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 بسمه تعالي

 

 مقدمه 
 

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

 و ها 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 .  نمايند 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

 اقتصکککاد توسکککعه و پيشکککرفت اسکککاس و پايه عنوان به "توليد رونق " که چرا.    دان کککت(  1397 و 1396 ،1395

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

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

 کرده پيدا بيشککتري اهميت  مردم، معيشککت و اقتصککاد دادن قرار هدف و آمريتا هاي تحريم تشککديد به توجه با 98

 و( انقالب دوم گام اعالم) انقالب پيروزي سال چهلمين سالگرد در ايشان بيانا   به استناد به توان مي جائيته تا است

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

 ."توليد رونق" ؛ کرد

 گيرد؛ 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 بودجه، توازن وضککع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم اشککتلال، در ميگذارد تأثير

 يبرنامه در 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،

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

سالمي نظام آنته براي ، رو اين از صلي هاي گره باي تمي کند، برخورد هوشمندانه دشمن هاي نقشه با بتواند ا  ا

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

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

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

 به توليد بيشتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و بيشتر منابع از استداده جاي به داخلي هاي توانمندي

 نهايت در که يافت دسککت اشککتلال ايجاد و ندتي غير صککادرا  افزايش و پذيري رقابت توان  و ملي توليد افزايش

صادي مقاومت قدر  افزايش شور اقت شد سبب ک صادي  پايدار ر شت بهبود و اقت  و فرهنگ تقويت و مردم معي

 .شد خواهد ايراني کاالي از حمايت در مصرف الگوي

 و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت حضکککر  بيانا  در  بدرسکککتي توليد رونق راهتارهاي الزاما  و چگونگي

 هايپژوهش اداره اقتصادي گروه ، اساس همين بر و است شده مشخص و تبيين 98 سال در رضوي حرم مجاوران

 راهتارهاي و م ککئوالن اقداما  رصککد با دارد تالش خود ايرسککانه رسککالت راسککتاي در سککياسککي، معاونت خبري

 در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصکو  در رهبري، معظم مقام فرمايشکا  اسکتناد به و کارشکناسکان

 سال اخير دو در که محور درهشت هدتگي هايگزارش قالب

 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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 مسئوالن الف: 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

  مدیریت واردات -2

  

 

 صادرات محور یکاالها دیرقابت پذیری در تولید و تول -3

 

 

 

ي رونق توليد نياز امروز جامعه اسکت و رسکيدن بکه آن م کتلزم مکديريت دانکش و نکوآور
د دانککش تتنولوژي است بکراي توليکدا  در بخکش کشکاورزي و صنعککت نيککاز بککه توليکک

يکت نوآوري هکا و داريکم و تنهکا نکگاه صرفکا نبايدبکه توليکد کاال باشکد بلتکه بايکد بکه مدير
اشکين رونق توليد نياز به بازارهاي  بين المللي، مواد اوليه ،م  .مديريکت دانش نيز توجه کرد

ر اقتصکاد روزنامکه عصک. اال  پيشرفتکه و برندسکازي دارد تکا بتکواند بکه خودکدکايي برسکد 
عکلي توسطکي، رئيکس اتحاديکه ماشکين آال  کشکاورزي-98/02/11

بککا دو شککر  داشککتن ثبککت سککدارش و تککامين ارز، بککر اسککاس مقککررا  تجککاري کشککور 4کاالهککاي گککروه 
اين کاالهکا قبکل از ممنوعيکت بکه ارززيرا. و ترخيص دارند و از اين حيث محدوديتي ندارندواردا امتان

و . دخارج منتقل شده و اگر کاال وارد نشود عمال باعث ايجاد خ ار  و عدم امتان رفع تعهکد ارزي مي شکو
رود به کشور سياست گذار در مقررا  پيش بيني کرده در زمان ممنوعيت، کاال با داشتن اين شرايط امتان و

ت سکدارش هاي با توجه به اين ابالغيه، ثبت سدارش جديد براي اين اقالم متوقکف و تنهکا ثبک. را داشته باشد
روزنامکه دنيکاي اقتصکاد .  امتکان ادامکه فرآينکد تجکاري را پيکدا ککرد تامين ارزشده از سکويبانک مرککزي

