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بسمه تعالی
*

*مقدمه

رهبر فرزانه انقالب در پیام نوروزی ،سال  1399را ،سال جهش تولید نامیدند  .بیش از یک دهه است که معظم
له با انتخاب موضوعات اقتصادی با عنوان شعار سال به خصوص در چندین سال گذشته با تأکید بر حمایت از تولید
داخل و مصرف کاالی ایرانی بر اهمیت مسئله اقتصاد تاکید موکد داشته اند .شعارهایی که هر کدام کلیدواژهی
رهایی از وابستگی و استقالل می باشد و با عملیاتی کردن آنها میتوان به خودکفایی ،رفع وابستگی و بی اثر کردن
اثرات تحریمهای ظالمانه آمریکا دست یافت.
در تایید و اهمیت موضوع تولید ،معظم له در بیانات نوروزیشان میفرمایند که:
 ...لکن آنچه من میخواهم بگویم این است که این کاری که تا حاال شده شاید حتّی یکدهم آن چیزی که برای کشور
احتیاج است نباشد  ...یعنی شاید واقعا ده برابر این ،کار باید انجام بگیرد؛ چه کار تحقیقی ،چه کار تولیدی ،چه کارهای
گوناگون از همین قبیل ،تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش را نشان بدهد .در سال  9۸تولید تکان خورد،
حرکت کرد و راه افتاد تا یک حدودی ،لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد .اگر ما بتوانیم تولید را راه
بیندازیم و با توجّه به بازار وسیع خود کشور در داخل  -اگر چه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج دارد،
امّا ما هم ضمن اینکه میتوانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم ،عمدهی بازار فروش ما داخل کشور است با
این جمعیّت هشتاد میلیونی  -اگر بشود تولید را انشاءاهلل حرکت بدهیم و پیش ببریم ،مشکالت اقتصادی قطعا تمام
خواهد شد و این تحریمهایی که کردهاند به نفع ما تمام خواهد شد.
همچنین ایشان ،برای تحقق جهش تولید ،برنامه ریزی را امری ضروری دانسته و در این برهه نیز به نقش اصلی
سازمان برنامه و بودجه کشور و برخی نهادهای دیگر مانند قوه قضاییه ،مجلس شورای اسالمی و مرکز تحقیقاتش و
مجموعه های دانش بنیان اشاره ای ویژه داشته اند.
در واقع اصطالح جهش تولید مربوط به زمانی است که ما به صرف خارج شدن اقتصاد از رکود راضی نیستیم .بلکه اضافه
بر آن میخواهیم تحول تکنولوژیک نیز در کشور اتفاق بیفتد و متعاقب آن به قول اقتصاددانان تابع تولید به سمت باال
شیفت کند .یعنی با داشتن منابع و امکانات موجود نسبت به گذشته ،شرایط تولید باید دچار تحول شود .پس اگر ما به
شرایط ایجاد رونق قانع نباشیم و پایه اقتصاد ما یکی از الزاماتش این باشد که باید یک جهش در تولید انجام شود .در
این شرایط با بهره گیری از امکانات موجود باید بتوانیم چرخه تولید را در مسیری قرار دهیم تا ضمن دست یافتن به
تولید انبوه و رفع نیارهای داخلی ،زمینه ای برای صادرات را نیز فراهم کنیم؛ به طوریکه جایگاه واقعی اقتصاد کشور در
منطقه و جهان تثبیت گردد .به این رویکرد می توان گفت جهش تولید که یک مرحله فراتر از رونق تولید است.
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حال ،برای آنکه نظام اسالمی بتواند ،نقشه های دشمن را هوشمندانه خنثی کند ،می بایست گره های اصلی
مشکالت اقتصادی کشور را شناسایی کرده و با برنامه ریزی جامع و با همدلی میان تمام نهادهای دولتی و غیردولتی،
اقدام به برطرف کردن آنها و در نهایت ایجاد جهش در تولیدات کشور کرد ،که به اذعان بسیاری از کارشناسان گره
های اصلی اقتصادی کشور «رکود»« ،بیکاری»« ،نقدینگی های سرگردان» و «چالش ها و موانع کسب وکار» است
و راهکار باز کردن این گره ها نیز در تقویت و حمایت همه جانبه از تولید ملی نهفته است  .چگونگی و الزامات این
راهکار نیز در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای مشخص شده است.
در این میان ،گروه اقتصاد اداره پژوهشهای خبری معاونت سیاسی ،در راستای رسالت رسانه ای خود تالش دارد با
رصد اقدامات مسئوالن و راهکارهای کارشناسان بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ،در خصوص حمایت از تولید
کاالهای ایرانی و جهش تولید ،در قالب گزارش های هفتگی در  ۸محور مستخرج از بیانات رهبر معظم انقالب در
سال  ، 1399مخاطبان را در جریان مهمترین فعالیتها و نیازهای تحقق شعار سال قرار دهد.
این محورها عبارتند از:
 -1رفع موانع تولید
 -2بهبود فضای کسب و کار
 -3مدیریت واردات
 -4مبارزه با قاچاق
 -5تولید رقابت پذیر و صادرات محور
 -6مبارزه با فساد
 -7تولید مبتنی بر دانش و فناوری
 -8تشویق و حمایت از تولیدکنندگان
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الف :مسئوالن

