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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 

 

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

 از برخي شدن آشکار و هاتحريم تشديد دوره در ملي اقتصاد تجربه. است کرده تجربه را هاييشکست 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 هايظرفيت تمام از استفاده اند داشته فراوان تاکيد

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

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

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

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

 توانيم 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 اعالم بيانيه) 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

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

.... "  :فرمايندمي 1398 سال در لهمعظم نيز، موضوع اين اهميت و تاييد در. باشندمي مردم هم و نمسئوال هممخاطب آن 

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

 باال رد میگذارد تأثیر هم بودجه، توازن وضع در میگذارد تأثیر حتّی هم توّرم، کردن کم در میگذارد تأثیر هم اشتغال، در

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

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

 کالتمش اصلي هاي گره بايستمي کند، برخورد هوشمندانه دشمن هاينقشه 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، 

 يشترب منابع از استفاده جاي به داخلي هايتوانمندي و هاظرفيت از استفاده و هاگره شناخت با توانمي لذا. است نهفته ملي

 غير ادراتص افزايش و پذيريرقابت توان و ملي توليد افزايش به توليد بيشتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و

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

 .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 درستيبه توليد رونق راهکارهاي الزامات و چگونگي 

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

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

سال اخير  دو در که محور در هشت هفتگي 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 ـ1

 مديريت واردات  ـ2

 صادرات محور   يکاالها ديرقابت پذيري در توليد و تولـ 3

 سرمايه گذاري در توليدـ 4

 هاي کوچک و متوسط تقويت بنگاهـ 5

  ديتول تيفيرفع موانع و بهبود ک ـ6

 مبارزه با قاچاقـ 7

 گيري فرهنگ جهادي توليدشکلـ 8

 

 

 مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

دی ش رت های قطع وابستگی به تولیدات تجهیزات هواشناسی با تکیه بر توانمن 
ی شرت های داخلی توان تولید نرم افزارها برای سازمان هواشناس .دانش بنیان

رها ب ا تارگروهی برای هوشمندس ازی ش ه. را دارند و به راحتی قابل تولید اس
داخل ی وزارت راه و شهرسازی تشکیل دادیم و می توانیم با توجه به ظرفی های

ن اوری یکی از مهمترین مصوبه های معاون علمی و ف. در این مسیر حرت تنیم
و از رئیس جمهوری استقرار شرت های دانش بنیان در محیط های شهری اس 
ص ا  این رو بخشی از اراضی پردیس برای راه اندازی پارک فناوری پردیس اخت

س  ورنا س  تاری ا مع  اون علم  ی و فن  اوری رئ  یس -98/7/14ایلن  ا .م  ی یاب  د
جمهوری
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 مديريت واردات و صادرات -2

  

-

 
 

ب رای در شرایط تحریم ها تمام تالش ها و برنامه ها به تار بسته شده ت ا از ت وان داخ ل
اس تفاده از  .تولید تجهیزات مورد نیاز و به روز سازی صنایع حمل و نقلی استفاده تنیم

و هر چه ظرفی شرت های دانش بنیان برای  هوشمندسازی حمل و نقل انجام گرفته
ه ره وری و بتوانیم در این صنع به سم تیفی س ازی حرت  تن یم ش اهد اف زایش ب

. حداتثر مصرف خواهیم بود و اینها از دستاوردهای هوشمندس ازی حم ل و نق ل اس 
امروز چندین قرارداد در بخش های هواشناسی و راهداری به امضا می رس د ت ه از ای ن 

گیری طریق می توانیم با نگاه به ظرفی های دان ش بنی ان از خ رور ارز از تش ور جل و
محمد اسالمی ا وزیر راه و شهرسازی98/7/14ایلنا . تنیم

قلف  افاد در راسفتام یتایفت از 1400درسال گذشته براساس ابالغیه وزیر صنعت ثبت سفاار  بفیا از 
قلف  افاد رسفیده 1550تولید داخلی متنوع شده بود اه این رق  درسال جارم افزایا یافتفه و بفه یفدود 

