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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

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

شتغا ، در ضع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم ا  رفتن باال در ميگذارد تأثير هم بودجه، توازن و

 در هم مجلس، يبرنامه در هم دولت، يبرنامه در هم بگيرد؛ قرار برنامه در و بگيرد انجام بايد اين ببينيد.... ملّي پو  ارزش

 "... .دارند را توليد واديِ در ورود توانايي که مردمي آحاد يبرنامه

 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
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 حرم مجاوران و زائران اجتماع در اي خامنه اهلل آيت حضاار  بيانا  در  بدرسااتي توليد رونق راهکارهاي الزاما  و چگونگي

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

ستاي در سان راهکارهاي و مسئوالن اقداما  رصد با دارد تالش خود ايرسانه رسالت را ستناد به و کارشنا  مقام فرمايشا  ا

 دو در که محور هشاااتدر ههتگي هايگزارش قالب در ايراني، کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصاااو  در رهبري، معظم

 اخير سا 

 :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 تيهيبهبود کرفع موانع و -6

 مبارزه با قاچاق-7

 شکل گيري فرهنگ جهادي توليد-8
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 مسئولينالف: 

 صادرات محور يکاالها ديرقابت پذيري در توليد و تول -1

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ادراتي يکي از برنامه هااي اصالي  واحد هاي صنعتي و توليادي، بايااد توليااد محصااو  صا
اه باشاد و از نقشاه راه و راهکارهاايي کاه  بااا هاادف توسااعه صااادرا  ترساايم و برناما

اادرا  ريازي شاده اساتهاده کنناد تاا از قابليتهااي وياژه اقتصاادي کشااور در جهاات صا
محمااد عاالي  -98/02/02روزناماه عصار اقتصااد .باه کشاورهاي هادف بهااره ببار ناد

عزيزمحمادي ، معااون برناماه ريازي ساازمان صناياع کوچااک و شااهره هااي صنعااتي
اياران

ازي يکي از مهم ترين محورهاي گهت وگوي شوراي راهبردي، ارائه راهکار باراي ظرفيت سا
م است، زيرا در حا  حاضر سبد صادراتي ما بسيار محادود اسات و ضاروري اسات کاه اقاال
و جديدي تعريف و براي صادرا  ظرفيت سازي و سرمايه گذاري شاود، چارا کاه باا شاعار

ت پاذيري تمرکز بر به کارگيري ظرفيت هاي خالي واحد هاي نيمه تعطيل که فاقاد تاوان رقاب
-98/02/04روزناماه دنيااي اقتصاااد .هساتند نمي تاوان انتظاار توساعه صااادرا  داشات

معدن و تجار محمدرضا نعمت زاده، وزير اسبق صنعت،

غيرنهتاي را ما بايد با فاصله گرفتن از صادرا  نهت، بر اقتصاد مردمي که ميتواند صاادرا 
اکثر بهاره رونق ببخشد و اين صادرا  را جايگزين صادرا  نهتي کند، متمرکز شويم و حد

ولياد، مهمترين خواسته ما در صادرا ، رونق اقتصاد، روناق ت: وي خاطرنشان کرد. را ببريم
هتاي ارتقاي درآمدهاي ارزي و افزايش اشتغا  است که همگي اين اهداف، با صادرا  غيرن

محمدرضا ماودودي، سرپرسات -98/02/04روزنامه جهان صنعت .قابل تحقق است   
سازمان توسعه تجار 

تواناد رونق توليد در گرو کيهيت و بهره وري است توليد بادون داشان ايان دو مولهاه ماي
تگاه لذا مقرر شد؛ مرکز پژوهش ها با برگزاري جلسا  تخصصي با دسا.رقابت پذير باشد

، هاي اجرايي و حوزه هاي مختلف مانند صانعت و معادن، کشااورزي، کيهيات، بهاروه وري
ياد را در دو ههته آينده راهکارهااي عملاي تحقاق روناق تول... فضاي کسب و کار، ماليا  و

حميدرضاا فاوادگر رئايس کميسايون -98/02/04روزنامه ابرار اقتصادي .  مشخص کند
قانون اساسي44ويژه حايت از توليد ملي و نظار  بر اجراي اصل
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 سرمايه گذاري در توليد -2

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ميلياارد توماااني باه قطعه ساازان و افازايش تزريااق قطعاه و لاوازم يادکي بااه 4000باا پرداخات تساهيال  
دساتگاه در روز 6000شرکت هاي خودروساز، پيش بيني مي کنم توليد خاودرو در ايران خاودرو و ساايبا باه 