 )1رفع موانع توليد
باید تالش همه دستگاه های اجرایی و نظارتی معطوف به تقویت میزان تولید واحدهای تولیدی کشور و ارتقای سطح اشتغال آنها
باشد در عرصه تولید باید نقش هریک از دستگاههای خدماترسان و شبکه بانکی در تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی مشخص
شود و متناسب با حوزه اختیارات هر یک از نهادها تصمیم گیری شود و اقدامات الزم در جهت برخورد قانونی با قاصرین و تعلل
کنندگان صورت پذیرد .در این شرایط حساس ،بانک هم نباید در صورت تملک یک واحد تولیدی به دلیل بدهی ،آن را تعطیل و
کارگران آن را بیکار کند .امروز همه ما باید این رسالت و تکلیف را برای خود در نظر بگیریم که با هم افزایی ظرفیتها در همه بخشها،
از تامین مواد اولیه تا حل مسائل حقوقی ،به راه اندازی کامل و دوباره این واحد عظیم تولیدی کمک کنیم .ایسنا  - 99/11/27دین
پرست  ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

خوشبختانه در ایام اخیر مصوبات و بخشنامههای خوبی برای گشایش امور ،ابالغ شده که مهمترین آنها مصوبه سران قوا در مورد تقسیط
مالیاتی  6۰ماهه صنعتگران و تولیدکنندگان است .مصوبه تقسیط بدهیهای کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی توسط سازمان تامین
اجتماعی نیز اخیرا ابالغ و اجرایی شده و گام مناسب و مهمی برای رفع مشکالت صاحبان این واحدها است .خوشبختانه غالب مصوبات ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران یا اجرا شده و یا در مراحل اجراست و آن بخشی که موانع خاصی سرراهشان قرار دارد ،به سرعت رفع
میشود .سند کل شهرک صنعتی قرچک صادر نشده که مراحل پایانی خود را طی میکند ،ضمن اینکه مشکالت هشت واحد صنعتی واقع در
این شهرک نیز بررسی و تصمیمگیری شد .ایسنا -99/11/27حشمت اهلل عسگری  ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران

دغدغه رفع موانع تولید باید جزو اولویت های اصلی همه ما به عنوان مسئولین اجرایی کشور باشد و در این خصوص از واحدهای
راکد و غیر فعال در استان تهران از نزدیک بازدید و در جریان مشکالت تولیدی این شرکت ها قرار گرفتیم .با عطف به دغدغه
حل مشکالت واحدهای تولیدی در کشور ،تمامی واحدهای تولیدی مساله دار و دارای مشکل در کشور احصا شده اند و روند
خوبی با همکاری قوه قضائیه در کمک به حل مشکالت این واحدها آغاز شده است .امروز حدود  691واحد تولیدی دارای پرونده
در دستگاه قضایی ،ورشکسته و مشمول ماده  141قانون تجارت داریم که با تشکیل کمیته مشترک وزارت کشور ،وزارت صمت
استانداری ها و نمایندگان قوه قضائیه در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،برنامه ریزی مناسبی در جهت حل مشکالت
این گروه از واحدها در حال انجام است .امروز ستاد تسهیل رفع موانع تولید با ظرفیت های قانونی و اجرایی در کشور استراتژی
و برنامه ای جدی برای کمک به احیای واحدهای تولیدی در کشور در پیش گرفته است در این ستاد  12عضو کابینه و نمایندگان
بسیاری از دستگاههای نظارتی نظیر وزارت اطالعات دادستانی کل کشور ،بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و  ...حضور دارند
که این امر باعث شده است ،ستاد در روند تصمیم گیری و اجرا موثرتر و عملیاتی تر اقدام نماید .ایسنا - 99/11/28بابک دین
پرست  ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
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 )2مدیریت واردات و صادرات
کاالهای اساسی با استانداردهای ملی که توسط سازمان ملی استاندارد و با همکاری سازمان غذا و دارو تدوین و تعریف شدهاند،
به کشور وارد و عالوه بر آن گواهی بازرسی بینالمللی ورود کاال را نیز دریافت میکنند  .سیستم واردات کاالهای اساسی شرکت
بازرگانی دولتی ایران به گونهای است که از ابتداییترین مرحله تولید در کشورِ مبدا تا زمان رسیدن کاال به سفره مصرفکننده
تحت دقیقترین نظارتهای سالمت کاال قرار میگیرد .پیش از واردات ،این شرکت موظف است تولیدکننده محصول وارداتی خود
را به سازمان غذا و دارو معرفی تا بررسیهای الزم در خصوص آن صورت پذیرد .سازمان غذا و دارو ضمن بررسی سوابق
تولیدکنندهی مذکور ،با استفاده از بازرسان خود و یا بازرسان منتخب به بررسی مزرعه و یا خط تولید آن شرکت اقدام میکند و
در صورت تایید نسبت به صدور گواهی ثبت منبع و ارائه مجوز واردات مینماید .ایلنا  _ 99/11/25سید مسعود آزادگان  ،مدیر
کل عملیات بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران

در راستای تسهیل و تسریع ترخیص کاال شش مصوبه در خصوص تلورانس ارزش ،وزن ،کاالهای متروکه ،کاالهای ممنوعه و ترانزیت
خارجی مصوب شده است .باتوجه به مشکالت متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختالف وزن پروانه های وارداتی و به منظور
تسهیل در تجارت فرامرزی مقرر شد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک و بانک مرکزی ،نسبت به پذیرش تلورانس وزنی 1.5
درصد برای «کاالهای فله و کاالهای اساسی و ضروری» مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کاالئی) که بصورت فله یا کانتینری
وارد می شوند ،اقدام نمایند و درخصوص سایر کاالها از جمله کاالهای اساسی مشمول گروه  ،21حداکثر سه درصد تلورانس وزنی،
قابل پذیرش بوده و مالک رسیدگی قرار گیرد .در خصوص رفع تعهد ارزی کاالهایی که معیار اقدام ،وزن کاال می باشد به گمرک و
بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی ،با درنظر گرفتن ثبت سفارش اقدام کنند و چنانچه تلورانس وزنی
بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد ،در مجموع ،مورد پذیرش بوده و مالک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود .ایسنا
 - 99/11/27مهرداد ارونقی  -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران

 )3مبارزه با قاچاق
با ایجاد زنجیره ارزش افزوده باید مبارزه جدی نهادهای دولتی در قاچاق کاال در کشور به صفر برسد .در این  2حوزه با شناسه و
رهگیری انجام شده  ،استفاده از پوشاک داخلی افزایش یافت ،و در این چارچوب ایجاد زنجیره ارزش افزوده در برنامه وزارت صمت و
نهادهای مربوطه قرار دارد .اگر تولیدکنندگان داخلی ،شناسه ها را برای تولیدات داخلی استفاده کنند ،برخورد با پوشاک قاچاق
تسهیل تر می شود .نظارت بر بازارهای شب عید امسال از  15بهمن آغاز شد و تا  15فروردین ماه سال  14۰۰خورشیدی به مدت 2
ماه ادامه دارد .حضور در استان ها و شرکت در نشست تنظیم بازار و نظارت بر تأمین کاالها در برنامه است ،امیدوارم با حضور ملموس
تر در بازار بتوان آرامش را به جامعه بازگرداند .روزنامه تجارت  - 99/11/27عباس تابش ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
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 )4توليد رقابت پذیر و صادرات محور
ایران در ژانویه  2۰21برابر با بهمن  99روزانه  2میلیون و  84هزار بشکه نفت تولید کرده است .سازمان کشورهای صادرکننده نفت
خام ،اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه ژانویه  2۰21برابر با بهمن ماه  1399به
 2میلیون و  84هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن  62هزار بشکه در روز افزایش یافته است  .ایران در ماه دسامبر
برابر با آذر  99روزانه دو میلیون و  22هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی نوامرب  (2۰2۰آبان 99
)یک میلیون و  995هزار بشکه در روز بوده است .روزنامه ابرار اقتصادی  – 99/11/27گزارش فارس

