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 تعالیبسمه 

 

 مقدمه 
 

صاد شته هاي دوره از ايران اقت   آن از موفقيت با تاريخي، مقاطع از برخي در که بوده مواجهه فراواني هاي تالطم با گذ

 و ها 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 .  نمايند 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

 اقتصکککاد توسکککعه و پيشکککرفت اسکککاس و پايه عنوان به "توليد رونق " که چرا.    دان کککت(  1397 و 1396 ،1395

 . است بوده برج ته رهبري معظم مقام بيانا  در همواره ، دشمنان تحريم و تهديد با مقابله کشوربراي

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

 کرده پيدا بيشککتري اهميت  مردم، معيشککت و اقتصککاد دادن قرار هدف و آمريتا هاي تحريم تشککديد به توجه با 98

 و( انقالب دوم گام اعالم) انقالب پيروزي سال چهلمين سالگرد در ايشان بيانا   به استناد به توان مي جائيته تا است

 خالصه کلمه دو در را کشور اقتصاد توسعه و پايداري مقاومتي؛ اقتصاد کلي سياستهاي و له معظم  نوروزي سخنراني

 ."توليد رونق" ؛ کرد

 گيرد؛ 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 بودجه، توازن وضککع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم اشککتلال، در ميگذارد تأثير

 يبرنامه در 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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سالمي نظام آنته براي ، رو اين از شه با بتواند ا شمن هاي نق شمندانه د صلي هاي گره باي تمي کند، برخورد هو شتال  ا  م

 اصکلي هاي گره کارشکناسکان از ب کياري اذعان به  نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شکناسکايي را کشکور اقتصکادي

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

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

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

  پايدار رشککد سککبب کشککور اقتصککادي مقاومت قدر  افزايش نهايت در که يافت دسککت اشککتلال ايجاد و ندتي غير صککادرا 

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

ستي توليد رونق راهتارهاي الزاما  و چگونگي ضر  بيانا  در  بدر  حرم مجاوران و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت ح

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

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

 دو در که محور درهشککت هدتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصککو  در رهبري، معظم

 سال اخير

 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

 هنگ جهادي توليدشتل گيري فر-8
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 الف: مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

 صادرات محور یکاالها دیرقابت پذيری در تولید و تول -2

 

  

 

 سرمايه گذاری در تولید -3

 

هزار بنگاه اقتصکادي راه انکدازي شکد بکراي ب کياري از 2واحد تحقيق و توسعه در بيش از 
ز آنجکا واحدهاي کوچک و متوسط برنامه ريزي شده به سرفصل هاي دانش بنيکان رفتکه و ا

ظرف 97از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا پايان سال .زمينه توسعه براي آنها فراهم شود
.دواحد تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي کشور راه اندازي شک30هزار و 2پنج سال 
زار  آقا کثيکري ، رئکيس مرککز توسکعه فنکاوري و صکنايع پيشکرفته و-98/2/14ايرنا  

صنعت، معدن و تجار 

ش براي رونق بازار بايد همزمان در دو حوزه بازار داخلي و خارجي ککار کنکيم؛ رونکق بکازار داخلکي بکا افکزاي
ا در بُعکد خکارجي، بايکد بک. قدر  خريد مردم و حدظ ارزش پول ملي مي ر مي شود که وظيدکه دولکت اسکت

کشکورها بکويژه توليد کاالهاي باکيديت و با قيمت تمام شده مناسب و برقراري روابط تجاري ح نه با سکاير
عليرضکا حکائري ، عضکو هيکا  مکديره جامعکه -98/2/16ايرنکا . هم ايگان، به تقويت صادرا  بپردازيم

متخصصان ن اجي ايران

ای میلیاردی صندوق نوآوری از صندوق توسعه  نناوری  ع۱۴۲حمایت 
از نوین ، شناسعای  ریکعش شعهت  ا و تکعی  در ا تعای تکع ی  

حوزه  ای تحعت ووشعم معا  ..اولویت  ای این صندوق ب  شمار م  رود
، نانو، بایو، نفعت، اعاز، انع ی، ICTشامل  م  حوزه  ای نناوری ا م از

میلیعارد ۱۰۰بع ایعن اسعا   .مکانیش و تج یعاا  واشعک  م  شعود
میلیارد تومان در قالع  وا  از سعوی ۴۲تومان ب   نوان خط ا تباری و 

