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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
 

 کرده عبور  آن از موفقيت با تاريخي، مقاطع از برخي در که بوده مواجهه فراواني هاي تالطم با گذشته هاي دوره از ايران اقتصاد

ست  ديگر، برخي در و ست کرده تجربه را هايي شک صاد تجربه. ا شديد دوره در ملي اقت شکار و ها تحريم ت  از برخي شدن آ

صادي نامطلوب عملکردهاي شي ژرف و نگري آينده يک در رهبري معظم مقام تا شد موجب اقت صاد  سازي مقاوم اندي   ملي اقت

 اقتصااد اهداف شادن اجرايي الزمه  بنابراين.  نمايند اعالم کشاور اقتصااد آينده تداوم مساير «مقاومتي اقتصااد»  چارچوب در را

 تاکيد بدان مبسااو  سااخناني در و مختلف مناساابا  و ها مراساام در اخير سااا  چند طي که رهبري معظم مقام مدنظر مقاومتي

 هاي بخش در وري بهره افزايش و ملي توليد رونق و ارتقاء منظور به موجود هاي ظرفيت تمام از اساااتهاده اند داشاااته فراوان

 . است کشور توليدي مختلف

ساس همين بر صاره توان مي را "توليد رونق "عنوان به 1398 سا  گذاري نام ا  ،1395 سالهاي)  اخير هاي سا   گذاري نام ع

 و تهديد با مقابله کشوربراي اقتصاد توسعه و پيشرفت اساس و پايه عنوان به "توليد رونق " که چرا.    دانست(  1397 و 1396

 . است بوده برجسته رهبري معظم مقام بيانا  در همواره ، دشمنان تحريم

 با 98 سااا  در " توليد رونق " اخص طور به و اخير هاي سااا  در "توليد از حمايت " بر رهبري معظم مقام  اقتصااادي تاکيدا 

شديد به توجه صاد دادن قرار هدف و آمريکا هاي تحريم ت شت و اقت شتري اهميت  مردم، معي ست کرده پيدا بي  مي جائيکه تا ا

 و له معظم  نوروزي سخنراني و( انقالب دوم گام اعالم) انقالب پيروزي سا  چهلمين سالگرد در ايشان بيانا   به استناد به توان

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

ساس سا  شعار رهبري معظم مقام فرمايش برا شکال  حل براي ام شور، م سترده مخاطب  ک  هم که گيرد؛ برمي در را تري گ

 :فرمايندمي 1398 سا  در لهمعظم نيز، موضوع اين اهميت و تاييد در.  باشند مي مردم هم و مسئولين

شته وجود توليد رونق اگر شد؛ خواهد ايجاد تحوّ  مختلهي بخشهاي در وقت آن شد، توليد اگر.... "  شتغا ، در ميگذارد تأثير هم باشد، دا  ا

ضع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم  ببينيد.... ملّي پو  ارزش رفتن باال در ميگذارد تأثير هم بودجه، توازن و

 در ورود توانايي که مردمي آحاد يبرنامه در هم مجلس، يبرنامه در هم دولت، يبرنامه در هم بگيرد؛ قرار برنامه در و بگيرد انجام بايد اين

 "... .دارند را توليد واديِ
 مشااکال  اصاالي هاي گره بايسااتمي کند، برخورد هوشاامندانه دشاامن هاي نقشااه با بتواند اسااالمي نظام آنکه براي ، رو اين از

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

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

ست نههته ستهاده و ها گره شناخت با توان مي  لذا.  ا ستهاده جاي به داخلي هاي توانمندي و ها ظرفيت از ا شتر منابع از ا  با و بي

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

شتغا  ايجاد و صادي مقاومت قدر  افزايش نهايت در که يافت دست ا صادي  پايدار رشد سبب کشور اقت  معيشت 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 حضااار  بيانا  در  بدرساااتي توليد رونق راهکارهاي الزاما  و چگونگي

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

 معظم مقام فرمايشا  استناد به و کارشناسان راهکارهاي و مسئوالن اقداما  رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت راستاي

 اخير سا  دو در که محور هشتدر ههتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري،
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 :دهد قرار سا  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 تيهيرفع موانع و بهبود ک-6

 مبارزه با قاچاق-7

 شکل گيري فرهنگ جهادي توليد-8
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 مسئولينالف: 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 

 
 

 

 مديريت واردات  -2

 

  

 

 
 

چرخهبهغیرفعالصنعتیواحدهزار19ازبیشامسالشده،بینیپیشهایبرنامهبا
کرهوانآلمباصنعتیواحدهایبهنوینهایفناوریانتقالبرایوگردندمیبازتولید
.ایمشدهمذاکرهواردجنوبی صنعتیهایشهرکدراکنونهمبنیاندانششرکت300
ریزیبرنامهمعاون،محمدیعزیزعلیمحمد-98/01/25تسنیم.هستندفعالکشور
ایرانصنعتیهایشهرکوکوچکصنایعسازمان

