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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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  مشککتال اصککلي هاي گره باي ککتمي کند، برخورد هوشککمندانه دشککمن هاي نقشککه با بتواند اسککالمي نظام آنته براي ، رو اين از

 قتصاديا اصلي هاي گره کارشناسان از ب ياري اذعان به  نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شناسايي را کشور اقتصادي

شور ست «نقدينگي» و«بيتاري» ، «توليد رکود»، ک  ملي وليدت از جانبه همه حمايت و تقويت در نيز هاگره اين کردن باز راهتار و ا

ست نهدته ستداده و ها گره شناخت با توان مي  لذا.  ا ستداده جاي به داخلي هاي توانمندي و ها ظرفيت از ا  با و شتربي منابع از ا

شتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره  ندتي غير صادرا  افزايش و پذيري رقابت توان  و ملي توليد افزايش به توليد بي

شتلال ايجاد و صادي مقاومت قدر  افزايش نهايت در که يافت دست ا صادي  پايدار رشد سبب کشور اقت  عيشتم بهبود و اقت

 .شد خواهد ايراني کاالي از حمايت در مصرف الگوي و فرهنگ تقويت و مردم

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

 در سياسي، معاونت خبري هايپژوهش اداره اقتصادي گروه ، اساس همين بر و است شده مشخص و تبيين 98 سال در رضوي

 عظمم مقام فرمايشا  استناد به و کارشناسان راهتارهاي و م ئوالن اقداما  رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت راستاي

 اخير سال دو در که محور هشتدر هدتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري،

 :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: 
 

 و صادراتمديريت واردات  -1

 
 

 
 

 

 

 

 

قلم کاال که مشابه داخلی  ن  در کشیور مودیود ۴۰۰ممنوعیت واردات یک هزار و 
 .است یک  از  اقدامات وزارت صنعت ،معد  و تجارت  در دهت رونق تولید اسیت

برای بازار در تالش هستیم ستادی مشابه ستاد تنظیم بازار در شورای عال  صادرات
صییادرات  کشییور ایجییاد کنیییم و هییر هتتییه مو ییوعات در اییی  خ ییو  را بررسیی  

اری صادرات قبالً یک گزینه انتخاب  بود اما در حیا  حا یر ییک گزینیه ادبی .کنیم
کشیور همسیایه تجیارت ١٥امروز شورای عال  صادرات تکلیف کرده کیه بیا است،

-98/۴/23ایسینا .کنیم و باید سیاست نتوذ در بیازار را در کشیورها شییب ببیریم
حسی  مدرس خیابان  ، قائم مقام وزیر صنعت، معد  و تجارت 

قلیم رسییده اسیت امسیا  سیاخت ١۴۴8تعداد کاالهای ممنوعه واردات  تاکنو  به 
را در فنیاوریداخل، توسعه بخب معد  و صنایع معدن ، توسعه صادرات و توسیعه

اولویت خود قرار دادیم صیادرات هیر کیاالی  به خ یو  کاالهیای  یروری کشیور 
امیه روزن. مشروط به رعایت مازاد تولید و در صورت تامی  نییاز داخلی ، نزاد اسیت 

ر ا رحمان  ،وزیر صنعت، معد  و تجارت -98/۴/26دنیای اقت اد 
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 سرمايه گذاري در توليد-2

  

 

 

 

 

 

 

 

٥٥۰طیر  بیا سیرمایه گیاری خیارد  بیه ارزش 28در دو ماه منته  به اردیبهشت ماه امسیا  در مجمیو  
هزار دالر در کل بخب های اقت ادی کشور م وب شده کیه سیهم بخیب صینعت، معید  و۴٥9میلیو  و 

از  .هیزار دالر اسیت868میلییو  و 39٥طیر  بیا سیرمایه ١۴تجارت از میا  طر  های م یوب برابیر بیا 
طر  در مرحلیه ادیرا قیرار دارنید کیه از مجمیو  ۷طر  م وب در دو ماه نخست سا  داری، ١۴مجمو  

۷هزار دالر به ای  طر  هیا اخت یا  داشیته و ١9۰میلیو  و 2۷سرمایه م وب شده در ای  دوره زمان 
هیزار 6۷8میلییو  و 368طر  نیز در حا  بهره برداری هستند که سرمایه مدنظر برای ایی  طر  هیا نییز 

گزارش دنیای اقت اد -98/۴/22روزنامه دنیای اقت اد .دالر است

طر  در مرحله ادرا قرار دارنید کیه از مجمیو  ۷طر  م وب در دو ماه نخست سا  داری، ١۴از مجمو  
۷هزار دالر به ای  طر  هیا اخت یا  داشیته و ١9۰میلیو  و 2۷سرمایه م وب شده در ای  دوره زمان 

