
تعالیبسمه 

م اه استیس  ،راهبرد                             یاساس  یاه و اقدا

0011تحقق شعار سال  یربا  یصندوق توسعه مل 

تولید

اهابیتشپنی

راهبردها،  وستیپ به ،1400شعار سال  نییدر تع یرهبر معظم انقالب اسالم شاتیبه فرما تیبا عنااهمانع زدایی

 یراهبردها کیتحقق شعار سال که به تفک یبرا ،یمرتبط با صندوق توسعه مل یو اقدامات اساس هااستیس

 شده است. هیته ها،ییزداو مانع هایبانیپشت د،یگانه تولسه

 یبرا یگام اساس ،یل جاردر سا مرتبط یهاو تعامل بخش یمهم با همکار نیا یاهداف و راهبردها تحقق

خواهد بود. دیرونق تول

 رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی
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 نیتور  مهو  یکوی از   عدووا   بوم صوددو  توسوعم م وی    کشوور را دارد    یها استیسدر  دیاز تول تیثبات و استمرار نگاه حما امیو پ بوده 9911تداوم شعار سال  «ها ییزدا مانع ها، یبانیپشت د،یتول»شعار 

مبانی نظری شعار سوال ادودام و    عدوا  بمپیام نوروزی و سخدرانی نوروزی رهبر معظ  انقالب  یساز ادهیپدر گام اول نسبت بم  9011جمهوری اسالمی در تحقق شعار سال مدابع مالی  کدددگا  نیتأم

  ه استاددام نمود سالم کیهای اساسی در بازه  ها و اددام ( انتخاب و نسبت بم طراحی سیاستها ییزدا مانع ها، یبانیپشت د،یتولراهبرد ) 9سپس 

 اساسی یها اقدامو  ها استیس: راهبردها، الف 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

  تولید

و  صدد تخصیص بهیدم مدابع  9
در جهت توسعم و  توسعم م ی

 دسازی بخش خصوصیدتوانم

 
ی صددو  ها وامی ده جهت  2

توسعم م ی بم توسعم 
گذاری با تأکید بر  سرمایم
 های پیشرو بخش

 
در حیطم  بهیدم سازوکارایجاد   9

 صددو  توسعم م ی اختیارات
 نیدوان یدر جهت اجرا

 کددده یبانیو پشت یقیتشو
 دیبخش تول

 
در روش اصالح و بازنگری   0

 یها طرحتأمین مالی 
 گذاری سرمایم

 
نظارت و کدترل بر مصارف   5

صددو  در راستای مدیریت 
 بهیدم نقدیدگی

 (3 -2-1) 9011تولید واکسن کرونا در سال  اعطای تسهیالت برایاولویت   9

 (4 -2-1) صددو  نامم وهیشمطابق  اسیمق  بزرگ یها بم بدگاهارزی  اعطای تسهیالت تیاولو  2

 (4 -2-1)یا میسرماکاالهای  کدددهوارد یها طرحصددو  توسعم م ی بم  طای تسهیالت از محل مدابعاولویت اع  9

 (3 -2-1)های ادتصادی رونق بخشی بم فعالیت جهتسه  سرمایم در گردش در تسهیالت اعطایی افزایش   0
گذارا  خارجی بم فعالیت در  سرمایمجذب  مدظور بمی مشابم خود در خارج از کشور ها صددو با توسعم م ی  صددو  فعال مشارکت  5

 (3) ایرا 
)ایجاد خصوصی  بخش بم نفع ای توسعم های بانک و خارجی تجاری های اعتباری بانک خطوط طریق خارجی از مالی مدابع تجهیز  6

 (5-4-2-1)صددو  مشترک( 

عامل در  یها بانکارت بر عم کرد و نظ توسعم م ی تسهیالت صددو از محل  یجار ریغپیشگیری از افزایش مطالبات معو  و جهت   7
  9011ها در سال  بددی بانک های رتبم ، نسبت بم آنالیز حساسیت و ارتقای شاخصخصوص ارزیابی فدی، مالی و ادتصادی

(1-2-4-5) 

