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  بررسي مشكالت اجرايي قانون برنامه چهارم در حوزه صنعت 

  برنامه پنجم و ارايه پيشنهادهايي در خصوص 

  مقدمه

رويكرد تسهيل در تعامالت با جهان ) ١٣٨٣-١٣٧٩(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيبرنامه سوم توسعه در 

هاي اجرايي  حلقه چون عدم تكميل بدليل وجود نواقصي بود ولي در دستور كار  پيراموني و توسعه صنايع نوين

   كاركرديتوسعه، عدم ادغام مناسب سياستهاي ، عدم شكل گيري نظام مديريت و پايش هماهنگ و منسجم برنامه

برنامه باعث شد كه در شرايط اين با اين حال  .در دستيابي به اهداف كامالً موفق باشد ستنبرنامه مذكور نتوا... و 

عالوه بر استمرار  با توجه به اين وضعيت، برنامه چهارم توسعه. حاصل شود وجهيتد قابل بهبو ،عمومي كسب و كار

هاي  سياستهاي مناسب اصالح ساختار، اهدافي چون انتخاب هدفمند توسعه صنعت از طريق ايجاد فرايند و مكانيسم

مورد » دانش محور و رقابت پذيرصنعت «الزم  به منظور توسعه صنايع داراي مزيت رقابتي و طبيعي با رويكرد تفكر

  .توجه قرار گرفت

بدين . دنك ويكرد، توسعه بخش صنعت به عنوان موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش ميدر اين ر

منظور، صنعت كشور از طريق برقراري تعامل با جهان پيرامون و حركت به سوي رقابت، اين امكان را براي كشور 

تصاد كشور از مدار بسته اقتصاد نفتي به سمت گسترش اشتغال و توسعه صادرات حركت كند و از كرد تا اق ايجاد مي

  :در دستيابي به اين رويكرد عوامل زير مؤثر بود. اين طريق در اقتصاد كشور تحول ايجاد شود

  هاي صنعتي و حركت به سمت رقابتي شدن فعاليتبرونگرا بودن صنعت  -١

  اقعي ارز و تنظيم جريان منابع درآمدي به اقتصاد از طريق بخش صنعتجلوگيري از كاهش نرخ و -٢

و دستيابي به تكنولوژي مدل به عنوان ركن اساسي گذاري مستقيم خارجي  تعامل با دنياي خارج از طريق سرمايه -٣

  ها و كاهش تعرفه

و دولت، اصالح عملكرد  دستگاهها  برداري از طريق تقويت بخش حاكميتي اصالح نقش دولت در مديريت بهره -٤

  شركتهاي دولتي با استفاده از حذف يا اصالح قوانين ضد انحصار و شبه انحصار

يري نظامهاي انگيزشي، بهبود فضاي كسب و كار و تعامل بخشهاي گنقش بخش خصوصي از طريق بكارتقويت  -٥

  خصوصي و دولتي
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قانون برنامه  ٢٤اده در قالب م كهدهد  چهارم نشان مي گزارشهاي مربوط به عملكرد سالهاي برنامهبررسي 

گذاري به تصويب  صورت طرحهاي سرمايهميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي  به  ٣٤/١٩ميزان به توسعه چهارم 

اين وضعيت در حالي است كه اين . اين در حالي است كه در مورد ميزان تحقق آن آماري وجود ندارد. ده استرسي

ترين متغيرها در دستيابي به اهداف برنامه چهارم به منظور خروج از وابستگي اقتصاد كشور به  يمتغير يكي از كليد

پذير شود و صنعت از بازار  اقتصاد كشور رقابت شد ضمن اين كه متغير مورد نظر باعث مي. درآمدهاي نفتي بود

آيد كه عدم تحقق اين هدف باعث شد كه برنامه چهارم در دستيابي به اهداف خود  به نظر مي. انحصاري خارج شود

  .در بخش صنعت  و ديگر اهداف مربوط به آن ناكام باشد

سات كارشناسي با حضور دست انجمن مديران صنايع بنا به وظيفه خود به تهيه گزارش و برگزاري جل

جلساتي در اين  ١٣٨٨سال  طي به همين منظور در. كند اندركاران و فعالين اين بخش و ديگر كارشناسان اقدام مي

هاي بخش صنعت و  گزارشي تحت عنوان چالشبر اين اساس  .خصوص برگزار و نظرات كارشناسان اخذ گرديد

پيش رو، با استفاده از نظرات كارشناسان و مديران بخش گزارش  در. منتشر شدبرخي راهكارها در برنامه پنجم 

در بخش صنعت جمع آوري و با استفاده از اين توسعه مشكالت اجرايي عدم تحقق اهداف برنامه چهارم  ،صنعت

الزم به ذكر است كه عملكرد اعالم شده در  .دوش ميموارد، پيشنهادات مربوط به برنامه پنجم در بخش صنعت ارائه 

   .ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است شر شده توسط معاونت برنامهتهاي نظارتي من گزارش بر اساسول اجد
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  در بخش صنعت، عملكرد آن و پيشنهادات احكام قانوني برنامه چهارم 

يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

١  

به منظور توسعه كارآفريني  - ١ده ما»د«بند

صنعتي از منابع حساب ذخيره ارزي 

  .استفاده شود

ون يليم ٢٤٤٧زان يدر دو سال اول برنامه به م •

ع معدنی يدالر برای کل طرحهای صنعتی و صنا

 .ش اعتبار شده استيگشا

با استفاده از حساب ذخيره  ١٣٨٦در سال  •

ون ميلي ٧/٣٧٩٣طرح به ميزان  ١٩٨ارزي تعداد 

متوسط تسهيالت ارزي مذكور . دالر مصوب شد

بيشترين . ميليون دالر بود ٢/١٩به ازاي هر طرح 

سهم از ميزان ارز مصوب را صنايع شيميايي و 

 ١٥درصد، صنايع غذايي با  ٨/٥٨سلولزي با 

درصد به خود  ٢/٩درصد و كاني غير فلزي با 

طرح از  ٧تعداد  ١٣٨٦در سال . اند اختصاص داده

ميليون  ٢٥٨٥الذكر به مبلغ  اي مصوب فوقه طرح

 ٣دالر مصوب و به بانك   عامل معرفي شدند و 

ميليون دالر به منظور  ٣٩/٦٢٥طرح هم به مبلغ 

صدور گواهي ورودي ارزي به بانك مركزي 

  .معرفي شدند

نداشتن استراتژي توسعه صنعتي  -

  در كشور

تغييرات مربوط به قيمت نفت در  -

 بازارهاي جهاني

نداشتن تابع هدف يكسان در  -

دستيابي به اهداف در ميان 

  گذاران و مجريان كشور سياست

   

