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 مقدمه

 

در وزارت کشور احزاب با تالش جمعی از صنعتگران  10طبق ماده  4/12/1359انجمن مدیران صنایع در تاریخ 

های مناسب برای همفکری ، به ثبت رسید و فعالیت خود را در راستای اشاعه فرهنگ صنعتی و ایجاد زمینه

ها در مندی مطلوب از  ظرفیت کارآفرینان ، اشاعه فناوری پیشرفته، شناخت اولویتبروز خالقیت و بهره

ها و پیشنهادات درخور مشکالت برای حلساخت محصوالت، چگونگی گسترش صنعت و باالخره ارائه راه

ایجاد بخش صنعتی پویا، متحول و فراگیر با  انجام پژوهش، مطالعه و بررسی مشکالت و نیازهای صنعت آغاز 

 با و شد آغاز 1360 دهه اواسط از کشور سطح در انجمن یهاتیفعال گسترش و یکم توسعه به کردیرو گردید.

 صنعت در ییگراتشکل و« یفرهنگ و یاجتماع توسعه» یراستا در را یحرکت دفتر، 4 و یاستان شعبه 10 سیتاس

 ارتقا با که معنا نیا به. بود« تیمسوول» و« مشارکت» یاساس محور دو بر یمبتن حرکت نیا. کرد یزیرهیپا کشور

 و ابدی شیافزا آن در یاثرگذار و یرامونیپ یفضا لیتحل در انجمن یهاییتوانا مشارکت و یهمکار سطح

 به نخست گام از تفکر نیا. کند فیتعر شدن یصنعت یفرهنگ و یاجتماع یازهاین قبال در را تیمسوول ندیفرآ

 .دیگرد منظور آنان رسالت در اصل کی عنوان به و افتی راه هاشعبه درون

 یهاتیفعال در را نانیکارآفر و صنعت رانیمد شتریب مشارکت و حضور ها،شهرستان در دفاتر و شعب جادیا

 بخش در را یهمدل و یرذهمفک و ییهمگرا شهیاند و سازدیم سریم انجمن نیا یمطالعات و یفرهنگ ،یفکر

 :از عبارتند تاکنون سیتاس بدو از انجمن دفاتر و شعب.کندیم تیتقو صنعت

 مراغه، همدان، ساوه، کرمان، قم، فارس، الن،یگ سمنان، ،یرضو خراسان بوشهر، اصفهان، ،یشرق جانیآذربا

 . دگلیب و آران و شابورین
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 های نیل به آنوظایف انجمن و روش  اهداف و .1

 در گذاریسرمایه تشویق علمی، مدیریت تقویت صنعتی، نهادهای از صیانت وکارآفرینی، صنعت اعتالی

 واجتماعی اقتصادی توسعه جهت در موردنیاز فناوری وجذب کشورها دیگر با صنعتی روابط گسترش صنعت،

 است برگزیده خود برای هدفها به رسیدن برای انجمن که وظایفی .است انجمن مهم هایازهدف کشور

 :عبارتنداز

 ارائه و تنگناها از گذر هایراه یافتن و آنها منطقی و علمی وتحلیل کشور صنایع مشکالت و مسائل شناخت 

 . اجرایی مسئوالن به وپیشنهادها نظرات

 تبادل طریق از یکدیگر با وتفاهم ارتباط ایجاد منظور به صنعت مدیران برای امکانات و فرصتها آوردن فراهم 

 . انجمن کارشناسی هایوکمیته هاکنفرانس درسمینارها حضور افکار،

 کشور وتولید صنعت بخش سوی به آنها وهدایت مردمی هایسرمایه درتجهیز کوشش. 

 ملی هایسنت و آداب با آنها وانطباق صنعتی مدیریت ودستاوردهای هاپدیده آخرین شناخت در تالش 

 . صنعت مدیران به وتجربی علمی هاییافته وانتقال

 تولید وکیفی کمی افزایش منظور به صنعت کارآیی و کار نیروی وریبهره ارتقای در کوشش. 