ها   یتجهت هدایت مداسب مدابع و تقویت اثربخشی مدابع در تسهیالت اعطایی و عام پایش مداوم رفتار مالی صددو  در ادوار تجاری  8
(5) 

 (5) تسهیالت ارزی های عامل نسبت بم تغییرات ارزی و تورمی جهت اعطای آوری بانک تاب یریگ اندازه  1

 (5-1) با هدف کاهش زیا  ناشی از نوسانات ارزی 9011طراحی سبد بهیدم ارزی در سال   91

 (3 -2-1) های بخش ادتصادیگذاری ریالی بر اساس ویژگیسازی مدت دراردادهای سپردهمتداسب  99

 (3 -2-1)تح یل ادامم وضع موجود و ارائم راهکار در اصالح عم کرد صددو  توسعم م ی تحت نظام نامم و اساسدامم  92
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 
 
 

 ها یبانیپشت
 

 
 
 
 

افزایش ظرفیت تحقیق و 
 مالی نیتأمدر حوزه توسعم 

 

 بانک مرکزی توسط شده یطراحو کار  سازاز طریق  صددو  توسعم م یدر  9دیمق یمال نیروش تأمفراه  کرد  زمیدم اجرایی شد    9
مصوب  یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیدانو  حداکثر استفاده از توا  تول موضوعو دوانین و ضوابط صددو ،  ج ا ا
95/2/9918 

 های موفقها و بانکگیری از ابزارهای تشویقی برای طرحبهره  2

 داخ ی و خارجی و مدیریت مدابع یها یگذار میسرمااثربخشی صددو  توسعم م ی در با هدف  دکتری یها و رسالم ها نامم یا از پا یتحما  9

در  الم  ی های بین کرد  فداوری های داخ ی و بومی های ادتصادی برای استفاده از فداوری حمایت مالی، حقودی و نهادی از بدگاهاولویت   0
 دماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانیراستای اجرای دانو  حداکثر استفاده از توا  تولیدی و خ

 یدانش و فداور سازی یتجار یدمکم در زم یو تعاون یکوچک و متوسط خصوص یها و توسعم شرکت یریگ شکل یلو تسه یمال نیتأم  5
 کددد یم یتفعال یو مهددس یو صادرات خدمات فد یشرفتمپ یها بر فداوری یمحصوالت مبتد یدتول ژهیو بم
 یانتقال دانش فد یبرا یخارج گذاری   یمو سرما الم  ی ینب یدراردادها یخارج یها طرف یقتشو یدر راستا حمایتی یها استیساعمال  -  6

 یداخ  یها و توسعم مربوط بم داخل کشور و انجام آ  با مشارکت شرکت یقتحق یها از فعالیت یو بخش
 در صددو  توسعم م ی ها مهالدر ابود  و سوابق گیرندگا  وام  ا یبد دانشو  یفدّاورتوجم بم سطح   7

 های مطرح کشورهمکاری فدی و مطالعاتی با دانشگاهفعال های متقاضی دارای درارداد اولویت اعطای تسهیالت بم طرح  8

 ها ییزدا مانع

و  وکار کسببهبود محیط   9
 یریپذ ردابتتقویت توا  

و  برونگراتقویت رویکرد   2
تعامل مؤثر و سازنده با ادتصاد 

 جهانی
گذاری  سرمایم توسعم  9

مستقی  خارجی با رویکرد 
 صادراتی و جذب دانش فدی

دانو  حداکثر استفاده از  5بدد ب ماده  8تبصره عدم شمول بخش خصوصی در خصوص تهیم پیوست فداوری موضوع اجرایی شد    9
 (2-1) 95/2/9918ی مصوب رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیتوا  تول

 (1) (وکار کسبهای  )ک یدیک وکار کسبای  نهادهای مشاوره گیری از توا بهره  2

 (3-2-1) های مهددسی مشاور خارجی با شریک ایرانی بم دراردادهای ایرانی سازی برای ورود شرکت زمیدم  9

