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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
 

 

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

 و اه 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 .  ندنماي 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

 وربرايکش 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

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

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

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

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

 ."توليد رونق" ؛ کرد

 يرد؛گ 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 ه،بودج توازن وضککع در ميگذارد تأثير حتّي هم تورّم، کردن کم در ميگذارد تأثير هم اشککتلال، در ميگذارد تأثير

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

 ناسانکارش از ب ياري اذعان به  نمايد؛ آنها کردن برطرف به اقدام و کرده شناسايي را کشور اقتصادي مشتال 

صلي هاي گره  در نيز هاگره اين کردن باز راهتار و است «نقدينگي» و«بيتاري» ، «توليد رکود»، کشور اقتصادي ا

 و ها ظرفيت از اسککتداده و ها گره شککناخت با توان مي  لذا.  اسککت نهدته ملي توليد از جانبه همه حمايت و تقويت

ستداده جاي به داخلي هاي توانمندي شتر منابع از ا ش رونق با موجود، منابع همان از گيري بهره با و بي  توليد تربي

 در هک يافت دسکککت اشکککتلال ايجاد و ندتي غير صکککادرا  افزايش و پذيري رقابت توان  و ملي توليد افزايش به

 تتقوي و مردم معيشککت بهبود و اقتصککادي  پايدار رشککد سککبب کشککور اقتصککادي مقاومت قدر  افزايش نهايت

 .شد خواهد ايراني کاالي از حمايت در مصرف الگوي و فرهنگ

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

 اداره اقتصککادي گروه ، اسککاس همين بر و اسککت شککده مشککخص و تبيين 98 سککال در رضککوي حرم مجاوران

سي، معاونت خبري هايپژوهش ستاي در سيا سالت را سانه ر صد با دارد تالش خود اير  و م ئوالن اقداما  ر

سان راهتارهاي ستناد به و کارشنا شا  ا  کاالهاي  توليد و رونق از حمايت خصوص در رهبري، معظم مقام فرماي

ستخراج( 1398- 1397)  سال اخير دو در که محور درهشت هدتگي هايگزارش قالب در ايراني، ست، شده ا  ا

 دهد: قرار سال شعار تحقق نيازهاي و هافعاليت جريان در را مخاطبان

  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

 فرهنگ جهادي توليدشتل گيري -8
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 الف: مسئوالن 
 

 مديريت واردات و صادرات -1

 
 

 صادرات محور يکاالها ديرقابت پذيري در توليد و تول -2

 

  

 

يک هر صادرا  به کشورهاي هم ايه  اولويت بندي مي شود  در اين خصوص به تدت
نيکاز کشور را آناليز کرده ايم تا مشخص شود ککه ايکن کشکورها بکه چکه محصکوالتي

کشکور مکا ۲۰۰در اين خصوص اين نتته را نيز بايد در نظر گرفت که از ميان . دارند
بخکشکشور تمرکز کرده ايم و تمام توان خکود، تشکتل ها و۱۵در حال حاضر روي 

کشور سوق داده ايم تکا بکه ايکن طريکق بکه ايکن هکدف ۱۵را به سمت اين خصوصي
يدن به رقکم از سوي ديگر، براساس برنامه ريزي صور  گرفته رس. دست پيدا کنيم

.ميليککارد دالري صککادرا  بککه کشککورهاي هم ککايه در دسککتور کککار اسککت۴۰يککا ۳۷
«صمت»زرندي ، معاون طرح و برنامه وزار  -98/۲/۲8روزنامه دنياي اقتصاد 

ز صادرا ، با توجه به ب ته هاي تشويقي براي واردا  مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد از محل ارز حاصل ا
مقرر شده است تا واردا  اين مکواد اوليکه و .اقداما  الزم براي عملياتي شدن اين ب ته تشويقي انجام گيرد

سکيد مهکدي نيکازي مکديرکل -98/۲/۲9ت کنيم .انجام شود98واسطه اي به عنوان اولويت ويژه در سال 
دفتر مقررا  صادرا  و واردا  وزار  صنعت، معدن و تجار 
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 سرمايه گذاري در توليد -3