هیزار 6۷8میلییو  و 368طر  نیز در حا  بهره برداری هستند که سرمایه مدنظر برای ایی  طر  هیا نییز 
مح والت ددیدی در حوزه کشاورزی در راه ورود به بورس کاال قرار دارد که عر ه و طراحی  .دالر است

  ابزار های مال  روی مح والت ، چو  شسته، خرما، کشمب و گیاها  دارویی  شیا از زعتیرا  و زییره می
ابیرار روزنامیه. تواند عالوه بر شتاف سازی قیمت ها و حجم معامالت، کمک شیایان  بیه رونیق تولیید کنید

فرهاد نگاه  ،  نایب رئیا کمیسیو  کشاورزی اتاق بازرگان  ایرا -98/۴/22اقت ادی  

شیتقه بیه برنامه توسعه معامالت مح والت کشاورزی در بورس کاال شا از گواه  سپرده کیاالی  و بیازار م
پرده و در حا  حا ر با توده به ترکیب گیواه  سی. راه اندازی صندوق های کاالی  کشاورزی منته  م  شود

اال بازار مشتقه در حوزه معامالت زعترا  و زیره سبز، راه انیدازی صیندوق کیاالی  کشیاورزی در بیورس کی
، مدیر عامل بورس کاالی ایرا حامد سلطان  نژاد-98/۴/23ایرنا .مسیر هموارتری را در شیب دارد
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کم بستر  سیازی و حماییت از راه انیداری هلدینیگ هیای اسیتان  با هدف  دیب سرمایه های مردی را دست
هیدف ایی  طییر ، هدایییت و دیییب سیرمایه هییای سرگییردا  بییه سییوی  .در سه استا  دنبا  م  کنیم

. می  کنییم بخیب صنعیت و تولیید کشیور اسیت و ایی  کار را بیا  همکاری سازما  بورس شیگیری و دنبیا 
سعید زرندی ، معیاو  طیر  و برنامیه وزارت صنعیت، معید  و تجیارت-98/۴/2۴روزنامه ع ر اقت اد 

نتیر اشیتلا  ۴۰۰میلیارد توما  سرمایه گیاری انجیام شیده و بیرای ١۷۰۰در مجتمع نلومینیوم دادرم با 
امروز همزما  بیا افتتیا  ایی  واحید، واحیدهای .نتر اشتلا  غیر مستقیم ایجاد کرده است١6۰۰مستقیم و 

ر بجنورد، طر  فوالد نریای صبا در استرای ، طر  تولید اسید سولتوریک در شرکت کیمیای  نوی  شما  د
ا  نلتیا فرنوری برنج در منطقه ویژه اقت ادی بجنورد بیرای اولیی  بیار در ایی  منطقیه، شیرکت دانیب بنیی

ر یا رحمیان  ، وزییر -98/۴/2۴ایلنیا .نلومینای شهرستا  گرمه هم میورد بهیره بیرداری قیرار گرفتنید
صنعت، معد  و تجارت
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 سطتقويت بنگاه هاي کوچک و متو -3

 
 

 

هیزار ١۰۰الیحیه بوددیه بیرای رونیق تولیید ١8در قالب تب یره 
هزار میلیارد ریا  ١۰۰میلیارد ریا  از محل صندوق توسعه مل  و 

از منابع داخلی  بانک هیا بیه واحیدهای کوچیک و متوسید تولییدی
در گیردش، سیرمایهای  تسهیالت در سه محور .شرداخت م  شود

6۰ز نوسازی صینایع و طر  هیای دارای شیشیرفت فیزیکی  بییب ا
-98/۴/22روزنامیه دنییای اقت یاد .درصد شرداخت خواهید شید

محس  صالح  نیا ،  معاو  وزیر صنعت، معد  و تجارت

هزار میلیارد توما  تسیهیالت بیه 3۰برای رونق تولید، امسا  تا سقف 
 .دبخب های تولیدی بنگاه های کوچک و متوسد شرداخیت خواهید شی

انیک در همی  راستا و به منظور دلوگیری از رکود، برنامه های ددید ب
  مرکزی شا از نظرخواه  از کارشناسا  شیول  کشیور درحیا  تیدوی

فیارس .ادرایی  خواهید شید« طر  تامی  مال  مولید»است و در قالب 
عبدالناصر همت ، رئیا کل بانک مرکزی-98/۴/23

ق هزار میلیارد توما  وام به بنگاه های کوچک بیرای رونی3۰شرداخت 
ولییدی تولید ،  در سا  داری میزا  شرداخت تسهیالت به بخب های ت

هیزار میلییارد تومیا  اعتبیار بیه3۰افزایب خواهد یافت و تیا سیقف 
»SME »روزنامییه ابییرار اقت ییادی .  هییا اخت ییا  خواهیید یافییت
عبدالناصر همت  ، رئیا کل بانک مرکزی-98/۴/2۴
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 رفع موانع توليد 4