 ،صادرات خدمات فدی و مهددسی بم شداسایی و رفع موانع اعطای تسهیالت مدظور بمهای پژوهشی و تحقیقاتی تعریف پروژه  0
گذارا   و هدایت سرمایم مشتریا  خارجی خریدار کاال و خدمات ایرانی ،گذاری در ایرا  خارجی متقاضی سرمایم گذارا  میاسرم

 (3-2-1) های خصوصی توانمدد داخ ی خارجی جهت مشارکت با بخش
 (3-2-1) هاستی کم کشور عضو آ الم   ای و بین ای مدطقم های توسعم الم  ی و بانک مالی بین مؤسساتارتقای تعامالت با نهادها و   5

اددام الزم در راستای اجرایی نمود  دوانین ، مقررات ، و مصوبات هیئت امداء در خصوص جدبم های تشویقی و حمایت از تولید و   6
 (3-2-1)اشتغال

                                                      
 کشور: ی معطوف بم حداکثر استفاده از توا  داخ یمال نیفراه  نمود  سازوکار تأم مدظور بم: 95/2/9918ی مصوب رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیدانو  حداکثر استفاده از توا  تول (7ه )ماد 1
 عامل فراه  سازد: یها بانک یرا برا ریز طیمک ف است، شرا را یا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ب
 روش هستدد  نیا یموظف بم اجرا یردولتیو غ یدولت یتخصص یها بانکابالغ کدد   ها بانکو بم  یرا طراح دیمق یمال نیسازوکار روش تأم و 9

 کدد  یخود اجرائ یرا در چهارچوب دانو  و ضوابط دانون دیمق یمال نیروش تأم مک ف است یو صددو  توسعم م  تبصره
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 مبانی نظریب : 

 1- 14۱۱به مناسبت آغاز سال  ینوروز امیپ 

درارداد؛ هو    ریتحت تأث یم ّت را بم نحو ی همم یزندگ باًیکرونا بود کم تقر ی دهیم ّت ما، پد یو ناآشدا بود برا سابقم یب حقاًاز آ  حوادث کم  یکی  افتی ا یپا یا سابقم یبا حوادث گوناگو  و بعضاً ب 11 سال -9

 ه  بم اشتغال در کشور زد  یسخت ی درارداد و ضربم ریتأث ناگو  کشور را تحت مسائل گو گریسفرها را، ورزش را و د ی مسئ م  را، ه یدیرا، ه  اجتماعات د یدرس یها طیرا، ه  مح وکارها کسب

 کیو  -رسود  یکوم از هموم جهوت بوم موا گوزارش مو       -مخت ف و جهات مخت ف  یها و دستگاه یو دولت یمتعدّد مردم یها بود  من اگر بخواه  بر اساس گزارش «دیجهش تول»شعار  11شعار سال  -2

کورد، اگرچوم در    دایاز مسائل گوناگو  کشور تحقّق پ ییها از کشور و بخش ییها در بخش دیتول جهش یعدیکرد،  دایتحقّق پ یتا حدّ دابل دبول یتا حدّ یشعار تا حدّ نیا  یوبگ دیبکد ، با یا یابیارز

نشود،   مشهودمردم  شتیکشور و در مع یآ  در ادتصاد عموم ی جمیبود، نت ها نیو امثال ا یو سازندگ ییربدایز یکرد کم غالباً در کارها دایشعار تحقّق پ نیه  کم ا ییدر آ  جاها یعدیحدّ انتظار نم؛ 

شوعار بوم تموام معدوا      کیو ک موم   یوادعو  یبم معدا دی  البتّم شعار جهش تولاوردیدر وضع مردم بم وجود ب یشیبتواند گشا دیبود کم جهش تول نیانتظار ما ا کم یحرکت احساس نشد، درحال نیا یعدی

مسائل  ی میّدر مورد ارزش پول و بق- گذارد یدر کشور م یادتصاد قیعم راتیه  تأث -شاءاهلل اتّفا  خواهد افتاد ا  مک- فتدیدر کشور اتّفا  ب یدرست اگر بم دیاست  جهش تول یاست، شعار مهم یانقالب

