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بعد از رهائی واحدهای تولیددی، دولدت مدی تواندد تسدهیالت و 
بسددته هددای حمددایتی خددود را معهددوف واحدددهای دارای توجیدده 
اقتصادی نماید و هم اشدتاال موجدود را حفدم نمایدد و هدم بده 

.          توسعه اشتاال بپردازد 

:    این طرح در سه مرحله باید انجام پذیرد 

رهاسازی، توانمند سازی، رقابت پذیری         



 دولددت هددا در چنددد سددال اخیددر هیاگدداه بدده جراحددی و بهیندده
سازی واقعی و زیر بندایی واحدد هدای تولیددی فکدر نکدرده و
را مدام با تزریق مسکن به جسم نحیف صنعت روز به روز او
ضعیف تر نموده و با این تفکدر للدح حتدی واحددهای فعدال و
نوآور را هم به ورطه سقوط کشانده چون وقتی نداشته کده
توجدده بیشددتری بدده واحدددهایی کدده بددار اشددتاال و تولیددد و 

. صادرات را بدوش می کشند نماید 



:     جالب است بدانیم 

یدا از طرف بانکها و تمام سازمانهای ذیربح بعلدت تعهیلدی و
وقدع نیمه تعهیل بودن بعضی واحدها فشار دریافتی های بم

.را روی واحدهای فعال متمرکز نموده است 



مهم مهم مهم   

برای رهدائی دائمدی دولدت و بخدش خصوصدی و رهدائی کلیده 
واحد های صنعتی از مشکالت فعلی حتی اگر بدرای دولدت بدار
و مالی داشته باشد ودر مقاطعی باید از گدرفتن بهدره و جدرائم
حددل نهددایی بنگاههددا بددا سددازمانهای ذیددربح بگددذرد ، بایددد ایددن 
مسئولیت را بپذیرد چدون بنگاههدای موجدود در خیلدی از مدوارد 
ادی بعلت سیاستهای للح دولت ها در تصدمیم گیریهدای اقتصد
.              بدون حضور بخش خصوصی دچار این مشکالت شده اند 



پدذیرد و دولت هم بدلیل تصمیم گیریهای للح بایدد مسدئولیت ب
سددهمی از ایددن نابسدداما نیهددای اقتصددادی را بدددوش بکشددد تددا 

.                          مشکالت حل گردد 

بانکهددا هددم بدددلیل عدددم کارشناسددی در دادن تسددهیالت بدده 
این واحدها و افراد فاقد اهلیت امروز باید مسئولیت بپذیرد و در

طرح بصورت فعال و جدی بدون در نظر داشدتن مندافع باندک بده
.                                                منافع کشور فکر کند و حضوری جدی داشته باشد 



رهائی واحدها از مشکالت بانکی     

 خیلددی از واحددد هددا بدددلیل افددزایش نددرت ارز و عدددم تقاضددا
انکها نتوانسته اند تسهیالت خود را بموقع پرداخت نمایند و ب

بددا سددرعت سرسددام آوری بددا اعمددال جددرائم و بهددره هددای 
نی را سنگین ، تسهیالت را افزایش داده اند و وثائق و ضامنی

کدده در اختیددار داشددته انددد در تیددرر  خددود قددرار داده و چددون 
بانکها بدون کارشناسی ویا وجود رانت ها منابع خود را خارج
نامه از بخش تولید در اختیار افراد لیر تولیدی و بدون شناسد

قرار داده اند   



ندگان و نمی توانند از آنها وصولی داشته باشند روی تولیدکن
متمرکز شده و تمام تدوان خدود را روی فشدار بدر ایدن بخدش 

با وجود وثائق موجود در رهن واحدها نزد بانک . گذاشته اند 
نتیجه در. ، بانکها حاضر به ارزیابی مجدد این وثائق نیستند 

از فشار را روی ضامنین گذاشته اندد کده بعضدا ایدن ضدامنین
فعالین بخدش خصوصدی هسدتند کده ضدامن همکداران خدود 
شده اند و جالب است که اکثر ضامنین از واحدد هدای فعدال 

هستند



.اگر این طرح حل شود ضامنین هم رها خواهند شد

:وظائف دولت و سازمانهای ذیربح ، این است که 

بانکها را به ارزیابی مجدد وثائق وادار نماید    –1

وثائق موجود مدیون اصلی در رهن بانکهدا از طریدق اجدرای –2
.ثبت تعیین تکلیف و به تملک بانکها در آید

این موضوع برای همیشه مشکل مدیران واحددها و ضدامنین را 
حل می کند  و در نتیجه مدیران و ضامنین رها می گردند



