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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

 و مراسککم در اخير سککا  چند طي که رهبري معظم مقام مدنظر مقاومتي اقتصککاد اهداف شککدن اجرايي الزمه  بنابراين

 ارتقا منظور به موجود هاي ظرفيت تمام از استفاده اند داشته فراوان تاکيد بدان مب وط سخناني در و مختلف مناسبات

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

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

 برايکشور 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 بيانات در همواره دشمنان، تحريم و تهديد با مقابله

 ا س در " توليد رونق " اخص طور به و اخير هاي سا  در "توليد از حمايت " بر رهبري معظم مقام اقتصادي تاکيدات

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

ستناد به توانمي جائيته تا شان بيانات به ا  و( انقالب ومد گامبيانيه  اعالم) انقالب پيروزي سا  چهلمين سالگرد در اي

 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، مشتالت حل براي ام ا  شعار رهبري معظم مقام فرمايش براساس

 :فرمايندمي 1398 سا  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 تحوّ  مختلفي بخشککهاي در وقت آن شککد، توليد اگر.... " 

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

 يبرنامه رد هم بگيرد؛ قرار برنامه در و بگيرد انجام بايد اين ببينيد.... ملّي پو  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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 ياصککل 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 مشتالت

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

 ايه توانمندي و ها ظرفيت از اسککتفاده و ها گره شککناخت با توانمي  لذا. اسککت نهفته ملي توليد از جانبه همه حمايت

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

شتلا  ايجاد و نفتي غير صادرات افزايش و پذيري رقابت توان و ست ا  قاومتم قدرت 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

 رمح مجاوران و زائران اجتماع در رهبر معظم انقالب بيانات در  درستيه ب توليد رونق راهتارهاي الزامات و چگونگي

ضوي ست شده مشخص و تبيين 98 سا  در ر ساس، همين بر و ا صادي گروه ا  معاونت خبري هايپژوهش اداره اقت

 ناداست به و کارشناسان راهتارهاي و م ئوالن اقدامات رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت راستاي در سياسي،

 در هفتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي توليد و رونق از حمايت خصککو  در رهبري، معظم مقام فرمايشککات

شت ستخراج ( 1398- 1397)  سا  اخير دو در که محور ه ست، شده ا  نيازهاي و هافعاليت جريان در را مخاطبان ا

 دهد: قرار سا  شعار تحقق

  يبر دانش و فناور يمبتن ديتول-1

 مديريت واردات -2

 صادرات محور   يکاالها ديرقابت پذيري در توليد و تول-3

 سرمايه گذاري در توليد-4

 تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط -5

  ديتول تيفيرفع موانع و بهبود ک-6

 مبارزه با قاچاق-7

 گيري فرهنگ جهادي توليدشتل -8
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 الف: مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

 

 مديريت واردات و صادرات -2

  

ی یزتیمییاز مزققااییکیزازییاز مزاییدانزکنزا  بز دیییکیز ییکزامییسیک از یی ز دق  میی
مییکنزآقیزهزکنزپلیمدنزق  قز  زصکار تزققص  تزخ از  زاش رکنز روپکاازوزآ
 تز ای زقیک  زاد دزوز  زگفس زآ هکزخدقکتزپسز مز دوشزرقززق  اینزآ هکزارزصکار

،ز  یی  مزقرییسد  ققصیی  تز یی اهز میینزققصیی  تز دکور  یی ز ایی زاییدانزت  ییید
.زنقی رازقصیددزارزصیدکالزپلیمیدنز میآقیزهزکنزپلیمدنزوزاکقپک دکنزقهددما

گز رشز اردکز-98/5/14 اردکز

ورت شده در حوزه تأمين تجهيزات موردنياز بنادر کشور با شرکت هکاي ايرانکي صکعمده قراردادهاي امضا
ي، درصد تجهيزات که شامل طراحي مهندسي، فرم دهي و ساخت سازه و بدنه، مونتکاژ، راه انکداز۴۰گرفته، 

ارزش قراردادها و تفاهم هاي سازمان .آموزش، ت ت و تحويل است با تتيه بر توان ايراني انجام مي پذيرد
۱۳۹۸ا  بنادر و دريانوردي براي واگذاري ساخت تجهيزات موردنياز بنادر به صنايع توليدي کشکور در سک

ايرنکا .بکه سکرانجام مکي رسکدهزار ميليارد ريا  است که عمده آنهکا تکا پايکان دولکت دوازدهکم۲۰بالغ بر 
ديفرهاد منتصر کوه اري، مديرکل تامين و مهندسي تجهيزات سازمان بنادر و دريانور-۹۸/5/۱۲
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 سرمايه گذاری در تولید -3

 