ولي ملکي ، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس-98/01/31ايسنا .افزايش يابد

ايه ورود شرکت هاي جديد در بورس بايد تسهيل و امکان عرضه دارايي هاي دولت و بانک هاا در باازار سارم
ود ساهام نرخ بازدهي فعاليت هاي بورسي بايد افزايش يافته و معافيت ماليااتي آن بخاش از سا .فراهم شود

98/02/02ايلنا .که به حساب سرمايه منتقل مي شود، تمديد شود تا حجم سرمايه گذاري در بورس باال رود
فرهاد دژپسند ، وزير امور اقتصادي و دارايي-

کاه در عرضه کاال در بورس کاال بدون واسطه صور  مي گيرد و قيمت ها از طريق عرضه کننده و خريادار
اکناون روش .اين ساز و کار، مناافع توليدکننادگان را در پاي دارد. تعامل با يکديگر هستند کشف مي شود

باراي تامين مالي از طريق اوراق سلف موازي در دستور کار است امسا  به دنبا  معرفي اوراق خرياد ديان
ر  گرفتاه تامين مالي کاالها هستيم، اکنون اقداما  الزم براي به کارگيري اين اوراق جهت تامين مالي صو

شاد تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از ماموريت هاي ويژه بازار سرمايه است کاه ايان روناد رو باه ر .است
مدير عامل حامد سلطاني نژاد ، -98/02/03ايرنا .بوده و از برنامه هاي بورس کاال نيز به شمار مي رود

بورس کاالي ايران

ه باه امسا  طرح رونق توليد  در واحدهاي صنعتي و معدني کوچک و متوساط اجارا مي شاود و بنگاه هاايي کا
درصد از تساهيال  روناق تولياد  60بازسازي و نوسازي نياز دارند و طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي 

کريم ياوري ، مدير کل حمايت از مشاغل و بيماه بيکااري وزار  -98/02/03ايسنا .برخوردار مي شوند
کار
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 سطتقويت بنگاه هاي کوچک و متو -3

 

 

ن کنايم و تامين مواد اوليه، نقدينگي و بازار  از الزام هاي توليد است بايد مواد اوليه را از داخل يا خاارج تاامي
رحماني ، -98/02/03ايرنا .در حوزه نقدينگي به مشارکت و همکاري هر چه بيشتر نظام بانکي نياز داريم

وزير صنعت، معدن و تجار 

ي، اکنون روش تامين مالي از طريق اوراق سالف ماوازي در دساتور کاار اسات؛ صانايعي مانناد صانايع غاذاي
ت هاا قابال پتروشيمي و فوالد از طريق اين اوراق تامين مالي کردند که اين روش براي تماام صانايع و فعاليا

د رو باه توسعه است تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از ماموريت هاي ويژه بازار سارمايه اسات کاه ايان رونا
حاماد -98/02/04روزناماه ابارار اقتصاادي  .رشد بوده و از برنامه هاي بورس کاال نياز باه شاار ماي رود

سلطاني نژاد ، مدير عامل بورس کاالي ايران

ک تقاضاا بنگاه هاي توليدي براي رسيدن به رونق تولياد نيازمناد تحريا
اي توليدي هستند تحريک تقاضا الزمه تحقق فعا   سازي ظرفيت بنگاه ه

مر بايد است، آن هم بيشتر تقاضاي خارجي که با افزايش صادرا  اين ا
رحماااني ، وزياار -98/02/02روزنامااه دنياااي اقتصاااد .رخ دهااد
معدن و تجار صنعت،
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 موانع توليد رفع -4

 

ود مواد اوليه دچار برخي از واحدهاي توليدي به داليل مشکال  بانکي، تامين اجتماعي، ماليا ، اختالف بين شرکا و يا کمب
واحد تعطيال 1896ر توقف توليد شدند که با برگزاري جلسا  صنهي و تخصصي بسياري از موانع مرتهع گرديد و بالغ ب

هازار 45شغل مستقيم در کشور ايجاد شد ؤ در حاا  حاضار 29000شده به چرخه توليد بازگشتند که در همين راستا 
هزار 830واحد صنعتي در حوزه صنايع کوچک و متوسط در شهره هاي صنعتي پروانه بهره برداري کسب کرده اند که

محمدعلي عزيز محمدي ، معاون برنامه ريزي ساازمان صانايع کوچاک و -98/01/31تسنيم .اشتغا  ايجاد کرده است
شهره هاي صنعتي ايران

