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بهبود بیش از پیش اقتصاد برای رونق تولید و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بهترین راه  -

به توصیه و راهبرد اعالمی مقام معظم رهبری برای سال جاری یعنی اجرای سیاست  ایران، عمل

 رونق تولید در کشور است.

چشم انداز تواند هایی دارد که توجه به آنها میرونق تولید در کشور یکسری الزامات و بایسته -

 .روشنی برای تولید و رونق اقتصادی کشور فراهم نماید

آن  نیتربه دنبال خواهد داشت که مهم یمهم جینتا و الزامات آن دیهمه به رونق تول اهتمام -

 خواهد بود. کایظالمانه آمر یها میعبور کشور از تحر

 

الزامات 
رونق تولید

اتحاد و 
انسجام ملی

مبارزه با 
فساد و 

قاچاق کاال

پیوند علم و 
صنعت

حمایت مردم 
از تولیدات 

داخلی

جذب 
سرمایه های 

بخش 
خصوصی

بهره گیری از 
جوانان نخبه 

و توانمند



 

2 

 

  له()طرح مسئ  مقدمهمقدمه  

امنیت   عالی بیانیه شورایاز سوی رهبر معظم انقالب با عنوان رونق تولید نامگذاری شد، این موضوع با توجه به  98سال 

و  مبنی بر تعلیق برختی تعهتداب برجتامی عضو برجام 1+4کشورهای  سران رئیس جمهوری اسالمی ایران به ملی و نامه

توست  ممریاتا از اهمیت  زیتا ی  هتای خریتداران نفت  ایترانمعافی های نفتی و تمدید نشدن تشدید تحریمهمچنین 

و انجام نشدن تعهداب برجامی اعضتای ارواتایی ایتن  97بعد از خروج ممریاا از برجام  ر ار یبهش  سال برخور ار اس . 

بتا انتشتار  98ار یبهش   18ویژه طی یک سال گذشته، جمهوری اسالمی هبتاکنون  منموافقتنامه از زمان اجرایی شدن 

تعلیق برخی تعهتداب برجتامی ختو  براستاا مفتا  ایتن  تاکید برهایی به سران ارواایی برجام ضمن بیانیه و ارسال نامه

روز به منها فرص   ا ه شد نسب  به انجام تعهداب خو  اقدام کنند و  ر غیر این صورب ایران نیز  یگتر  60موافقتنامه تا 

 گتریرسما اعالم کتر  کته   ول  ممریاا  98اوائل ار یبهش  از طرفی، خواهد انداخ .  تعهداب برجامی خو  را به تعویق

نفت ، عمتال بته  دیتخر یهتا ینار ن معاف دی ر تمد اایممر میتصماین  .س ین رانیا ینفت یهامیتحر  یاز معاف یخبر

و  یگتر بر این اساا برای مقابله با این اقدام ممریاتا  به صفر اس . رانیرساندن فروش نف  ا یواشنگتن برا تالش یمعن

ضروری اس   ر  اخل کشور به منظور کتاه  ارتراب من راهاارهتایی  ر نظتر های ارواایی برجام اقداماب احتمالی طرف

اهاتار مهمتترین رهمان طور که مقام معظم رهبری بارها اعالم کر ند و سال جاری نیز بر من تأکید ورزیدند، گرفته شو . 

های مختلف  ر کشور رونق و افزای  یابتد و از اگر تولید  ر عرصه .رونق تولید  ر کشور اس  ،های  شمن ر برابر تحریم

های  شمن بر نظام جمهوری اسالمی ارتری کدام از تحریماتااء به خام فروشی نف  رهایی یابیم به طور قطع و یقین هیچ

 نخواهد گذاش . 

فرصت   ر کنتار من، حل مشاالب ضمن ، کندو می کر ه جا یما ا یمشال که  شمن برا نیاز ا ستییباطبیعی اس  که 

نظتام رو اگتر  نیاز ا .می نبال کنکارهای نظام را مسائل و  ریو تدب یزیرا فراهم کر ه و با برنامه ر توسعه کشورو  شرف یا

هم مقاوم و بتا قتدرب خواهتد بتو ، و  یخارج دابی ر مقابل تهد ،د اشته باشو با برنامه  یقو یاقتصا  جمهوری اسالمی

 ر این میان، رونق تولید که شعار امستال نیتز هست   بو . نخواهدکند، اررگذار  می رس  کند و تحر نهیهرچه گز شمن 