 صنعتی مدیریت نقش اهمیت وشناساندن صنعت کارکنان و مدیران مهارت و دانش سطح ارتقای به کمک 

 . جامعه در

 صنعتی فرهنگ اشاعه جهت در کوشش. 

 کشور صنعت در آن توسعه و کردنبومی و جذب فناوری، انتقال برای کوشش. 

 صنعتی صادرات گسترش به کمک . 

 مراکز ایجاد برای واحدها وتشویق معادن و درصنایع ونوآوری ظرفیت وارتقای پویایی باالبردن در تالش 

 .  وتوسعه تحقیق

 ،صنعتی توسعه در موثر وعوامل صنعت گسترش هایاستراتژی وتنظیم مطالعه بررسی . 

 از گیرتصمیم مراجع و سازمانها ودیگر هاوزارتخانه ، دانشگاهها اسالمی، شورای مجلس با نزدیک همکاری 

 .آن جلسات در حضور و کاربردی و علمی ومطالعات تحقیقات ارائه طریق
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 های انجمناهم فعالیت .2

 

 و فرهنگ سازی پژوهشی-علمی هایفعالیت -2-1

 پیشرفته، فناوری اشاعه صنعت، ونیازهای مشکالت بررسی به مربوط عمده طور به انجمن ومطالعات هاپژوهش

 پیشنهادات و حلهاراه ارائه باالخره و صنعت گسترش چگونگی محصوالت، ساخت در هااولویت شناخت

 گذاری،سرمایه قبیل از صنعت با مرتبط واجتماعی اقتصادی هایزمینهدر  همچنین .است مشکالت درخور

... می و اجتماعیتأمین ، کار روابط مالیاتی ومقررات قوانین ،صادرات حوزه صنایع  صنعت، مالیمشکالت 

 های قانونی به مراجع مربوطه ارایه می نمایدباشدکه در قالب پژوهش و لوایح و طرح

 کار، روابط ،یاجتماع نیتام صنعت، مشکالت ها،اتیمال جمله از مختلف یهاتهیکم قیطر از پژوهش بخش

 از حاصل جینتا اساس بر و صیتشخ را یمطالعات یازهاین... و تیریمد یالگوها ،سرمایه بازار ،یصنعت صادرات

 یط در انجمن یکارشناس یکارها. می کند  یعلم لیتحل در یسع خبره  کارشناسان از یمندبهره با و  هاتهیکم

 که در دو بخش صورت گرفته است. است صفحه هزار80 از متجاوز تالشگذشته  سال40

 سال تا کشور اقتصاد و صنعت بر اثرگذار یپژوهش و یکارشناس یهاتیفعال رندهیبرگ در اول بخش 

 800 حدود هیته .باشدیم( ریاخ سال15) 1398 تا 1383 سال از دوم بخش و( هیاول سال 25) 1383

ی در حوزه های مرتبط با صنعت از جمله قانون اجرای مطالعات پروژه 9 انجامو یکارشناس گزارش

 ،قانون رفع موانع تولید برای نهادهای مختلف انجام داده است  44اصل 

 

 ترین اقدامات انجام شده در بخش پژوهش عبارتند از:شاخص

 صنایع ایران توسعه یاستراتژ و تدوین هیته – الف

 1360 سالدر  کشور یصنعت اقتصاد برجسته کارشناسان یهمکار با رانیا یصنعت توسعه یاستراتژ یبررس نیاول

 اشتغال، خدمت در یصنعت توسعه یاستراتژبرای  کشور یاقتصاد ندهیآ یدورنما و موجود وضع لیتحل براساس

ی و کشاورز توسعهی، فن دانش ارتقا، درآمد عیتوزی، اقتصاد یوارستگی، امنطقه تعادل، بهتر یزندگ و درآمد