باه ايان صاور  تاکنون دريافت ماليا . اصالح دريافت ماليا  ها و نحوه نگاه به ماليا  در رونق توليد بسيار موثر است
هساتند بوده که دولت براي بخش هاي توليدي ماليا  مشخص مي کند و بخش هاي توليدي هم مکلف باه پرداخات آن

عني اگر توليدکننده اما در بخش ماليا  شر  بايد بر اعتماد به توليدکننده باشد ي. که اين مساله باعت افت توليد مي شود
کاه نگااه ميزان توليد را اعالم کرد دولت بر اساس اعتماد به همان ميزان اعالم شده، ماليا  تعيين کند و ضاروري اسات

سعيد باستاني، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس -98/02/02فارس .دولت به ماليا  تغيير کند

میتوان با نیازسنجی و آسیب شناسی واحدهای  .گاه تغییرات کوچک در مالیات و منابع مالی رونقی بزرگ را رقم میزند
.. رمغقان آوردتولیدی، با صرف کمترین هزینه، فضای کسب وکار را بهبود بخشید و رونق  تولیقد را بقرای کشقور بقه ا

انبهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایر-98/02/03روزنامه جهان صنعت 

باه ايان صاور  تاکنون دريافت ماليا . اصالح دريافت ماليا  ها و نحوه نگاه به ماليا  در رونق توليد بسيار موثر است
هساتند بوده که دولت براي بخش هاي توليدي ماليا  مشخص مي کند و بخش هاي توليدي هم مکلف باه پرداخات آن

عني اگر توليدکننده اما در بخش ماليا  شر  بايد بر اعتماد به توليدکننده باشد ي. که اين مساله باعت افت توليد مي شود
کاه نگااه ميزان توليد را اعالم کرد دولت بر اساس اعتماد به همان ميزان اعالم شده، ماليا  تعيين کند و ضاروري اسات

سعيد باستاني، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس-98/02/03روزنامه ابرار اقتصادي .دولت به ماليا  تغيير کند

شتغا ، رسيدگي به منظور صيانت از نيروي کار، کارفرمايان، کارآفرينان و سرمايه گذاران و حهظ حيا  بنگاه ها و تثبيت ا
شناساايي، رصاد، پيگياري و بررساي  .و حل و فصل مشکال  بنگاه هاي اقتصادي بايد با جديت در دستور کار قرار گيارد

ه موفاق باه مشکال  بنگاه هاي اقتصادي در ابتدا به عهده سهامداران، مالکان و مديران بنگاه هاي اقتصادي است و چنانچا
 هااي حل مشکل نشوند از طريق وزارتخانه صادر کننده مجوز تأسيس و بهاره بارداري و پاس از آن از طرياق کاار گروه

کاريم يااوري ، -98/02/03ايسانا . .استاني و ملي تسهيل و رفع موانع توليد بايد پيگيري هاي الزم را صاور  دهناد
مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزار  کار

ان ساهامداران بخشي از مشکال  مثل باال بودن هزينه هاي توليد، انباشت محصوال  توليدي، سو ماديريت و اخاتالف ميا
لاه مشکال  درون کارگاهي است و بخشي ديگر نظيار تحريم هاا، واردا  باي روياه، قاچااق کااال و رکاود صانعت از جم

و شاهاف براي رفع اين مشکال   سامانه ستاد تسهيل ارتبا  متقاضيان باا ساتاد.مشکال  برون کارگاهي به شمار مي رود
داکثر تاا سازي و تسريع در مراحل رسيدگي به پرونده ها و نظار  بر روند اقداما  صور  گرفتاه توساط دساتگاه ها حا

کريم ياوري ، مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزار  -98/02/03ايسنا .خرداد امسا  راه اندازي مي شود
کار
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نسابي در نسخه عملي و اجرايي کشور در سطح کالن و استاني براي رونق توليد حتي باه صاور 
اي وهله او  تمرکز بر حمايت از سرمايه گذاري هاي توسعه اي شامل توسعه ظرفيت هااي واحاده

فعاليت هااي  .فعا  فعلي به جاي سرمايه گذاري هاي ايجادي يعني تأسيس واحدهاي جديد است
تاري باه اقتصادي که با هر واحد هزيناه در آنهاا تولياد بيشاتري انجاام مي شاود و وابساتگي کم

واردا  مواد اوليه واسطه اي دارند، باياد باراي روناق تولياد در کاانون حمايت هااي دولات قارار 
عباس علوي راد ، اقتصاد دان -98/02/02ايسنا .گيرند