سيدمهدي نيازي ، مدير کل دفتر مقررا  صادرا  و واردا -98/02/09

م  در اتحادیـه پوشــا  ـــه دـاــار ـمـا ــه ریــرا ـــماا تــادرا    ـ  
ق مــ   ــاا ـاــا یـی  .تـادرا   ی تواــد را کار ا روـــ  توی ــد ـاشــد 

ماین  حصـوال   ـا ـ ـا  ــه ق مـ   ـاا جاـا ـی جـذاب تـم اســ  بـاـاـ
صم روزـا ه ع.  تـادرا  پوشـا  روـ  واحد اا توی دا را ت ـا ل  ی کاد

را  سع د جالیی قدیما ، دـ م اتحادیه توی د  و تــاد-98/02/09اق صاد 
ـ ـاجی و پوشـا  ایـمان
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 سرمایه گذاری در تولید -4

 

 

ه دولکت قيمت ارز با توجه به شرايط تحريم، بايد يت ان سکازي و يارانک
بکا توجکه .براي واردا  کاالهاي اساسي به صور  ريالي پرداخت شکود

ن ، صادرا  غيرندتي، راه نجا  کشور در اي98به شرايط کشور در سال 
تکي سال خواهد بود زيرا با توجه به تحريم هکا، ارز بايکد از طريکق غيرند

تکا از راه رونق صادرا  غيرندتي، ايجاد ستاد عملياتي اسکت .تامين شود
را حکل اين طريق، صادرکنندگان بتوانند به صور  روزمره م ايل خکود

رضا وي ه ، عضو شکوراي راهبکردي -98/02/09ايرنا . و فصل کنند 
توسعه صادرا  غيرندتي

اينتکه اکنون ظرفيت هاي توليد شمش در کشور اشباع شده، مگکر
نگکاه بتوان بخش صادرا  را فعال ساخت بکه همکين دليکل، تلييکر

ام کال بکا محکدوديت هاي بکه .فعاالن حکوزه فکوالد ضکرور  دارد
وجود آمده ناشي از تحکريم هکاي بکين المللکي، برنامکه هاي بخکش

ورهاي صنعت، معدن و تجار  کشور، با تمرکز بر صادرا  به کش
.ودهم ايه به ويژه کشورهاي حاشيه خلکي  فکارس دنبکال مکي شک

سعيد زرندي ، معاون وزير صکنعت، معکدن و -98/02/10ايرنا 
تجار 

در ـظـم  رار   ل ارد ریار ت ا ال  روـ  توی د ـماا سار جارا ـماا تـاای ۳۶0
جـذب گمف ه شده و   چ سقفی ـماا اس ان  ا وجود ـدارد و  م واحدا کـه تواــایی

درتـد از 20:  ق مـی ادا ـه داد. داش ه ـاشد  ی تواـد ـ ا  ـه این  ام اقـدا  کاـد
ــاع  و  ــه  ــود ت ــ  تــاای  ـ ــود حاتــل از فعای  ــه حلقــه  اا 80س درتــد ـ

و توی د، حمای   مه جاـاـه از تاع ـم  ی گمدد در ـ  جه حمای  ازجا عه خ لف
-98/02/07روزـا ـه دـ ـاا اق صـاد .ـخش  اا  خ لف جا عه  ح وب  ی شود

فمشاد  ق می،  عاون ا ور تاای  وزیم تاع ،  عدن و تجار 
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ماسـا  نن یک ـمـا ه کلی ـا ـاـک  مکرا ـماا تحق  شعار روـ  توی د داریـم و ـ
ه ـاـک  ا ـاید  م کدا  در این  صوص فعای   کمده و گـرار  عملکـمد  ـود را ــ

ـاـک تادرا  طمح طماو  را که طمح اع اارا  .دس گاه  اا  مـوطه ـ ر ارائه د اد
عا ـل  امـی در. ویژه توی د اس  از روز اا ـخ   سار جارا اجمایی کمده اس  

قاضـاا روـ  توی د وجود دارد ـه ـا  تقاضاا کل، در این طمح ـاا داریم ـا تحمیـک ت
حجـ  ا  تـ دا ، -98/02/07ت ـا م .کل ـ واـ م ـه ـخش توی د کمـک کاـ م