 آغاز و پیشنهاد گردید. صادرات

  کشور یاجتماع – یاقتصاد توسعه یاحتمال یهانهیگز -ب 
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 یصنعت صادرات توسعه یاستراتژ – ج

      تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی در زمینه مسائل و مشکالت صنعت و انعکاس آن به مراجع –د 

 زیر مؤثر بوده است: گیری که در مواردتصمیم

 تیفیک ارتقا، تورم از یریجلوگی، سازیخصوصی، گذارهیسرما تیامن، کشور کالن اقتصادی، خارج یبازرگان 

 ی.نیرزمیز اقتصاد و قاچاق رواج عللی، وربهره شیافزای، خارج هیسرما جلب، خدمات و کاال

 کاروکسب یفضا بر یاثرگذار – ه

 یدولت ینهادها و هاسازمان در هایریگمیتصم بر ریتاث 

 یجمع کار یبرا یاجتماع یباورها بر ریتاث 

 ییگراتشکل به جامعه یآوریرو 

 ترین قوانینی که انجمن در تصویب و که از جمله مهم مقررات و نیقوان رییتغ و یگذارقانون بر ریتاث

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها اثرگذار بوده است میاصالح آن

 رانیا عیصنا توسعه و حفاظت قانون -1  

 یاساس قانون و شرع با آن رتیمغا و حفاظت قانون مقررات مجموعه بر یاساس رادیا و اشکال بند 11 ارائه  

 (.هاکارخانه مصادره ادامه از یریجلوگ. )شد قانون نیا توقف به منجر که

  کار قانون -2   

 که یمواد حذف بر تالش و کار قانون نیتدو یهاکارگروه در مشارکت و یکارشناس نظرات ارائه 

 .بود شده ینیبشیپ شالق حکم ییجز یهاتخلفی برا

 کارگران مزد حداقل 

 کار موقت یقراردادها 

 کار قانون 27 ماده 

 یکارگر یهاتشکل به مربوط مقررات  

 یاجتماع امور و کار وزارت توسط کار موقت قرارداد رشیپذ در تالش 

 کار انضباط طرح 

 یوربهره شیافزا طرح میتنظ  
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 مشاغل یبندطبقه طرح 

 یکاریب مهیب صندوق طرح 

 کار یاسالم یشوراها قانون  -  3  

 یکاریب مهیب قانون  -  4  

 یاجتماع نیتام قانون  - 5  

 عیتوز حهیال و یخارج تجارت قانون  - 6  

 .شد کشور در عیتوز و هیته مراکز یجیتدر انحالل موجب انجمن تالش   

 میمستق یهااتیمال قانون  -7

 برنامهی هااستیس در که هااتیمال قانون اصالح و 1364 سال در میمستق یهااتیمال قانون حهیال نیاول یبررس

 تالش نیا حاصل. شد گذارده اجرا به و بیتصو 1371 سال در باالخره و گرفت قرار دیتاک مود توسعه اول

 درصد 54 به درصد 75 از که 131 ماده اتیمال نرح رییتغ و بود یمعدن و یصنعت یهاتیفعال درصد 20 تیمعاف

 .افتی کاهش درصد 25 به درصد 54 از 1380 سال در و

 افزوده ارزش بر اتیمال قانون  -8

 عوارض عیتجم قانون  -9

 ییدارا یابیارز دیتجد حهیال  -10

 صادرات و گمرک بر حاکم مقررات و نیقوان  -11

 ربا بدون یبانک اتیعمل حهیال  -12

 یصنعت یهاشهرک جادیا حهیال  -13

 توسعه یهابرنامه حیلوا  -14

 یخارج یکذارهیسرما قانون  -15

 ساالنه بودجه لوایح -16

 .وزارتخانه  دو ادغام و نیسنگ عیصنا وزارت و عیصنا وزارت سیتاس به مربوط نیقوان  -17