ه وزارت صمت ، جهت رونق تولید سال جاری با چند رویکرد برخی پرروهه هرای ویرره را تعریرد کررده کر
ومی کردن نخستین و اصلی ترین رویکرد وزارتخانه نیز تاکید بر ساخت داخل، ایجاد پروهه های داخلی و ب

یکری از راه هرای رونرق تولیرد و آرام ن ره  .ساخت تمام قطعات وارداتی در تمامی رشته های صرنعتی اسرت
افزایش صادرات است که برر ایرن اسراق تقادرا در کشرورهای همسرایه 99و 98داشتن آن در سال های 

ردرا رحمرانی -98/01/24روزنامره جهران صرنعت .ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شرود
وزیر صنعت، معدن و تجارت

یکی از سیاسرت های اولویت دار وزارت صنعت و معدن را جلوگیررری از واردات کاههررای مشررابه داخرری
اههررای بررای حمایرت از بنر اه هرای تولیردی کشرور عنروان کررد حتمررا برره کیـیررت و اسررتانداردهای ک

وزیررر صنعررت، معرردن و ردرا رحمرانی ، -98/01/26روزنامه عصر اقتصاد .داخرلی نریز توجه می شود
تجرارت
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 صادرات محور یکاالها دیرقابت پذيری در تولید و تول -3

 

 

 

 

 

 

 

پریش با توجه به اوداع و احوال اقتصادی کشور و شرایطی که بانک مرکرزی
ده در روی فعاهن بخش اقتصادی گذاشته، روند صادرات با مشکل مواجره شر
سرت و حالی که باید تولید صادرات محور را تنها راه نجات اقتصاد کشرور دان
ایرنرا . داین مهم با ایجاد تسهیالت ویره برای تولیدکنندگان محقرق مری شرو

نایب رییس اتاق بازرگرانی، صرنعت، معرادن ومهدی عبدیان ، -98/01/24
کشاورزی قزوین

بهشرت  امکان فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکننردگان از ابتردای اردی
ل ماه در سامانه جامع تجارت میسر شد و این باعث می شود که در وهلره او
ت تأمین مرواد اولیره کشرور و مرواد اولیره مرورد نیراز تولیدکننردگان سررع

. انجرام شرودبیشتری ب یرد و جابه جایی پول در حوزه بازرگانی پرشتاب تر
شرت ارز امکان فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان می توانرد بازگ

ابرراهیم -98/01/26تسنیم . حاصل از صادرات به کشور را تسریع کند 
جمیلی ، رئیس اتاق مشترک ایران و هند

ین  یکی  از دغدغه های تولیدکنندگان گوشرت در زمران تولیرد همرواره ترأم
دات  نهاده مورد نیاز است  کره برا توجره بره تخصریا ارز دولررتی بررای وار
ردگان نهاده های مورد نیاز از جمله جو، ذرت و کنجاله سرویا نیراز تولیرد کنن

اد روزنامره عصرر اقتصر. بره ایرن نهاده ها به طور کامل بر آورده شرده اسرت
حمیرد ورنراصری ، مدیرعامل شرکت پشتیبا نی امور دام-98/01/28
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 سرمايه گذاری در تولید -4

 

بن اه بزرگ می تواند از حیث تولید 600بازار سرمایه به جهت برخورداری از ظرفیت باه و حضور چهل صنعت با بیش از 
98/01/24تسنیم .  و ایجاد اشتغال و ابزارهای مختلد تامین مالی برای شرکت ها در رونق تولید نقش بسزایی ایـا کند

عباق آرگون، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران-

ره آن بره تامین نقدین ی برای واحدهای تولیدی جزو اولویت ها قرار گرفته و رییس جمهوری هم دستورات هزم را دربرا
نروان بانک مرکزی داده که سرمایه در گردش هزم برای حـظ ودعیت موجود واحدهای تولیدی تامین شود ما هرم بره ع

اولویت هرای نقدین ی واحد تولیدی، مانند آب برای مزرعه است که این مودوع در. متولی این بخش پی یر خواهیم بود
صرادی روزنامره ابررار اقت. دولت قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصراد مقراومتی دربراره آن تصرمیم گیرری شرده اسرت 

ردا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت-98/01/25

میلیرارد تومرانی تسرهیالت بره بخرش تولیرد اعرم از صرنعت، 1200از تیرماه سال گذشته تا کنرون پرس از ابرالع اعتبرار 
ین این تسهیالت برای تام. فقره در مجموع تسهیالت پرداخت شده است759کشاورزی و گردش ری در گیالن، تاکنون 