تخصيص منابع مورد نظر در   -

آالت  اين بند فقط براي ماشين

است و براي استفاده از اين منبع 

در تأمين مواد اوليه  راهكاري 

  ارائه نشده است

بدليل طي مراحل اداري در  -

ن و عدم قالب طرح آمايش سرزمي

هاي  اشراف كارشناسان بانك

مرتبط با موضوع، استفاده از اين 

ها را از  و طرحاست منابع زمانبر 

  كند فايده اقتصادي خارج مي

شرايط باز پرداخت غير متعارف  -

  است

عدم اختصاص اين منبع براي  -

  اي     هاي توسعه طرح
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

٢  

دولت مكلف است  - ٣ماده ) ٢(تبصره 

دات يبرنامه چهارم، تمه ان سال دوميتا پا

الزم را به منظور كاهش مصرف 

هاي انرژي ، صنايع خودروسازي و  حامل

  .ديگر كارخانجات مرتبط به فراهم کند

شركت در كار گروه مصوبه يارانه به توليد  •

ي كنندگان المپ كم مصرف به منظور بهينه ساز

 مصرف انرژي 

اجراي مفاد اين ماده قانوني به تحصيل  •

محل صرفه جويي در مصرف بنزين و از  منابع از

هاي نفتي بر مبناي  گذاري فرآوردهمحل قيمت 

. خليج فارس بوده استF.o.Bفروش هاي  قيمت

مديريت مصرف  ١٣٨٦با توجه به اين كه در سال 

سوخت و منابع و تسهيالت مربوطه طبق مصوبه 

هيات وزيران در اختيار ستاد حمل و نقل و 

گرفت، در صورت  مديريت مصرف سوخت قرار

تامين منابع مورد نياز، عملكرد از طريق آن ستاد 

  .شود اعالم مي

هاي صنعتي  رقابتي نبودن فعاليت -

هاي  و سهم باالي دولت در فعاليت

  صنعتي

انحصاري بودن بازار عرضه  -

 زا هاي انرژي حامل

نداشتن نگاه جامع به حل  -

مشكالت و نبود مديريت سيستمي 

  در حل مسائل

     

هاي  پايين بودن قيمت حامل -

  انرژي در كشور

باال بودن متوسط عمر خودرو  -

  در كشور

زمانبر بودن تغيير تكنولوژي در  -

  كشور

باالبودن هزينه توليد انرژي در  -

كشور بدليل مديريت نامناسب 

  توليد در اين بخش

  

٣  
وری  ابی به بهرهيدست - ٥ماده »الف«بند

  د در بخش صنعت يعوامل تول

وری در بخش صنعت و  های بهره شاخص •

 .ه استن شديه و تدويمعدن ته

ور اجرايي كردن ظانجام اقدامات الزم به من •

وري در بخش صنعت و  هاي بهبود بهره برنامه

سهم اندك صنعت در تأمين  -

  درآمدهاي ارزي كشور

توليد كمتر از ظرفيت اكثر  -

بنگاههاي فعال در اين بخش و نبود 

بيني مربوط به  ناتواني در پيش -

  ر كشورآينده د

نقش بازدارنده قانون كار در  -

  كشور
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

وري از طريق  سند ارتقاء بهرهراستاي معدن در 

وري امكان پذير  ريزي بهره برگزاري كميته برنامه

 .است

اي طرح بر اجر ٨٥ -٨٣در سالهاي  •

هاي  گيري و تجزيه و تحليل شاخص اندازه

 .پيگيري و نظارت شدوري  بهره

در بخش وري  نامه طرح بهره موافقت •

هاي  صنعت و معدن به منظور تداوم اجرايي طرح

وري  هاي بهره گيري شاخص مطالعاتي و اندازه

،، تهيه، تدوين و نهايي شد ٨٦و  ٨٥براي سالهاي 

  .وري اجرايي شد هو سند فرابخشي ارتقاء بهر

  انگيزه به منظور توسعه فعاليت

  كارخانجات  بودن ستهلكم -

  مديريت قوي قدانف  -

   

ارائه آمار باال در بخش ظرفيت  -

اسمي به منظور استفاده بيشتر از 

  امكانات و تسهيالت اعطايي

  توليد محور نبودن جامعه  -

هاي واقعي در اقتصاد  نبود قيمت -

  كشور

عدم حمايت بانكها از صنايع  -

  بزرگ

٤  

لي هاي ك در چارچوب سياست -٦ماده 

ارد مشمول در صدر وبرنامه چهارم و م

هاي  روشهمه قانون اساسي، از  ٤٤اصل 

 زدايي، واگذاري مقررات ممكن اعم از 

مديريت ومالكيت، تجربه به منظور 

ها به  انحالل و ادغام شركتواگذاري 

ها در چارچوب مقررات  كتسهام كليه شر

  شود خصوصي سازي به مردم واگذار مي

    



 

  6

يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

منظور تداوم برنامه كه خصوصي سازي و 

توانمند سازي بخش خصوصي استفاده 

  .شود

٥  

ان سال دوم برنامه، يتا پا -٧ماده »الف«بند

ت يگذاری و اعمال حاکم استيف سيوظا

ع و معادن يد از دولت به وزارت صنايبا

  .محول شود

ون سهم يليم١٠٥٤٠در چهار سال اول تعداد  •

ه ن وزارتخانياز سهام شرکتهای تحت پوشش ا

ستم ي، سين واگذاريبه رغم ا. واگذار شد

های واگذار شده حاکم  ت دولتی بر بخشيريمد

 .است

 ٨/٧٦١٩در مجموع تعداد  ١٣٨٦در سال  •

ميليارد ريال از  ٣٣٦٨١ميليون سهم به ارزش 

سهام شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع و 

 ٧٠٦٠از اين ميزان تعداد . معادن واگذار شد

ميليارد ريال در  ٧/٣٢٨٥٢ميليون سهم به ارزش 

چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام 

عدالت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

ميليون سهم به  ٨/٥٥٩صنايع معدني ايران و 

ميليارد ريال كه سازمان گسترش و  ٢/٨٢٩ارزش 

نبود تمايل در دولت به منظور  -

 رهايي از اين وضعيت

عدم واگذاري مالكيت و  -

مديريت بنگاهها به بخش 

 خصوصي

نداشتن استراتژي بلند مدت در  -

 بخش

  دولتي بودن اكثر صنايع بزرگ -

  