تولید شمش آلومینیوم در  1۰ماهه امسال با رشد  65درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم  364هزار و  783تن رسید.
همچنین بیشترین تولید شمش آلومینیوم در دوره  1۰ماهه  99مربوط به ایرالکو با رقم  155هزار و  577تن ثبت شد که 42.6
درصد کل را به خود اختصاص داد .دیماه امسال تولید شمش آلومینیوم در واحدهای یاد شده به رقم  39هزار و  56۰تن رسید
که در مقایسه با ماه مشابه پارسال افزایش  58درصدی نشان میدهد .میزان تولید شمش آلومینیوم در  9ماهه امسال به رقم 3۰8
هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش  51.2درصدی را نشان میدهد .ایرنا  – 99/11/25گزارش ایرنا

ظرف ماه آینده صادرات اوره شرکت پتروشیمی لردگان به میزان  3۰هزارتن به کشور های همسایه خواهیم داشت که به ازای هر
تن  26۰دالر ارزآوری به دنبال دارد .این شرکت با ظرفیت ساالنه تولید  67۰هزار تن آمونیاک و یک میلیون و  8۰هزار تن اوره به
عنوان ششمین مجتمع پتروشیمی کشور به تازگی به دست متختصصان و نیروهای داخلی افتتاح شده است  8۰درصد از نیروهای
متخصص و غیرمتخصص این مجتمع را نیروهای بومی استان تشکیل می دهند .طرح اوره آمونیاک لردگان با توجه به ظرفیت های
موجود در کشور ،یک طرح صادراتی است و این نکته بسیار مهم است که در پتروشیمی لردگان هم شاهد جهش صادرات خواهیم
بود و هم جهش تولید .باتوجه به تنوع محصوالت پتروشیمی در باالدست ،توسعه صنایع پتروشیمی در پایین دست نیز در دستور
کار قرار گرفت و پارک اوره رزینی با ارزش افزوده باال تعریف و در حال اجرا می باشد .روزنامه ابرار اقتصادی  _ 99/11/29محسن
محمودی مدیر عامل پتروشیمی لردگان
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 )5مبارزه با فساد
 9اخاللگر اقتصادی در حوزه گندم و آرد در شهرستان خدابنده بازداشت شدند .افزایش عرضه خارج از شبکه آرد و گندم با حجم
گستردهای در شهرستان خدابنده انجام شده که این امر در نهایت سبب اخالل در نظام اقتصادی استان شد .زنجیرهای بین
اتحادیه آرد ،نان ،کارخانههای آرد ،شرکت حمل و نقلی که متصدی انحصاری جابجایی آردها از کارخانه به نانوائیها هستند تشکیل
شده است به طوری که کیسههای آرد نوع اول و دوم در قالب صدور حواله و اختصاص سهمیه به نانوائیها ارسال شده
است.رانندگان شرکت حمل و نقل بدون تخلیه کیسههای آرد در مقصد ،کیسههای آرد  36هزار تومانی و  52هزار تومانی را به
مبلغ  1۰۰هزار تومان خریداری کرده و در ادامه این کیسههای آرد را به دو روش ارائه به شخص ثالث به قیمت  2۰۰هزار تومان به
فروش میرساندند و یا به همان مبدأ یعنی کارخانه بازگشت میدادند  .اخاللگران در نظام اقتصادی از تیغ عدالت رهائی نخواهند
یافت بررسی حسابهای مالی اشخاص ،گردش مالی آنان که میلیاردی گزارش شده و بر اساس برآوردهای انجام شده هماکنون
کارخانه آرد و نان در خدابنده دارای آرد اضافه موجودی بالغ بر  3۰هزار تن است  .تسنیم  _ 99/11/25خبرگزاری تسنیم