پرن  سراله بررای البته تسهیالت سرمایه ثابت با مدت بازپرداخرت سره ترا. مواد اولیه و رفع کمبود نقدین ی اعطا می شود
ر   فرهاد دلق پوش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 98/01/25روزنامه جهان صنعت .واحدهای نیمه تمام است

استان گیالن

یکری از برنامره های صرندوق دررمانت صرادرات، توسرعه همکاری هرای اسررتراتریک برا سرازمان های همترا به خصررو  در 
ندوق کشورهای همسایه است و عالوه بر آن با توجه به آنکره بسریاری از صرادرکنندگان کشرور از خردماتی کره ایرن صر

ی دهیم نیز جزو می تواند به آنها ارائه دهد، اطالع کافی ندارند، آگاهی بخشی نسبت به خدماتی که به صادرکنندگان ارائه م
افرروز بهرامری ، مردیرعامل صرندوق درمانت -98/01/25روزنامه دنیرای اقتصراد  .  برنامه های ما در سال جاری است

صادرات

در بورق . تیکی از راه های تحقق شعار رونق تولید عرده کاه در بورق کاه و نیز تامین مالی از طریق بازار سرمایه اس
ر حتم عردره باید به طو. کاه معامالت به صورت شـاف انجام می شود و عرده و تقادا تعیین کننده قیمت ها خواهد بود

ه به خوبی جواب کاهها در مکانی صورت گیرد که توانایی مقابله با رانت و فساد را دارد که در این زمینه تاکنون بورق کا
عزیز اکبریران ، رئریس کمیسریون -98/01/27ایرنا . خود را پس داده و بهتر است تا کاهها در بورق کاه عرده شود

صنایع و معادن مجلس

را این نقدین ی با وجود آنکه نقدین ی زیادی در کشور وجود دارد، اما در بخش تولید با کمبود نقدین ی مواجه هستیم، زی
نرق رو»صندوق نوآوری و شکوفایی  در تالش اسرت در سرال . عموما از چرخه تولید خارج و وارد بخش های دی ر می شود

 های دانش بنیران در تالش هستیم تا شرکت.گام های موثرتری برای تامین نقدین ی شرکت های دانش بنیان بردارد« تولید
وری و را به خریداران بزرگ محصوهت فناورانه معرفی کرده و برا تکیره برر ابزارهرای متنروع ترامین مرالی صرندوق نروآ

-98/01/28روزنامه دنیای اقتصاد  .  شکوفایی ، همکاری طرف  های عرده و تقادای محصوهت فناورانه را تسهیل کنیم 
علی وحدت ، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
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 تقويت بنگاه های کوچک و متوسط -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرال صنعت لوازم خان ی از جمله صنایع اولویت داری است که در
در تامین مالی واحدهای صرنعتی. به آن توجه ویره خواهد شد98

و سایر مرواد قرانونی دنبرال می شرود کره نیازمنرد18قالب تبصره 
هرر بررای. همکاری بیشتر نظرام برانکی و سرایر دسرت اه ها اسرت

ری صنعت برنامه ریزی انجام می شرود کره برا هم اندیشری و همـکر
امره روزن. انجمن های تخصصی و بخش خصوصی صورت می پرذیرد

سعید زرندی  ، معاون طرح و برنامه -98/01/26دنیای اقتصاد 
وزیر صنعت، معدن
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 رفع موانع تولید -6

 

رمایه داران را باید در این شرایط دسرت ثروتمنردان و سر. است'اصالح زاویه دید نسبت به سرمایه داران'مولـه نخست برای رونق تولید 
. امد هموار نمرودفشرد، فرش قرمز برای آنان پهن کرد و مسیر را برای فعالیت های اقتصادی و کارآفرینانه ای که به رونق تولید می انج

دادن بره صردور پایران'ساماندهی پرداخت وام های بانکی به تولیدکنندگان است و مولـه سوم بررای رونرق تولیرد 'مولـه دوم رونق تولید 
روشنک ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان ردوی-98/01/24ایرنا . است'بخشنامه های خلق الساعه

این ونره درصد برای تسهیالت برانکی جواب روی کمبرود نقردین ی بخرش تولیرد نیسرت زیررا پرداخرت18تعیین سود 
در .  ی مری کشراندتسهیالت فقط تولیدکنندگان را گرفتار بازپرداخت تسهیالت کرده و در نهایت آنان را بره ورشکسرت
اران جرذاب شرده و شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به رونق تولید دارد باید فضای کسب و کار برای سرمایه د

، عضرو هیرات نماینردگان اتراق غالمعلری رخصرت -98/01/24ایرنرا .  همه موانع از پیش روی آنهرا برداشرته شرود
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان ردوی

یاست  هرای رونق تولید از طریق  بازار سرمایه مستلزم توجه و حمایت بیشتر از بازار سرمایه از طریق اعمال س
 پرذیری، تسرهیل حمایتی و تشویقی از قبیل کاهش مالیات، تثبیت قوانین و مقررات برای افزایش پریش  بینری