هاي بزرگ  عمده شركت -

ش ايجاد قدرت را قسودآور  ن

  كنند مي براي دولت ايفا

واگذاريهاي انجام شده،  -

خصوصي سازي واقعي نيست و 

گذار به بخش خصوصي واقعي وا

  نشده اند

بدهي دولت يا بخش دولتي به  -

برخي از نهادهاي غير دولتي و يا 

غير از بخش خصوصي باعث شده 

ها را  است كه دولت اين شركت

هاي غير از بخش نهادبه 

  خصوصي واگذار كند   
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

    .نوسازي صنايع ايران اختصاص داشت

٥  
جايزه ملي  ءاهدا - ٥ماده » ج«بند

  ور بهرهصنعتي واحدهاي به وري  بهره
    .نشده است هئعملکردی ارا

در انتخاب بنگاهها با استفاد از  -

جواب يكساني  EFQMروش 

  شود ارائه نمي

وري در  در حال حاضر بهره -

  بنگاهها پايين است

٧  

 ٩قانون برنامه سوم در ماده  ١٨تنفيذ ماده 

ت يدولت با رعا -قانون برنامه چهارم

تواند،  قانون اساسی می ٤٤و  ٤٣اصول 

را در اختيار  ...شركتهاي صنعتي و 

شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي 

  .دهد ارقر

  .ه نشده استئعملکردی ارا

نبود انگيزه كافي براي بخش  -

خصوصي به منظور فعاليت در 

  بخش صنعت

نداشتن استراتژي بلند مدت در  -

  بخش صنعت

  

٨  

درصد از سپرده قانوني بانكها  ٣ - ١١ماده 

كه نزد بانك مركزي است، به منظور 

كميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش ت

غير دولتي در اختيار سه بانك از جمله 

ار بانک يال اعتبار در اختيارد ريليم٢٠١٨حدود 

ش از ين اساس بيبرا.صنعت و معدن قرار گرفت

و بانك صنعت ن شد يدرصد هدف برنامه تأم ٩٠

محل  ميليارد ريال از ٩٨٨و معدن در سه مرحله 

هاي صنعتي و معدني غير  اين ماده به منظور طرح

  كمبود منابع مالي در بانكها  -

هزينه كردن منابع بانكها در  -

  ديگر هاي لمح

نبود انگيزه كافي به منظور  -

سردرگمي مديريت كالن  -

هاي پولي  كشور در اتخاذ سياست

  در كشور
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

 .دولتي تسهيالت اعطا كرده است  .رديبانك صنعت و معدن قرار گ

  

حضور بخش خصوصي در 

  هاي صنعتي فعاليت

نداشتن برنامه بلند مدت و روشن  -

  مايت از بخش صنعتبه منظور ح

  

٩  

قانون  - ١٣ماده » د«و ) الف(بند ٣جزء 

حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، 

توليدي، صنعتي و اجرايي در طرحها و 

  .معامالت خارجي رعايت شود

ن يتأم ١٣٨٦بانک صنعت و معدن در سال  •

ن دولت ين المللی بدون تضميمنابع ب مالی از

 .نداشته است

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع  •

با اخذ مجوز از بانك  ١٣٨٦معدني ايران در سال 

مركزي به افتتاح حساب جاري نزد بانك تجارت 

سازمان گسترش و . شعبه پاريس اقدام كرده است

نوسازي صنايع ايران از ابتداي برنامه چهارم 

، حساب ارزي جديدي در خارج از كشور توسعه

  .نداشته است

شكاف تكنولوژي بين توليدات  -

  داخلي و خارجي

هاي مختلف در  وجود رانت -

  معامالت خارجي

  

عدم شمول اين بند به  -

  فرعيپيمانكاران 

  وجود مجوزهاي خاص  -

مشخص نبودن فضاي اقتصادي  -

  كشور

  ها نبود تعديل در قيمت -

  

عدم توجه به برنامه چهارم  -هاي  دولتي بودن اكثر كارخانه -به سازمان  انرژيارهای مصرف يضوابط و معی، منطقی يجو اعمال صرفه - ٢٠ماده   ١٠
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

ط يو حفاظت از مح انرژيکردن مصرف 

  ستيز

ری يگيع و معادن استانها ابالغ و در دست پيصنا

  .است

بزرگ صنعتي در كشور و نداشتن 

انگيزه كافي به منظور اعمال 

  جويي صرفه

مورد  نولوژيهايتك بودن قديمي-

 استفاده در بخش صنعت

تكنولوژي مناسب  بودنن دردسترس-

 و بروز

نداشتن منابع مالي به منظور  -

 نوسازي صنعتي

نبود ارتباط مناسب با  -

  تكنولوژي صاحب كشورهاي

توسعه و اعتقاد نداشتن به اين 

  برنامه در دولت

١١  

موظف است  دولت - ٢١ماده » ب«بند 

مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر 

بر، صنايع معدني،  صنايع انرژي(منابع 

صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و 

هاي  تكميلي كشاورزي و زنجيره

اهداف برنامه بطور کلی محقق نشده است، ولی 

همچنين ضمن در اولويت قرار  .روند مثبت بود

گذاري و ارايه  گرفتن اين صنايع در سرمايه

ها با توجه به استراتژيك بودن آنها،   مشوق

هاي تحقيق و توسعه در آنها مورد پيگيري و  هسته

نداشتن برنامه مشخص و تدوين  -

به منظور توسعه صنعت در شده 

  كشور

وارد كردن محصوالت مختلف  -
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

ايش مگيرد و همچنين در طرح آ تشويق قرار مي  .کند تقويترا  )دستي آنها پايين

هاي فوق مورد توجه  صنعتي و معدني، فعاليت

  .قرار گرفته است

به كشور و عدم نياز به توليد داخلي

نداشتن توجيه اقتصادي الزم به  -

  هاي صنعتي منظور انجام فعاليت

١٢  

دولت موظف است  - ٢١ماده » ج«بند 

نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني 

اصالح و را  و صنايع كوچك و متوسط

  .کند قويتت

ن مورد به احداث و يع کوچک در ايسازمان صنا

بهره برداری از مراکز خدمات فناوری و کسب و 

اين مراكز در داخل  .کار اقدام کرده است

شهركهاي صنعتي بزرگ و شهركهاي فناوري 

براي ارايه خدمات نرم افزاري به واحدهاي 

هاي  شوند و شركت توليدي و صنعتي ايجاد مي

اي و فني و مهندسي به منظور  رهخدمات مشاو

پشتيباني از توسعه كارافريني، ارتقا كيفيت و 

در سال . شوند وري در اين مراكز مستقر مي بهره

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار در  ١٣٨٦

آباد، زنجان، زاهدان،  سشهركهاي صنعتي شم

اند كه با  برداري رسيده شكوهيه قم به بهره

اشتهارد و (ي سال قبل برداريها احتساب بهره

مركز خدمات فناوري و  ٧ ، مجموعاً)آباد عباس

كسب و كار فعال هستند و برخي مراكز نظير 

نداشتن استراتژي بلندمدت از -

  ت بخش خصوصيتوسعه فعالي

عدم تمايل دولت به مشاركت  -

كننده  دادن نهادهاي پشتيباني

كارآفريني بدليل سهم اندك بخش 

  غيردولتي در صنعت
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

، آمل )گلستان(، گنبد)كاسپين(قزوين 

در دست ) سه راه خمين(و اراك ) مازندران(

  .ساخت هستند و تعداد هم در حال مطالعه هستند

١٣  

بود و گسترش هب - ٢١ماده » د«بند 

هاي اطالع رساني، توسعه و  سيستم

هاي علوم زمين  هاي داده گسترش پايگاه

گذاران و  به منظور دسترسي سرمايه

ان به اطالعات مورد نياز توسط كارآفرين

  .دولت

 بخش فعال سايت ٣٣بازديد از  •

مقاله فارسي و  ٥٨٩٨توسعه، تكميل و ارايه  •

 مقاله انكليسي ٢٥٧٧

 ١٣١٦٧آلبوم شامل  ٤٣٤توسعه و تكميل  •

 تصوير مرتبط با علوم زمين

فايل  ٦٠٠٠توسعه، تكميل وارايه بيش از  •

  اطالعاتي

  