 وکار کسب یفضا مستمر بهبود قانون -18

 دیتول موانع رفع قانون -19
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 نام به یبولتن صنعت با مرتبط یدادهایرو از عضو رانیمد اطالع یبرا 1360 سال ازعالوه بر اقدامات فوق 

 .داد شکل رییتغ یخبر به مجله مطبوعات قانون بیتصو از پس که دیگرد هیته« مطبوعات و صنعت»

 گرید و اعضا انجمن، نیب ارتباط لهیوس نیترمهم خود، انتشار شماره 76 در« مطبوعات و صنعت» مجله

 یمجله ،یاسالم ارشاد وزارت از مجوز کسب با انجمن، سیتاس سالگرد نیکمی و ستیب در. بود خوانندگان

 یداخل هینشر عنوان به زین مطبوعات و صنعت و دیرس چاپ به عام انتشار با« نیکارآفر» نام به ینیگزیجا

 از شماره 168 و نیکارآفر مجله ازشماره  139 تاکنون که یطوربه شودیم منتشر و هیته همچنان)خبرنامه( 

  های انتشاراتی انجمن موارد زیر نیز از دیگر فعالیت .است شده منتشر و چاپ مطبوعات و صنعت خبرنامه

 باشد.می

 

 های مرتبط با نهاد سازیفعالیت -2-2

های یکدیگر، ویژه در حوزه تولید و صنعت به همکاری و مبادله تجربهبا توجه به نیاز مدیران و کارآفرینان به 

انجمن سعی دارد تا با ایجاد آشنایی و ارتباط بین آنان زمینه همکاری بیشتری را فراهم آورد، از سوی دیگر 

 ربط برای انعکاس مسایل و مشکالت صنایع و آگاه کردن مدیران از آخرینهای دولتی ذیارتباط با سازمان

ویژه اتاق های مشابه داخلی و خارجی بههای تخصصی و انجمنتصمیمات نهادهای دولتی، ارتباط باسازمان

-های پژوهشی و تحقیقاتی از دیگر فعالیتبازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران و باالخره ارتباط با کانون

 های ارتباطی انجمن عبارتند از:ترین دستاوردهای حاصل از فعالیتهای ارتباطی انجمن است که مهم

 عیما گاز لندریس و گازسوز لیوسا سازندگان یشورا لیتشک   

 رانیا صنعت ونیکنفدراس لیتشک 

  کاال نیمب شرکت جادیا 

  رانیا عیصنا یگذارهیسرما شرکت لیتشک 

   نیکارآفر مهیب و بانک  

  ی.ریگمیتصم و یسازمیتصم مراجع در مؤثر حضور 
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 انتظارات این بخش از مجلس یازدهم -مشکالت بخش صنعت اهم  مروری بر .3

شود و تالش شده است بخش صنعت در اقتصاد ایران به عنوان بخش اصلی ایجاد ارزش افزوده محسوب می

برای تحقق این هدف زیرساختهای مناسب فراهم گردد.سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کل اقتصاد در 

 1391درصد در نوسان بود. رشد ارزش افزوده بخش نیز در سالهای  17تا  15بین  1398لغایت  1390سالهای 

 8/1و منفی  5/6، منفی 6/3، 3/10، 7/4، منفی 2/5، 8/6، منفی 5/9به ترتیب عبارتند از منفی  1398لغایت 

، 1391، 1390کمتر از سالهای  1398به طور کلی ارزش افزوده بخش صنعت در سال   1درصد اعالم شده است.