ميليکون يکورو و بکراي 5بانک مرکزي در بخشنامه اي سقف حواله هاي ارزي را براي شکرکتهاي تجکاري تکا 
ميليون يورو افزايش داد و شروطي را هم براي اجراي آن، بکه نظکام بکانتي۱۰شرکت هاي توليدي تا سقف 

ارزي ايفکا البته بانک مرکزي اين افزايش سقف را منوط به اين موضوع کرده اسکت ککه تعهکدات. ابالغ کرد
گزارش مهر -۹۸/5/۱۳روزنامه ابرار اقتصادي .درصد باشد مجاز اعالم شد۳۰نشده آنها کمتر از 

ک ددزق تی رزارصدزقطعکتزآمک ر رکزارزا خلزاش رزت  یدزقازا ا،ز  بس ز د نزتزمیلز دخازقطعکتزق 80
.زاییکزگییید زسز یییکمز یی زو را تزا رایین،ز قییکزارز هکایینزقرییمنزدمییدهز نز مزآ هییکزارزا خییلزت  یییدزقازایی ا

قسدز دزثک یی ز مینزر ز ی زصی رتزپزییلزاکقیلزایکز2آمک ر رکنز کزتزد   ژنز ک زا زمددنزآ هکز یبز مز
ک ینزوزحساز یکزا ز ا ز قدز  زقکزامکزقازاددزا ز مزتزد   ژنزرومزا یکزدابز مقطعکتزقدفصل زو رازقازادین

التزارز ای زتقدانزکز کدثز دومز دخازقشز.زقهددمازقعز سز  زا بکلزت  یدزقطعکتزآ هکزارزا خلز دوان
ت  یزا اس زح مهزادهز منز قکزقکزتالشزاداانزا ز مز ا زوضعینز  ز فلزخ اقکیز هدهز بدانزوزتکزجکاازا 

ققمدزرضکزظهدهزو یدنز،زریییسزی ینزقیدادهز-98/5/14 الدکز.زز کاینز  زممنزا خلازمکمنزپیبز دوان
مددازکنزآمک ر رزوزپل ز دقاز مسکیزتهد ی

هکزار ميليککارد ريککا  بککا هککدف رونککق توليککد و اشکتلا  در ۷6بانک هکاي عامکل 
درصکد پيشکرفت ۷۰استان اردبيل سرمايه گکذاري مکي کننکد  پکروژه هککاي بککاالي 

داخککت فيزيتي  و تامين سرمايه در گردش براي واحدهکاي توليکدي در اولويکت پر
سککيدحميد پورمحمککدي ،  -۹۸/5/۱۲روزنامکه عصکر اقتصکاد . ت کهيالت ه کتند

معکاون امکور اقتصکادي و هماهنکگي برنامه و  بودجکه سکازمان برنامکه و بودجکه
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ميليکارد تومکان ۴5۰دولت براي جبران خ ارت واحکدهاي توليکدي در سکيل اخيکر 
ميليکارد ۱۰5ت هيالت کم بهره درنظر گرفته است که سهم گل تان از ايکن اعتبکار 

نعتي پشتيباني و حمايت براي تامين زيرساخت هکا در شکهره هکاي صک. تومان است
.سکتگل تان يتي از برنامه هاي اصلي و اولويکت دار سکازمان صکمت در گل کتان ا

اگکر منطقه ويژه اقتصادي اتره در شکما  گل کتان داراي ظرفيکت توسکعه اسکت و
تکامين پيگيري هاي الزم از استان انجکام شکود تکالش مکي کنکيم اعتبکار ککافي بکراي

صکالحي نيکا، معکاون -۹۸/5/۱۲ايلنکا . زيرساخت ها در اين منطقه اختصکا  يابکد
وزير صنعت، معدن و تجارت

ان و ميليارد تومان ت هيالت از صندوق تخصصکي چکاي بکه چايتکار۱۸ام ا  حدود 
درصدي از محل صکندوق ۴ت هيالت با کارمزد .کارخانجات فرآوري پرداخت شود

رککردن، تخصصي چاي بعد از فصل بهره برداري به منظور عمليات به زراعي، ککف ب
رار هرس و احياي باغات چاي در اختيار باغداراني که پروانه بهره بکرداري دارنکد، قک

حبيب جهان از ،  رييس سازمان چاي کشور-۹۸/5/۱۲ايلنا .مي گيرد
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 یکزددضی زپیدزحجینزوزقریسمدزمدفیید یزارز یی رسزایک ز یییکمز کم ریکنزجهیک از م
اینزطدایقزصیکار تزقریساینزوز یدویزیی زگ  ی زو مط ز نزتیکقی زقیازای ازوزقز