متر م را  یشتیمشاالب معبسیاری  یگر از رفع و  ها، مشال اشتغال رامیعبور موفق از تحر یعالوه بر کمک به کشور برا

مورر و مفیدی بر اشته شتو . از ایتن رو  هایگاملذا ضروری اس   ر جه  رونق تولید  ر کشور و یا رفع خواهد کر . کم 

  1.شو میرونق تولید نااتی بیان های و بایسته ر این نوشتار  رباره الزاماب 

 

                                                           
  های رسمی همچون ایرنا، راسخون و ... اس .سای . توضیح مناه؛ الزاماب و بایسته های اعالمی بر اش  و نامگذاری نگارنده از مطالعه و تحلیل از برخی 1
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   رونق توليدرونق توليدهاي هاي و بایستهو بایستهالزامات الزامات  

و  ر اتی  گترفتن تقویت  اقتصتا  کشتور ترین راه مقابله با اقداماب خصمانه  شمن موفقتوان گف  بهترین و شاید می

موضوعی که رهبر معظم انقالب  ر چند سال اخیر بارها بر من تأکید نمو ه و مستوولین و متر م را  اس .اقتصا  مقاومتی 

مقوله تولیتد است .  یاقتصا  مقاومت قیمصا  نیاز مهمتر یایاقتصا ی توصیه کر ند.  رویار به  ر ای  گرفتن این نوع 

 یاقتصتا  مقتاومت ی اخلت دیتبتر تول هیبدون تااصوال  از ارکان اقتصا  مقاومتی اس .یای توان گف  رونق تولید حتی می

 یاقتصتا  یهتا ر برنامه ییرروب و صرفه جو دی ر گرو اهتمام به تول یتوجه به اقتصا  مقاومت. بنابراین ر یگیصورب نم

تولید  اخلی و خرید اجناا و ارتقای متر از همه برای تحقق اقتصا  مقاومتی و ارکان من باورمند کر ن مر م به مه .اس 

لذا عالوه بر  ول ، مر م نیز تأریر و نق  به ستزایی  ر تحقتق اقتصتا  مقتاومتی و رونتق  اس .اراهمی  تولیداب  اخلی 

ستری وری من افتزای  یابتد یتکایناه تولید ملتی رونتق بگیتر  و بهترهباتوجه به منچه گفته شد، برای  تولید ملی  ارند.

 گر  .که  ر اینجا به برخی از منها اشاره می الزم اس ها و الزاماتی بایسته

ها  ر  انشگاه .نها  اس  نیصنع  با ا وندی انشگاه و ا ی ار دانیماز الزاماب اصلی رونق تولید  پیوند علم و صنعت؛ -1

همان طور که مقتام معظتم  کنند.ینم فایکشور ا ی ر تحوالب اقتصا  یخو  اما، نق  چندان یباال  یبا وجو  ظرف رانیا

خواهیم بایستی مراکتز صتنعتی و مراکتز علمتی و اند اگر اقتصا ی اویا،  ان  محور و بارباب میرهبری بارها تأکید کر ه

  انشگاهی کشور  ر کنار هم باشند. 

و  یمگتاه یو ارتقتا یتیریاصالح ساختار متد دیرونق تول؛ الزمه و دانش یآگاه یو ارتقا یتیریمدر اصالح ساختا -2

 یکارشناست یهتااس یس یو اجرا یزیبرنامه ر یتوانمند و مگاه برابا  ان ،  یانسان یروینبا وجو   .اس  ان   ر کشور 

مهمتر از این موضتوع،  .شو استفا ه میکمتر شو  یا و اقتصا  کشور یا بهره بر ه نمی  ر کشور، اما از من  ر ساختار تولید

هتای ها و چال رباتیبخشی از بیبرخی کارشناسان نظر وحدب و یاپارچگی  ر مدیری  اقتصا ی کشور اس . چراکه به 

 مدیری  واحد  ر امور اقتصا ی کشور اس . نبو فعلی، ناشی از  اقتصا ی

 ر ستایه متدیری  به مدیری   انایی محتور  اهتمام د،یرونق تول یتحقق اهداف راهبر  الزامابیای از مهمترین بنابراین، 

تترین مولفته  ر . ار واضح اس  که این مسوله یای از کلیتدیاس و حذف مدیران ناکارممد و غیرخالق و هماهنگ واحد 

سیاسی  ر  ستتور کتار  غضاس  که باید به  ور از هرگونه سیاس  ز گی و حب و ب دیفرمیند تحقق اهداف بلند رونق تول

