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 بسمه تعالی

 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

 کشوربراي 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 بيانا  در همواره ، دشمنان تحريم و تهديد با مقابله

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

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

 و( انقالب دوم گام اعالم) انقالب پيروزي سککال چهلمين سککالگرد در ايشککان بيانا   به اسککتناد به توان مي جائيته تا

 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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 مشتال  اصلي هاي گره باي تمي کند، برخورد هوشمندانه دشمن هاي نقشه با بتواند اسالمي نظام آنته براي ، رو اين از

صادي شور اقت سايي را ک سان از ب ياري اذعان به  نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شنا شنا  صليا هاي گره کار

 همه تحماي و تقويت در نيز هاگره اين کردن باز راهتار و اسککت «نقدينگي» و«بيتاري» ، «توليد رکود»، کشککور اقتصککادي

 جاي به يداخل هاي توانمندي و ها ظرفيت از اسکککتداده و ها گره شکککناخت با توان مي  لذا.  اسکککت نهدته ملي توليد از جانبه

 رقابت وانت  و ملي توليد افزايش به توليد بيشکککتر رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و بيشکککتر منابع از اسکککتداده

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

 .دش خواهد ايراني کاالي از حمايت در مصرف الگوي و فرهنگ تقويت و مردم معيشت بهبود و اقتصادي  پايدار رشد سبب

 ورانمجا و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت حضکککر  بيانا  در  بدرسکککتي توليد رونق راهتارهاي الزاما  و چگونگي

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

سي، ستاي در سيا سالت را سانه ر صد با دارد تالش خود اير سان راهتارهاي و م ئوالن اقداما  ر شنا ستنا به و کار  دا

 تدرهش هدتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري، معظم مقام فرمايشا 

 سال اخير دو در که محور

 دهد: قرار سال شعار ققتح 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

 شتل گيري فرهنگ جهادي توليد-8
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 الف: مسئوالن 
 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتول -1

 
 

   وصادراتمديريت واردات  -2
 

  

 

 
 

 

۶۰مرفییبزنییزز فیی  ییز۹۷یکییاز شزکییهایزدانز نیزن حییا زلییرشدز سحلییهز ز ییا ز
 یی .ز صدنزصیا   زمصویر  زنیانریاز زصی ویز ر یززاز  ویا  زکیددز  یی

نددزازطازچ دزکهایز ال تحکزدانزشیسیز خهیبز ذیهز  زنززمهلسزز ر حدز نبردز  ا
سیاز یها حس ز ا زگذکتززنززناش  زعهضززاهدز  یز ر حدزنانرزاامپرشییزدانز اییزز 

نه نز یاتیزطعویا زتیا صازصی ویز یر شگزتیانوازاز ر یززدانزفاضیالهز شزصلسیزز
سازآمحیدز ر حدزآمح دزدانز سحلهنز حشهفتززنیهز اییزز  . تاا دانز ی زکهایز  ی

صدید هی زمصور ز ی زکیهایز  ییزازمتلتیهی زصی ایفزدید ز۶،۶از سازآمحدز۶
.دز  یینه نز ی زآمح دزدا،زص ویزتر ا اشن،زص ایفز  کتهیکزاز  کتهانحیکزنیر

گ   شز یس از-۹8/3/۷ یس از

واهي محموله هاي صادراتي ميوه و تره بار و محصوال  غذايي صکرفا در گمرککا  اسکتاني پکس از صکدور گک
ي و قرنطينه و تاييکد ارزيکابي ضکوابط و شکاخص هکاي ب کته بنکدي توسکط همتکاران وزار  جهکاد کشکاورز

لمکب بر اين اسکاس ايکن محصکوال  در گمرککا  مکرزي ارزيکابي و پ. گمرکا  کشور مي باي ت اظهارشود
رضکا رحمکاني  ، -98/3/4ت کنيم .نمي شوند و گمرکا  مرزي صرفا معبر خروج کاالهاي مذکور ه کتند

وزير صنعت
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نککدوق در راسکتاي ت کهيل روابکط تجکاري و اقتصکادي ميکان ايکران و اروپکا، تداهکم نامکه همکتاري ميکان ص
فعکال با توجکه بکه. ضمانکت صکادرا  ايکران و بکرخي کشکورهاي اروپکايي  بکه زودي بکه امضا خواهد رسکيد

شدن اين تتس ظرف هدته هاي آتي، تدکاهم نامکه هکاي مکذکور مکي توانکد ظرفيکت هککاي جديککدي بککراي
-98/3/7رونامکه عصکر اقتصکاد . مبکادال  تجکاري ايکران و اروپکا در چارچککوب اين ککتتس ايجککاد کنککد

افکروز بهکرامي ، مديرعامکل صنکدوق ضمانکت صکادرا  ايکران

که تکأمين ارز 4و شرايط ترخيص و ادامه فرايند تجاري کاالهاي اولويت 98تلييرا  گروه کااليي در سال 
1270راي شده و يا قبض انبار و بارنامه حمل براي آنها صادر شده ابالغ شد تخصيص ارز بکا نکرد دولتکي بک

