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 بسمه تعالي

 مقدمه   

 

 ردهک عبور آن از موفقيت با تاريخي، مقاطع از برخي در که بوده مواجه فراواني هايتالطم با گذشته هايدوره از ايران اقتصاد

 از يبرخ شدن آشکار و هاتحريم تشديد دوره در ملي اقتصاد تجربه. است کرده تجربه را هايي شکست ديگر، برخي در و

 اقتصاد سازي مقاوم انديشي ژرف و نگري آينده يک در رهبري معظم مقام تا شد موجب اقتصادي نامطلوب عملکردهاي

 افاهد شدن اجرايي الزمه بنابراين. نمايند اعالم کشور اقتصاد آينده تداوم مسير «مقاومتي اقتصاد»  چارچوب در را ملي

 دانب مبسوط سخناني در و مختلف مناسبات و مراسم در اخير سال چند طي که رهبري معظم مقام مدنظر مقاومتي اقتصاد

 خشب در وري بهره افزايش و ملي توليد رونق و ارتقا منظور به موجود هاي ظرفيت تمام از استفاده اند داشته فراوان تاکيد

  نامگذاري عصاره توان مي را "توليد رونق "عنوان به 1398 سال گذاري نام اساس همين بر. است کشور توليدي مختلف هاي

 هتوسع و پيشرفت اساس و پايه عنوان به "توليد رونق " که چرا. دانست(  1397 و 1396 ،1395 هاي سال)  اخير هاي سال

 يداتتاک. است بوده برجستهانقالب  معظم رهبر بيانات در همواره دشمنان، تحريم و تهديد با مقابله براي کشور اقتصاد

 توجه با 98 سال در " توليد رونق " اخص طور به و اخير هاي سال در "توليد از حمايت " بر رهبري معظم مقام اقتصادي

 توان يم کهجائي تا است کرده پيدا بيشتري اهميت مردم، معيشت و اقتصاد دادن قرار هدف و آمريکا هايتحريم تشديد به

 معظم وروزين سخنراني و( انقالب دوم گام بيانيه اعالم) انقالب پيروزي سال چهلمين سالگرد در ايشان بيانات به استناد به

 ."توليد رونق" کرد؛ خالصه کلمه دو در را کشور اقتصاد توسعه و پايداري مقاومتي؛ اقتصاد کلي هايسياست و له

 هم که گيرد؛ برمي در را تري گسترده مخاطب کشور، مشکالت حل براي امسال شعار رهبري معظم مقام فرمايش براساس

 شد، تولید اگر.... "  :فرمايندمي 1398 سال در لهمعظم نيز، موضوع اين اهميت و تاييد در. باشند مي مردم هم و نمسئوال

 ال،اشتغ در میگذارد تأثیر هم باشد، داشته وجود تولید رونق اگر شد؛ خواهد ایجاد تحوّل مختلفی بخشهای در وقت آن

 ارزش رفتن باال در میگذارد تأثیر هم بودجه، توازن وضع در میگذارد تأثیر حتّی هم تورّم، کردن کم در میگذارد تأثیر هم

 در هم مجلس، یبرنامه در هم دولت، یبرنامه در هم بگیرد؛ قرار برنامه در و بگیرد انجام باید این ببینید...  ملّی پول

 "... .دارند را تولید وادی   در ورود توانایی که مردمی آحاد یبرنامه

 کالتمش اصلي هاي گره بايستمي کند، برخورد هوشمندانه دشمن هاي نقشه با بتواند اسالمي نظام آنکه براي رو، اين از

 اقتصادي اصلي هايگره کارشناسان از بسياري اذعان به نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شناسايي را کشور اقتصادي

 توليد از هجانب همه حمايت و تقويت در نيز هاگره اين کردن باز راهکار و است «نقدينگي» و «بيکاري» ،«توليد رکود» کشور،

 منابع از استفاده جاي به داخلي هاي توانمندي و هاظرفيت از استفاده و ها گره شناخت با توانمي لذا. است نهفته ملي

 صادرات افزايش و پذيري رقابت توان و ملي توليد افزايش به توليد بيشتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و بيشتر

 بهبود و ادياقتص پايدار رشد سبب کشور اقتصادي مقاومت قدرت افزايش نهايت در که يافت دست اشتغال ايجاد و نفتي غير