صییکار تزقرییساینز ایی زققصیی لز مییسد تراکز یی زاشیی رکنزییددز ایی ز میینزایی ز
 ییکز.زارآقدکنز رمنزآیز د نزاش رز رمشز  زواهز ک ااز ی زمید هزخ  یدزا این
للیازوزددضی زوزاشیفزقیمینز ای زققصی لز رمایمددزارز ی رس،زر هز ید نز ی ز  م

 یی رسزایک زا ر نزرادییـزصییکار تا.ز ص  ازادیزتجیکرتزمدفید یزمیی  رزایید
ید یز مز  اهزوز  ز ا زتدتیبزمقید زوزقادقکتزاک ازز یید نزصییکار تزد مدییدزمدفی

قازطدایقز ی رسزق جی از مینزوز ی زطی رزقطیلز یکزصیکار تزد مددز مز ا زطداق
-98/5/15روم کقی زدصیدز قسصیکاز.زت  یز د نزاشی رزایکدز رمآورنز یک ااز ی ا

دلاز ابدزاداما،زدضی زامیریی یز قسصیکانزقجلیس

قزک یز میی یزاشیکورمنز مز۷قیلیکرازت قکیز مزخطز دسبکرنزایمکرهز2۰۰ زااکز  ز
پییبز یدیازقیازای ازتیکزپکایکیز.  سد نزمکلزجکرنزتکاد یزجذبزقطعازایدهز مین

۷قیلییییکرازت قیییکیز مز دسبیییکرزخیییطز1۶۰۰تیییکز15۰۰ قریییکلزارزقجمییی مزحیییدواز
قیلیکرازت قیکیزطیازایبزمیکلز82۰۰ یبز مز.قزک یز می یزاشکورمنزجذبزا ا

مز .ز خیدزارز ا زح مهزقکای زکنزاشکورمنززمدقکا زگیذ رنزصی رتزگد سی ز مین
یز رزقیلییکرازت قیکیزآیز مز۷قیلیکرازت قکیزمدقکا زگذ رنز زاایکز ی ز82۰۰ ا ز

گک ی ز دسبیکرنزقزک یز میی یزوزقیک اازآیزآوراهزای  زو۷ققلزترهیالتزخطی  ز
ایکقبیززدبکمیا،زراییسز-98/5/15 الدیکز.خدادکنز ادنزاشکورم یز ی اهز مین
قداززت مع زقزک یز می یزاشکورمن
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 سطتقويت بنگاه های کوچک و متو -4

 

 رفع موانع تولید -5
 

 

 

 

 

قیلیی یز11۶قیلیکرازت قیکیزتریهیالتزرایک ازوز22۰ ک کزت مع زصکار تزتکاد یز
کلز  یز ابزا روزترهیالتز رمنزارز مسکیز  بدمزپدا خنزاداهز منزا ز  بس ز  زا بی

ر یی زز ک کزآقکاگازا راز دز مکسز د کقی زصیکار تاز .ز ا زرقنزارزمکلزجکرنزرسین
نزاییدهز مزمیی نزقشییسداکی،ز یییکزصکاراددیییدگکیزمیییزکرنزایییداهزوزمیییافز دسبیییکر

الشز ک ییکزقشی صاز ید نزصکاراددیدگک ازا زصکار تزپکاد رزا ر دزتعدافزاددزت
وزت میع زصیکار تز ای ز مینزای زارزاید اطزحیکلزحکضیدزاشیی ر،زصیکارادددگکی

روم کقی ز.زددت  یدزادددگکیزصکار تزقق ر،زقشزلاز ی ز قیکنز ایدادناز د ایس ز کای
دیلازصک یحزآ یکانز،زقداددکقیلز ک یکزت میع زصیکار ت-98/5/1۶دصدز قسصکاز

ه با همتاري مجلس قرار است تکا يکک درصکد از مالياتهکاي ارزش افکزوده ککه از واحکدهاي توليکدي گرفتک
رت از برنامکه هاي اصکلي وزا. مي شود، در رابطه با توسعه زيرسکاختهاي شکهره هکاي صکنعتي هزينکه شکود

ه هاي صمت اين است که واحدهاي راکد و غيرفعا  دوباره به چرخه توليکد بازگردنکد، بحکو توسکعه خوشک
صنعتي در سازمان صنايع کوچکک مکدنظر اسکت و ايکن خوشکه هاي بکه واحکدهاي توليکدي کوچکک از نظکر 

مح ن صالحي نيا، مديرعامل سازمان -۹۸/5/۱۳اي نا . کمک مي کند... صادرات و به سازي فعاليتشان و 
صنايع کوچک و شهره هاي صنعتي ايران

سود و جريمه بدهي   شش  سه قوه با بخ سود مرکب سران  ستفاده از  مالياتي، بدهي تامين اجتماعي و ا