 قرار گیر .ان و مسوولین مدیر

از جمله الزاماب رونق ؛ های نو برای تولید و اشتغالجوانان نخبه توانمند و دارای ایدهگیری از بهرهاستفاده و  -3

جوانتان اس .  بهبو  کسب و کار  ر کشور ینسل برا نیا یهادهیو ا یاز توان فار یریگتوجه به نسل جوان و بهرهتولید 
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ها بیشتتر فتراهم شتو  ها برای منار ازی و ارائه راهاار برای تولید و اشتغال را  ارند و اگر فرص نخبه کشور توانایی ایده

 ز .رونق تولید را رقم خواهند  مطمونا

و  یاگر شفاف ساز؛ از عناصر کلیدی رونق تولید شفاف سازی و مبارزه با فسا  اس . مبارزه با فساد و شفاف سازی -4

 یختدمات ینها هتا ی ر گذرگاه هتاوق  و انرژی سرمایه گذار   یگرانجام شو ،  ی ر ساختار سازمان یفسا  ا ار برچیدن

همتواره  ا اریفستا  بنابراین  کند.یمتولید   یفیک یو ارتقا یدیتول یها  یو تمام وق  خو  را صرف فعال رو هدر نمی

ین اساا کارشناسان و متخصصتین امتر معتقدنتد اس . بر ااویایی اقتصا ی کشور رونق تولید و یای از موانع ای  روی 

  برای بخ  خصوصی بیشتر فراهم کند و زمینه های ایشرففسا  ا اری با نظارب و کوچک سازی  ول  کاه  ایدا می

 .شو می

از ؛ کلار طیدر محل یشخصل یو رفتارهلا یا قهیسلل یاز برخوردهاروکراسی زائد اداری و پرهیز وحذف ب -5

و  یاقهیستل یاز برخور هتا یبعضتسترمایه گتذاری و تولیتد  ر کشتور است . های رونق تولید تسهیل  ر فرمینتد بایسته

 نیچنت نیتو ا شتو منجتر متیبه بطوی شدن و کنتدی امتور مربتوه بته تولیتد  بوروکراسی مسیر ر  یشخص یرفتارها

بته  یدگیبه استعالم ها و رست یشو . ااسخ  هیچال  ساز م یفعاالن اقتصا  یبرا رانیا یا ار یروکراسو ر ب یموضوعات

باعت  فرصت   یاتفاقتات نیچن نیکند که ایم یط یطوالن بعضاً ندیفرمو  ریاف  تسهیالب  اخذ مجوزها ،یا ار ینامه ها

لذا اگر بختواهیم رونتق تولیتد  ر کشتور صتورب بگیتر  الزم است  شو . یگذاران م هیسرما یبرا یو بروز مشاالت یسوز

ای حذف و  ول  نظارب واقعتی ختو  را  ر ایتن خصتو  های زائد ا اری و اعمال رفتارهای شخصی و سلیقهروکراسیوب

 اعمال نماید.

فعالی  فعاالن بخ  خصوصی و حمایت   ؛ طبیعی اس  که رونق تولید  ر سایههای بخش خصوصیجذب سرمایه -6

 یراه انتداز یبترا یخصوصت یهتاهیجذب سترماگیر . بنابراین از الزاماب رونق تولید  ر کشور و تشویق  ول  صورب می

و  یزیبر لزوم برنامه ر ینظران اقتصا صاحبها مسووالن ارشد نظام و اس . این راهااری اس  که سال یدیتول یواحدها

 ورزند.یم دیمن تاک یساز نهیزم

فتراهم  ازمنتدین دیتبته حتوزه تول یرونق و توسعه بخشت جا یا؛ های رونق تولیدفراهم نمودن بستر و زیر ساخت -7

 ر ایتن  گتذاری است .امنی  سرمایه تولید تامینهای حوزه . از مهمترین بسترها و زیرساخ اس  ییهارساخ یکر ن ز

فراهم  یگذار هیسرما  یامن نیتام یبرا هیاول  یتالش کند تا شرا دیکسب و کار با ی ول  به عنوان بسترساز فضازمینه 

 یهتاانیترا فراهم کنتد تتا بن یبستر تواندیشان م یاقتصا  یها یگذاران از سرنوش  فعال هیسرما نانیشو . قطعا اطم
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کستب و کتار   یاگر محت  ر غیر این صورب، .و تولید حاصل از من رونق یابد رندیقرار گ ،داریتوسعه اا ری ر مس یاقتصا 

اتفتاق خواهتد  یگذار هیاز سرما زیگر هو مرام  نداشته باشند منگا  یگذاران احساا امنهیمما ه و مناسب نباشد و سرما

 افتا .