یی مبنفی اخیرا وزیر صنعت صفببتااالبته هتچنان واردات اادهام لواس و غیرضرورم متنوع است،. است
مطرح اردنفد افه بی فی از ایفن موضفوع از مبف  1400میلیارد ددرم واردات ااد تا سال 10بر ااها 

یتیدرضففا -98/7/13تسففنی  .افففزایا سففاخت داخفف  اادهففا و متنوایففت واردات اجرایففی خواهففد شففد
فوددگر، رئیس اتیسیون ویژه یتایت از تولید مجلس

امسفال . افا شفدایران برام نیستین بار در تولید برنج خودا. درصد تولید برنج در ا ور افزایا یافت42
میلیون تن خواهد رسید اه بفه ایفن ترتیفب، 3تا 2/9تولید برنج با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب به 

هفزارتن بفه 9۶0ماهفه امسفال میفزان واردات بفرنج سفاید ۶تولید داخلی نیاز ا ور را تامین می انفد در 
ج نیفواهی  میلیارد ددر بود اه با تامین بازار توسط تولید داخلفی، دیرفر نیفازم بفه واردات بفرن1.1ارز  
میلیارد ددرم خواهفد شفد بی فی از بفرنج 1.1خودااایی تولید برنج، موجب صرفه جویی بیا از  .داشت

روزنامفه ابفرار اقتدفادم .وارداتی امسال باید به انوان ذخایر راهبفردم ا فور مفورد اسفتااده قفرار گیفرد
ابدالتادم بی نده  ، معاون برنامه ریزم و اقتدادم وزارت جااد ا اورزم-98/7/17
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 سرمايه گذاری در تولید -3

 

 

م واردات قطعاتی اه امکان داخلی سازم شان وجود دارد، متنوع شد به زودم رونفد روبفه رشفد داخلی سفاز
تعتیق ساخت داخ  قطعات خودرو از هتان روزهام ابتدایی آغفاز شفده .قطعات خودرو آشکار خواهد شد
قطعفه افه در میفز اول تعتیفق ۶اقدامات انجام شده ن ان می دهد افه . و به صورت هاتری انترل می شود

رد ساخت داخ  صنعت خودرو هدف گذارم شده بفود، اانفون بفه تولیفد انبفوه رسفیده و در خفط تولیفد مفو
  و قطعاتی اه توان ساخت داخ  آن را داشته باشی ، خریدشان را متنفوع افرده ای.استااده قرار گرفته اند

-98/7/17ایسفنا .یتتا به جد با اسانی اه بیواهنفد در ایفن ف فا خللفی ایجفاد اننفد، برخفورد مفی انی 
فرشاد مقیتی، مدیراام  گروه صنعتی ایران خودرو

واید معرفی شده بفه بانفب بفرام 795تا پایان مرداد ماه امسال از 97دوره اساند 
وایفد از تسفایالت بفانکی 9دریافت تسایالت برنامه تولیفد و اشفتلال، فقفط تعفداد 

وایفد دریاففت اننفده 9بر پایه آمارهام مورد بررسفی از مجتفوع .برخوردار شدند
رتیفب تسایالت در دوره این گزار ، استان هام البرز و فارس هریب با واید بفه ت

اسفتان هفام ااارمبفال و .میلیارد ریال از تسایالت را دریافت اردند140و 200
ه یفب بیتیارم، ستنان، تاران، مرازم و هرمزگان هریب با اختداص تسفایالت بف

میلیارد ریفال برخفوردار 9.5و 525، 150، ۶0میلیارد ریال، 4.8واید به ترتیب از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت-98/7/13ایرنا .شدند

میلیفارد تومفان تسفایالت از مبف  رونفق 1820تا انفون بفیا از 1397از سال 
ه نوسفازم و تولید به وایدهام اقتدادم اختداص یافته و به بنراه هایی اه نیفاز بف
درصفدم ۶0بازسازم دارنفد و ررح هفام نیتفه تتفامی افه از پی فرفت فیزیکفی 