دهد بخش مذکور است. برغم تالشهای متعدد، همان طوری که دادههای فوق نشان می 1397و  1396، 1395

در دستیابی به اهداف رشد با فراز و فرود بسیاری روبرو شد و بزرگترین آن نرخ رشد پرنوسان و منفی است که 

بسیاری داشته باشد که تحوالت  تواند ریشه در عواملاین بخش با آن مواجه گردید. این نوسان می 90در دهه 

گذاری، وابستگی به المللی اعم از تحریم و محدود شدن مبادالت تجاری و مالی، کاهش سرمایهای و بینمنطقه

ای، تمرکز در بازارهای صادراتی، شوکهای ارزی متعدد، کسری بودجه و .... از جمله واردات کاالهای سرمایه

وری عوامل باشد و یا از طریق طریق قابل حصول است یا باید حاصل بهرهآنهاست. نرخ رشد معموالً از دو 

گذاری در تحقق رشد اقتصادی گذاری. در اقتصاد ایران سرمایهعوامل فیزیکی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه

نامناسب بود و وضعیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت  90نقش بسیار کلیدی دارد وضعیت این نرخ در دهه 

آالت در جدول زیر ارائه شده است. آنچه که در جدول ارائه شده است ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشین

دهد که ظرفیت اقتصاد ایران گویای وضعیت نامناسب هر دو متغیر در اقتصاد ایران است و این نرخها نشان می

-زل جدی مواجه است که باید برای برونبرای دستیابی به نرخ رشد مناسب و پایدار در سالهای آینده نیز با تزل

 ریزی و تدبیر مناسب اندیشید.رفت از این وضعیت برنامه

 

 

 

 

 

                                                           
  منتشر شده است. 98خرداد  21که در  1398وضعیت نرخ رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال  مرکز آمار ایران. -1



 
 
 

   
   

 

8 
 

 )درصد(1398لغایت 1391آالت در سالهای:نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه ماشین3جدول

 مأخذ: همان

 دور به و نامناسب، نوسانی 90دهه  سالهای طی ثابت سرمایه تشکیل زمینه در کشور اقتصاد در مجموع عملکرد

 با متوسط ناخالص ثابت تشکیل سرمایه 1397لغایت  1390سالهای  فاصله در. است بوده ریزانبرنامه انتظار از

روند با متوسط ششم به شمار می برنامه اول سال که دو 1397و  1396سالهای  فاصله درصد ودر9/5ساالنه 

ناخالص،  سرمایه ثابت تشکیل نامناسب و نوسانی عملکرد. است یافته کاهش درصد به شکل واقعی 8/3سالیان 

 اندک، گذاری با نوسانهایسرمایه تمایالت از شاخصی تولید به عنوان به گذاریسرمایه نسبت تا شده باعث

 کاهش یابد. 1397درصد در سال  17به زیر  1390درصد در سال9/26باشد و از حدود  داشته کاهشی روند

تواند استهالک زحمت می گذاری بهدهد که سرمایهگذاری با استهالک نشان میسرمایه همچنین مقایسه میزان

سرمایه در  وریبهره یا داخلی ناخالص تولید به سرمایه های ثابت را پوشش دهد. متوسط شاخص نسبتسرمایه

واحد افزایش یافته است.  4/3به  1397لغایت  1390واحد بود و در برنامه پنجم و دهه  3برنامه چهارم توسعه 

درصد در  مدت مورد نظر به دلیل  1/1سرمایه با متوسط سالیانه وری افزایش این نسبت یا همان کاهش بهره

تمام به ویژه در حوزه صنعت است. در اقتصاد ایران با توجه به نقش مسلط وجود ظرفیت بیکار و طرحهای نیمه

 داراییهای تملک طرحهای دولت در تصدیگری و انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی، اعتبارات

    تملک هایطرح و است کشور گذاریسرمایه فرایند در عمومی بخش حضور کانال مهمترین ایسرمایه

 زیربنایی ظرفیتهای برای گسترش  کشور اقتصاد در ایبودجه منابع تزریق کانال تریناصلی ایسرمایه هایدارایی

. دهد تأثیر قرار اقتصادی را تحت کالن شاخصهای و اقتصادی رود که قادر است توسعهبه شمار می تولیدی و