.اسعتنوآوری و شکونای  در اختیار این صندوق قعار انتع صندوق

سععید روا ام میامینعع  ، مععدی  امععل صععندوق -98/۲/۱5ایکععنا 
توسه  نناوری  ای نوین
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بعا راه انعدازی صندوق  عای هعایی  در بعازار سعمای ، انعادی هع  مع  
عور  خوا ند در بازار ای هایی  سمای  اذاری هنند م  تواننعد بع  صع
  طععور شعفاف منابع  خعود را بع  مدی صندوق بکعپارند و آن مدیع بعع

ا از تخصعص  در بازار ای هایی  سمای  اعذاری هنعد  ایعن صعندوق  ع
  را بع  نوسانا  بی وده در بازار های جلوایی میکنعد و جعذن نیعدین 

 ماه دارد این نیدین   ب  سمت بازار  عای رسعم  جعذن مع  شعود و 
حامععد سععلتان  -98/۲/۱7روزنام   ص اقتصعاد . قابل هنتل است 

نژاد ، مدیع  امعل بعور  هایی ایعان

خعدما  صععندوق صعحا حمایععت از صعنای  الکتونیععش شععامل
ام  بع  ا تای تک ی   تا س  میلیارد تومان و صدور ضعمانت ن

تفعاو  تکع ی    .شهت  ای نهال صنای  الکتونیش اسعت
۱5ا تای  صعحا بعا وا   عای بعانک ، نعی تجیحع  وعن  تعا 
، درصدی آن است، ب  طوری ه    چ  طا دانعم بنیعان تع
ن وژو ش  و صادرا  محورت باشد هعارماد همتعی بعای آ

روزه ایعن صعندوق در ۴5 ملکعد  .در نظ انت  م  شعود
وایع  میلیارد تومان ضمانتنام  صادر شده ه  ب 27سال جاری 

 اار و ۱۲اط  ا  ن ست بیم  شهت  ا بکت اشتغالاای  
انکععان  -98/۲/۱7اینععا .نفعع نععا م شععده اسععت7۲9

ه  منصعع، ، سوسععت صععندوق حمایععت از تحیییععا  و توسعع
صنای  الکتونیش
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ان  با اجای طا  ای توسه  شهت نکعاج  هعوی در اسعتان سعمن
 اار میلیارد ریال سمای  اعذاری صعور  انتع  اسعت5بیم از 

میلیعارد ریعال فنیعت 575این شهت با سعمای  اعذاری حعدود 
ت، تن نخ صد در صد ونبع ، نعخ ونبع  ولع  اسع۱۰5۰۰تولید ساین  

انکت  اسعت را دارد ه  توویککوزاونب  و نخ ول  استاهیلیشنخ
-98/۲/۱7ایکعنا .نفع را نعا م هنعد7۰۰زمین  اشتغال حدود 

ب وز اسعودی ، ریعیس سعازمان صعنهت، مهعدن و تجعار  اسعتان 
سمنان

تولید لعواز  خعان   در اولویعت بنامع   ای وزار  98در سال 
امکال با تاهید وزی صعنهت، مهعدن و .صنهت قار انت  است

ر تجار  حفظ وضهیت موجود را در دستور هار قعار دادیعم و د
  هنار این اقدا  در خصوص انعاایم تولیعد، بنامع  ریعای  عای

بای تامین سمای  در ادش معورد نیعاز واحعد ای  .انجا  شد
رز و تولیدی، جلکا  بکیاری بعا بانعش  عا در خصعوص تعامین ا

بای تعامین معواد  .ریال مورد نیاز این واحد ا انجا  شده است
داریعم اولی  صنایه  ه  در بازار بور  حضور دارند، مدا  تاهید

 با   اشعم  -98/۲/۱7ایکنا .ه  قیمت  ا باید هنتل شود
، مدی هل صنای  نلای و لواز  خان  
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ه  بععا توجعع  بعع  ا میععت توسععه  صععادرا  کینفتعع ، بانععش توسعع
صادرا  ایان ضعمن در نظع اعنتن شعایط خعاص حعاهم بع 

د ای اقتصاد هشور، اولویت خود را تأمین سمای  درادش واح
شور قار تولیدی با  دف حفظ و اناایم ستح تولید و اشتغال ه

ط و داده است ا تای تک ی   ب   شهت  ای هوچعش و متوسع
 نیععا  املیععت ا تععای یارانعع  سععود تکعع ی   صععادرات  از دی عع
ا  نهالیت  ای بانش توسه  صادرا  ایان در حمایت از صعادر