افری  یفاورم، -98/7/14ایسنا .برخوردارند نیز تسایالت پرداخت شده است
یمدیرا  یتایت از م اغ  و بیته بیکارم وزارت تعاون، اار و رفاه اجتتاا
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ب هدفتندم و اارآمدم در پرداخت تسایالت از ما  تفرین ویژگی هفام یفب بانف
توسعه ام به شتار مفی رود افه ضفتن ایجفاد ارز  اففزوده در اقتدفاد و اتفب بفه

.تایدوایدهام تعاونی و تولیدم می تواند موجبات یاظ و ایجاد اشتلال را فراه  ن
ودت متنفوع بانب توسعه تعاون گستر  اتی و ایای خدمات بانکی و ارائه مبدف

دزم اسفت شفعب بفا شناسفایی .بانکی در شعب را در دستور افار قفرار داده اسفت
وایففدهام تعففاونی و تولیففدم مبففیط ارففراف، امکففان گسففتر  خففدمات بففانکی و 
و توسعه ام در شار و استان خود را فراه  آورند و جات انجام اتلیات تیدفی 

دفادم تجایز منفاب  دزم اسفت باتفرین گزینفه ها را از تعفاون گفران و فعفالین اقت
یجت اهلل مادیان رئیس هیات مفدیره -98/7/15تسنی   .مدنظر داشته باشند

و مدیراام  بانب توسعه تعاون

و ارائه خدمات و تسایالت بانکی  بفه بنرفاه هفام اقتدفادم، در یفوزه هفام ارزم
ت هفا و یکفی از سیاسف. ریالی توسط بانب م ترک ایران و ونزوئال انجام می شفود

اسففت اولویتاام بانب م ترک ایران و ونزوئفال، یتایففت از بنراهاففام تولیففدم
اففه افففالوه بفففر ایافففام نقفففا مرثفففر در ارصفففه تولیففد و اشففتلال زایفففی

برخفوردار ا فور، از نظفام گفزار  دهی و شاافیت مناسبی در ارتباط با ذیناعفان
ور بفه هسفتند و در این راسفتا، شرات هفام پذیرفتفه شفده در بفازار سفرمایه ا ف

انوان یکی از گروه هفام هفدف بانففب در سیاسففت هفام ااتبفارم مفدنظر قفرار 
سفففعید مست فففار، سرپرسفت بانفب -98/7/1۶روزنامفه ادفر اقتدفاد . دارند

م ترک ایران و ونزوئال 
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ن اارگفروه رفرح اییفا، فعفال سفازم و توسففعه معففادن اواففب مقیففاس تفاانو
استان ا فور را تبفت پوشفا قفرار داده اسفت رفرح اییفا، فعففال سففازم و 11

ی بفا توسفعه معفادن اوافب مقیفاس بفه انفوان یفکی از ررح هام اقتداد مقفاومت
معفدن 150سرات مناسبی  در یال اجراست و پیا بینی شفده تفا پایفان امسفال 

وسفعه ربفق مدوبه انجام شده تامین ااتبار ررح اییا، فعال سفازم و ت.فعال شوند
ام معفادن اوافب مقیفاس، وظیافه صنففدو  بیتففه، سفرمایه گففذارم فعالیفت هف
ز معدنی  اسفت و ایجفاد زیرسفاخت هام دزم بفرام معادن م تول این ررح نیفز ا

رریق ررح ایجاد زیر بنام دزم در معادن بفزر  و منفارق معفدنی انجفام خواهفد 
خداداد غریفب پفور، رئیفس هیفات اامف  -98/7/17روزنامه ادر اقتداد . شد

ایتیفدرو

 22ا  بانب مرازم ام خطاب به رئیسمقام وزیر صفففتت در امور بازرگانی ری نامهقائ 

التااوت ارزم معاف ارده و از ابدالناصفففر مابهردیف تعرفه ه فففت رقتی را از پرداخت 

 شففده ازهام اام  ابالغ اند. اادهام معافهتتی خواسففته اسففت اه این لیسففت را به بانب

 ،«معادن و صففنای  معدنی»، «شففیتیایی و سففلولزم»هام التااوت ارزم در یوزهپرداخت مابه