  

١٤  

موظف است، دولت  - ٢١ماده » ه«بند 

در چارچوب  را گرا توليد صادرات

  .دهد گسترش سياستهاي بازرگاني كشور

ادی از رشد صادرات صنعتی به يبخش ز •

عانات گازی و مشتقات يمی، ميمحصوالت پترش

 .نفتی اختصاص داشت

سهم صادرات صنعتي و  ١٣٨٦در سال  •

درصد  ٥/٧٩معدني از كل صادرات غير نفتي 

زرگاني متناسب نداشتن سياست با -

  با اين هدف

 زائد دارياداشتن بروكراسي  -

 كيفيت پايين كاالهاي توليدي -

پذيري كاالها و  عدم رقابت -

متفاوت بودن نحوه اجراي  -

قوانين مربوط به استاندارد در 

نبود وحدت ( گمركات كشور

  )رويه در گمرگات كشور

هاي توليد در  باال بودن هزينه -
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

 .بود

  

  كشور  خدمات توليدي

  تثبيت نرخ ارز در كشور -

  نبود نگرش صادراتي در كشور -

زائد در بروكراسي وجود   -

ير تأييد بخش صادرات، نظ

ها و قراردادهاي  بسياري از گواهي

مربوط به صادرات كه بايد به 

     .برسدهم  تأييد اتاق بازرگاني 

١٥  

دولت  - ٢١ماده  »١«جزء » و«بند » ٣«جز

ی برنامه، مکلف است در طول سالها

 ه منظوربانك صنعت و معدن را به يسرما

برابر  ،تجهيز منابع الزم در توسعه صنعتي

  .سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد

ان يال در پايارد ريليم ٥/٥٦٧٢ه بانک از يسرما

ان يدر پا و اليارد ريليم ٥/٢٠٧٢٢به  ١٣٨٥سال 

و بند مربوطه محقق  افتيش يافزا ١٣٨٦سال 

 .شده است

  

  مبود منابع مالي و سرمايهك  -

اختصاص منابع بانكها به  -

  طرحهاي زودبازده

افزايش اين منابع ، هنوز  رغم به -

در پرداخت وامها پيچيدگي 

  .بسياري وجود دارد

هاي  باتغيير مديران، رويه -

اين نشان . كند اجرايي تغيير مي

دهنده اين است كه قانون از ثبات 

  الزم برخوردار نيست
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

١٦  

تقويت  -٢١ماده » ٣«جز » و«بند

اي در  هاي مادر تخصصي توسعه شركت

جهت توسعه بخش غير دولتي با استفاده 

 ٤٩تا سقف ... از منابع عمومي، خارجي

  درصد

در حال حاضر بر اساس تكاليف قانون بودجه 

ها از محل  ساليانه، كل منابع درآمدي سازمان

ها در اختيار، به حساب  فروش سهام شركت

  .شود واريز مي خزانه

  

  

١٧  

ايجاد به منظور  - ٢١ماده » و«بند  ٤جزء 

ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز 

در توسعه صنعتي و معدني، به دولت 

شود با رعايت سقفهاي  اجازه داده مي

برنامه تا مبلغ نه ميليارد ) ١٣(مصوب ماده 

دالر در جهت ايجاد ) ٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

و صنايع داراي مزيت بر  صنايع انرژي

تعهد و تأمين  ،نسبي با هدف صادراتي

  .کند

س يفقره جواز تأس ١١٢٩٥در مجموع تعداد 

ارد يليم  ٨١/٥٤٩٣٧٥گذاری  هيبا ارزش سرما

برداری با  فقره پروانه بهره ٢٢٣٩ال و تعداد ير

ال يارد ريليم ١٦/٣٤٧٥٨گذاری  هيارزش سرما

  .  صادر شده است

در  نبود بخش خصوصي قوي -

  اقتصاد

ناتواني بخش خصوصي به منظور  -

 تأمين منابع مالي

نبود فضاي كسب و كار به منظور  -

ورود بخش خصوصي به عرصه 

  فعاليت صنعتي و توليدي

اين ماده با ميزان توليد گاز در  -

  كشور تناسب ندارد

در كارهاي  اينگونه قيمت  -

انرژي و گاز به صورت آزاد در 

قيمت با  شود و نظر گرفته نمي

اين سياست . شود يارانه لحاظ مي

شود وابستگي اين گونه  باعث مي

  صنايع به دولت باقي بماند  

  

١٨  
تقويت  به منظور - ٢١ماده » و«بند  ٦جزء 

و توسعه نهادهاي پوشش دهنده 

گذاري بخش خصوصي  مخاطرات سرمايه

های معدنی با  تيمه فعاليه صندوق بياصالح

ه و به دفتر امور يه تهيش سرماينی افزايب شيپ

زی ير برنامه سازمان مديريت وع و معادن يصنا

زائد اداري در بروكراسي وجود  - 

  كشور

نداشتن صنعت بيمه قوي در  -

  كشور
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

گذاري خطرپذير در  در زمينه سرمايه

حمايت از  اساسنامه صندوق، صنايع نوين

 توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك

  .شود اصالح

و در ارتباط با صندوق حمايت از ارسال شد 

توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك، 

اصالحي و مفاد اساسنامه مادر  پيشنهادات

تخصصي صندوق انجام شده است و براي تمامي 

  .اعضاي مجمع ارسال شد

گذاري  ناتواني در جذب سرمايه -

  خارجي در كشور

نبود زمينه مناسب در  -

  گذاري خارجي سرمايه جذب

ن اينگونه صنايع در بيمه نكرد -

  كشور

١٩  

به منظور فراهم کردن  - ٢٢بند الف ماده 

وليدات صنعت خودرو نه الزم برای تيزم

سواري مطابق ميزان مصرف سوخت در 

حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت 

دولت مكلف است سياستگذاري  ،رقابتي

  .دهنجام دا را الزم

 ١١٤٦٩٣١معادل  ١٣٨٦كل توليد خودرو در سال 

 ٤٢٨٩٢٢درصد يا  ٣٧دستگاه بود كه به ميزان 

 .دستگاه آن گاز سوز بود

  