 دیمعا ل ـاـک تادرا 

ز طمیـ  ت ا ال  کم ـامه ـماا کمک ـه شمک   اا فااور و داــش ـا ـان ا
شـم ایجاد تادوق ـونورا و شکوفایی در اس ان  م رگان یا در  اطقه نزاد ق

98/02/08روزـا ه اـمار اق صادا .   ا  صاص یاف  

وا د شــد   ل ـون تن ـه ظمف   توی د فوالد کشـور در چاار سـار نتی  اضافه  25
الز  تا شمایط ـماا تا  ن  ـورا  کار اـه  ـا فما م شـود ـ از اـد ـمـا ـه ریــرا
ف ــ  در زیمـاا ـا، جـاده و  اشـ ن نال  در ـخش   عـادن   ـ  م تـا ـ واـ ــم ظم

اردشـ م سـعد -98/02/08روزـا ه عصم اق صـاد . ایـن حـوزه را افرایـش د  ـم 
 حمدا ،   عـاون طمح  ـاا توسـعه  عـدن و تاای   عدـی  ایم ـدرو

در گـمد  سـم ایهـماا ـوسازا و ـازسازا وـودجهقاـون۱8در قایب تاصمه 
ـ ـاجی و واحد اا توی دا، ت ا التی در ـظم گمف ه شده که ـا توجه ــه ا م ـ 

روزـا ـه دـ ـاا .  پوشا ، این واحد ا در اویوی  دریافـ  قـمار  وا اـد گمفـ  
سع د زرـدا ،  عاون طمح و ـمـا ه وزار  تاع ،  عـدن -98/02/09اق صاد 
و تجار 
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رفـ   واــ  توی ـد ۳5ا ور گممکی و ـاد ج  ـاده قاـون۱2ایمان طا   اده گمم 
ی  کلف ـه ایجاد  ما اگی در  مز ا اس  و ـم این اسا  ــا وجـود  قـ قه  اا  ـای

اع اـارا  در  .اع اارا  الز  ـماا گمم  ـازرگان در سه فاز ـه اجما در وا د ن ـد
  ل ـارد تو ـان 50ـظم گمف ه شده ـماا این سا اـد ی در گمـم  ـازرگـان حـدود 

  ل ـارد 20  ل اردتو ان سم ایه گذارا شده و ـماا فاز دو  5اس  که در فاز اور 
.   ل ارد تو ان ـ ـر ــماا فـاز سـو  اع اـار در ـظـم گمف ـه شـده اسـ25تو ان و 

سـ د ادا   ماشـمفی ، رئـ ل کـل گمـم  -98/02/09روزـا ه دـ اا اق صاد  
ایمان

ا م که ــا در سار جارا ـ ر ـاید ـا توجه ـه رور  و ـ از کشور ـه سم ی حمک  ک
م تـا ارائه ت ا ا  ارزان ق م  ـه توی د کااـدگان دا لـی رایطـی را فـما م نوریـ
 ـی ـ واـاد واحد اا تعط ل شده را دوـاره راه اـدازا کااد و نن ز ان اسـ  کـه

مار روزـا ـه اــ. تواـ م ز  اـه را ــماا اجمایـی شـدن روــ  توی ـد ن ـاده ـا اـ م 
،  دیمعا ل ـاـک داقمـاـی -98/02/۱0اق صادا 

ا حمایـ  عمضـه گ ـ مده گاـد  در ــور  کاال یکی از  اقدا اتی  اس  که اگم ــ
ی  مه دس گاه  ا تـور  ـگـ مد ـــدون شــک عــالوه ـــم تمدیــد  ودکفــا یـ

 ف ـ  تـم  ـی گاـد   اـگ ره  قاعفی ـه کشـاورزان ـه  اظور توی د ـ شـ م و ــا ک
عـــلی وقف ــی ، عقـــو کم  ـــ ون -98/02/۱۱روزـا ــه عصــم اق صــاد . د ــد 

کشـاورزا  جلـل
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 تقویت بنگاه های کوچک و متوسط -5

 

 رفع موانع تولید -6

 

