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 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

  وصادرا  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

 
 

 

 
 

 

 

 

ا نکیو  اور کارشناسان و نیروهای متخصص مجتمع فوالد  نون ب انواو نالتندوتن  او
ی و  تنش و نالتن فنی و اا هزین  پوایی  نور تن نمالنو  جواروی کوالرا ت روایی رت  رت و

   رت ی کالیل، یالک و سایر قدمب ها اوا نورا تفزترهوای شو ی .کیفیتی ارتار ادانن 
د نوالر  سان، ش ی  سانی می شالن  نا اهتری  نالع مالت  و وانمایی ارتی رتنو مان اوا
و تنوف  پذیر ، تستفا ا تن نرا فزترهای ش ی  سان ااعث ولالگیری تن  و اارا کواری

روتاط عمالمی مجتموع فوالد  نون ب -98/4/10تیلنا . می شال  .. نمان و تنرژی و 
اناو

فر  کتور نالو  ا  احث  تنش انیان  ر منطر  آنت  ترس  ا ب تستثنایی  تر  و  ر سو
او  تیو  منطرو  تقو تا ویو ا تی رت تنجواا  ت یو  کو  ریاسب ومهوالریستاری م اون

 ر تیو  سوفر،مرکزی او   .شورتیط رت اورتی ف ا یب هوای  تنش انیوان فورته  می کنو 
نکو  شرکب  تنش انیان و فناور تفتتاح ش  ؛ ضوم  تی۲۵وس ب یک هزتر مترمراع اا 

هکتواری ۵0عملیا  تورتیی شهرک نن تی فناور اا ناا پ وهش ترس رت  ر فضوایی 
روننامو   نیوای . ر شوما  رورو کروالر آروان کور ا تی فناوریاا ه   تیجا  هاو

محد  نریمان ، م یرعامل سانمان منطر  آنت  ترس-98/4/1۲تقتصا  

 ر نالس   س    مایتی یکی تن تقو تما  م اونوب علموی و فنواوری ریاسوب ومهالری
ار ا  نحوالی کو   مایوب تن شورکب های جوفک  ر کنو. سا  گذشت  محدالو می شال 

شورکب ۳۵0 ر هموی  رتسوتا،  و و   . مایب تن شرکب های  تنش انیان آران شو 
ری جفک سا  گذشت  نحب  مایب ارتی  ریافب جو ما  تن م اونوب علموی و فنواو
اووا ریاسووب ومهالری قوورتر گرفتنوو  و نالسوو   کدووک و کووار شوورکب های  تنش انیووان

روح تهلل تسوتیری ، -98/4/1۲تیدونا .شرکب های جفک ا  تیو  مرکوز سوهر ا شو 
م اونوب م یرکل  فتر نالس   کدک وکار مرکز ن وامف  ای  ت مللوی علو  و فنواوری

علمی و فناوری ریاسب ومهالری
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 وصادرات واردات  مدیریت -2

 

  

 

 سرمایه گذاری در تولید -3

 

 

اد و قیموب اا نالو  او  کیفیوب او( قط   تی مالر  تستفا ا  ر چرخ وتگ ) ر ا   اضر  ر نمین  نامی  اان تژ 
 ا  نوالر  مناسک محصالد   تجلی هیچ وتر تنی  رتی  نمین  نالر  نمی گیر   ر نالرنی ک  ق ف تی  کواد
تر نالسوط گدتر ا وتر  می ش  پس تن اررسی های کارشناسان مجرو فنی و مهن سی شورکب و نحلیول اوان

تن م حوث نوا رت  هو   .ریلوی شو ی نون بمدالودن فروش شرکب، وتر   النا نال ی  تی  قط   کلی ی
ر فنوی هو  رافل نر ا تی  ا   الری ک   ر چن  مناقص  ازرگ ای  ت مللی شورکب کور ا و جالشو ختان  تن ن و

روننواه  . و آفریروای ونالای کدوک کور ا  KLWنمرا اادی فنی رت  ر کنار شرکب های مطرح  نیا همچالن
کفریزتنفهاناهرون تا ت ی، م یر نال ی  شرکب-10/04/98 نیای تقتصا   