 اوراق قالب در مواجه شد سعی کرد   منابع اعتبار چالشهایی که برای تأمین دلیل به اخیر دولت در سالهای

 میلیارد تومان هزار 44و  39به ترتیب حدود  96و  95سالهای  در خزانه، در مجموع اسناد پرداخت  و بدهی

 اعتبارات اختصاص دهد.  پرداخت و خزانه اسناد پرداخت قالب ای درسرمایه داراییهای تملک اعتبارات

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

 -4/3 -6/5 4 4/17 -8/11 9/12 -2/3 -1/25 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 -8/11 -8/6 2/4 6/18 -9/12 4/23 6/2 -7/28 آالتتشکیل سرمایه در ماشین
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 سازیزمینه و اخیر سالهای طی ایسرمایه داراییهای تملک بهبود در پرداختهای مربوط به اعتبارات برغم وجود

برای  98و  97( قانون بودجه سالهای 19خصوصی در قالب تبصره)-عمومی مشارکت ابزار از برای استفاده

 متعدد هستند. مشکالت دارای ایسرمایه داراییهای تملک طرحهای آنها، همچنان واگذاری و اجرای پروژهها

 ای از جمله این مشکالت است. سرمایه داراییهای تملک طرحهای رویهبی افزایش

مجموع تسهیالت در اقتصاد ایران، بانکها نقش محوری و کلیدی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاهها دارند و در 

رود. اما نرخ سود تسهیالت در گذاری بخشها به شمار میاعطایی بانکها عامل بسیار مهمی در تحوالت سرمایه

کشور بدلیل وجود مشکالتی نظیر ناترازی بانکها باالست و این باعث گردید تامین منابع برای بنگاهها از طریق 

 از ویژهبه کشور، بانکی و پولی نظام برای آمده وجود به تمشکال به توجه بانک هم با مشکل مواجه شود. با

 با تسهیالت اعطای برای الزم منابع تأمین و مانده باال همچنان تسهیالت سود نرخهای تحریم، و ناترازیها ناحیه

 محصول به نسبت تسهیالت1397تا  1395در سالهای اخیر و مخصوصاً از سال . است شده همراه مشکالتی

درصد بود و در واقع کاهش یافته است و کاهش این نسبت یکی از  32و  36، 39داخلی به ترتیب  ناخالص

( 46ماده ) "پ"شود. به همین منظور در مطابق بند محسوب می 1397گذاری در سال سرمایه کاهش عوامل 

صنعت و معدن قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف شده است که سهم بخش 

درصد باشد. این در حالی است که سهم بخش  40از تسهیالت پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل 

درصد )که سهم  5/27و  4/28، 3/29به ترتیب  1397تا  1395صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی از سال 

 4/30با افزایش روبرو بوده و به سهم  1398 ماهه اول سال 9زیادی هم تمدیدی است( بوده است. این روند در 

( تا 16هزار میلیارد تومانی رسید. عالوه بر این مقرر گردید با استفاده از ظرفیت مواد ) 190درصدی معادل 

های دولتی، آزادسازی  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با افزایش سرمایه بانک ( قانون رفع موانع تولید رقابت21)

ژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گامی موثر برای هدف تأمین سرمایه و  یجاد حساب ویها و ا وثیقه

دهد که اقتصاد ایران و بخش صنعت با توضیحات فوق نشان می منابع مورد نیاز تولید و صنعت برداشته شود.