-98/۲/۱8روزنامعع  ابععار اقتصععادی . کینفتعع  بععوده اسععت 
  طا ه نورست  ، مهاون اداره هعل صعادرا  هعایی بانعش توسعه

صادرا  ایان

 ععاار ۲5 ععاار واحععد تولیععدی در هشععور مونعع  بعع  جععذن ۳7
 عاار و ۳۲ مچنعین  .میلیارد تومان تک ی   رون  تولید شدند

شعده وونده خارج از طا تولید در شبک  بانک  وداخعت۴۳۳
میلیعارد تومعان در ۱،۱۴5وونده بعا ۱۳۳5است، در این راستا 

از واحد ای تولیدی دارای س مت باید حمایعت .قم وداخت شد
  بکیار هد، در شایط سخت تحیم  موضوع تنظیم بازار مکال

ورد م م  است و باید ثبا  قیمت  ا و تأمین های عای اساسع  مع
وسعت ، مهعاون بابعش دیعن-98/۲/۱8ایکعنا .ا تما  باشعد

 ما ن   امور اقتصادی و توسه  منتی  ای وزار  هشور
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 رفع موانع تولید -4

 

 

 

 

وق د نعد، بانش  ا باید در سال رون  تولید مناب  خود را ب  سمت حمایت از تولید سع
نیعاز خوا م ما از بانش مهای این است ه  با توج  ب  نی بابی ارز، ریال مورد

د واحد ای تولیدی در قال  سمای  در ادش و سمای  ثابعت و  مچنعین ارز معور
یعدام -98/۲/۱۴ایکعنا .نیاز این واحد ا بای واردا  مواد اولی  را تأمین هنند

استان ت ان( صمت)صادق  ، رییس سازمان صنهت، مهدن و تجار  

ای دولت و مجلس شورای اسع م  سعه  م  هننعد بعا تعدوین قعوانین و آیعین نامع   
احد ا بتواننعد اجای  مناس  رابت  بین بانش  ا و صنهت ان را تک یل هنند تا این و

د و بعای با تأمین نیدین   مورد نیعاز خعود از نظعا  بعانک ، تولیدشعان را حفعظ هننع
یعدام صعادق  ، -98/۲/۱۴ایکعنا . تکمیل واحد ای نیم  تمعا  نیعا اقعدا  هننعد 

رییس سازمان صنهت، مهدن و تجار  استان ت ان

وز عا و در شایط نهل  ثبا  قوانین، حذف بوهاس  زایعد نآینعد صعدور مج
مع  اناایم مشوق  ای مالیات ، اث محدودیت  عای بیونع  اقتصعاد را هعا م
یعا بع  د د و ب  ب بود محیط هک  و هار منج م  شود و رون  بازار سمای  را ن

سید مصتف  رضعوی، مهعاون -98/۲/۱5روزنام  ابار اقتصادی .   ماه دارد
اجای  سازمان بور  و اوراق ب ادار 
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اراوه  ای اسعتان  عا بایعد همیتع   عای تامین مواد اولی  تشعکیل د ند و تشکیل ه
ایععد در رن  موان  تولید با حضور استانداران از الااما  اسعت تعامین  مععواد اولیعع  ب

یععاز اولعین  اولویعت قعار اعید مواد واسعت  ای بخم تولید، اجاا و قتها  مورد ن
بایعد از اولویعت  عای .....درصعد و ۴۰تولیعد، تامعین های ای مصن   با دوا  بعایی 

نشععاد مییعع ، مهععاون امععور -98/۲/۱5روزنامع   صع اقتصعاد .امکال باشعد
صنایع  وزار  صنهت ،مهدن و تجار  

ه واحد غيرفعال به چرخه توليد بکازمي گکردد اولويکت وزارتخانکه بک2200ام ال 
ر حداکثر رساندن توليد واحدهاي داراي ظرفيکت و کمکک بکه واحکدهاي مشکتلدا

تخراج است براي واحدهاي بحراني نيز برنامه هايي داريم که مشتال  آنها را اسک
.ل کنکيمو با استداده از ظرفيت هايي همچون ستاد ت هيل و رفع موانع توليکد حک

رضا رحماني ، وزار  صنعت، معدن و تجار -98/2/15ايرنا 

ل در سال جاري براي ت هيل امور واحکدهاي توليکدي عکالوه بکر رسکيدگي بکه مشکت
بنگاه هاي بحران دار؛ در سال جديکد بکه واحکدهايي ککه دچکار بحکران ني کتند ولکي