مهم رونتق تولیتد و و الزاماب  هابخ  خصوصی از مولفه گسترشها و چابای  ول ؛ کوچک و چابک نمودن دولت -8

گتاه کنتد منگتری متیتصتدی ،هتدای  و نظتاربحمای ، وقتی  ول  به جای  به اعتقا  کارشناسان، .تصا ی اس کار اق

  زیرا بخ  خصوصتی بته جایگتاه واقعتی ختو   ر تولیتد و اجترای ورهای زیا ی برای اشتغال و تولید از بین میفرص 

ها  ر حوزه و ناکامی هابرنامهبسیاری از اجرایی نشدن همچنین منها معتقدند  .های شاخص اقتصا ی نرسیده اس فعالی 

اس . هروق  این کارها به بخ  خصوصی البتته بتا نظتارب و  قت  ستپر ه شتده  ناشی از بزرگی حجم  ول  تولید ملی

ستازی  ولت  کتاه  با نظارب و کوچتکهایی از این قبیل و چال فسا  ا اری موفقی  هم  رای  اشته اس . از طرفی 

 زمینه ها و مسیر برای فعالی خواهیم رونق تولید و اویایی اقتصا ی  اشته باشیم الزم اس  . بنابراین اگر میکندیایدا م

 .بیشتر فراهم شو  بخ  خصوصی

؛ مهمترین شاخصه و الزمه رونق تولید حمای  متر م از تولیتداب  اخلتی است . حمایت مردم از تولیدات داخلی -9 

اتذیر  کته رونقتی هتم از کاالهای با کیفی  ساخ   اخل حمای  نانند تولیدی صتورب نمتیطبیعی اس  که اگر مر م 

مید که متاسفانه امروزه  ر برخی جاها شاهد من هستتیم، و من ورشاستتگی و  نبال من وضعیتی ای  میهحاصل شو . ب

 تعطیلی برخی کارخانجاب و کارگاه های تولیدی اس .

برای ایناه مر م از تولیداب  اخلی حمای  کنند ضرورب  ار  کیفیت  کاالهتا و ؛ ارتقای کیفیت تولیدات داخلی -10

تتر از افزای  کیفی تولیداب ملی و رقاب  منها با کاالهای مشابه خارجی و یا حتی مرغوب تولیداب  اخلی ارتقا ایدا کنند.

ن برندی مرغوب  ر عرصه تجارب ختارجی به عنوانیز کاالی ایرانی ، رونق تولیدجلب اعتما  عمومی و افزای  ضمن  ،منها

 شو .معرفی می

برای ایناه رونتق تولیتد  ر کشتور صتورب گیتر  و متر م نیتز از ؛ یداخل داتیمصرف تول یبرا یفرهنگ ساز  -11

نها ینه ستاختن فرهنتگ  لذا به منظور تولیداب  اخلی حمای  کنند الزم اس  این موضوع  ر جامعه فرهنگ سازی شو .

رونتق  است یس یاجراو  دکنندگانیتول یاز سو یرمدا یو اهتمام به اصل مشتر مر م یاز سو ی اخل دابیاز تول  یحما

 ر قالب یک برنامه عملیاتی مورر با استفا ه از ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و البته به  ور از هرگونته ضروری اس   د،یتول

  انجام گیر . اقدام شعاری
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گیتری بهینته از بهترهمهمترین راهاار برای نها ینه ساختن فرهنگ مصرف تولیداب  اخلی و برنامته ملتی رونتق تولیتد، 

هتایی از طریتق برنامته دیتها  ر حوزه مفهوم سازی و همچنین تبیین اهداف و چشم انداز راهبر  رونتق تولظرفی  رسانه

و  هتاسیاسی و مذهبی از جملته نمتاز جمعته ،اجتماعی ،فرهنگیهای تریبون ،صداو سیمااین خصو   ر  اس . کاربر ی

 .نق  اساسی  ارند و مجازیماتوب   یداری، شنیداری، سایر رسانه های

؛ از الزاماب اساسی برای رونق تولید مبارزه جدی مبارزه با قاچاق کاال و واردات بی رویه کاالهای مشابه داخلی -12

مشتابه  ی ارا یوار اب کاالهتاهاست  کته ستال ب بی رویه کاالهای مشابه  اخلی اس .با قاچاق کاال و جلوگیری از وار ا