۵۶1هوزتر و ۲۳م لو  1۳98نالسط اانک نن ب و م و ن   ر سو  ماهو  تو  سوا  
ن تیو  میلیالن ریا  ندهیف  ا  وت  های نال ی ی کروالر پر تجوب شو ا تسوب کو  ت

میلیوالن ریوا  9۲۳هوزتر و 19میلیالن ریا  ا  نالر  سرمای  ثااب و ۳۶۳8میزتن 
 رنو  ۳۲آن سرمای   ر گر ش اال ا ک  ند ب ا  م   مراا   ر سا  گذشوت  تن 

 دی  مهری، رییس هیوا  مو یرا و -98/4/10تیدنا .رش  ارجالر تر اال ا تسب
م یرعامل اانک نن ب و م  ن

ننووو وک نوووالآوری و شوووکالفایی  چهوووار  سوووت  ج موووا  شوووامل ندوووهیف ، 
رتیوو  نالتنمن سوانی، سرمای  گوذتری و ضمانب نامو  او  شرکب های  تنوش انیوان  ت

98اوورتی سووا   .می کنو  کو  هور کو تا تن تینهوا شووامل نیرمجمالعو  هوایی تسوب
میلیوووار  ریوووا  تعت وووار اووو  نوووالر   مایوووب افعوووال  اوورتی ۵00 ووو و   

روننامو  عصور .نالتنمن سانی شرکب های  تنش انیان  ر ن ور گرفتو   شو ا تسوب
علی و    ، رییوس ننو وک نوالآوری و شووکالفایی  ریاسووب-98/4/11تقتصا  

ومهوالری
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 رفع موانع تولید -5

 

 

انی و  رن  تن منااع اانکی و ندهیف  تیو   والنا اورتی تنوفح سواجتار و نالسو۲۵
 رن  تن ندهیف  کول کروالر 40 .اانسانی وت  های نال ی ی تجتصاص یافت  تسب

 رنو  آن محروش شو ا و تیو  ۳0اای  ا  اخش نن ب تجتصاص یااو  کو  نواکنالن 
هوزتر میلیوار  نالموان ۲0 .جالتست  احری تسب ک  تی  تمر ا   الر کامول محروش شوال 

 رنو  تیو  م لو  ۵0ارتی تورتی سیاسب های ونتر  نن ب  ر تستان ها من الر ش 
روننام   نیای تقتصوا  . ر گر ش وت  های نال ی ی  ر ن ر گرفت  ش سرمای ارتی

محد  نا حی نیا ، م اون ونیر نن ب، م  ن و نجار -98/4/1۲

ی  موا ا اا تنفح مرررت  تثر گذتر ن یور قوانالن ما یا  هوای مدوتری  نالتندوت
وت  های نون تی کو  ما یا رت تنفح کنی  و میزتن نردیطقانالنتی 1۶۷

 سوتااا های ج ما  رسوان . ماا تفزتیش یاا ۶0اا مرکل روا  رو هدتن ، ا  
مجالن  ترن  ند ب ا  وت   های مرکل  تر و او هکارارکوگانمانن  ت ترت 

رت او  ک  اا چا ش روا  رو هدتن  اا  فظ نال یو  نوا یوک سوا  او هی ها آنهوا
سوتا  ندوهیل و رفوع مالتنوع نال یو  نورفا اورتی وت و های   .ن الیش این تنن 

رفیوب مرکل  تر نیدب الک  ارتی کلیو  وت  هاسوب  توی آنهوایی کو  اوا  
مطورح و اای  وض یب تی  وت  ها نیز  ر ستا . مناسک  ر  ا  نال ی  هدتن 

-98/4/9روننامو   نیوای تقتصوا   .فضا ارتی نالس   ایرتر آنها فرته  شال 
ونجار م  نونیر نن ب،مریمی ، م اون
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انی سامان هی ن اا مجالن هی، پنجرا وت   کدک و کوار تسوتانی، نالتنمن سو
ررت  اخش جصالنی، اه ال  تمتیوان و رن و   ر شواجص های ای  ت مللوی و مرو

محوالر تنولی ۵ن تیی و ولالگیری تن تیجا  مرررت  مخل محیط کدک وکار، 
رونوش نال یو  تن  ریوش  .نرر  رتا عملیانی اه ال  محیط کدک و کوار هدوتن 