 

 

درصد از ارز ناشي از صادرا  را در سامانه نيمکا عرضکه ککرده انکد، تشکويق ۷۰صادرکنندگاني که بيش از 
ال بر اساس سياست هاي جديد، ميکزان بازگشکت ارز پتروشکيمي هکا بکه چرخکه اقتصکادي در سک ..مي شوند
درصککد اسککتناس و بقيککه واردا  در مقابککل ۱۰درصککد در سککامانه نيمککا، حککداک ر 6۰شککامل حککداقل ۱۳98

درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه ۵۰ساير صادرکنندگان بايد حداقل .صادرا  خود تعيين شده است
درصد به صور  استناس و بقيه واردا  در مقابل صکادرا  خکود يکا سکاير اشکخاص۲۰کنند و حداک ر تا 

صکمد کريمکي ،  -98/۲/۳۱ايرنکا .ن بت به برگشت ارز حاصل از صادرا  به چرخه اقتصادي اقکدام کننکد
مدير اداره صادرا  بانک مرکزي

، اصکلي ترين محکور هشکتاد و «98حدظ توان توليد در سکال »ارائه ب ته پيشنهادي بخش خصوصي در مورد 
سکوي معاونکت اين ب ته پيشنهادي که از. پنجمين نش ت شوراي گدت وگوي دولت و بخش خصوصي بود

ن اقتصادي پارلمان بخکش خصوصکي کشکور طراحکي شکده،  تکالش ککرده اسکت ضکمن برشکمردن مهم تکري
ت گذاران چالش ها و مشتال  ساختاري توليد، م ير  رونق و بهبود عملترد اين بخش را پکيش روي سياسک

مکورد را ۱۱، «اهکم چالش هکاي سکاختاري بخکش توليکد»پژوهش مکذکور در بخکش مربکو  بکه . قرار دهد
راهتکار ۱۰به عنوان مهم تکرين مشکتال  سکاختاري مکورد توجکه قکرار داده اسکت و در بخکش ديگکر نيکز 

روزنامکه دنيکاي .پيشنهادي را با هدف برون رفت از چالش هاي سکاختاري بخکش توليکد ارائکه ککرده اسکت
گزارش روزنامه دنياي اقتصاد-98/۳/۱اقتصاد 

اري ميليارد دار ت هيال  ارزي پرداخت مي شود و سرمايه گذ۱۰ام ال 
درصد منابع صندوق بايد بکراي 8۰.ها بايد رويترد صادراتي داشته باشد

توسکعه بخش خصوصي واقعي استداده شود که اين در اساسنامه صکندوق
درصکد ۳۰امروز بکه عنکوان صکندوق توسکعه ملکي  .ملي ذکر شده است

اختيکار منابع ندتي کشور را در اختيار داريم که بکراي سکرمايه گکذاري در
-۲8/۰۲/98روزنامککه ابککرار اقتصککادي  .بخککش خصوصککي قککرار دهککيم

عليرضا صالح ، قائم مقام صندوق توسعه ملي ايران
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98سال پرداخت ت هيال  به کشاورزي اولويت صندوق توسعه ملي در
اسکت  براسککاس آندککه در اساسککنامه و نظام نامکه و مصککوبا  هيککأ  امنککا

ه در مشخص شده ت هيال  در بخش کشاورزي است که شکامل سکرماي
ن بخکش گردش براي فعاليت هاي توليدي است؛ بنابراين اولويکت بکا ايک

از ديگکر طرح ها و فعاليت هاي صنايع تبديلي و تتميلي کشاورزي .است
اي اولويت هاي صندوق است که به افزايش صادرا  و ارزش افزوده بکر

-98/2/29فککارس.  بخککش کشککاورزي و کشککاورزان کمککک مي کنککد
،  رئيس هيأ  عامل صندوق توسعه مليمرتضي شهيدزاده

هیل ساایی بسته تشویقی برای تامین مواد اولیه تولید باا دادت تس
حداکثری برای ورود کاالداای واساه ای و واروری بتال تولیاد
ار به عنوان یکای ای اولوی داای ویادر در دساتور کاار متولیاان  ار