نيکز ادامکه خواهکد داشکت کاالهکاي 98قلم کاالي پزشتي به شر  تاييد سي تمي وزار  بهداشت در سکال 
هاي که تأمين ارز شده و يا قبض انبار و بارنامه حمل براي آنها صکادر شکده، امتکان ادامکه فراينکد4اولويت 
رضکا -98/3/8روزنامه ابکرار اقتصکادي .را خواهند داشت( اعم از تمديد، ويرايش و يا ترخيص )تجاري 

رحماني ، وزير صنعت، معدن و تجار 
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 سرمايه گذاری در تولید -3

 

ا یبزچکیزاا نزنه نزچورنواز ععانز سیتحال ز  ش  زطحلییز زط
نه  یا زطیهحز حشی تانز شز.زآغیاشزکید۹8طهحز انبز ر حدز یا ز

انز رنزمتر حا زنخیزص وی،زمود زاز جا  زنه نز ا زصا نز ععی
ا لیدز۶۱۰دی   زاز3۵د   زمحسحیا ز رمیا ز سیتحال زنیه نز۱۴۰

طیهحز ه تییص وتازا صیدزکیه یدز زن یهزگهفتیززکیددز  یی ز
 سییتحال ز  ش  زطحلیییزنییه نز ییا زصا نزدلان ییدز ییا زدانزگذکییتز

،ز« زگیهشزا لیددانز ر حیدن یهمایز یامح »مشلر ز ززگیهادز
۶۰ کلحلزطهحزدانزنحلزز لاگزنیا ن»از«زنر اشنزازناش اشنزا لددا»

گیی   شز-۹8/3/۴ اشنامییززنحییانز طتوییاز.تر دییدزنییر«ز صیید
نحانز طتوا

نزنهز  ا زآما زمحی   ز سیتحال ز ه تتیاززنانیکزمسیازنیززنخییزدیا
فقیهدز۵33دی   زاز۲۵مختسفز طتوان،ز زفها ی زمادز مسا ز وید ز

محسحییا ز یییا ز ه تیییزکییددز8۱۷دیی   زاز3۴ سییتحال زنییزز  ششز
 زنانکزمساز ییه  زنیززم  یر ز انیبزدهچیززنحشیتهزاسیبزازایا .  ی

۲۱۲اشر زازدلچ ح زگهشزچهخزنخیزص وی،ز وید زییکزدی   زاز
محسحیا ز ییا زنیززنخییز۲۵۰فقهدز سیتحال زنیزز  ششزکییزدی   زاز

-۹8/3/۵ اشنامزز نه  ز طتوانز.زص ویزازمود ز خوحصز دز  یز
گ   شز ا ندزعلرمازنانکزمسا

از ز ازاطرعزلاثزز حلز زنهتاز شز  یتا زدانزاشیر زاز یجی
تسییا  زنییززا لییددانز ر حییدنزمسییتقهز زکییته زدازازنییر لاز
ازص وتا،زز اشما زاش   زص وی،زمود زاز جا  زنیازدید ز لحی

یزنسیب" انبز ر حید"مجدزا لددازاز أمح زما ازآ زداز ز ا ز
محی   زتسیا   زا  دزاز   یا زفته ییزا لیددانز لویا نز

دلچ ح ز شز .تسا  زیددزنززنانکزدانزطه زطه   ز طد گزاه
لتا زازنانکزدانزطه زطه   زتر  تززکددز  یزنسبیزنزز  یت

 ز ا ریییزطیه  ز  ز ععییانز سیتحال زنییززا لیددانزصیی وتاز
 یسیی از.آ یحبزیییددزنییززم  ییر ز لحییازمجیدزآ زدییاز طیید گزکییر

 صیی هزموییالبز،زموییاا زصیی ایفزارچییکز ییاشما ز-۹8/3/۷
ص ایفزارچکزازکته زدانزص وتاز یه  
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 رفع موانع تولید -4

 

 

 

زز اشما ز مر زما حا ازاشر ز،زنهنامیززدانز  دبیهنزازعلسحیا ازتیرز  زطه لیازازنی
ازنخشییرگازلیید اجهنزصییه ی زطانییلزنخشیییزما حییا :زمهلسییزز صییه زگذ کییتزز  ییی

کیازازا لددانز ر حدن،ز قسیحدزنیددازدانزما حیا ازآنتیا،ز ر یوززتیدما ز  کتهانح
ازاسیب ستحلز مر زمریا ،زلذ زمجرشدانزش ئدزازمساعد زنیه نزنتبیرزفییان

حیا ازاز ااحدزنهزترز ظتا نزما حا ازمریا ز شزصلسززنهنامززدانز اشما ز مر زما اا 
 للیدزشمیانازمویاا ز-۹8/3/۷ اشنامززنحیانز طتویاز.زاشر ز ز ی ز   تاز  یز