ده وقتی مدیران تولیدی دلدله پرداخت تسهیالت عقب ماند
وانند را نداشته باشند آنهایی که توانایی مدیریت دارند می ت

روی طرح های تولیدی بر اسا  مزیت های نسبی متمرکز
شددوند و کشددور از تددوان مدددیریتی و تجربدده ایددن افددراد نهایددت

.               استفاده را خواهد برد 



کی دولت و بانکها و سازمانهای ذیربح می توانند امالک تملی
خصوصددا کارخاندده هددای تملیددک شددده در اختیددار کددارگروهی 

.                 مهلع و اقتصادی قراردهند 

 این کارگروه واحدها را در اختیار مددیران مجدرو و رهدا شدده
ها قرار دهند که تولیدشان دارای توجیه اقتصادی و این واحد
دمی تواند بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار قرار گیر



سازمانهای ذیربح موضوعات بیمه ، مالیات ، کار ، شهرداری
، اسددتاندارد و دگددر ادارات را هددم بددا نظریدده کارشناسددی و 
معرفددی مددال از طددرف بدددهکار بددا روش هددای تقسددیهی دراز 
یا مدت بدون بهره و جرائم با تنفس برای واحدهای تولیدی و
پرداخت سوبسید برای همیشه و یکبدار ایدن واحددها را رهدا 

.                       سازند 



راهکارها                   

هیل فرمتی تهیه شود و در اختیار کلیه واحدهای تولیدی تع–1
، نیمه تعهیدل و فعدال قدرار گیدردو صداحبان بنگاههدا بدا دقدت و

.  صداقت این فرم ها را پرنمایند 

یه ، کارگروهی متشکل از نماینده دولت ، بانکهدا قدوه قضدائ–2
مجلددس ، سددازمانهای ذیددربح ، اتدداق بازرگددانی ، اتدداق تعدداون و 

. بخش خصوصی برای بررسی این فرم ها تشکیل شود 



مدیر هر واحد بصورت حضدوری بدا تعیدین وقدت بدا حضدور در –3
اء بخش کارشناسی کارگروه حاضر شود و پس از دفاعیه و امض
رار صورتجلسه ، شرایح را با اعالم پذیرش در اختیدار کدارگروه قد

می دهد و برای رهاشددن نهدایی از مشدکالت اعدالم آمدادگی 
.  می نماید 

پس از بررسی و پردازش کدارگروه و گدرفتن اطالعدات تمدام –4
ن تکلیدف بنگاههای فعال ، نیمه تعهیل و تعهیل نسبت به تعیی

.         نهایی اقدام می نماید 



کددارگروه از بددین کلیدده بنگاههددا ، واحدددهایی را کدده دارای –5
اشند مدیران ذیصالح و محصوالت قابل توجیه و رقابت پذیر می ب

انتخاو و اولویدت بنددی مدی کنندد و واحددهایی کده بایدد بدرای 
و همیشه از رده خارج شوند تعیین تکلیف مدی نمایندد و دولدت
د بانکها و کلیه سازمانها متوجه می شوند چه واحدهایی را باید
حمایت کنند و چه واحدهایی را از رده کمکهدا خدارج نمایندد کده 
تسهیالت  و بسته های حمدایتی در اختیدار بنگاههدای واقعدی

قرار گیرد



نتایج بخش رها سازی           

یرد باید دقت شود رها سازی با کارشناسی دقیق صورت پدذ
و افددراد کددارگروه بددا صددداقت کامددل بدددون هیاگوندده چشددم 
پوشی و الماض و سفارش های متدداول در کشدور از افدراد 
خدداک کددار خددود را انجددام دهنددد و کشددور را بسددمت رونددق 
ر اقتصادی سوق دهند و کشور را بدرای ایجداد اشدتاال پایددا

.                           آماده کنند 



 توانمند سازی بنگاهها بمعنای آماده سازی واحددها بدرای
.                        ایجاد رونق اقتصادی می باشد 

 کددار مهددم دیگددری کدده بعددد از رهددائی بایددد انجددام گیددرد
توانمندسازی واحد های منتخب بر اسا  اولویت بندی و

کده در ایدن . اتخاذ تصمیم های سدازنده بایدد ایجداد گدردد 
:                        راستا موارد زیر باید انجام گیرد 



راهکارها                  

1– کددارگروه بخددش رهددائی بنگاههددا کدده بددا وضددعیت همدده
واحدها آشنائی پیدا کرده اندد بدا اسدتفاده از کارشناسدان و
نخبگان این حوزه بر اسا  اولویت هدای تعیدین شدده بدرای
واحدها ، آنها را انتخاو می کنندد و بسدته هدای اقتصدادی و 