ساته در چارچوب دستورالعمل سیاس گذار پولی،  ب.خوادد گرف
 بلای جدید تشویقی برای واردات مواد اولیه، در راستای مصاوبات

ن مرتبط با بایگش اری حاصال ای صاادرات ارا اه می  اود و ای ایا
.می مانادجه کلیه مصوبات  بلی در این رابه به  وت خود با ی

سایدمهدی نیاایی، ماادیرکل -98/2/30رویناماه دنیاای ا تصاااد 
دفتر مقررات صادرات و واردات ویارت صنع، معدن و تجارت

براساا  ننهااه در اساسانامه و ننااا  نامااه و مصاوبات دیاا ت امنااا 
مشااتش  اادر تسااهیبت در بتاال کشاااوریی اساا کااه  ااامل 

ن سارمایه در گااردر بارای فعالیاا داای تولیاادی اسا  بنااابرای
دیلی و اولوی با این بتل اس طرح دا و فعالی دای صانای  تبا

ه تکمیلای کشاااوریی ای دیااار اولویا دااای صااندو  اسا کااه باا
افاایایل صااادرات و اریر افاایودر باارای بتاال کشاااوریی و 

-98/2/30رویناماه ابارار ا تصاادی .کشاوریان کمک مای کناد
مرتضی  هیدیادر ،  ر یس دی ت عامل صندو  توسعه ملی
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ن با رتبه بندی انواع صندو  دای سرمایه گذاری کاه در باور  وجاود دارد و دمهنای
ناد و رتبه بندی  رک دای متتلف، مرد  ای مقدار ریساک و بایدر داا نگاادی می یاب

 رک دای کار. می توانند با اطمینان بیشتری در بایاردای مولد سرمایه گذاری کنند 
ری  ارک دا رتبه بندی، ارییابی ریسک اعتباری  رک داسا باا رتبه بنادی اعتباا

ایسنا ..مشتش می  ود که یک  رک تا چه حد می تواند به تعهدات خود عمل کند
، عضو سابق  ورای عالی بور   اسم محسنی-98/2/29

 رک بایر  تولیادی در  الار طارح فعااالن مجاای 120گمرک ایران با انتتاب 
تسهیبتی دمهون تارخیش بادون تو اف و حتای بادون پرداخا (AEO)ا تصادی

 ارک کاه 120ایان  .حقو  و عوارض گمرکی کاال برای ننها در ننر گرفته اسا
مرکای و تعدادی ای ننها دانل بنیان دستند می توانند کاالدایشان را ای مسایر سابی گ

اال باه در این  یور تولیدکنندر می تواناد پاس ای انتقاا  کا .بدون تو ف ترخیش کند
محل کارخاناه یاا واحاد تولیادی و تولیاد کااال و عرصاه نن باه بایارداای داخلای یاا 
صادراتی به گمرک مراجعه کند و حقاو  و عاوارض مرباوا را پرداخا کناد، ایان 

رای نن باالترین و بهترین تسهیل و تشویق به  مار می رود که گمارک در حاا  اجا
مهدی میر ا رفی ، ر یس کل گمرک-98/2/30ایرنا .اس

ایان  اانون . سا   دند۵به 3بناار دای تولیدی مجای به تقسیط بددی دای بانکی ای 
 ن را منجر می  ود بسیاری ای بناار دای تولیدی که تاا اماروی باددی دای مالیااتی  ا

بتوانناد مااصاا تعیین تکلیف نکردر بودند، این کار را انجا  ددند و با تعیین تکلیاف
18۶با مصوبه جدیاد، محادودی دای اعماا   ادر در ماادر  .حساب مالیاتی بایرند

ناد پاس ای  انون مالیات دای مستقیم برای این بناار دا منتای می  اود و ننهاا می توان
انکی دریاف مااصا حساب مالیاتی کاارت بایرگاانی  ا ن را تمدیاد و ای خادمات با