شوند. بندم میربقه« لکترونیببر  و ا»، «سازم و تجایزاتماشین»، «خانریفلزم و لوازم»

البته ورود این اادها بدون پرداخت ما به التااوت ارزم به شفففرری اسفففت اه فقط جات 

بردارم باشفففد. برخی از اادها نیز به منظور مدفففرف وایدهام تولیدم دارام پروانه باره

یدمدفففرف در پرو ه تای با  نه هام ملی  یام  .مرتبط مجوز ورود دارند وزارتیا مه دن نا روز

 گزار  دنیام اقتداد   -  14/07/98اقتداد 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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فا توجفه بفه دسفتور وزیفر جافاد ا فاورزم م بافره   و انندگان تولید سفاماندهی بر بنیب

 و در راسفففتام مدیریت خانواده هام ایرانی ی یبفففرداران و اهتیفففت یبوبات در سفففبد غذا

این ما  در  1398ماه سال ماه ، تولیفد، ارز ، ارضفه و بفازار، از خفرداد زنجیره ، تامین 

فن اسفاس  .گرفت قرار ایران ییدستور اار سازمان  مرازم تعاون روستا فر ای اارگفروه ب

وزارت جاففففاد دت اساسی مبدففففو تر امور غالت مت ففففک  از نتاینففففدگان دففففف ی لمفففف

توسفعه و آمفوز  و ترویفففج تعاونیافا و ت فکلاام سفازمان مرازم و دفتر  ا فاورزم

یسین شیرزاد ،   -  14/07/98روزنامه ادر اقتداد  .ت کی  شد ایران ییتعاون روسفففتا

 اورزم ا  معفاون وزیفر جافاد

 

اارفرمایان و مالکان بنراهاا وظیاه رصففد و پیریرم، شففناسففایی و ی  م ففکالت بنراه را 

 ها موفق به ی ها و بنراهصورتی اه مالکان به انوان ساامداران اارخانه در برااده دارند،

تولی مام اه مجوز فعالیت و تاسیس بنراه را صادر ارده فد  م کالت ن وند وزارتیانه و

هام اسفففتانی و ملی رف  موان  رسفففیدگی به م فففک  بنراه خواهد بود و در ناایت اارگروه

هام تسای  و رف  موان  استانداران به انوان روسام اارگروه .تولید وارد ات  خواهند شد

ها و هتاکرم و م فففورت با مدیران و اارفرمایان تولید باید با ی فففور به موق  در بنراه

سی م کالت ستور اار قرار بدهند برر سنا  .بنراه را در د اری  یاورم ،   -  14/07/98ای

 مدیرا  یتایت از م اغ  و بیته بیکارم وزارت تعاون، اار و رفاه اجتتاای
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هام ها و مسفففاجد به تنمین مالی خرد بنراهیب اسفففتارتاا با تکیه بر جوام  مبلی، خیریه

جوانان دانا آموخته دان ففراه تاران و دان ففراه شففریف در  ام ازاده .پردازداواب می

ام پزشففب و وای  خیرخواه و داورلب با ی ففور در قالب یب اسففتارتاا با هتکارم اده

مسجد روستام گ  تپه ورامین اقدام به تامین مالی خرد برخی اسب و اارهام اواب در 

یوزه تنمین مالی  4دمات ما در خ .نار را فراه  اردند ۶3این منطقه ارده و زمینه اشتلال 

یعنی تنمین  ) (Crowdfundingدات آم آر در رو   اارماران فرماه به وسفففیله پلت

شففود و در این زمینه یب نااد واسففط را مانند البسففنه انجام میمالی جتعی مبتنی بر قرض

یا هی یا مسفففجد و  یدا میئیب خیریه و  ااد واسفففط پ به انوان ن  فارس .انی ت بزر  را 

 اارماران استارتاا دانیال رضاپور بنیانرذار  -  14/07/98

 