عدم تمايل دولت به حذف  -

  انحصار 

نداشتن تعريفي روشن از  -

 سازي در كشور خصوصي

قديمي بودن تكنولوژي توليد  -

خودرو در كشور و فاصله آن با 

 تكنولوژي روز دنيا

سيستمي نبودن اهداف با  -

 تصميمات عملياتي اتخاذ شده

  عدم تطابق مصوبه با واقعيت -

ناتواني در تعيين تعرفه رقابتي  -

  براي بازار انحصاري  
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

هاي ساخت  دولتي بودن كارخانه -

 خودرو

عدم تناسب بين هدف و  -

  اي در كشور هاي تعرفه سياست

٢٠  

رشد ابی به يبه منظور دست - ٢٤ماده 

صادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت اقت

توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و 

افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي 

و   قانون تشويق«اجراي و  توليدي صنعتي

 ا هدفب» خارجي گذاري  حمايت سرمايه

به دولت ، گذاري خارجي جلب سرمايه

هاي الزم را از  شود زمينه اجازه داده مي

مذكور قانون ) ٣(ه ماد» ب«بند  طريق

  .ندكفراهم 

به ) ١٣٨٤-١٣٨٦(در سه سال اول برنامه  •

گذاری خارجی  هيارد دالر سرمايليم ٣٤/١٩زان يم

ب يگذاری به تصو هيهای سرما در قالب طرح

درمورد ميزان تحقق آن آماري وجود  .ديرس

 .ندارد

طرح  ٨٢، تعداد ١٣٨٦از اين ميزان در سال  •

يليارد دالر در بخش م ١/٨گذاري  با حجم سرمايه

صنعت و معدن مصوب و تحت پوشش قانون 

گذاري خارجي قرار  تشويق و حمايت از سرمايه

گذاري به  از نظر تعداد و حجم سرمايه. گرفت

درصد از كل  ٦٨درصد و  ٨/٧٨ترتيب 

تحت پوشش  مصوب گذاري خارجي  سرمايه

 .قانون را به خود اختصاص داد

ظر عدم تناسب بين هدف مورد ن -

  هاي موجود كشور و ديگر سياست

نبود فضاي مناسب به  -

گذاران  نظورفعاليت سرمايهم

 خارجي در كشور

در  گذاري سرمايه باالي يسكر-

 كشور

نداشتن تعامل مثبت با كشورهاي  -

 صاحب سرمايه

نداشتن هدف واحد در  -

و  گيرندگان تصميم بين

گذاران در جذب سرمايه  سياست
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يف
  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

  خارجي  

٢١  

به منظور منطقي و متناسب  - ٢٦ماده 

كردن تعيين نرخ فروش برق، گاز، تلفن 

در جهت حمايت از توليد و موظف ...و

و راه ...شدن دولت به تأمين آب، برق و 

دسترسي تا ورودي شهركها و نواحي 

ندگان ياي متشکل از نما صنعتي، كميته

دی و يهای متولی امور تول وزارتخانه

زی، يبرنامه ر و تيريی و سازمان مديربنايز

ن نرخ را به شورای اقتصاد ييضوابط تع

  .شنهاد خواهد کرديپ

  .ل نشده استيکارگروه مربوطه هم تشک

ناتواني بنگاهها در استفاده از  -

گيري  حداكثر ظرفيت توليد و بهره

  هاي ناشي از مقياس از صرفه

نداشتن حسابداري قيمت تمام  -

 ..شده در بخش برق، گاز و 

اكثر صنايع و  ندولتي بود -

  بنگاههاي بزرگ صنعتي

  قانون برنامه چهارم) ٣(لغو ماده  -

با اليحه هدفمند كردن يارانه ها  -

  در تضاد است

٢٢  

دولت موظف است  -٢٦تبصره ذيل ماده 

براي تامين آب، برق، گاز، تلفن و راه 

هاي صنعتي و  دسترسي تا ورودي شهرك

نواحي صنعتي را با اعالم دستگاههاي 

  .ربط اقدامهاي الزم را بعمل آوردذي

در ديگر  ،بدين منظور، به استثناء برق رساني

موارد اقدام مؤثري از سوي دستگاههاي اجرايي 

صورت نگرفته است و طرح عمراني به شماره 

با عنوان تامين برق و سود  ٤٠٦٠١٠١٦بندي  طبقه

هاي صنعتي  تسهيالت انشعابات تطبيقي شهرك

 ٢٧٥و با اعتباري به مبلغ ) رودر اختيار وزارت ني(

 ٦٠ميليارد ريال به تصويب رسيده است كه 
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

تخصيص  ١٣٨٦درصد اعتبارات آن در سال 

 .يافت

  

٢٣  

به منظور نوسازي و  -٣٣ماده » ب«بند

روان سازي تجارت، نسبت به هدفمند 

ها و جوايز  سازي و سامانهي يارانه

هاي مستقيم و  صادراتي در قالب حمايت

 .قيم اقدام نمايدغير مست

  

با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران موضوع 

 .در حال پيگيري است

  

  

  

٢٤  

برقراري هر گونه ماليات  -٣٣ماده » د«بند 

و عوارض براي صادرات كاالهاي غير 

. نفتي و صرفاً در طول برنامه ممنوع است

دولت مجاز است به منظور صيانت از 

، عوارض منابع و استفاده بهينه از آنها

اي را براي صادرات مواد اوليه  ويژه

 .فرآوري نشده وضع و دريافت كند

ميزان عوارض . اين بند قانوني در حال اجرا است

فلزات و شمش آنها تعيين شده  ضهضايعات قرا

پوست، و (م پيشنهادي الاست و براي ساير اق

موضوع در ...) تبلو، المبورگوسفندي و گاوي و

 .دست بررسي است
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

  

٢٥  

نسبت به افزايش سرمايه  -٣٣ماده » ج«بند 

صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز 

هاي اعتباري و  التفاوت نرخ تامين مابه

ي اي در كشورها گسترش پوشش بيمه

مات دهدف براي صادرات كاال و خ

 .بويژه خدمات فني و مهندسي اقدام كند

  

وزارت بازرگاني مبلغ  ١٣٨٧در ذيل بودجه سال 

 .بيني شده است ليارد ريال پيشمي ١٢٨

  

  

  

٢٦  

و دولت مكلف است به  -٣٣ماده » ز«بند 

منظور نوسازي و روان سازي تجارت 

اي  نسبت به حذف كليه جوامع غير تعرفه

و غير فني با رعايت موازين شرعي و 

بندي  اي با زمان هاي مادل تعرفه وضع نرخ

اگهي حداكثر تا  معين و در قالب پيش

 .ول برنامه اقدام كندپايان سال ا

  