 .شد خواهد ايراني کاالي از حمايت در مصرف الگوي و فرهنگ تقويت و مردم معيشت
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 حرم مجاوران و زائران اجتماع در اي خامنه ...ا آيت حضرت بيانات در  درستيهب توليد رونق راهکارهاي الزامات و چگونگي 

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

 مقام فرمايشات استناد به و کارشناسان راهکارهاي و مسئوالن اقدامات رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت راستاي در

سال  دو در که محور هشت در هفتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري، معظم

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

  يبر دانش و فناور يمبتن ديتول ـ1

 مديريت واردات  ـ2

 صادرات محور   يکاالها ديرقابت پذيري در توليد و تولـ 3

 در توليدسرمايه گذاري ـ 4

 تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط ـ 5

  ديتول تيفيرفع موانع و بهبود ک ـ6

 مبارزه با قاچاقـ 7

 شکل گيري فرهنگ جهادي توليدـ 8
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 مسئوالن   
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

 

 مديريت واردات  و صادرات -2

 

 صادرات محور یکاالها دیرقابت پذيری در تولید و تول -3
 

 

یذد شذده ا  شرکت دانش بنیان که اولین و تنها تولیدکننده مکمل های غذاای  توليك 
ه چنذد میکروارگانیسم های مفید است، موفق شد برای اولین بار ایذن مصوذو ر را بذ

فرایند اسذخررا  و ممذل روری ایذن میکروا هذای مفیذد ا  منذاب    .کشور صادر کند
د صذن خ  برای اولین بار بوم  سا ی شد، این شرکت اولذین وا ذمانند میوه و لبنیار

سذذم های تولیدکننذذده وروبیوتیذذ  در کشذذور اسذذت کذذه بذذا هذذدر تولیذذد میکروارگانی
ت بذا ایذن شذرک. کاربردی در صنایع غاای  و فررورده های بیولوژیذ  تاسذیش شذد

تذذن، انذذواص مصوذذو ر ماننذذد اسذذخارترهای لبنذذ ، ۷۰۰۰ظرفیذذت سذذالیانه بذذال  بذذر 
ام، طیور ، انواص وروبیوتی  های د(غاای  و مکمل های داروی )وروبیوتی  های انسان  

ه بذا ار و ربزیان، فررورده های بیولوژی  و سایر مصوذو ر میکروبذ  را تولیذد و بذ
مریم تا  ربادی ابراهیم  مدیر مامل شرکت ت -98/۷/6ایسنا ) .مرضه م  کند

(ژن  یست

کشوربهغیراستانداردمحموله۲۰وارداتازتاکنونسالابتدایاز
مگندويژهبهوغذايیموادبهموردبیشترينکهشدهجلوگیری
بهمورد۵غذايی،موادبهمورد۸تعداد،ايناز.استداشتهاختصاص
بهمورد۵مکانیکی،لوازمبهمورديكالکتريکی،وبرقیلوازم
حاضرحالدردارداختصاصخانگیلوازمبهمورديكوخودروقطعات
اراعتبدارایصادراتیووارداتیکاالهایبازرسی کنندهشرکت۱۰۵
باصادراتیکاالیانطباقگواهیهزار۱۷حدودامسالهستند،

نیره-9۸/۷/۱۰اقتصاددنیایروزنامه).استشدهصادراستانداردها
(استانداردسازمانرئیسپیروزبخت،

در نیمههه نخسههت سههال جههاری علههی رغی تحريی هههای بی سههاب ه دشههمنان، بههی  از
أمین میلیارد دالر به منظور واردات کاالهای اساسی و ضروری تولید و مصرف ته۱9

در نیمه اول سال علی رغی کاه  درآمدهای نفتی، بهه منظور.ارز انجام شده است
میلیارد دالر تأمین ارز انجام شده کهه از ايهن ۱9واردات کاالها به کشور، بی  از 

۸همچنین حدود  .دالر مربوط به صادرات غیرنفتی استمیلیارد۱۱میزان حدود 
أمین میلیارد دالر نیز برای واردات دارو و کاالهای اساسی توسط بانهك مرکهزی ته