توليکد بکه ظرفيت پيشرفت دارند نيز توجه خواهد شد در ستاد ت هيل و رفکع موانکع
اي اقتصکاد روزنامه دني. دنبال رفع ساختاري مشتال  و رونق توليد در کشور ه تيم

رضا رحماني  ، وزير صنعت، معدن و تجار -98/2/16
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 مبارزه با قاچاق -5

 
 

 

در وزار  تامين به موقع مواد اوليه مورد نياز صنايع، يتي از کليدي ترين موضوعا 
ه رونکق ب ياري از واحدها در شرايط کنوني با افزايش توليد بصنعت و معدن است  

فرصکت ها صنعت کمک کرده اند و ما با شناسايي به موقع مشتال  مي توانيم از ايکن
بهره منکد شکويم مهم تکرين برنامکه هاي معاونکت امکور صکنعتبراي ارتقاي وضعيت

ي صککنايع وزار  صککنعت در سککال رونککق توليککد  بازسککازي و نوسککازي و بککه کارگير
فرشاد مقيمکي ، -98/2/17روزنامه دنياي اقتصاد . ظرفيت هاي خالي صنايع است 

معاون وزير صنعت، معدن و تجار 

تهيه و بکه تصکويب اعضکاي اصکلي سکتاد و تأييکد 97ضوابط اختصاصي خريد، فروش، حمل و نگهداري کاالهاي دخاني طي سال 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 18اين ضوابط به استناد ماده . و در دست ابالغ استرسيده98رييس جمهور در فروردين ماه 

.ن شکده اسکتو با هدف افزايش شدافيت زنجيره تأمين و توزيع کاالهاي دخاني و جلوگيري از توزيع غيرمجاز اين کاالها تدوي

حميدرضا دهقاني نيا ،  سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز-98/2/15فارس 

ي و تدوين برنامه اي جامع با همتاري ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز براي مبکارزه بکا قاچکاق خروجکي بکه ويکژه کاالهکاي اساسک
د در صکحن گزارش تمام دستگاه هايي که در مبارزه با قاچاق کاال و ارز کوتاهي و استنتاف کرده و قانون را عمليکاتي نتکرده انک

محمدرضکا پکور ابراهيمکي ،  داورانکي -98/2/17روزنامه ابکرار اقتصکادي . علني قرائت و به اطالع مردم و م ئوالن مي رسد
رييس کمي يون اقتصادي مجلس

ش مهمي تتميل و استقرار  سامانه هاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نق
در اين .وندکه در شداف سازي و پيشگيري از تخلدا  و ف اد دارند، بايد هر چه سريعتر  تتميل و عملياتي ش

قتصادي روزنامه ابرار ا. صور  گام مهمي در جهت شداف سازي و جلوگيري از تخلدا  و ف اد برداشته خواهد شد 
اسحاق جهانگيري ، معاون اول رييس جمهور-98/2/18
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  و وکعت  ای یش شهت دانم بنیان نهال حوزه تولید یاق آی  ختوط انتیال نیو شبک  توزی
بع  تولیعد نشار قوی با دریانت تک ی   از صندوق نوآوری و شکونای  ریاست جم وری مونع 

"و "رزونانکع ۶دمپع "محصعوی  تولیعدی ایعن شعهت  .دو محصول دانم بنیان جدیعد شعد
ی بعق با هاربد در ختوط انتیال نیو و وکت  ای نشار قوی شعهت  ا"باندل ۶اسپیک دمپ 
 لیضا نیض زاده ، محی  و مجی طا -98/۲/۱۶ایکنا . منتی  ای است 

د، با ورودی سامان  هار  سوخت ب  دلیل نظار  وذیی و همش ب  شفانیت خوج  ماها تولی
قاچعاق  هع  از سعوی مزنشعینان انجعا   .و خوج  جای اه  ا جلوی قاچاق تانکی را م  ایعد
یا در حال این اتفاق در هشور ای دی  ن. م  شود، حجم بایی  ندارد و تا حدی وذینتن  است

بیشعتی بناباین نم  توان ب  صف هدن قاچاق سوخت اندیشید اما آن چ  ا میعت. وقوع است
9۳تعا 8۶دارد، ایجاد نظار  از طی  هار  سوخت شخص  است ه  ماننعد تجبع  سعال  ای 

-98/۲/۱8ایکعنا .م  تواند از قاچاق انبوه از سوی باند ا وعیم از جای اه  عا جلعوایی هنعد
جواد نونست ، هارشنا  ان ی