گونته کاالهتا، قاچتاق افستار  نیتبتارتر از وار اب ا فاجعتهشده اس .  دیو مف  بخ  تول رانیاقتصا  ا لیااشنه مش ی اخل

زمتانی کته تتا ترین راهاار تقوی  تولید  اخلی مبتارزه بتا قاچتاق است . لذا به اعتقا  کارشناسان، اساسی. اس  ختهیگس

های وار اب کاالهای مشابه  اخلی جلوگیری نشو ، اقتصتا  کشتور و از هرج و مرج حل نشو کاال  ر کشور  له قاچاقومس

دا  بتاالتر را هتم حتی اگر تورم به صفر برسد و رشد اقتصا ی ما اعتروی خوش نخواهد  ید و سر و سامان نخواهد گرف ،

  .توان مرار اقتصا ی را  ر زندگی مر م مشاهده کرببیند، قطعاً نمی

از موانعی که بر ستر وضتعی  حتوزه تولیتد  ر کشتور  ؛های تولیدی و اقتصادیرقابتی کردن اقتصاد و فعالیت -13

هتای و فعالی  رانیبو ن اقتصا  ا یرقابتریارتباه  ار  غ یساز یخصوصروند  یهایهم با ناکام یا یحد زوجو   ار  و تا 

 یگتذاران بتاق هیسترما یو ستو مور یابتااراب صتنعت ،ینومور ،یاقتصا  ییمشارک  جو یرا برا ییاس  که جااقتصا ی 

-هتا و کارخانتهکارشناسان و حتی برخی مسوولین و وزرای اقتصا ی سابق  ر بح  واگذاری شرک  به اعتقا  گذار .ینم

هتا و نها هتا  ولتتی خصوصی، این امر به  رستی و واقعی صورب نگرفته و  ر برخی جاها به سازمانهای  ولتی به بخ  

ها هنوز سهم  ولت  بیشتتر است  و  ولت  تصتمیم واگذار شده و عنوان خصولتی به خو  گرفته اند. یا  ر برخی واگذاری

و سایپا. بر همین استاا  ر چنتین حتالتی  های خو روساز ایران خو روگیرنده من شرک  یا کارخانه اس ، مانند شرک 

ها و الزاماب رونق تولید این اس  که  ولت  و لذا از بایسته نیستیم.های تولیدی شاهد رقابتی  ر عرصه اقتصا ی و فعالی 

 های تولیدی و اقتصا ی  ر کشور را فراهم کنند.مسوولین امر زمینه رقابتی کر ن اقتصا  و فعالی 

 نیتتمام تفاتر ا ستییبا دیکار و رونق تول  یبهبو  مح یبرا؛ ی بازی در حوزه اقتصادی و تولیدپرهیز از سیاس -14

و  متدیرانهتا و انتختاب  ی ر مستوول یتیگرابته تخصتص یتتوجهیب. باشد یاقتصا   یبر کار و انجام فعال یحوزه مبتن

حتوزه اقتصتا  و  تحقق اهدافاز رفتارها مانع و از این قبیل  یو جناح یاسیمسائل سبراساا  یفعاالن اقتصا  ندگانینما

 شده اس .تولید 
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و انستجام  ؛ شاید بتوان گف  یای از مهمترین الزاماب تحقق رونق تولید وحتدب، یاپتارچگیاتحاد و انسجام ملی -15

ی است  ... حاکم شو  طبیعت و  لسر  کر ن مر م از نظام سیاسی ها،تهم  اگر  ر جامعه جو شایعاب، رونی کشور اس . 

نتیجه تولیدی و ایشترفتی  گیر .  ر...  ر کشور شال می و اعتما ی، ناامیدی و افقی تاریک از مینده اقتصا ی، سیاسیبی

وجو  نخواهد  اش  تا ایناه رونق بیابد. بنابراین رونق تولید  ر سایه همدلی، یاپتارچگی و انستجام ملتی شتال خواهتد 

هتا و مشتاالب حتا د شتده، هتا، چتال  هد،  ر بحرانکشور نیز این را نشان میساله  40گرف . همان طور که تجربه 

 موفقی  نیز به همراه بو ه اس .هروق  مر م حضوری وحدب بخ  و منسجم  اشته اند 

    نتيجه گيرينتيجه گيري  

 عتالی و بیانیته شتورایاز یک سو  های خریداران نف  ایران توس  ممریااهای نفتی و تمدید نشدن معافی تشدید تحریم