(همخ  ، رئیش کل بان  مرکزیمبدالناصر-98/۷/6تسنیم .)شده است
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 سرمايه گذاری در تولید -4

-

 

 

 

 

خانگ ،لوا مفو د،.استشدهمثبتامسالماهه۵ط کشورتولیدیکا هایا درصد۷۵درتولیدرمار
در.شده انده روروبتولیدرشدباتصریم هافضایا اسخفادهباکههسخندصنای  جملها ووشاکووخروشیم 

بهبوددرمابهنیزار نرخثباروشدویژهتوجهداخلساختنهضتبرناامیدیفضایبرغلبهباتصریمشرایط
وتأسیشجوا 1۵26ت داد98سالونج ماههدر.کردکم تولیدیکارگاه هایواقخوادیبنگاه هایوضع

دهمچهاروهشتو18به ترتیب9۷سالمشابهمدربامقایسهدرکهشدهصادربهره برداریوروانه2399
(صمتو ارربرنامهوطرحم اون، رندیس ید-98/۷/۷تسنیم).استیافخهافزایشدرصد

میلیارد تومهان تفاهی نامهه و قهرارداد منع هد شهد، ۴۵۰در رويداد فناورانه صنايع غذايی 
درصد قراردادهای منع د شده در رويداد صهنعت ۷۰صندوق نوآوری و شکوفايی برای 

9و بها نهر  فوالد میان شرکت های دان  بنیان و مشتريان تسهیالتی به صورت لیزينه 
نیان میلیارد تومان قرارداد نیز بین سه شرکت دان  ب۳۲، همچنین .درصد اعطا می شود

سیاوش ملکی فر ، معهاون -9۸/۸/۷ايسنا .و صنعت غذايی کشور در حال انع اد است
توسعه صندوق نوآوری و شکوفايی

3۰وروژه در برش های مرخلف سذرمایه گااری و  یربنذای  بذه ار ی ریذال  12۷
در جزیره کیش 1۴۰۰میلیون د ر تا سال 282هزار میلیارد تومان و ار ی د ری 

هزار شذلل در منققذه به صذورر 28این رقم موجب ایجاد  .به بهره برداری م  رسد
طرح نیمه تمام با مسا خ  بال  بذر1۵8راه اندا ی . مسخقیم و غیرمسخقیم خواهد شد

بسذذخه 33. میلیذون مخرمربذع یکذ  ا  اصذل  ترین برنامذذه های ایذن سذا مان اسذت3
هزار میلیارد ریال فرصذت سذرمایه گااری در 1۵۵سرمایه گااری به ار ی بیش ا  

میلیذارد تومذان، در 2۷۰۰وروژه مشارکخ  جدیذد بذه ار ی 11تدوین شد کیش
ینذد مر له جاا سرمایه گاار و مقد قرارداد است که در کمیسذیون اقخوذادی، فرر

ناصر رخوندی ،  م اون -98/۷/8رو نامه دنیای اقخواد . )رن در ال انجام است
(اقخوادی و سرمایه گااری سا مان منققه ر اد کیش
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بهه واحدههای صنعهتی 9۸ماههه اول سهال ۶میلیهارد ريهال تسههیالت در ۵۷ههزار و ۶
.درصهدی داشهته اسهت۲۲و معهدنی پرداخت  شده که نسبت بهه مهدت مشهابه رشهد 

درصههد و فههروش ۲۷درصهد، جعالهه ۶۰تسههیالت بانهك در بخه  مشارکت مدنی  
ن درصهد بهوده کهه نشهان دهنده تمرکهز بانهك در حهوزه صنعهت، معهد۸, 9اقسهاطی  

حسههین مهههری ، -9۸/۷/۸روزنامههه عصههر اقتصههاد .  و واحدههههای تولیهههدی اسهههت 
مديرعامهل بانهك صنعهت و معهدن

میلیارد ريال تسهیالت مالی به 9۴۳هزار و ۲۶۴براساس دوره پنج ماهه نخست امسال 
درصد ۶۰ی بنگاه های تولیدی، کوچك، متوسط برای طرح های نیمه تمام با پیشرفت باال

