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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ."توليد رونق" ؛ کرد

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

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

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

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

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

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

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

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

ست نهدته ملي توليد از جانبه همه حمايت ستداده و ها گره شناخت با توان مي  لذا.  ا  ايه توانمندي و ها ظرفيت از ا

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

شتلال ايجاد و ندتي غير صادرا  افزايش و پذيري رقابت توان  و ست ا  قاومتم قدر  افزايش نهايت در که يافت د

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

 .شد خواهد ايراني کاالي

ما  و چگونگي يد رونق راهتارهاي الزا نا  در  بدرسکککتي تول يا  و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت حضکککر  ب

ضوي حرم مجاوران ست شده مشخص و تبيين 98 سال در ر ساس همين بر و ا صادي گروه ، ا  هايپژوهش اداره اقت

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

سان شنا ستناد به و کار شا  ا  البق در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري، معظم مقام فرماي

 سال اخير دو در که محور درهشت هدتگي هايگزارش

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

  يبر دانش و فناور يمبتن ديتول-1

 مديريت واردا  -2

 صادرا  محور    يکاالها  ديرقابت پذيري در توليد و تول-3

 سرمايه گذاري در توليد-4

 تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط -5

  ديتول تيديرفع موانع و بهبود ک-6

 مبارزه با قاچاق-7

 شتل گيري فرهنگ جهادي توليد-8
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 الف: مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

 و صادرات مديريت واردات   -2

 

  

 

شده و از وابستگی به کشورهای خارجی از نظر دانش فنی، در شرایط تحریم مشکل
ر با جهاد دانشگاهی در یک همکاری مشتتر،، عت ی داریتم د( ایمیدارو)این رو، ما 

یم ایتن این شرایط حساس، گام ملی را برای توع ه فناوری برداریم و درصدد هستت
همکاری ها پیش از ایتن به صتورم متوردی  .همکاری، به تولید دانش فنی ختم شود

ه یتک بوده؛ اما اکنون در زمینه دانش فنی و تحقیقام کاربردی اعت و ایتن رونتد بت
راهبرد تبدیل شتده اعتت ااتدام مت،کور، گتام مهمتی بترای ایلتاد تحتو  در حتوزه 

غریب پور ، -98/3/21روزنامه دنیای ااتصاد . و صنایع م دنی اعتم دنفناوری
رئیس هیام عامل ایمیدرو

وزارم صن تت م تدن و تلتتارم بتتا واردام بتی رویتته و غتتیر لتتخوم برختتورد  خواهتد کترد از ابتتتدای 
رعتد التم کاال را بته ممنوعیتت هتای عتا  ابتل اضافته کردیتم و هرکلتا اطاعتا تی  ب 142ت تداد 98عتا 

به عرعت عمتل می کنیتم و بترخیموااع ت رفته هتای وجتود دارد  و بته جتای کاالهتای اعاعتی متوارد غیتر 
ت رفتته اصتت   ۵00ضروری وارد می شتود کته همته ایتن متوارد تحتت  رصتتد اتترار دارنتتد و بیتتش از 

رضتتا رحمتتانی ، وزیتتر -98/3/11روزنامه عصتر ااتصتاد . شده اند تا از عو اعتفاده ها جلوگیری  شوند 
صن تت، م تدن و تلتارم 



5 
 

 
 

 

 گذاری در تولیدسرمايه  -3

 

 

خایتش امتروز  راه نلتام ااتصتاد کشتور در توعت ه صتادرام غیر  نفتتی  اعتت و بتر همین مبنتا روی اف
1۵بترای افخایتش صتادرام بته  .کشتور همستایه هتدف گت،اری ویژه ای انلام داده ایم1۵صتادرام بته 

م  کشتور همستایه از همته ی دعتتگاه های مستئو  در مستیر صادرام کاال و خدمتام، انتظتار داریتم کا
روزنامه .همستو عمل کنند تا شاهد حصو  نتایج الزم از این هدف گ،اری در عطح ااتصاد کشورمان باشیم

رضتا رحمتانی ، وزیتر صن تت، م تدن و تحتارم-98/3/19عصر ااتصاد 

عترمایه گ،ار صتن تی جت،  و جتواز تاعتیس 13اردیبهشت امستا ، 
ملتتوز عتترمایه گ،اری ۶ایلتتاد واحتتد صتتن تی بتترای رنهتتا صتتادر و 

فقتره پروانته بهره بترداری در ۵غیرصن تی نیخ صادر شده ، همچنتین 
صادر شده و این واحدهای ااتصادی، تولید خودم دنوصن تبخش