از ستوی  برجتامی مبنی بر تعلیق برخی تعهداببرجام  عضو کشورهایسران امنی  ملی کشور و نامه رئیس جمهوری به 

. ایتن های  خلی و خارجی قترار گرفت  ر هفته اخیر از اخبار مهمی بو  که بر روی خروجی سای  ها و خبرگزاری  یگر،

تواند از اهمی  خاصی برختور ار باشتد. چراکته بته رونق تولید می ان( با عنو98) موضوع با توجه به نامگذاری سال جاری

توجه به توصیه و راهبر  اعالمتی مقتام معظتم رهبتری  برای تقوی  رونق تولید،اعتقا  بسیاری از کارشناسان بهترین راه 

هتایی ماب و بایستهرونق تولید  ر کشور نیز یاسری الزابرای سال جاری یعنی اجرای سیاس  رونق تولید  ر کشور اس . 

 و الزامتاب من دیتهمه بته رونتق تول اهتماملذا  .اقتصا  ایران را بی  از ای  بهبو  ببخشدتواند  ار  که توجه به منها می

 خواهد بو . اایظالمانه ممر یهامیمن عبور کشور از تحر نیتربه  نبال خواهد  اش  که مهم یمهم جینتا
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  توليدتوليدها براي بهبود رونق ها براي بهبود رونق راهکارراهکار  

طلبد که  ر اینجا چند متور  اشتاره برای تحقق و بهبو  رونق تولید  ر کشور اقداماتی حاکمیتی و فراتر از قوه مجریه می

 می شو .

 ست  و اتا ناکارممتد و  و مقترراب نیو اصالح قوان یبازنگر، قاچاق کاال( اختالا، )ران  خواری،با فسا  جدی مبارزه  -1

های تولیدی از اقتداماب ای به نفع بخ اصالح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانای و نظام تعرفه، محی  کسب و کار گیر

 تحقق رونق تولید اس . اصلی برای

و  ر  الستاعهلوگیری از تصتمیماب خلقو شفافی   ر اقتصا  و جتامین امنی  سرمایه گذاری، برقراری رباب و مرام   -2

 شاخص اصلی رونق تولید اس .  ،نهای  جلب اعتما  برای فعاالن اقتصا ی و تولیدی از سوی  ول  و نها های مسوول

 افتنو ی عیمشاالب صنابرای حل جوانان بهره گیری از با توجه به توصیه اخیر رهبر معظم انقالب به سران قوا،   -3

   به این قشر از راهاارهای مورر برای رونق تولید اس .تولید و اعتما مختلف یهامفقو ه بخ  یهاحلقه

از  یفهرست ع از  یگر راهاارها برای رونق تولید که رهبر معظم انقالب نیز بر من تأکید و توصیه نمو ه اند وزارب صن -4

تهیه و برای رفع نیازهای خو   ر  اخل  هیموا  اولو  قطعاب ،مالبنیماشخو  اعم از  یدیتول یواحدها ازیموار  مور  ن

 فراخوان  هد.

 ر  یلیتبد عیبا احداد صنا ییموا  غذا نیجه  تأم ازو هم  هم از جه  سهم اشتغالبخ  کشاورزی توجه به  -5

 که مور  تأکید مقام معظم رهبری نیز هس  از  یگر راهاارهای اصلی رونق تولید اس . روستاها

و  عیکارها  ر بخ  صنا چرخهبرای روان سازی  ها ر  اخل و خارج از  انشگاه یقاتیگروه تحقهزاران گیری از بهره -6

 )توصیه رهبر معظم انقالب( ی تولیدی و اقتصا ی کشور از اقداماب مورر برای رونق تولید اس .هابخ  گریمعا ن و  

اعتباراب توان اس  که می دیمختلف تول یهارونق بخ جبران خساراب سیل و  یگر حوا د فرص  خوبی برای  -7

 و سوق  ا . )توصیه رهبر معظم انقالب( هدای  های تولیدی، کارگاههارونق کارخانهسم  به  ز هلیمناطق س یجبران

وطنان هم یساخ  مسان برا ای زایی  ار  مسان سازی اس . ترمیمها که تولید مفرین و اشتغالاز  یگر بخ  -8

. اس   ر بخ  مسان ینیمفرو کار دیو تول ییزااشتغال میحرک  عظ ر جه  ایجا  فرص  و استفا ه  بهترین ز هلیس

  )توصیه رهبر معظم انقالب(