نامهه معاونت طرح و برآمارهایدر چارچوب اقتصاد م اومتی اختصاص يافت  بر اساس
نهد ف ره مت اضیان دريافت تسهیالت مزبهور بود۶۶هزار و ۳۸وزارتخانه مزبور، تعداد 
ل مورد ثبت نام برای دريافت تسهیالت امسا۵۶۵هزار و ۱۶که در دوره مورد بررسی 

۲۳۰ربرپايه داده های اين گزارش، کار نظارت بر نحوه بهره برداری تسهیالت ب .بودند
ايرنها  .میلیارد ريال نیز به مورد اجرا درآمهد۴۲۴ف ره درخواست با رقی هشت هزار و 

گزارش وزارت صنعت ، معدن وتجارت-9۸/۷/9

اقههدامات الزمههی جههههت جهههذب منابهههع بیشهههر از صههندوق توسههعه ملههی و سههاير  
ههی دسهتگاه های مرتبهط صهورت گرفتهه و امیهد اسههت بهها مواف ههت صنههدوق سه

از اولین  منابهع  .اسهتفاده بانهك توسهعه صهادرات از منابهع تخصیصی  افزاي  يابد
یان که بالغ  تخصیصی صنهدوق  توسهعه مهلی بهرای تامین مالی شرکت های دان  بن

در اختیههار بانههك قههرار 9۷میلیههارد ريههال بههوده و در آـرمههاه سههال ۵۰۰بهر 
درصهد بهه مت اضیهان واجهد شر ايهط پرداخهت شهده اسهت و9۵گرفتهه، بیه  از 

قهانون بودجهه، منهابع ۱۸پیه  بینی مهی شههود در راسههتای اجهرای مفهاد تبصهره 
یهان از  بیشهتری در سال  جاری به اين امر اختصاص يابد که شرکت ههای دانه  بن

سههید -9۸/۷/۱۰روزنامهه عصهر اقتصهاد . اين تسهیالت بهره منهد خواهنهد شهد
حسین حسینیان ، رئیس اداره کل صادرات کاال بانك توسعه صادرات ايران
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 تقويت بنگاه های کوچک و متوسط -5
 

 

 

 

 

 رفع موانع تولید -6

 
 

 

ی جهرائی سازمان امور مالیاتی کشور که  در راستای حمايت از تولید صورت گرفته است، بخشودگيکی از مهی ترين اقدامات 
در راستای آن موديان اشخاص ح ی ی و اشخاص ح وقی غیردولتهی، در صهورت پرداخهت مانهده  .مالیاتی قابل بخش  است

قانون مالیات های مست یی به عنوان مودی خوش حساب از اين حیث و در ۱9۱بدهی قطعی شده خود، در اجرای م ررات ماده 
نادر جنتی ،  معاون سازمان امور مالیاتی کشور-9۸/۷/۶ايرنا .اين مرحله تل ی و مورد بخشودگی قرار می گیرند

بخهشی از درآمهد ارزی حاصهل از صهادرات مناطهق آزاد جههت واردات مههواد اولیههه و حههل مشههکالت واحدهههای تولیههدی و 
حهوه انت ههال  تامین ارز بهرای خريهد مهواد اولیهه، ن. صنعتی باههدف رونهق تولیهد و کسهب و کار بهه ايهن  مناطق تعلق می گیرد 

طهرح شهده و جابجايی کاال بین  مناطق آزاد ، ثبت سهفارش و موضوع کاالی همراه مسافر را  از مهمترين خواسته هاو مشکالت م
.ری اتخاـ شدـکر شده اين مسائل در نشست روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در ايهن زمینهه بها هدف رونق تولید تدابی

عبدالنهاصر همهتی ، رئیهس کل بانهك مرکهزی-9۸/۷/۷روزنامه عصر اقتصاد 

شیی 9۳بی  از  شته با ساس بايد برنامه دا ست و برهمین ا صنايع خرد و کوچك ا شامل  شور  صنايع ک صد  د لیسطح تو .در

صد ۲9ن دينگی در اين واحدها   ست  ا در ست که طبق قانون بايد اين میزان ا صد ۴۰ين درحالی ا شددر راه اندازی کلینیك  با

کار اين کلینیك، پاي ، عارضه يابی و احیای واحدهاست که متشکل از اساتید است  واحدهااين  صنعتی يکی  از موارد حمايتی 