با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب 

در چارچوب  ١٣٨١لغايت  ١٣٨٧دولت از سال 

اي  قانون برنامه سوم، موانع غير تعرفه ١١٥ماده 

رديف تعرفه  ٣١٠٠حدود ) مجوز عدم ساخت(

مرتبط با صنعت و معدن با وضع نرخهاي معادل 

اجرايي قانون نامه  در جداول منضم به آيينتعرفه 

مقررات صادرات و واردات ساليانه حذف شده 

است و با اين اقدام واردات كاال از محل 

صدراالشاره با رعايت ساير تعرفه هاي  رديف
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

مقررات مربوطه آزاد و به اخذ مجوز ورود 

موردي از طرف وزارت صنايع و معادن نيازي 

  .ندارد

٢٧  

دولت مكلف است به  -٣٣ماده » ح«بند 

ظور نوسازي و روان سازي تجارت، من

تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و 

ضد دامپينگ در مواردي كه كااليي با 

شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه 

شود را اتخاذ و اعمال  به كشور وارد مي

  .كند

هيات وزيران به موجب تصويب نامه شماره 

فاظتي تدابير اقدامات ح ١٦/٥/٨٦مورخ  ٧٧٢١٩

و ضد دامپينگ را براي حمايت از توليد 

كنندگان داخلي تصويب كرد كه به موجب بند 

آن، كار گروه تعيين شده، با عضويت » ٢«

وزارت صنايع و معادن و با مسئوليت وزارت 

بازرگاني است كه جلسات آن تا كنون تشكيل 

  .نشده است

  

  

٢٨  

حمايت از  -٣٩ماده » الف«بند » ١«جزء 

هاي  وند مناسب بين بنگاهايجاد پي

اعطاي (كوچك، متوسط و بزرگ 

ها،  ، توسعه شبكه)هاي هدفمند كمك

ها و انجام تمهيدات  ها و زنجيره خوشه

 - مهندسي -الزم براي تقويت توان فني

تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در 

برداري  شه صنعتي به بهرهويك خ ١٣٨٦در سال 

 ٢٠سازي و  خوشه صنعتي در فاز پياده ٨ .رسيد

خوشه صنعتي در فاز مطالعه شناختي قرار داشته 

ها از منابع داخلي  براي توسعه خوشه. است

هاي استاني  سازمان صنايع كوچك و شركت

شود و تا كنون منابع عمراني به  استفاده مي

نداشتن استراتژي توسعه  •

 صنعتي

در اولويت نبودن چنين اهدافي •

گيري در  تعدد مراكز تصميم •

اندازي  توسعه صنعتي يا راه
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

بنگاههاي كوچك و متوسط و  توسعه 

مراكز اطالع رساني و تجارت الكترونيك 

  .راي آنهاب

 .ان صنايع كوچك اختصاص نيافته استسازم

  

 واحدهاي صنعتي

  

٢٩  

رفع  -٣٩ماده » الف«بند » ٢«جزء 

مشكالت در موانع رشد و توسعه بنگاهها 

 كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و

تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و 

 پذير و اصالح ساختار قطبي كنوني رقابت

  

گذاري كالن در  دستيابي به اين هدف به سياست

در اين رابطه . سطح ستاد وزارتخانه نياز است

اقدامات اجرايي خاص انجام نشد و معاونت 

اي را تحت  صنايع كوچك هم اكنون مطالعه

ريزش عنوان طرح بررسي علل و عوامل 

  .واحدهاي صنعتي در دست اقدام دارد

عدم تفكيك وظايف  •

گري و حاكميتي در وزارت  تصدي

 صنايع و معادن

نداشتن استراتژي توسعه  •

  صنعتي در كشور

  