در زمینه آمار بازرسی های  1۰ماهه از بازار کاالهای اولویت دار در کشور بیش از یک میلیون و  553هزار و  496مورد بازرسی در
قالب طرح های مختلف نظارتی در سرا سر ک شور انجام گرفت که برای  46هزار واحد صنفی ،پرونده تخلف به ارزش سه هزار و
 53میلیارد و  881میلیون تومان ت شکیل شده ا ست برا ساس بازر سی های مربوط به واحدهای تولیدکننده و عر ضه کننده
محصــوالت و فرآورده های لبنی 82 ،هزار و  819بازرســی انجام و ســه هزار و  16۰پرونده به ارزش بیش از هفت میلیارد تومان
تشکیل شده است .تعداد بازرسی های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در  1۰ماهه امسال  192هزار و  97۰نوبت بوده
و در همین ارتباط برای  17هزار و  414واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر  72میلیارد و  862میلیون
تومان تنظیم و به مرجع ر سیدگی کننده ار سال شده ا ست .روزنامه ابرار اقت صادی  - 99/11/27جواد احمدی،معاون بازر سی و
رسیدگی به تخلفات سازمان حامیت مرصف کنندگان و تولیدکنندگان
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 )6توليد مبتنی بر دانش و فناوري
شاخصی به نام شاخص نوآوری در فرابورس در حال طراحی است که این شاخص از شرکتهای دانشبنیان در بورس حمایت
خواهد کرد .تاکنون آمار حضور شرکتهای دانشبنیان در بورس و فرابورس به  41شرکت رسیده است که در چند سال گذشته تا
کنون پذیرش و عرضه اولیه آنها انجام شده است .ارزش بازار این شرکت ها اکنون در بازار حدود  2۰۰هزار میلیارد تومان است ،این
رقم در شرایطی که بازار در مدار صعودی پرشتاب قرار گرفته بود به  25۰هزار میلیارد تومان رسید .این شاخص کمک می کند تا
قیمت و بازدهی نهایی شرکت های دانش بنیان حاضر در بورس و فرابورس تاثیرگذار بر شاخص بورس باشند .ورود شرکت های
دانش بنیان به فرابورس مانند سهام سرخابی ها نیازمند تکمیل مدارک و مستندات است ،به محض تکمیل مدارک درخواست
شده ،روند ورود آنها به بورس انجام و نهایی خواهد شد .ایرنا  - 99/11/28امیر هامونی  ،مدیر عامل شرکت فرابورس ایران

در راستای سیاستهای کالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حمایت از سازندگان و شرکت های دانش بنیان ایرانی،
برای نخستین بار ساخت کاتالیست «توری پالتینیوم» به ایرانیها واگذار شد.اسید نیتریک» یکی از محصوالتی بوده که
خوراک تولید فرآوردههای زنجیره ایزوسیانات است کاتالیست «توری پالتینیوم» برای تولید اسید نیتریک همواره با ریسک
های باال از کشورهایی همچون روسیه ،هند و آلمان خریداری شده که با توجه به تحریم های غیرقانونی خرید کاتالیست ،و
انتقال منابع ارزی خرید آن افزایش یافته است.مشکالت تامین این کاتالیست از تولیدکنندگان خارجی ،ریسک تولید
محصوالت زنجیره ایزوسیانات را در پتروشیمی کارون افزایش داده بود ،بر این اساس ،با حمایت از شرکتهای دانش بنیان
ایرانی ،برای نخستینبار کاتالیست «توری پالتینیوم» با هدف تولید محصول اسید نیتریک در داخل انجام شده استتولید
این کاتالیست با استفاده از تجربه عملیاتی و انتقال دانش فنی از حوزه عملیات تولید به شرکتهای دانش بنیان داخلی
انجام شده است ،ایسنا  _ 99/11/29علیرضا صدیقیزاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون
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 )7تشویق و حمایت از توليدکننده
تفاهمنامه استفاده حداکثری از توانمندی شرکتها و سازندگان داخلی در احداث مگاپروژه پتروشیمی «الماس ماهشهر» بهعنوان
یکی از طرحهای جدید خوراک ترکیبی صنعت پتروشیمی ،بین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران (استصنا) در حاشیه این رویداد تخصصی امضاء میشود با امضای این سند همکاری زمینه استفاده حداکثری از
توان و پتانسیل شرکتهای سازنده و دانش بنیان ایرانی فراهم میشود .شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای
سیاستهای متنوعسازی سبد تولید محصوالت پتروشیمی و پلیمری کشور برنامهریزی راهبردی ساخت پتروشیمی «الماس
ماهشهر» با هدف استفاده از خوراک مازاد اتان ،پروپان و بوتان پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس ،یادآوران خلیج فارس و پتروشیمی
پارس عسلویه را آغاز کرده است .طبق اعالم وزارت نفت ،مجوز ساخت این مگاپروژه  2میلیارد و  7۰۰میلیون دالری از سوی هیئت
مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اخذ شده و هماکنون آخرین مراحل تامین زمین ،اخذ دانش فنی و الیسنس در حال
انجام است که پیشبینی میشود بهزودی کلنگ ساخت این طرح عظیم و اشتغالآفرین صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی ماهشهر به زمین زده شود .دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  27تا  29بهمنماه
امسال در جزیره کیش برگزار میشود .مهمترین محورهای این رویداد ،روشهای تأمین مالی در راهاندازی و تکمیل پروژههای صنعت
پتروشیمی؛ انتقال دانشفنی ،انجام خدمات مهندسی ،تولید مواد شیمیایی ،کاتالیستها ،قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی،
حمایت و استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان ،حمایت از صنایع پایین دستی ،توجه به نقش پژوهش و فناوری در افزایش تولید و
صادرات محصوالت پتروشیمی است .ایسنا  _ 99/11/25گزارش ایسنا