 ژادشاز اشما ز مر زما حا ا

توادز ز   تانز یجاز تر یز زللزازفولزمشیکال زن ویادزدیانز ر حیدنز ز ی
زز سیتحلزدانز صه یا،زاا گهادزدانز  تانازاز تاز ستحلزاز ففزمر نفز ر حد،ز یامان

ته مادزآغاشزنزز۱۱نززصر  زآشمایشاز ز  تا زدانز صفتا ،زماشند   زازی ز شز
از زاا زمازا دز طاعز  انازازفه تیر  زنیه نزثبییز تر  ییزن ویادزدیانزمتقاضی

 ز یاشما زنززم  ر زطهحزمسائلزازللزازفولزآنتاز)ز تاز ستحل( امانززنتح زیاهز
-۹8/3/۷ اشنامیزز نیه  ز طتویانز.دا،زنانکزدازازیازاا گهادز  یتاناز نجیاگزکیر

محج زش  از،زنحهز تاز ستحلزاز ففزمر نفز ر حدزاش   زص وی

رنحکوه ايجاد ب ترهايي براي ت هيل ورود مواد اوليه به کشکور و همننکين نظکار  ب
ککه بايکد توزيع مواد مورد نياز صنايع بين واحدهاي صنعتي از جمله موضوعاتي است

ور  با برنامه ريزي مشخص و براساس ميزان ظرفيکت توليکد واحکدهاي صکنعتي صک
يي و بايد ميزان مواد اوليه مکورد نيکاز صکنايع مختلکف و ک کري بکازار شناسکا .گيرد

دنيکاي اقتصکاد .سپس براسکاس ميکزان نيکاز داخلکي، ثبکت سکدارش صکور  گيکرد
فرشاد مقيمي ، معاون امور صنايع وزار  صنعت، معدن و تجار -98/3/8
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مرککا  بدون پرداخت حقوق ورودي به گن يهدستورالعمل ترخيص کاال به صور 
قکانون رفکع توليکد رقابکت 38ماده ( )بند 2اجرايي کشور ابالغ شد در اجراي جز 
مجلس شکوراي اسکالمي و بکه منظکور 1394پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 

گمرککي حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي ک ب و ککار و ت کهيل در تشکريدا 
وق ورودي براي واحدهاي توليدي معتبر، نگهداري بخشي از کاال به عنوان وثيقه حقک

اشرفي ، رئکيس ککل ميرمهدي-098/3/8اي نا .کاالهاي ترخيصي اعالم مي شود
گمرک

ران در ت ريع در امور مربو  به توليدکنندگان و صکنعتگکاهش برورکراسي اداري 
عمده تالش هاي مکا  .سالي که به نام رونق توليد نامگذاري شده است، ضرور  دارد

يکد براي حمايت از بخش خصوصي و حضکور و ورود قدرتمندانکه آنهکا در بخکش تول
رسکي پرهيز از پينيده کردن مصوبا  را در دستور کار قرار دهيد و اطالکه بر.است

رضککا رحمککاني ،   وزيککر -98/3/8ايلنککا .هککا بککه هککيق وجککه قابککل توجيککه ني ککت
صنعت،معدن و تجار 

نیززا طوحییز۱3۹8نستزز حا یتازنصیردزنهگشییز  شزلاصیلز شزصیا   ز ز یا ز
هنز ز  یییزز ییی زنسییتزز حا ییتا،زمرصبییا ز نوعا ز ییذی طتوییاز یییه  زن یییکز ه

ززا  یعزز ولح زگحهنز  زنه نزصا ا  ددزفه د زمازا دز،زدلچ ح زصا ا  دگا زنی
 ی زنسیتزز شز . ی زنخیزنامززماز ر ن دز زاسبزازاا زترزکاددز ردازنح زناک د

 صیدز۶۰ ززطسلیز شکحلزمازکرزازنه نزگهادزصا   از تهاکیحلازدا،زلید طلز
 صیدزنیززصیر  ز۱۰  شزلاصلز شزصا   ز ز امانززنحلازعهضززمازکر،زلد اجهز

 یایهزدلچ یح .زنقدزازمانقازا    ز زمقانلزصا   زنززچهتزز طتوازناشمازگه
 صدز شز  شزترز  ز ز یامانززنحلیازعهضیزز۵۰گهادزدانزصا ا  دگا زنح زلد طلز

ا زاسحیدنزناز رصززنززمفاز ی زنستزز حا تا،زنززن یهزماز  یدزیکیاز شزنکی .مازا  د،
،ز زدلا زا    ز زمقانلزصا   ز  یز ازنزز ی زککل،زاا یازایززصیا زمازکیر

دانزلبزکی ا ز-۹8/3/۷ یس از.مقانلزآ زاا زازتدمتازنح زنززاشر زا  زکر
،زاا ک ا ز طتوان