 

عــدن طمح اح اا  عادن کوچک  فماگ م  ی شود  م ایاک ت می حمفه اا   شـکل از وزار  تاعـ  ،  
ا و تجـار  و ایم ـدرو، تشـکل  ـاا ـخش  صوتی و شمک   اا دوی ی  ـدای  و اجـماا ایـن طـمح ر
ـمعاده دارـد، از این رو ضمور  دارد که ـا حقـور دیگـم شمکـ   ـاا ــرر،،  وضـوف فعـار ســازا

 ــداداد رمیــب پــور ، -98/02/۱۱روزـا ـه عصـم اق صـاد . عادن کوچک تادیل ـه یک روـد شـود
رئ ـل   ـا  عا ـل ایم ـدرو

یـ   ــمد، یـکی از ـمـا ه  ـاا اتـلی  ـا تقویـ  ـخـش توی ـد و حـوزه تاع  اسـ  ــا حمایـ  از تاا
عه تاع ی  و کوچـک و   وسـط، عـالوه ــم ایجـاد اشـ غار، تقویـ  توی ـد و افرایـش درن ـد  لی ـه توس

اعــ ی ـا حمای   ـاا سـاز ان  تاایـ  کوچـک و شــام   ـاا ت. اق صادا ـ ر کمک شایاـی  ی شود 
اجــما ایـمان،  شـوق  ا و  رایـاا  خ لـفی ـماا تاحاـان تاعـ  در شـام   ا و ــواحی  تاعـ ی ــه

  ــعود -98/02/۱۱روزـا ه عصم اق صـاد .درن ـده و  اجـم ــه افرایـش سم ایه گذارا شده اس 
 اـدا زاده  قـد  ،  دیمعا ل شمک  شـام   اا تاع ی اسـ ان  ماسان رضوا 

ـماا . جاد شودز اـی که گف ه  ی شود روـ  توی د ـاید ایجاد شود، ـاید  شوق  ایی  م طا ع اً ای
ل ـفم تادیل کمده و تواـ  ه ایجاد شغ۱500ـفم ـ موا  ود را ـه ۱000یک فعار اق صادا که 

ار از ــه فـمم   ـ. جدید و اش غار کاد، ـایـد از سـوا دویـ  ا   از ـایی در ـظـم گمف ـه شـود
ف ـماا پمدا    اا تأ  ن اج ماعی یا پمدا    ای ا   عاف شود تا ـه ـوعی اـگ ره  اا  قاع

شـکورا رئـ ل -98/02/07روزـا ـه اــمار اق صـادا  .  افرایش و روـ  توی د ایجـاد شـود
کم   ون  عدن و تاای   عدـی اتاق ـازرگاـی ایمان 

ـایـد  .سام جا عه عشایم از ق م  ـاایی  حصوال  توی دا ایـن جا عـه ـایـد افـرایش پ ـدا کاـد
 واردا که جا عه عشـایم ـ ـاز دارــد، را ــا حـداقل ق مـ  و  ریاـه در ا   ـار  قـمار د ـ م و 

ـا ق مـ  عادالــه  حصوالتی که توی د  ی کاد را ـ واـاد در کم مین فاتله ـا  صمف کااده ـاایی و
 حمـود -98/02/07فـار  .عمضه کااد و سام عشایم از ق م  ـاایی  حصـوال  ارتقـا یاــد

حج ی  ، وزیم جااد کشاورزا
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صـور  تال   ی کا م واحد اا توی دا و تاع ی ـ واـاد از یـک سـما  حـدودی   ـا ـ
در ایـن ز  اـه  . وق   ارج شده تا ـ واـد ـه ح ـا  و اسـ ممار توی ـد  ـود ادا ـه د اـد

قاـون تجار  و ح ـی ۱4۱س اس   اا   خذه ـاـکاا ، ای ا ، تا  ن اج ماعی، ـحث  اده 
گمف ـه چک  اا ـمگش ی از  شکال  واحد اا توی دا اس  که ـاید تصم ما  ویژه اا

حاتم شاکم ی،  عاون رواـط کـار وزیـم تعـاون، کـار و رفـاه -98/02/08فار  .شود
اج ماعی