 دیو اگور تول  یعدو ی شوود؛  یمو  یم ّو  تیو امد ی کددوده  نیتضوم  شوود،  یمردم م یعموم یتمددیموجب رضا شود، یم یجب اعتماد بم نفْس م ّها مو بر آ  ی و ه  عالوه -گذارد یم ریتأث یادتصاد ی عمده

 .شود یم متحققمدافع بزرگ بر آ   نیعوارض مه  و ا نیا فتد،یاتّفا  ب  یدواریکم ام فتدیشاءاهلل اتّفا  ب در کشور ا  افتمی جهش

 کددوده  قیتشوو  هوا  نیو ا یبورا  مباشد ک یوکار در کشور بم نحو کار و اوضاع کسب نیبشوند بم ا قیکددد تشو یگذار میسرما تواندد یکم م یکسان یستیدارد بم مشوّ   با اجیاحت دیتولدر امر  یگذار میسرما -9

 دیو تول یها دمیوجود داشتم و نم در مورد هز یچدا  مشوّد مالحظات الزم انجام نگرفتم؛ نم آ  یعدی فتاده؛یناتّفا   ها نینکدد کم متأسفانم ا دایپ شیافزا شا یبرا دیتول ی دمیهز ایکار بشوند،  نیبشود کم وارد ا

 .است دیتول شرفتیاست کم مانع پ ییزهایچ کی ها نیکددده باالتر بوده  خب ا مصرف ی دمیاز هز دکدددهیتول ی دمیهز -18سال  دینبود، شا 11 سال دیحاال شا-ها  از سال یکیشده  در یفکر

 یدانون یها تیطور عمده حما دنبال بشود و بم تیّحرکت با جدّ نیا دیحدّ اکثر استفاده را کرد  با یستیبا نیوجود دارد کم از ا دیجهش تول ییشکوفا یبرا یخوب ِی دمیزم کی -9011سال - امسال -0

  ردیانجام بگ دیاز همم سو نسبت بم جهش تول یو حکومت یو دولت

شواءاهلل جهوش    الزم را انجوام بدهود و ا    یهوا  تیدرار بدهد کم موانع را برطرف کدد و حما نیهمت خودش را بر ا یستیاز اوّل استقرار با ددهیبر سر کار است، چم دولت آ کم یدولت تا ودت نیچم ا -5

 یسوت ی  موا با هوا  ییزدا مانع ها، یبانیپشت د؛یاست: تول نیشعار ا یعدی ؛«ها ییزدا مانع ها، یبانیپشت د؛یتول» کردم:  یتدظ جور نی  لذا من شعار امسال را اردیک مم در امسال انجام بگ یوادع یبم معدا دیتول

   یبردار دیها را از سر راه تول و مانع  یالزم را انجام بده یها تیو حما  یرا محور کار درار بده دیتول
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 2- رانیرهبر انقالب خطاب به ملت ا ینوروز یسخنران 

 .ابدیادامم  یشتریبا دوت ب دیروند با نیاطال  کرد کم هم زیبم آ  جهش ن توا  یموارد م یحاصل شد کم در برخ ییها شرفتیپ دیاز تول یمهم یها البتم در بخش -9

 .ها و مردم رفع شود و با کمک دستگاه نییتب مایدر صداوس دیاست کم با شتریب اریبس دیموانع تول -2

 یادودامات الزم بورا   گریاز د یو گمرک یها، مبارزه با فساد و اصالح نظام بانک مردم، دطع دست واسطم دیددرت خر شیخواندند و افزودند: افزا یرا ضرور دیتول ازیموردن زاتیتجه ای میورود مواد اول -9

 .شود یم جادیدر ادتصاد کشور ا یولامسال تح داًیقیدنبال شود،  تیکارها با جد نیتحقق شعار سال است کم اگر ا

 .جها  باشد یمدطقم و حت یادتصادها نیاز شکوفاتر یداخ  فمخت  یها تیبا استفاده از ظرف تواند یم را یو ا ستین طور نیاما اصالً ا دهدد یبست نشا  م و راه را بن خواندد یم أسی ی میآ یبرخ -0