رایند افرزایش فرآیند تامین مواد اولیه و صادرات محصوهت، هدایت نقدین ی به سمت بازار سرمایه، تسهیل ف
سرنیم ت.  سرمایه  شرکت  های  بورسی  و پذیرش و عرده سهام شرکت  های جدید در بازار سرمایه می  باشرد

عباق آرگون ، عضو هیئت  رییسه  اتاق بازرگانی تهران -98/01/24

ع ریرالی هزم افزایش خالا ذخایر ارزی بانک مرکزی در کنار کنترل ادافه برداشت بانکها، می تواند منراب
-98/01/24فرارق . جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولیرد از ناحیره رشرد پایره پرولی را فرراهم آورد

عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی 

هرک برای تالش در جهت رونق تولید در کشور و سیاسرت های دولت در این راسررتا، مشرروقات شرکررت شر
1398های صنعی قم بررای سرمایه گرذاری در سرطح  شررهرک هرا و نرواحی صرنعتی اسررتان قرم در سررال  

سرعیدغالمی ، معراون برنامره ریررزی شررکت شرهرک هرای -98/01/26روزنامه عصر اقتصاد .  تدوین شد
صنعی قم

ر نیازمنرد ایرن امر. دولت باید به تأمین نقدین ی و سرمایه در گردش واحدهای تولیردی و صرنعتی جامره عمرل بنوشراند
ی و تولیردی بانک های کارآمد در ارائه تسهیالت تخصصی بدون تضامین دست و پراگیر و برا ن راه تحقرق اهرداف صرنعت

حجرت اهسرالم والمسرلمین -98/01/27ایسنا . در این چرخه نقش وزیر امور اقتصاد و دارایی تأثیرگذار است. است
محمدمهدی افتخاری  ، عضو کمیسیون عمران مجلس

یرار تولیرد کننرده یکی از اولویت ها در رونق تولید، تسهیالت است که باید تسهیالتی که در اختیار تولید کننده خرارجی قررار دارد در اخت
ده اسرت، بنرابراین تولید کننده نیاز به واردات مواد اولیه دارد که دوابط بانکی مشکالتی برای تولید بره وجرود آور. داخلی نیز قرار گیرد

شرده اسرت کره بره کمیسیون ویره برای رفع موانرع تولیرد در مجلرس تشرکیل. نقدین ی، تسهیل در نقدین ی برای رونق تولید مهم است
عبدالردا مصری ، نماینده مجلس-98/01/28فارق . سرعت و سهولت حادریم تسهیالت هزم برای رونق تولید را فراهم کنیم
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 مبارزه با قاچاق -7

 

 

 

 

 

 

 

در سال جاری مبارزه با قاچراق پوشراک و دخانیرات جرزو اولویت هرای سرتاد اسرت 
وع برنامه امسال ستاد مبارزه برا قاچراق ماننرد سرال گذشرته، اولویرت دادن بره مودر
بله برا پیش یری است و در کنار این کار هر کدام از حوزه های تخصصی در حوزه مقا

98/1/25روزنامه دنیای اقتصراد . قاچاق کاه و ارز از اولویت های خود برخوردارند 
حمیدردا دهقانی نیا ،سخن وی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاه و ارز-

اری ارزش ریالی کشـیات کاهی قاچاق در استان بوشرهر از ابتردای سرال جر
درصرد افرزایش نشران 329تاکنون نسربت بره مردت مشرابه سرال گذشرته 

در ایرن مردت پرونرده های قاچراق سروخت : واعظی خاطرنشان کرد.می دهد
درصد و پرونده های براهی 700درصد، پرونده های یک میلیارد ریالی 231

-98/1/26ایسرنا . درصرد رشرد داشرته اسرت100پن  میلیارد ریال نیرز 
واعظی ، فرمانده انتظامی استان بوشهر

ن جلوگیری از قاچاق با عرده محصوهت کشاورزی در برورق کراه در همری
ه زمینه انجام معامالت کاههای مختلد در بورق موجب حرکرت قیمت هرا بر
ز سمت واقعی تر شردن و همراهن ی بیشرتر برا بازارهرای جهرانی می شرود و ا

مری نابسامانی ها همچون قاچاق محصوهت به خارج از کشور نیرز جلروگیری
سرید رادری نروری  ، عضرو کمیسریون کشراورزی -98/1/28تسنیم . کند

مجلس
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زايش افزايش نرخ ارز باعث مي شود تا شرکت هاي صادراتي بارعکس ساا  گذشاته از محال افا
ه و صرف تولياد نرخ ارز منتهع شوند که در اين شرايط بخشي از منابع صادراتي به کشور بازگشت

علي سعدوندي، تحليلگر بازار سرمايه-98/1/25ايلنا . داخل مي شود