بــه زودی بســته کامــل تامیــن مالــی بــرای توســعه و تامیــن ســرمایه درگــردش واحدهــای تولیــدی بــه
کارگروه جهــش تولید ارائه می شود .در چندمــاه اخیر به صورت میدانی مشکالت واحدهای تولیدی را بررسی کــرده
ایــم و متوجــه شــده ایم واحدهایــی کــه محصــوالت آنــان بــا ارز ترجیحــی وارد کشــور می شود ،با رکود
زیادی مواجه شدند .بــرای این که بار دیگر واحدهای مختلف کشــور به ظرفیت کامــل تولیــدی برســند ،بســته
جدیــدی بــرای تامیــن ســرمایه درگــردش و توســعه واحدهــا در راه اســت که بــه زودی چگونگی بهره مندی
واحدهــا از ایــن تســهیالت قابل توجــه در کار گروه جهش تولید ارائه می شود .گزارش هــای زیــادی از تعطیلــی
شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران دریافــت شــده اســت امــا بــا حمایــت دولــت و بخــش خصوصــی
وضــع تولیــد بهتــر شــده و اکنون تا 4۰درصد رسیده است طبــق برنامــه مواد اولیه صنایع چوب بر باید از روش
کاشت و زراعت چوب و واردات چوب با پوست تامین شود و در دولت برای هر یک از این روش ها برنامه ریزی دقیقی کرده
اسـت .روزنامه عصر اقتصاد  - 99/11/25فرهـاد دژپسـند  ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
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درپی انعقاد تفاهمنامه همکاری این سازمان با شورای هماهنگی بانکها که با هدف راهاندازی مجدد طرحها و واحدهای
صنعتی تحت تملک بانکهای دولتی و غیردولتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به امضاء رسید ،شرایط اقاله واحدهای
تولیدی تملیک شده به ذینفع اصلی تسهیل شد .بر اساس مفاد این تفاهمنامه ،امکان اقاله واحدهای تملیک شده به ذی
نفع اصلی با پرداخت اولیه  1۰درصد و اقساط پنج ساله با دوره تنفس دستکم  6ماه برای بازفعالسازی و راه اندازی مجدد
طرحها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای عامل در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مهیا شده است .یکی از
دغدغههای واگذاری واحدهای تملیک شده توسط بانکهای جانشین ،عدم صالحیت سرمایهگذاران جدید و رویکرد
سرمایهگذاری و فعالیتهای نامولد بود که براساس تفاهم انجام شده ،این امکان برای شرکت شهرکهای صنعتی استانها
فراهم شد تا سرمایهگذاران دارای اهلیت و پیشینه فعالیت در بخش تولید به سیستم بانکی بهعنوان سرمایهگذار جدید
معرفی شوند .اکنون یکهزار و  762طرح و واحد صنعتی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی کشور تحت جانشینی
بانکهای عامل است که از این تعداد یکهزار و  131واحد غیرفعال و  631واحد فعال هستند ایرنا - 99/11/28اصغر مصاحب
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
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