فقتره 3فقتره گتواهی تولیتد و ۵0را رغاز کرده اند و صتدور بتیش از 
. ت پروانه اکتشاف در بخش م دن، از دیگر ف الیت های این حوزه اع

جلیلتتی ، م تتاون ااتصتتادی و -98/3/20روزنامتته دنیتتای ااتصتتاد 
عرمایه گ،اری عازمان منطقه رزاد ماکو

وجته بته تامین نیاز بنگاه های تولیدی به تتامین عترمایه درگتردا بتا ت
افخایش نرخ ارز در اولویت برنامته هتای بانتک توعت ه صتادرام اعتت

رفتع ایتن هرچند منابع ما به نسبت گ،شته چندان افخایش نداشته اما در
دوق نیاز بنگاه های تولیدی عخم جتدی داریتم در ایتن راعتتا منتابع صتن

درصد 18تا 1۶درصد و عایر منابع با نرخی بین 11توع ه ملی با نرخ 
روزنامتته ابتترار ااتصتتادی .در اختیتتار مشتتتریان اتترار گرفتتته اعتتت

صالح ابادی ، مدیرعامل بانک توع ه صادرام ایران-98/3/20
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 رفع موانع تولید -4

 

دولت برای ج،  عرمایه گ،اری بخش خصوصتی در راه رهتن 
.به دنبا  کاهش ریستک عترمایه گت،اری در ایتن حتوزه اعتت

رای تسهی م ویتژه ای بته همته تولیدکننتدگان بختش ریلتی بت
در  .کاهش ریسک عرمایه گ،اری در این حتوزه ارائته می شتود

اانون الحتاق دو اجتازه دارد ۶٧همین راعتا دولت از محل ماده 
امین که عرمایه گ،اری در این بخش را تضمین کنتد و ایتن تضت
ااتدام  .شامل تضمین نوعانام نرخ ارز و بازپرداخت ها می شتود

دیگتتر دولتتت مشتتارکت راه رهتتن در تتتامین متتالی اعتتت، ایرنتتا 
صتاد نوراهلل بیرانوند ، م تاون تتامین عترمایه و اات-98/3/20

حمل و نقل راه رهن

در )بتتترای توعتتت ه زیرعتتتاخت های منطقتتته انرنی بتتتر پارعتتتیان 
میلیارد تومان عرمایه گ،اری شده اعتت1200تاکنون ( هرمخگان

ن در ایت… همچنین ارار اعت طر  های تولید رلومینیتوم، فتوالد و 
ینتی پست اعکله را بترای ایتن منطقته پیش ب19 ..منطقه اجرا شود
ایرنتا .پستت در فتاز او  بته بهره بترداری می رعتد۴کرده ایم که 
خداداد غریب پور، رئیس هیام عامل ایمیدرو -98/3/20

؛ اگتر یکی از مشک م و تنگناهای ف لی واحدهای تولیدی عرمایه در گتردا اعتت
ن بختش بتوان نقدینگی های عرگردان را به عمت تولید هدایت کترد بته طتور یقتی

یتد اابل توجهی از مشک م حل خواهد شد اگر متی ختواهیم مشتک م صتنایع و تول
ر روزنامته ابترا.  رفع شوند در وهله او  باید تحتریم هتای داخلتی را برطترف کنتیم 

فریدون احمدی  ، نایتب رئتیس کمیستیون صتنایع و م تادن-98/3/11ااتصادی 
مللس
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مبنتی بتر کتاهش تلتارموم تدناخیتر وزیتر صتن ت،با تحقق و اجترای  دعتتور
ریع در بوروکراعی اداری در حوزه مصوبام مربوط به تولید  در اعتان ها، شاهد تست

حل وفصتتل مشتتک م بنگاه هتتای تولیتتدی در کارگروه هتتای اعتتتانی بتتا اختیتتارام
2بنگاه تولیدی با صدور ۵۴هخار و 2حل و فصل مشک م  .اعتانداران خواهیم بود

درصتد ۵۵مصوبه در دعتور کار ارار گرفته اعتت کته از ایتن میتخان، ٧۴9هخار و 
کی، درصد رن به مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، گمر۴۵مصوبام به مسائل بانکی و 

۶0درصتد ایتن مصتوبام اجترا و ۴0اختصاص داشته اعتت و حتدود ... و برقگاز،
فرشتاد -98/3/13روزنامته دنیتای ااتصتاد .درصد نیخ در مراحتل اجرایتی اعتت