شده بیان کننده این سرمایه روبروست و مباحث مطرح  وریبهره بودن در منفی گذاریکاهش جدی سرمایه

گذاری وابستگی دارد و تأمین آن نیز با مسائل و واقعیت است که رشد اقتصاد و بخش صنعت ایران به سرمایه

مشکالتی روبروست. به طور کلی صنعت کشور از منظر ساختاری دارای ایراد اساسی است که باعث شده است 

دستی های انجام شده در اسناد باالگذاریافش را مطابق هدفدر طول پنج برنامه توسعه بعد از انقالب نتواند اهد
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های پنجگانه مورد نظر نگاه غالب درونگر بود و صادرات را به عنوان در برنامه 1های توسعه محقق کند.و برنامه

ها فاقد انسجام سیاستی کانالی برای فروش محصوالت مازاد بر مصرف داخلی مورد توجه قرار داد و برنامه

  2د.بو

انسجام سیاستی بدون دارا بودن استراتژی مشخص قابل پیگیری نخواهد بود و بخش صنعت کشور بدون دارا 

دار و صنایعی که  های اولویت بودن این استراتژی با مشکالت دیگری نیز روبرو شد که مشخص نبودن بخش

ای  وند و دستاوردهای توسعهباید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نش

های متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا  برای کشور به همراه نداشته باشند. متأسفانه بیشتر صنایع در بخش

 اند. کرده

 بنابراین برخی از مشکالت بخش صنعت در بخش تامین سرمایه در قالب مطالب فوق عبارتند از: 

 صنعت رشد ارزش افزوده بخش بودن محورسرمایه -

 سرمایه در بخش صنعت تأمین باالی هایهزینه و مالی وجود محدودیتها و تنگناهای  -

 های دولتنفتی و بودجه درآمدهای به گذاریسرمایه منابع وابستگی -

 مشکالت ایجاد شده درصادرات محصوالت صنعتی و و واردات مواد اولیه به دلیل تحریم ها -

 

 دارد:بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظار 

عالوه بر خوداری از  تصویب قوانین غیر عملیاتی  و تنقیح قوانین موجود با بکارگیری همه ابزارهای  .1

 نظارتی خود جهت اجرای  کامل آنها اهتمام جدی بعمل آورد.

با توجه به اینکه پایداری یک صنعت در دنیای کنونی بدون بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ایی و جهانی  .2

 تالش خود را جهت رفع تحریم بین المللی به کار گیرد  مممکن است تماتقریبا غیر 

گذاری و رشد ارزش افزوده با نوسان جدی بخش تولید و صنعت ایران از منظر سرمایه 1390در دهه  .3

مواجه گردید و این وضعیت ناپایدار ظرفیت آینده این بخش را با ناپایداری شدید روبرو کرده است. 

گذاری در اقتصاد ایران به منابع بانکی و بودجه عمومی با توجه به ناترازی بانکها و این که وابستگی سرمایه

( قانون برنامه ششم 46بنگاهها باید منابع مورد نیاز خود را از طریق بانکها تأمین کنند باعث شد تا در ماده)
                                                           

 255ای. ص های توسعهمبصر، داریوش، شفیعی، افسانه و .... ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه - 1
 259همان ص  - 2
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تصویب شود. لذا باید از  ( قانون رفع موانع تولید برای بهبود این وضعیت تکالیفی21( و )16و مواد)

های سالیانه پرهیز شود و در اجرای مواد و بندی در قالب بودجهای جدید  بدون اولویتتصویب پروژه

 تکالیف فوق با استفاده از ابزار نظارتی اهتمام الزم بعمل آورند. 

ر نبود نبود استراتژی توسعه صنعتی نیز یکی دیگر از مشکالت جدی در بخش صنعت کشور است و د .4

قانون تمرکز ( 1) ( ماده1) چنین سندی اتالف منابع در بخش صنعت بوجود آمده است و برغم آنکه در بند

وزارت صنایع و معادن مسئول  6/10/1379مصوب  امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

ین استراتژی انجام دادند هایی را در راستای تدوین اهای مختلف هم تالشیتهیه این استراتژی شد و دولت

 های الزم جهت تهیه و تصویب این سندو تاکنون به جایی نرسیده است . لذا مجلس یازدهم باید پیگیری

 پیشقدم شود تا از اتالف بیشتر منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری بعمل آورد. 

 

  

 