 هاي بازرگاني از فرار مالياتي جلوگيريو رتبه بندي کارت . سکککاماندهيها به رونق توليد کمک کنندبانک

شکککود. ماليات، بيمه و ارز موضکککوعاتي اسکککت که تا پايان سکککا  هدف گذاري و اولويت بندي مي .کندمي

ندي به زودي جمع ب ها اعالم شده است وها به کمي يونمتناسب برنامه ريزيهاي توسعه صنعتي سياست

  کمي يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي عضو، رحيم زارع  -  13/02/98ت نيم د. شوو اعالم مي
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پذير و ارتقا قانون رفع موانع توليد رقابت  20 کککهيالت گيرندگاني که در مهلت مقرر در آيين نامه اجرايي ماده ت

باشککند، با رعايت مقررات مربوطه ن ککبت به ت ککويه يا  1نظام مالي کشککور مطابق با تعريف بدهتار در بند ج ماده 

ستفاده از مزاياي آيين نامه اجرايي ماده  شمو  ا قانون رفع موانع توليد  20تعيين تتليف بدهي خود اقدام کنند، م

ست ن بت به تعيين تتليف نرخ و آمذکور  قانون 20ده ما در .رقابت پذير خواهند بود ست، دولت موظف ا مده ا

فرآيند ت ويه بدهتاران ارزي از محل ح اب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش 

 اي( وجود يا نبود محدوديت اي يا سککرمايه )نهائي، واسککطه )ح ککب مورد(، نوع کاال محصککو  يا زمان تتميل طر 

سط دريافت کننده ت هيالت، وجود يا هاي قي ضه تو ضوابط قيمت گذاري و عر سط دولت و رعايت  مت گذاري تو

صويب اين قانون  شش ماه پس از ت شد، ظرف مدت  شده با ضي لحاظ  ست متقا نبود منابع ارزي در زمان درخوا

 دبير کمي يون اقتصادي دولت، ح ين صمصامي - 14/05/98ت نيم  .اقدام کند

 

جمهوري اسالمي معدن و تجارت و گمره  ،اهنگي هاي صورت گرفته ميان وزارت صنعتمبر اساس ه

پيش از اين دسککتور  .ي اسککاسککي از بندر اميرآباد صککادر شککدالهزار تن کا ۱۰۰ايران، دسککتور ترخيص 

صککادر شککده بود که هم اکنون بخش  (ره)ي اسککاسککي از بندر امام خميني الترخيص يک ميليون تن کا

ستالي از اين کاديگر شده ا صادر  ستور ترخيص آن  شده و د سوي دولت تعيين تتليف  تمام . ها از 

ست که محموله دولت تالش سريعآن ا سي هر چه  سا شوند که اينهاي مرتبط با کاالهاي ا  تر ترخيص 

ستور ترخيص سي دومين د سا ست که با همتاري مديران کل گمرکات  کاالهاي ا شور ا از گمرکات ک

    15/05/98امه ابرار اقتصادي روزن .شودبنادر اجرايي مي

 

خصصي هاي تهاي بخش خصوصي ن بت به تشتيل و ساماندهي نهادها، انجمنبه دنبا  تقاضاي تشتل

صنفي صادي و  سته اقت سيون ها در دو د ضاي ک ب و کار و رفع  - و فدرا صولي با رويترد بهبود ف مح

مؤثري صککورت گرفته اسککت که مراحل سککاماندهي، هاي موانع توليد و تجارت بخش کشککاورزي تالش

صککدور مجوز اوليه و ثبت آنها به اتمام رسککيده و هم اکنون در شککرف ايجاد و آغاز فعاليت چند مورد از 

شاورزي نيز قرار داريم شيرزاد مديرعامل   -  16/05/98ت نيم  .نهادهاي جديد در بخش ک ح ين 

 سازمان تعاون روستايي کشور

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ف و اطالعکات تجربه در سي تان و بلوچ تان نشان داد که با فعا  کردن کارت سوخت رشد مصرف متوقک
ده احياي کارت سوخت بدون اهرم قيمتي اطالعات راجع به مصرف را جمع آوري ککر. خوبي جمع آوري شد

مرداد فروش ۲۰بر همين اساس قرار است از روز يتشنبه، . که مي تواند براي برنامه ريزي ها سودمند باشد
ال  بنزين در جايگاه هاي سوخت با کارت سوخت امتانپکذير باشکد هکدف از انجکام ايکن ککار کنتکر  و اصک

جکال  ميرزايکي، عضکو -۹۸/5/۱۴ايرنکا . مصرف بنزين و همچنين کاهش قاچاق سوخت اعالم شده است
کمي يون انرژي مجلس