مقیمی ، دبیر عتاد تسهیل و رفع موانع تولید 

متر، ب د از درخواعت تلار در رابطه با ح،ف گواهی مبدا از اعناد مورد تقاضای گ
ه برای ترخیص کاال و نامه م اون او  رئیس جمهور، گمتر، نیتخ مشتروط بتر این کت

کشتتور عتتازنده کتتاال احتتراز شتتده و محصتتو  کشتتورهای ممنتتو  الم املتته نبتتوده و 
ا ت رفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری را شامل نشود، با حت،ف گتواهی مبتد

گخارا ایسنا-98/3/20ایسنا .موافقت کرد

کتارگروه مشک م تولیدکنندگان در عراعر کشتور از طریتق عتتاد های اعتتانی بته
ین و تسهیل و رفع موانع تولید کشور گخارا می شتود و در رن جتا بتا حضتور م تاون
ورد نمایندگان وزارتخانه های مختلف، عازمان برنامته و بودجته و اتتاق بازرگتانی مت

و فصتل بررعی ارار می گیرند تا پس از طبقه بندی و درجه اهمیت، پیگیتری و حتل
تقیم یکی از اادامام این کارگروه افخایش مدم زمان تقسیط مالیام های مست .شوند

متاه بته حتداکشر شصتت متاه 3۶بوده اعت، که برای بنگاه های تولیدی غیردولتی از 
فرشاد مقیمی م اون امور صنایع وزارم صتمت و -98/3/20فارس .افخایش یافت

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
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و ایلتاد پتل ارتبتاطی میتان بخش هتای« تشکیل کتارگروه همتاهنگی عتاخت داختل
. اترار گرفتتدر دعتور کار متولیتان صتن تی« نیاز»مختلف صن تی به واعطه عامانه 

عردرگمی بنگاه هتای تولیتدی بته دلیتل متوازی کاری هتای بته وجتود رمتده و عتدم 
هماهنگی میان دعتگاه های مختلتف در دولتت موجتب شتد تتا ایتن کتارگروه بترای

ق زمینته تسریع و هم افخایی بیشتر در بخش های مختلف ایلاد شود تا به ایتن طریت
روزنامتته دنیتتای ااتصتتاد .بتترای شفاف عتتازی در بنگاه هتتای تولیتتدی فتتراهم شتتود

گخارا دنیای ااتصاد-98/3/22

ت هتای شورای پو  و اعتبار با بررعی روند برگشت ارز حاصل از صتادرام و عیاعت
، بتا تشویقی و انضباطی اعما  شده بر تسهیل گتری در ورود ارز حاصتل از صتادرام
.رداعما  عیاعت واردام از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکیتد کت

خبرگخاری تسنیم -98/3/22تسنیم 
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 مبارزه با قاچاق -5

 

 

 شکل گیری فرهنگ جهادی تولید -6

 

 

متتان طر  مبارزه با ااچاق کاال در عطح عرضه از عا  گ،شتته بته طتور همخ
یتخ در عراعر کشتور کلیتد ختورد و ائامه این طر  در فروردین ماه امسا  ن

در پی اجترای طتر  مبتارزه بتا ااچتاق کتاال در عتتطح عرضتته و. انلام شد 
تن حمایتت همخمتان از مصرف کننتدگان و تولیتد کننتتدگان داختتلی، در ایت

متورد واحتد خترد و کت ن در عتتطح ۵28هتخار و 28بتازه زمانی  ، ت تداد 
متورد ۵1۶در ایتن بازدیدهتا، ت تداد .  عرضته بتازرعی انلتام شتده اعتت 
میلیتتارد ریتتا  تشتتکیل و بتترای 133پرونتده تخلتف بتته ارزا بتیش از 

-98/3/11روزنامته عصتر ااتصتاد . رعتیدگی به مراجع ذیص   ارعا  شد
ااعمی ، مدیتر کل بتازرعی و امتور ااچتاق عتازمان حمایتت

اعتت اشتغا  و کاررفرینی موتور محر، توع ه و رونق ااتصتادی
یل و بتتا توجتته بتته اینکتته نیمتتی از جم یتتت کشتتور را بتتانوان تشتتک

می دهند ل،ا  صندوق کاررفرینی امیتد از کستب و کارهتای خترد و
ی کوچک و حضور بتانوان در تمتام مشتاغلی کته اعتت داد و توانتای

-98/3/11ایستنا .راه اندازی رن را داشته باشند، حمایت می کنتد
نوراله زاه ، مدیرعامل صندوق کاررفرینی امید