 

 

 

الت و در صورت تسهیل گردش منیابع در بنگاه هیا، کیتییت مح یو
از ابتیدای سیا   .خدمات ن  ها و سرعت تحویلشا  افزایب م  یابد

طر  طیروات کیه طیر  اعتبیاری وییژه تولیید اسیت، توسید بانیک
ر بیر صادرات معرف  شده که از ابتدا تیا انتهیای زنجییره تولیید را د

ما در مرحلیه او  ایی  طیر  از افیزایب زییا  دلیوگیری . م  گیرد
م  کنیم، در دومی  مرحله از زیا  ده  خارج خیواهیم شید و نهایتیاً
در مرحله سوم به سودنوری خواهیم رسیید کیه در حیا  حا یر در 

ایی  طیر  از میواد اولییه تیا خیود بیازار و  .شایا  مرحله دوم هستیم
-98/۴/2٥ایرنییا .اصییناف و متقا یییا  خییرد را در برم  گیییرد
حجت اهلل صیدی، مدیرعامل بانک صادرات

درصد تکمیل شده البته در بخب تجیارت خیارد 8۰سامانه دامع تجارت تا حدود 
بد درصد سامانه تکمیل است و بخب های  از سامانه کیه میرت١۰۰و بخب واردات 

در تجیارت داخلی  ارتبیاط بیشیتری در .با صادرات است هنوز تکمیل نشده اسیت
سامانه دامع تجارت برقرار است هر چقدر دستگاه ها اطالعات و داده هیای  ورودی

ما هیم شا  را در سامانه بیشتر قرار دهند و از شییرش اسناد کاغیی خودداری کنند
علی  رهبیری ، -98/۴/2۴فیارس . شیشرفت سریع تری در کار خیواهیم داشیت 
رئیا مرکزی توسعه تجارت الکترونیک 

زی ارقیام نقدینگ  کشور را به طور هدفمند به سمت تولید خواهیم بیرد بانیک مرکی
ویییژه ای را بییرای افییزایب سییرمایه در گییردش بخییب صیینعت در نظییر گرفتییه 

و وزارت امیدواریم در سایه تالش صنایع و تعامل دیدی بیی  سیسیتم بیانک  .است
صمت، رونق تولید مید نظیر مقیام معظیم رهبیری حاصیل شیود، هم نیی  در دولیت 

ما ارقام ویژه ای به ای  منظور در  .ت میمات  برای رونق ددی تولید اتخاذ شده است
انو  تا نظر گرفته ایم و قرار شد سهم سرمایه در گردش بخب صنعت را براساس ق

ایسینا .درصد بیود3۰درصد افزایب دهیم در حالیکه ای  سهم در سا  گیشته ۴۰
عبدالناصر همت  ، رئیا کل بانک مرکزی-98/۴/26
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سیامانه کبرای رصد کاال از مرحله تولید تا توزیع در قالب سیامانه الکترونیی
ا  الکترونیک رصد کاال طراحی  شیده و بیه طور شیایلوت هیم اکنیو  در اسیت

هرمزگا  در حا  ادرا است از ای  طریق معلوم م  شود کاال از کدام مبیادی
با چه قیمت و ارزی وارد شیده و بیه کیدام انبیار و از ننجیا بیه کیدام شیرکت

رصید شخب رسیده است و ای  گونه زنجییره تولیید تیا توزییع بیه طور کامیل
ز م  شود سامانه دامع تجارت یک درگاه واحد است کیه سیامانه های بییب ا

میر  بیه ن  دستگاه دیگر کشور به ن  مت ل شده و با تکمیل ات ا  گ3۰
-98/۴/2٥روزنامییه دنیییای اقت ییاد .درصییدی خواهیید یافییت١۰۰تحقییق 

و تجارتمعد معاو  بازرگان  داخل  وزیر صنعت،عباس قبادی،

بیه دنبا  عمده کاالهای اساس  خارج شده از کشور از طریق مسافرا  بیوده، 
ت میم گرفت در برخ  استا  های مرزی، محیدودیت های دولتای  اتتاق،

خییارد  هییم نم  تواننیید زائییرا  و مسییافرا را ادییرا کنیید و بییر اییی  اسییاس
همراه کاالهای اساس  کشور که مشمو  ارز دولت  شده اند را در قالب کاالی

نمیار خیروج  .مسافر و حت  به اندازه م رف شخ   از کشیور خیارج کننید
رد دولت  از کشور در بررس  های  که برای برنوارزکاالهای اساس  مشمو 

روزنامیه دنییای .  نمار قاچاق درحا  انجام است، به زودی اعیالم خواهید شید
اق حمیدر ا دهقان  نیا، سخنگوی سیتاد مبیارزه بیا قاچی-98/۴/2٥اقت اد 
کاال و ارز
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