اور تسواس آمارهوا و پ وهش هوا یوک  رنو  .اه ال  تی  فضا محرش می شوال 
نو ا  رنو  او  رشو  تقتصوا ی کروالرها ۶اه ال   ر سهال ب کدک و کوار 

 هروان  هنوالی ، م واون تموالر تقتصوا  ونیور -98/4/11فارس.می تفزتی 
تقتصا 

رهووا رتا تمورون نامی  موالت  تو یو  پتروشیمی ها اهتر ش ا سامان   وامووع تن ا
هوزتر تن وار  ر آن ث وب شو ا و سووامان  تی  ن وویر ۵00تنو تنی و ایوش تن 

و  سامان  تفوش رتا تنو تنی شو ا کو  نوا مر لو  نوو ور فاکتووالر کادهووا رت او
-98/4/11روننام  عصر تقتصوا  .نوالر  ت کترونیکی  تنجواا جالتهو   ت 
ر مانی ، ونیر نن ب ،م  ن و نجار  
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 رنو  تن ۵0ار تساس و ی نری   ستالرت  مل اانک مرکوزی، نوا رکنن گان اایو  
 رن  آن رت او  وتر ت   ر مرااول نوا رت  ۳0ترن جال  رت ا  سامان  نیما وتر  کنن ، 

اا نالو  ا  عملکر   . رن  ااقی مان ا رت ا  شکل نر  اانگر تنن ۲0تجتصاص  هن  و 
  موا اخش جصالنی و مح و یب هایی ک  نحری  ها ارتی ما ا  وووال  آور ا، پیرونها

  آنت ی تی  تسب ک   و ب  رن ان ی ف لی رت متالقف کن  و او  نوا رکنن گان تیو
 ر هور یوک تن  .عمل  ت ا شال  نا ترن جال  رت تن رتا های ممک  ا  کرالر اانگر تننو 

رتیط ارتی محصالد  نا رتنی و ا  نناسک کرالرهایی ک  مرص  تی  کادها هدتن ، ش
تن تمیو وتر اانگرب ترن متفاو  تسب تن تی  رو اا اان گذتشت   سب تی  اخش می نال

م فر علیخانی، عضال -98/ 10/04تیدنا .  اال  اانگرب ترن ا  تیرتن ندهیل شال  
تناک اانرگانی تیرتن



9 
 

 

 

 

ت  میلیار   در ترن نا رتنی ا  کرالر اانگر۵جالش ختان   ر س  ماا تو  تمدا  ایش تن 
 ریوشک  یک میلیار   در تن ترن های نا رتنی اانگرت  ا  چرج  تقتصوا ی کروالر، تن

SME ارتساس آجری  آمارها نا  .یا انااا های کالچک و متالسط ا  کرالر اانگرت  تسب
روالر میلیار   در ترن نا رتنی مراالط ا  سا  گذشت  و تمدا  ا  ک18.۵تمرون ایش تن 
، ونیر تمالر  تقتصا  و  ترتیی فرها   ژپدن -98/4/11ندنی  . اانگرت  تسب  

س  سوتااا قضووایی اووا نیانووب تن سرمایوو  گووذتری موورروع و اوور تسووا
قانوووالن  ر کنوووار سوووایر مدوووتالتن تسوووتا ن جرتسووان رضووالی  تن ن طیلووی 
وت  هایی ک  مروکف نوی  ر جصوالص مدوایل جوال   تشوتن   ولالگوویری ی
و کور ا و همی  تمر ااعوث شو ا نون تارتن اوا مروکف   ع یو ا تی رواور

 ر رتسوتای  مایوب  سووتااا  .نرالن  و  رح های تقتصا ی رت ا  پیش ا رن 
غا ، تن قضوایی تن سرمای  گوذتری مورروع و او  من والر رونوش نال یو  و تشووت

ل اان ی  تن شهرک ها و نالت ی نن تی  تشوتن  کو  او   و19تاتو تی تمدا  
-98/4/1۲روننام  عصر تقتصوا  . مدایل مختلف وت  ها منجر ش ا تسب 

مدو ال  مهوو ی نت ا مروو ا ،  م یرعاموول شرکووب شووهرک هوای نن ووی 
تسوتان جرتسوان رضالی 


