش که ستا یدر حال ینا. دهدیم ارقر یموردبررس را واردات به بخش غیرمستقیم و مستقیم بستگیوا که ستا آن

 ریماآ هستاند -داده ولجد از رمنظو ینا ایبر. دهدیم ارقر موردسنجش را مستقیم بستگیوا تنها كگمر یهاداده از دهستفاا نظیر

 ستا هشد ضفر ینابنابر. ستا رکشو ریماآ هستاند -داده ولجد خرینآ حاضر لحا در که ستا شدهاستفاده رماآ مرکز 1390 لسا



 واردات به بستگیوا بیشترین سساابر را صنعت ییربخشهاز 1 ولجد. ستا 1390 لسا همانند 1397 لسا در بینبخشی بطروا که

 واردات به یبیشتر بستگیوا نظر ردمو بخش ،باشد بیشتر بخش یک تولید در تیواردا یهادهنها از دهستفاا انمیز هرچه. هددمی ننشا

 یشافزل ایار نمیلیو یک هر ازایبه که معناست بدین پالستیكی و الستیكی تمحصوال ساخت بخش ایبر 356/0 نمونه انبهعنو. دارد

 .دگیر رتصو ایسطهوا دهنها واردات لیار ارهز 356 باید بخش ینا تمحصوال از تقاضا