٣٠  

پيوندي با  به منظور هم - ٣٣ماده » ل«بند 

اقتصاد جهاني، دولت مکلف است، 

مقررات صادرات و  ن مربوط بهيوانق

مناطق آزاد  ،يواردات،  امور گمرك

 قررات ضددامپينگم و صنعتي و تجاري

ب ين و تصويرا اصالح، بازنگري، تدو

  .کند

ه و يته... اصالح و بازنگری قانون مقررات و 

  .ران ارسال شديأت وزيب به هيبرای تصو

  :عواملي چون

هاي  انحصاري بودن اكثر فعاليت -

  صنعتي در كشور

تغيير ماهيت مناطق آزاد تجاري و  -

تي و تبديل آنها به مناطق صنع

 واردات

نداشتن تعامل مناسب با دنياي  -

نداشتن زمانبندي در انجام  -

مشكل نياز  به منظور رفع اين وظيفه

اين من اينكه متولي ضاست 

  . نيستمشخص نيز وظيفه 
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

 خارج

 تكنولوژي قديمي توليد -

ظرفيت پايين سياست خارجي در  -

 المللي تعامالت بين

باعث شده است كه دستيابي به اين 

  پذير نباشد هدف امكان

٣١  

افزايش به منظور  - ٤٠ماده » ب«بند 

هاي فعال در  پذيري بنگاه توان رقابت

زير اقدامات  الزم است صنايع نوين،

  :شودانجام 

مناطق ويژه صنايع، مبتني بر  - ١

هاي  هاي برتر در جوار قطب فناوري

صنعتي كشور و در مكانهاي  -علمي 

  .دشوايجاد  مناسب

شهركهاي فناوري در مكانهاي  - ٢

به منظور ايجاد مناطق  ١٣٨٦اعتبار مصوب سال 

ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوريهاي علمي برتر 

 ١٠٨٠٠٠هاي علمي صنعتي كشور در جوار قطب

به  ٣١/١/٨٧ميليون ريال بوده است كه تا تاريخ 

درصد جذب شده است و تا پايان  ٥/١١ميزان 

شهرك فناوري با استفاده از  ٦، ايجاد ١٣٨٦سال 

لي به شماره كه اعتبارات طرح عمراني ك

. در دستور كار قرار گرفت ٤٠٣٠١٠١٠بندي  طبقه

 ١٠٠اين طرح مبلغ  ١٣٨٦اعتبار مصوب سال 

درصد آن تخصيص يافته  ٧٤ميليارد ريال بود كه 

ناتواني بخش خصوصي در  -

  ها پوشش ريسك اينگونه فعاليت

موفق نبودن مناطق ويژه ايجاد  -

 شده در گذشته

اي روشن  و آيندهانداز  نبود چشم -

هاي  بيني از فعاليت و قابل پيش

 صنعتي در كشور

عدم اعتماد به اجراي اهداف  -

  تعيين شده

گذار  عدم حضور سرمايه -

  خارجي در كشور
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

  .دشوايجاد  ،مناسب

     مشترك،به هاي گذاري سرمايه طريقاز- ٣

 و ايجاد،غيردولتيهاي بنگاه گذاري سرمايه

نهادهاي خصصي، تأمين مالي  توسعه

فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي 

  .شودگذاري خطرپذير كمك  سرمايه

  . است

٣٢  

قانون برنامه سوم در ماده  -  ٨٨تنفيذ ماده 

  قانون برنامه چهارم ٤٢

به منظور استفاده حداكثر از توان فني و  

صنعتي و اجرايي  مهندسي، توليدي،

هاي اجرايي موضوع اين  كشور، دستگاه

اند به هنگام انجام كليه  قانون موظف

معامالت از پيمانكاران و سازندگان ايراني 

و  بندي سازمان برنامه در چارچوب رتبه

بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت 

قانون حداكثر استفاده از توان فني و 

ت، شرايط مهندسي كشور در كليه معامال

  .عملکردی ارائه نشده است

هايي از قوانين  ضعف در بخش -

 مربوط به معامالت خارجي

هاي  عدم تناسب بين ظرفيت -

 ها موجود و نياز بخش

ر وجود رانت و امتيازات خاص د -

 معامالت خارجي

  

عدم وجود نظام مالي مناسب بين 

به عنوان مثال . كارفرما  و دولت

وقتي خريد از خارج  انجام 

گشايش  LCشود بالفاصله  مي

ولي اگر خريد از داخل . يابد مي

ي زمان زيادي براصورت گيرد 

  .الزم استمبالغ  دريافت

عمالً شرايط يكساني براي  -

خريد خارجي و داخلي وجود 

  ندارد
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

پيمانكاران،  برایيكسان ارزي و ريالي 

مشاوران و سازندگان و توليد كنندگان 

  .فراهم کنندداخلي و خارجي 

٣٣  

نظر به اهميت نقش  - ٤٣ماده » الف«بند 

دانش و فناوري و مهارت، به عنوان 

ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در  اصلي

طي  اقتصاد نوين، دولت موظف است

سال اول برنامه چهارم، راهبردهاي 

را به  پژوهشي، فناوري و آموزشي

مراكز اي نوسازي و بازسازي كند تا  گونه

شي و آموزشي كشور به علمي، پژوه

تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و 

كار كردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه 

  .را پاسخگو باشند جهاني

  .عملکردی ارايه نشده است

عدم وجود انگيزه كافي در  -

مراكزصنعتي براي تعامل با مراكز 

  پژوهشي

  

 ذينفعان به ماهيت عدم اعتقاد  -

  اين ماده

٣٤  
دولت موظف است،  - ٤٦اده م» الف«بند 

بر اساس برنامه جامع را  نظام ملّي نوآوري

 توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين

    .عملکردی ارائه نشده است
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  نظرات اعضا  داليل عدم اجراي ماده  عملكرد در سه سال اول برنامه چهارم  برنامه چهارم توسعه رد

  .کند سازي طراحي و پياده

٣٥  

  ٤٦ماده » ب«بند 

و  پژوهش نظامدولت موظف است 

ان سال اول برنامه يفناوری کشور را تا پا

توليد دانش تدوين و  چهارم به منظور 

 صنعتي فني و انجام تحقيقات نيمه

  .ساماندهی کند

    .عملکردی ارائه نشده است

  

٣٦  

قانون برنامه سوم كه  - ١٨١ماده » ب«بند 

  قانون برنامه چهارم تنفيذ شد ٨٣در ماده 

وزارت كشور مي تواند از محل منابع 

الحسنه سيستم بانكي، وام و در  قرض

منابع  رگيدصورت عدم تكافو از محل 

تسهيالت مورد نياز را به مالكان  ،بانكي

واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، 

معدني و كشاورزي خسارت ديده در 

  .اعطاء كند آسيب ديدهمناطق 

  .عملکردی ارائه نشده است

به كافي  رساني  عدم اطالع -

در خصوص بنگاههاي صنعتي 

  قانون

عدم تناسب بين وظيفه محول  -

 ي انجام اين كارشده و دستگاه متول

نبود سيستم اجرايي الزم به منظور  -

  اجراي اين هدف

   



 

  25

يف
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٣٧  

به منظور تهيه برنامه  - ١٠١ماده » ب«بند 

و ارائه آن به » كار شايسته«ملي توسعه 

مجلس تا پايان سال اول برنامه چهارم، 

دولت موظف است موضوع مربوط به 

گفتگوي اجتماعي دولت و نهادهاي 

ارتقاء روابط صنعتي و مدني روابط كار،

  .را انجام دهد... 

  .عملکردی ارائه نشده است

عدم اعتقاد به جايگاه نهادهاي  -

  گيريها مدني در تصميم

نداشتن ساز و كار الزم به منظور  -

هار نظر نهادهاي مدني در ظا

 ها فعاليت

مشخص نبودن جايگاه  -

  گيريها صميمتدر  مدني نهادهاي

  

٣٨  

ولت مکلف است به د -١١٣ماده » ب«بند

هاي صنعتي و  منظور احداث موزه

در  صنعتي هاي نوين نمايشگاه دستاورده

  .سازي الزم را انجام دهد كشور، زمينه

    .عملکردی ارائه نشده است

  

٣٩  

  ١٢١ماده  ٥بند 

 بهبود صنايع دفاعيدولت موظف است، 

با نگرش به سامانه و فرايندهاي صنعتي  را

  .کند نوسازي و بازسازي، نوين

    .عملکردی ارائه نشده است
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٤٠  

دولت موظف است  - ٤١ماده » ب«بند 

ها را  م تعرفهياقدامات الزم را از جمله تنظ

به منظور بهبود فضای کسب و کار انجام 

  .دهد

م تعرفه همه ساله مورد بازنگری قرار می يتنظ

  .رديگ

هاي  نداشتن ثبات در فعاليت -

  اقتصادي

استفاده از ناتواني بنگاهها در  -

 حداكثر ظرفيت

بودن اكثر بنگاههاي  دولتي -

  صنعتي

اي روشن توسط  نداشتن رويه -

نهادهاي متولي توسعه و 

  تجارت در كشور

ها، وزارت  در تنظيم تعرفه -

بازرگاني نسبت 

 هاي توليدي وزارتخانه به

داراي ) وزارت صنايع و معادن(

  قدرت بيشتري است

  ها  تغيير در تعرفه -

 )١٣٨٨-١٣٨٤( ريزي كشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه :مأخذ
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  جمع بندي 

توسـعه در حـوزه    دستيابي به بخشي از اهداف مندرج در قانون برنامه چهـارم  دهد كه ها نشان مي سيربر

تغييـر  توان به  قق را مياز جمله داليل عمده اين عدم تح .ه استمحقق نشدصنعت و معدن 

اهـداف   تعيين اهداف و عدم تناسـب  ،در رويكرد برنامه و اقدامات عملي مربوط به آن

تـدوين اهـدافي    ،بنـابراين  .بخش جستجو كرد اينهاي موجود در  آن با ظرفيت تعيين شده