 .خواهد یم یبرنامم جامع ادتصاد یضد فساد و دارا ت،یاحساس مسئول یاراد ،یدو یتیریبم معجزه ندارد  ب کم مد اجیاحت ها تیظرف نیاستفاده از ا -5

 .مه  است اریکم بس رسد یم 92 مبم رتب را یا یادتصاد ی ها، رتبم وجود دارد کم در صورت استفاده از آ  را یدر ا یادیز یو انسان یدیسرزم یها تیمعتقدند ظرف یکارشداسا  بانک جهان نیهم -6

مسواجد   یو امدوا  یانقالب ینهادها ،یمردم یها میریفعال شوند کم خ دمیزم نیدر ا تواندد یم دد،یایب دیماندد کمک مؤمدانم بم کمک تول خواهدد یالزم رادارند و آحاد مردم کم م میاکم سرم یکسان -7

 .کددد یزیر مسئ م مه  برنامم نیا یدهسامان یبرا دیفعال با

 .دهد یراه دوم را انتخاب کرده و ادامم م را یکم م ت ا هاست  یکرد  تحر اثر یو کاهش و ب یمیتحر یکاالها دیتول یبرا ی داخ یروهایو ن ها تیاستفاده از ظرف -8

 .کرد لیرا بم فرصت تبد  یتحر توا  یکم م دهد ینشا  م اتیوادع نیکشور گفتدد: ا یددرت دفاع زیانگ رتیح شیو افزا یتوا  ع م شیافزا -1

 .خواهد ماند یباد ها  یکم تحر دیبگذار نیو فرض را بر ا دیگره نزن  یرا بم تحر را یادتصاد ا -91

و  کدود  یادتصاد کشور را معطول و سوردرگ  مو   « اگر، اگرها» نیا کم یو چدا  خواهد شد، درحال نیشود، چد یخارج یگذار میاگر سرما ایبرداشتم   یچدد سال مکرر گفتم شد کم اگر تحر نیدر ا -99

 .ادتصاد است یبرا یضرر بزرگ یفیبالتک 

 ایو  یتیمسوئول  یبو  یاست، خالف وادوع و از رو  یتدارکاتچ ایندارد  یاراتیاخت جمهور سیرئ دکمیمسائل همچو  ا یکشور است و طرح برخ تیریمد نیو مؤثرتر نیتر مه  ،یجمهور استیر گاهیجا -92

 .است یورز غرض ای یاطالع یب

 .است زیناچ ،یجمهور استیدر دبال ر یو نظام ییمثل دضا ییها در بخش ها تیریاست و مد جمهور سیرئ اریدر اخت یاکثر امکانات حکومت و یتیریمراکز مد ی همم باًیتقر -99

و مسوئ م توورم،    یپول م و  تیتقو ،یگذار مید سرمارش ،یم  دی  ادتصاد کشور و مسائل مه  آ  ماندد رشد تولدیداشتم باش یحلِ ولو اجمال ها برنامم و راه آ  یو برا دیکشور را بدان یمشکالت اص  -90

 .دیمه  فرهدگ را بشداس اریو مسئ م بس ایدن دهیچیپ یها استینحوه مواجهم با س ،یاجتماع یها بیکشور، آس تیموضوع امد

هسوتدد کوم    یو مراکز دانشوگاه  مییدولت، دوه دضا ،یاسالم ی س شورامج ،یو تعاون یخصوص یها بخش دکدددگا یتول الخصوص یآحاد مردم ع  دند،یبرگز 9011سال  یکم برا یشعار مخاطب -95

 .باشدد دیتول یراهگشا نیدوان یبر اجرا ظارتو ن یمال تیحما یاستفاده از ابزارها ،یو دانون یدست در دست ه  داده تا با برطرف کرد  موانع حقود دیبا

 کشور تالش کددد  یاشتغال، استقالل ادتصاد شیافزا ،یکاریکمتر شد  نرخ ب د،یجهش تول یبرا ،یو معدو یماد یها میسرما بر میبا تک دیهمم با پس -96

 