ضه يابی می پردازد شگاهی بوده و به عار صنعت .     دان صالح نیا  -   ۱۰/۰۷/9۸روزنامه جهان  صنعت، ،  محسن  معاون وزير 

 نايرا صنعتی های هركت و مديرعامل سازمان صنايع کوچك و شمعدن و تجار
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ید شده و با بهبود فضای کسب وکار و کاه  بوروکراسی زائد اداری و جلوگیری از صدور بخشنامه های موازی تاکبر

م هرر شهد کمیتهه تلفیهق آموزش پزشکیو بهداشت،درمان وتجارتومعدنصنعت،وزارتخانهتوجه به مواف ت دو
با تشکیل ايهن کمیتهه ضهمن بررسهی .بخشنامه ها و دستور العمل ها با حضور نمايندگانی از دو وزارتخانه تشکیل شود

وازی در بخشنامه ها و دستورالعمل های مشترك و شناسهايی مشهکالت پهی  روی تولیهد، از تصهويب بخشهنامه های مه
سرپرسهت مههدی صهادقی نیهارکی ، -9۸/۷/۸رونامه دنیهای اقتصهاد .محصوالت سالمت محور نیز جلوگیری شود

معاونت امور صنايع وزارت صمت

ه های طبق امالم گمرک با توجه به مشکالر  یادی کذه مربذوب بذه رفذع ت هذدار ار ی ناشذ  ا  اخذخالر و ن وروانذ
قذرار بذر وجود داشخه به منظور تسهیل در فرایند تجارر فرامر ی در مورد اخخالر و تلورانش و ن  مجا  ،واردات 

یم ردیف ت رفه، نسبت به وایری تلورانش و ن  ی  و ن8۰۰گروه کا ی  و به ت داد  دود 2۵این شد تا در مورد 
درصذد درصد برای کا های فله و همچنین کا های اساس  و ضروری اقدام شود که در مورد سایر کا ها  داکثر سه

بر اسذا  ایذن .البخه کا های  که م یار سنجش رنها و ن  است را دربر نم  گیرد. تلورانش و ن  قابل وایری است
اغا فقذط دسخورال مل وایری تلورانش و ن  با تر ا  میزان امالم شده برای برخ  ا  کا های خاص ا  جمله خمیر ک

گزاری ایسنا -98/۷/9ایسنا .با امالم رسم  دفخر واردار گمرک به بان  مرکزی انجام خواهد شد

روی تقسذیط ورداخذت  .درصذد هذم برسذد۵۰با توویب اصال یه قانون مالیار برار ی افزوده شاید م افیت ها تذا 
ود و در جای  مالیار بر ار ی افزوده برای تولیدکنندگان در این   یصه ویش بین  شده است تا به رن ها مسامدر ش
زوده وصذول که اثبار م  شود فروی به صورر اقساط  و یا امخباری است، مخناسب با ورداخت، مالیار بر ار ی افذ

وصول یک  ا  مهمخرین کارکردهای مالیار بر ار ی افزوده این است که ف ال اقخوادی را در  کم مأمور .م  گردد
ا تهاتر م  مالیار قرار م  دهد که به نیابت ا  دولت، مالیار را ا   لقه ب د دریافت و به  لقه قبل ورداخت و رن ها ر

98/۷/9فار  .کند

کوچهك و سازمان صنايع. بانك ارزی به جمع بانك های فعال در سامانه تامین مالی کشوری کسب و کار وارد شديك

وری کسهب و سامانه کششهرك های صنعتی با همکاری بانك مشترك ايران ونزوئال، الگوی تامین مالی بنگاه ها را در
نهین به عنوان روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمهان مهورد نیهاز بنگاه هها و همچ(سککوك)کار 

ان و ونزوئال بها براساس تواف ات صورت گرفته، بانك مشترك اير. کوتاه تر شدن زمان دوره تامین مالی ارايه می کند 
وان يهك تهامین همکاری سازمان صنايع کوچك، مدل تامین مالی بنگاه ها را با نگاه پلتفرمهی در بخ  سککوك به عن

فردوس باقری مديرعامل و عضو هیئت مديره سککوك-9۸/۷/۸فارس .مالی هدفمند ارائه خواهد کرد 