 ای ا   اا   ـ ق م و افـرایش  ـد  ز ـان تق ـ ط قاـون۱۶7اتالح  اده در سار جارا 
98سار اـجا   ی شود این  صوـه فقط تا پایان سـار 5سار ـه ۳ـد ی ـاگاه  اا توی دا از 

ار ــه طور س اد ت ا ل و رف   واـ  توی د ـ ا  ـه رفـ   شـکالتی کـه ا  ـ .قاـل اجما اس 
ی دکاادگان فماگ م ـماا ـاگاه  اا توی دا ـه وجود ن ده تال   ی کاد ـا حمای   وثم از تو

  ـ م زایـی، دـ ـم سـ اد -98/02/09روزـا ـه دـ ـاا اق صـاد . این  شکال  را رف  کاد 
ت ا ل و رف   واـ  توی د

واـــد از ــماا  دایـ  عمـلی ـقدیاـگی ـاید زیم ســا   توی ــد در کشــور فما ــم ـاشــد تــا ـ 
 ـد ورود عاـده ایـن حجـم از ـقدیاـگی ـمنید  دو ـخش  صوتی و دوی ی  ی تواـاد در حـوزه توی

ـود کااـد، اگـم ارکان  اا دویـ ی ورود کااـد شماایـط ــماا نـاـا ـازتـم و فما ــم تــم  وا ــد ــ
ا چـما کـه  ی تواـاـد ــماا دریافـ   جوز ـاا الز  ـموکماسی  ــاا ادارا را حــذف کااــد، ا ــ

قـمار  ـی ـخـش  صـوتی از ایـن فمتـ  ـامه  اـد  ـ   اد و در گ ـم و دار فمنیاـد ـموکماسـی
 اصـور  ـمادا عقـو کم  ـ ون ـمـا ـه، ـودجــه و -98/02/۱0روزـا ه عصم اق صادا . گ مـد

 حاساا   جلل

ـا روـمایی از سا اـه دریاف  ـشان حد  جاز  حصوال  کشـاورزا،  مـه ایـن  حصـوال 
ــود  ــا ل  ی ش ــا ت  ــادرا  نن   ــوـد و ت ــ  دار  ی ش ــاا ه دار و  وی ــوال  . شااس و حص

دور کـد  ی کااـد و ــا تـگوا ی  اا الز  از ـظم اس اـدارد اا ک فی و ـاداش ی دریاف 
ماا تأی ـد شااسایی ـماا  حصوال  کشاورزا و رذایی  ورد ـظم قطعاً ت ا ال  فمواـی ـ

ور  در پموتکل  اا و توافقاا ه  اا ـ ن ایمللی و راح  تم شدن روـد تـادراتی نن  ـا تـ
 حمود حج ی ، وزیم جااد کشاورزا-98/02/۱0ای اا  . وا د گمف 
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در حار حاضم حجم قاـل توجای اوراق در تـاع  پموشـ می، ارتااطـا  و چاـد تـاع  ــرر،
ااـد دیگم در حار ـمرسی ون اده سازا اس  که اگم شمایط پذیم  در ـازار سم ایه را احـماز ک

. رار   ل ارد تو ان از اـواف اوراق در ــازار سـم ایه  ا شـم  وا ـد شـد۳تا پایان سار ـردیک 
ت مورا ، کارشاا  ـازار سم ایه-98/02/09روزـا ه اـمار اق صادا 

ایگـاه  ـود را ـور  ارزاـ م و سمیع م از ـاـک  ی تواـد ـه توی د کمک کاد ا ا  اوز ـ واسـ ه ج
ا  ن  ـایی در ـ ن  مد  ـدس  ـ اورد اگم ـ واـ م   ل کشـور اا توسـعه تعـادیی در سـا  ار تـ

 ـک درتدا ـاـک کا ش پ دا کاد و سام ـور  افرایش پ دا کاد و از ک90ایجاد کا م تا سام 
ت ـا م .ـقدیاگی کـل کشـور  قـدار ـ شـ ما را عایـد کاـد، قطعـا توی ـد حمکـ   وا ـد کـمد

 ح ن زرـدا  قد  فعار ـاـکی-98/02/۱0