شوراهام  صنعت، معدن و تجارت با قوه ق اییه برام ت کی   تااه  نامه هتکارم وزارت 

ر ف دالت کی  شوراهام ی  اخت در مرااز صنعتی، معدنی و تجارم ام ا شد اختالف ی  

 تسففای  در امور تولید و رونق اقتدففادم می شففود مرااز صففنعتی، معدنی و تجارم منجر به

سیدگی به پرونده هام مربوط به اخت یط راشفات در بیا هام میتلف تولیدم باید در الر

در این تااهتنامه موارد خوبی مورد پذیر  قوه  .رو توسط افراد متید  صورت گیردتبا

 .روند تولید خواهد شففدق ففائیه قرار گرفته اه با هتکارم ت ففک  ها منجر به تسففای  در 

 وزیر صتت، نی تارضا ری  -  15/07/98روزنامه ابرار اقتدادم 
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، امکان دادوستد »رراوت«فروردین ماه امسال در رریی به نام  24بانب صادرات ایران، از 

ناا آ مبدففودتنسففیه را از رریق این بانب برام تولید انندگان و در واق  برام خریداران 

ررح رراوت در واق  یب ررح ااتبارم ویژه تولید اسففت اه وایدهام . اه  ارده اسففتفر

ت خود را به صورت نسیه به خریداران به فرو  دتولیدم به پ توانه آن می توانند مبدو

برسففانند و مواد اولیه مورد نیاز خود را به صففورت نسففیه خریدارم انند. امکان دادوسففتد 

تواند یب راه ی  مناسفففب و گ فففای فففی اقتدفففادم برام نسفففیه ام از رریق بانب، می 

دیوان  گزار    -  15/07/98. روزنامه ابرار اقتدففادم  تولیدانندگان و خریداران باشففد

 اقتداد 

 

ستان سای  و رف  موان  تولید ا ستادهام ت سال جارم در قالب  ها، بالغ بر دو هزار واید در 

شارکواید آنرا  1350صنعتی رااد اه  ستقر در  صنعتی صنای  اواب و متوسط م هام 

دهند در برنامه بازگ ت به ارخه تولید قرار گرفته اند اه تاانون اییام افزون ت کی  می

واید اتلیاتی شفففده و مجددا در سفففراسفففر ا فففور به ارخه تولید برگ فففتند و  ۶00بر 

این  دم بازگ تامیدواری  ربق برنامه زمان بندم و پیا بینی شده شاهد تبقق صددرص

شی  صنعتی به تولید با ضتن اتب به  .وایدهام  سرمایه در گرد ،  تزریق مناب  مالی و 

وایدهایی اه تولیدات آناا در ا ففور تقاضففامبور بوده و برام بازار  ارتقام ظرفیت تولید

صففادرات بسففیار مناسففب اسففت، و رسففیدن آناا به ظرفیت واقعی، در جذب نیروم اار نیز 

وان تنرخ اشففتلال را افزایا خواهد داد. با افزایا سففقف تسففایالت بانکی میموثر بوده و 

ها به دنبال افزایا ظرفیت تولید را ارتقا داد و وزارت صفففنای  با هتراهی و هتکارم بانب

 ، معاون وزیر صتت نیامبسن صالبی  -  15/07/98ایسنا  .سقف تسایالت بانکی است
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هام توسففعه اسففب و اارهام شففارم و روسففتایی، برنامه بازار اار و برنامه 98در سففال 

 185هزار فرصت شللی و  472اشتلال یتایتی خرد را در دستور اار داری  اه یاص  آن 

مقرر شد تا تسایالت ارزان قیتت با نرخ ااار  .هزار تثبیت اشتلال موجود در ا ور است

سرمایه در گ صد و برام بیا  شا در صد،  ستاهام ا ور در  10رد  در صد در رو در

نان قرار گیرد اارآفری یار  مان برام ررحمی 9154تاانون از این مبلغ  .اخت یارد تو هام ل

مبتد   -  15/07/98ایسنا  .هام اام  گذاشته شده استویژه روستاها در اختیار موسسه

 وزیر تعاون، اار و رفاه اجتتاای شریعتتدارم،

 