بـه شـمار   ه هـاي توسـع   در برنامـه هاي موجود در اقتصاد را در نظر بگيرد از نكات بسيار مهـم   كه ظرفيت

دارد،  اساسـي  در موفقيت يك برنامه و دستيابي به اهداف، نقش بسـيار  كه آنچه از طرف ديگر .رود مي

تـوان   مـي  در برنامـه پـنجم   بخـش صـنعت  درخصـوص   فرضبا اين  .مديريت اجرايي حاكم بر آن است

    :پيشنهادهاي زير را مطرح كرد

، تـدوين سـند   هـارم در بخـش صـنعت و معـدن    يكي از پيش نيازهاي اصلي تحقق  اهداف برنامه چ -١

ظـرف  يـد  اب و اين قانون ذكر شده است ٢١در ماده  اين موضوع  كه مذكوراستهاي  توسعه بخش

يكـي از  شـايد بتـوان   . نشده است هنوز اين سند تهيه اما در طول اين برنامه  .شد ميماه تهيه  ٦ت دم

ايـن   عدم تـدوين اهداف مصوب اين بخش، داليل عمده عدم موفقيت برنامه چهارم در دستيابي به 

مطالعـات اسـتراتژي توسـعه     باتوجـه بـه  برنامه چهارم بايـد ايـن سـند     ٢١كه مطابق ماده  ستنادسند 

در واقـع نبـود ايـن اسـتراتژي باعـث مـي شـود كـه هركـدام از           .دانسـت  شد تهيه مي صنعتي كشور

هـاي صـنعتي نظيـر     رتبط با فعاليتها و نهادهاي م بنگاههاي فعال موجود در صنعت و يا ديگر بخش

هركـدام بـدون توجـه بـه     ... گمرك، وزارت بازرگاني، مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي و     

، با مديريت ريزي شده از بخش صنعت هاي برنامه حمايتبدون استراتژي و سند توسعه صنعتي و يا 

بدنبال حداكثر كـردن   ،اي خوده به فعاليت خود ادامه دهند و هر يك از آنان با روشغير سيستمي 

 :شود ماده زير در برنامه پنجم توسعه درج شود لذا پيشنهاد مي. خود باشندسازمان منافع 

وزارت صنايع و معادن مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت نفت، مؤسسه اسـتاندارد  

گاني و صنايع و معادن و اق بازرتو تحقيقات صنعتي، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت تعاون، ا

ديگر نهادها و سازمانهاي مربوطه، ظرف مدت يكسال پس از تاريخ ابالغ قانون برنامه پـنجم، سـند   

ملي توسعه بخش صنعت كشور را با تكيه بر استراتژي توسعه صـنعتي تهيـه و بـه تصـويب  مجلـس      

  :اين سند بايد مشتمل بر موارد زير باشد. شوراي اسالمي برساند
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ين سند بايد رشد بخشهاي صنعت و معدن كشور با استفاده از روشـهاي مناسـب و بـر اسـاس     در ا -

  . واقعيتها و ظرفيتهاي موجود تعيين شوند

بـه  . هاي موجود در بخش صنعت در الويت قـرار گيـرد   در تهيه اين سند بايد رقابتي شدن فعاليت -

هـاي مختلـف در صـنعت و معـدن      اي كه در سالهاي اجراي سند، وضعيت حمايت از فعاليـت  گونه

  .                  زمانبندي داشته باشند

در تدوين استراتژي توسعه صنعتي بايد نوسازي و تغييرات تكنولوژي بنگاههاي فعال در  -١تبصره 

  .بخش صنعت و معدن مشخص باشد

ي مختلـف   هـا  هـاي گـروه   وري عوامل توليد اعم از سرمايه و نيروي كار در فعاليـت  بهره -٢تبصره 

  .صنعتي و معدني بايد معين باشد

هاي بـال اسـتفاده در    هاي موجود در بخش صنعت كشور، استفاده از ظرفيت توسعه قابليتبه منظور  -٢

اين بخش، ايجاد مديريت سيستمي و يكپارچه در توسـعه صـنعتي، دسـتيابي بـه اهـداف منـدرج در       

را مـد نظـر   ... سـاله و   ٢٠م، چشم انداز هاي كلي نظا ، سياستقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 .قرار داد

قـانون اصـالح   ) ٩١( با استفاده از ظرفيت ايجاد شـده در مـاده  وزارت صنايع و معادن مكلف است   -٣

 يموادي از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و اجـرا      

ماه پـس از تصـويب ايـن     ٦ظرف مدت ن اساسي،  قانو) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست

علــت نــاتواني بنگاههــا در اســتفاده از حــداكثر ظرفيــت آنهــا را شناســايي و احصــاء كنــد و  ،قــانون

كميسـيون صـنايع و معـادن مجلـس      همراه راه حلهـاي پيشـنهادي بـه    بهگزارشهاي مربوط به آن را 

مـاه نسـبت بـه رفـع ايـن       ٤ظـرف مـدت   كميسيون مذكور بايد حـداكثر  . كند رائها شوراي اسالمي

  .اقدامات قانوني الزم را بعمل آورد ،مشكالت

گـذاري   طريق اعمال اصالحات در اساسنامه و حذف موانـع سـرمايه   زا يا تقويت سازمانهاي توسعه -٤

  صنعتي و معدني

ل، اصـ (گذاري در صنايع نوين، بخشي از سرجمع كل تسهيالت اعطايي به منظور حمايت از سرمايه -٥

  .مورد بخشودگي قرار گيرد) سود و كارمزد تسهيالت
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اصـل،  (گذاري در صنايع نوين، بخشي از سرجمع كل تسهيالت اعطايي به منظور حمايت از سرمايه -٦

 .مورد بخشودگي قرار گيرد) سود و كارمزد تسهيالت

نامـه چهـارم   با توجه به وجود قوانيني چون هدفمند كردن يارانه و قانون اصالح مـوادي از قـانون بر   - ٧

 ٤٤هـاي كلـي اصـل     توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياست

قانون اساسي در كشور و بررسي طرح اصالح الگوي مصرف انرژي در مجلـس شـوراي اسـالمي،    

ز الزم است موادي از قانون برنامه چهارم كه در ارتباط بـا توسـعه كـارآفريني صـنعتي بـا اسـتفاده ا      

منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، تمهيـدات مربـوط بـه كـاهش مصـرف انـرژي در       

گذاري  وري عوامل توليد در بخش صنعت، تفكيك وظايف سياست بخش صنعت، دستيابي به بهره

    گ/.و اعمال حاكميت در وزارت صنايع و معادن در برنامه پنجم تنفيذ شود

  