حو  ساهامداران و دمهنین با ثب  رک دا می توانند پیایر تغییر و ت. استاادر کنند
ولیدمیثم یالی ، دبیر ستاد تسهیل و رف  موان  ت-98/2/30ایسنا .مدیران  وند
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ی  رک بیر  تولیدی در  الر طرح فعاالن مجاای ا تصااد120گمرک با انتتاب 
)AEO )  تسااهیبتی دمهااون تاارخیش باادون تو ااف وحتاای باادون پرداخاا حقااو

 رک کاه تعادادی 120این  .وعوارض گمرکی کاال برای ننها در ننر گرفته اس
و بادون ای ننها دانل بنیان دستند می توانند کاالدایشاان را ای مسایر سابی گمرکای

مهدی میرا ارفی ، ر ایس -98/2/31روینامه ابرار ا تصادی . تو ف ترخیش کند 
کل گمرک

تساهیل کاارگرودی بارایپس ای تصویر  انون رف  موان  تولید  ارار بار تشاکیل 
ورد در نشساتی، ما( دو انبه  ار)تجارت بتال خصوصای باود کاه  ار گذ اته 

داا و ماواد تصمیم گیری  رار گرف دمهنین برای تمدید مهل  انونی ترخیش کاال
باا اولیه بتال خصوصای تارخیش نشادر ای گمارک و مشاکبت تجاار و بایرگاناان

-98/2/31ایسنا .گمرک و بانک مرکیی نیی تصمیم گیری و این مهل تمدید  د
ولی ملکی ، نمایندر مرد  مشکین  هر در مجلس

ات بااا دسااتور مسااتقیم ر یس جمهااوری باارای جلااوگیری ای رسااوب کاااال در گمرکاا
تسااهیبت ویاادر ای در نناار گرفتااه  اادر اساا و کاالدااای وااروری مثاال گو اا 

بار دماین اساا  طباق دساتور ر یس جمهاوری دماه یک ساعته تارخیش می  اود 
سایمان دای دمجوار موظاند دمیمان با تتلیه و حمل کااال و  بال ای اظهاار ا ادا  باه

یری نمونه برداری کاال و ارا ه مجوی داای  اانونی کنناد تاا کااال بادون دی  گوناه تااخ
مهرداد جما  ارونقی ، معااون فنای -98/3/1روینامه دنیای ا تصاد .  ترخیش  ود

و امور گمرک ایران



9 
 

 

 

 مبارزه با قاچاق -5

 

د اساتارت درن ین نامه سند توسعه ا تصادی دیجیتالی مصوب دیئ وییران مقرر  
رخوردار نپ دای کوچک با دا تن  رایی، ای برخی معافی دای بیمه ای و مالیاتی ب

خیلی ای مناب  ماالی دولتای در عمال، اجاایر سارمایه گاذاری خرپاذیر را  .می  وند
توانیم در ندارند اما در این ن ین نامه این ویدگی دیدر  در اس که ای مناب  دولتی ب
تسانیم  . الار وا  کاه باه صاندو  داای خرپاذیر مای ددایم نن را جباران کنایم

امیر ناظمی ، معاون وییر ارتباطات-98/3/1

.يردبرخورد قاطع با قاچاق، داللي و احتتار، بدون هراس از جنجال ها، بايد در دستور کار قرار گ

ط در اين خصوص همه ارکان وزارتخانه و سازمان هاي ذي ربکط بايکد سکناريو هاي مقابلکه بکا شکراي
-98/۲/۲9ت کنيم .جنگ اقتصادي و هر گونه وضعيت بحران آفرين را در اختيار داشته باشکند

رضا رحماني  ، وزير صنعت 

ور  استداده از کار  سوخت بدون سهميه بندي تکأثيري در جلکوگيري از قاچکاق نکدارد، در صک
ليتکر 6۰ ر سوختگيريته در حال حاضر سه مرتبه و حداکاجراي سهميه بندي بايد تعداد دفعا 

د و تنهکا در روز است، کاهش يابد چراکه استداده از کار  سوخت، بدون سهميه بندي معني ندار
.گيکردبراي ارائه آمار و م ائل جانبي به کار خواهد آمد لذا بايد اين م اله مورد بکازنگري قکرار

مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت-عبدالرضا اميني -98/۳/۱اي نا 