.     زودبازده را برای آنها باز می کنند 

گروه ناظری بهور مداوم از روند کار بنگاهها گزارش تهیه می
.     کنند و در اختیار کارگروه مرکزی قرار می دهند 



2– مدیران هر گروه رهدا شدده و آزاد بدا در خواسدت و طدرح
مورد نظر بدرای توانمندد سدازی در کدارگروه حضدور پیددا مدی 
ای کنند و پس از دفاع از طرح و تصویب آن ، کارگروه بسته ه
مورد نیاز واحدها را طبق ضوابح جدید در اختیدار ایدن مددیران

.                                                    برگزیده قرار می دهند 

3– کارگروه از بدین خدود و یدا افدراد مدورد اعتمداد گروهدی را
بعنوان ناظر را انتخاو می کنند که بر روند



ح کار این واحدها که تسهیالت مختلف را گرفته اندد و یدا طدر
توسعه دارند نظارت می کنند و مداوم گدزارش هدای خدود را 

و هدر تخلدف و انحدراف . به کارگروه مرکزی ارائده مدی دهندد 
.          بالفاصله رصد خواهد شد 

4– برنامدده توانمنددد سددازی دارای زمانبندددی اسددت و تمددام
تسهیالت و امکاندات فقدح بدرای تولیدد یدا خددمات و افدزایش
سهم بازار داخلی و خارجی می باشد و هر اقدام دیگری در 
گرد جهت استفاده از این منابع در موارد لیر تولیدی جرم و پی

.                 قانونی خواهد داشت 



رقابت پذیری                 

 مسددلما پددس از طددی دوره ای از فعالیددت بنگاههددا در بخددش
توانمند سازی که توانسته اند هدم اشدتاال موجدود را حفدم 
ا کنند و یا ایجداد اشدتاال نمایندد و هماندین توانسدته اندد بد
ر خدود تولید محصول با کیفیت و استاندارد مناسب سهم بازا

ح را افزایش دهند و ایجاد رونق اقتصادی گردند باز هدم توسد
کارگروه اولویت بندی می شدوند و شدرایح زیدر در مدورد آنهدا 

:                            اعمال می شود 



راهکارها                   

1– واحدهای تولیددی بدر اسدا  محصدول تولیددی و سدهم
افزایش یافته بازار داخلی و خارجی انتخاو می شوند

2–ده شرکتهایی که در زمینه سهم بازار صادراتی موفق بدو
اند انتخاو و از طرف کدارگروه امکاندات بیشدتر وبسدته هدای

تشویقی در اختیار آنها قرار می گیرد      

3– از واحدهای موفدق در ایدن بخدش خواسدته میشدود کده
طددرح توسددعه جدیددد ارائدده دهنددد و اگددر نیدداز بدده سددالن هددای 
ا بددیگری باشد از سالن هدای تملیدک شدده توسدح بانکهدا 

.         شرایح ویژه در اختیار آنها قرار می دهند 





4– دولت موظف میشود با هزینه خود برای ایجاد بازار هدای
جدید خارجی و شرکت ایدن واحددها در نمایشدگاههای بدین 
المللی اقدام نماید و همه امکانات را در اختیار صدادرات لیدر

.       نفتی قرار دهد 

 ماشین های دولتی و ارتش و تسدهیالت بدا بهدره کدم بدرای
. تا رونق اقتصادی ایجاد شود میشود این گروه منظور 



نتیجه گیری کلی               

جاد البته در راستای این طرح زیر ساخت ها باید با سرعت ای
تصدادی شود و کلیه قوانین دست و پا گیر برای این فعاالن اق

.                                     رفع گردد 

 ، بددا اجددرای ایددن طددرح بشدددت بددا پدیددده شددوم قاچدداق کدداال
اخددتال  و مفاسددد اقتصددادی ، رانددت هددای مختلددف خصوصددا 
رانت های اطالعاتی اقتصادی و واردات بی رویه بایدد مبدارزه

گردد تا انگیزه تولیدکنندگان باال رود



نتیجه گیری بخش رقابت پذیری     

 مهمتددرین قسددمت ایددن طددرح کارشناسددی در بخددش رقابددت
پذیری است چون حتما دولت بابت ایجاد بازارهدای صدادراتی
اقدام الزم و سرمایه گذاری های مناسب را انجام می دهدد 
تا این واحدها بتوانند تولیددات خدود را بدا درصدد بداال افدزایش
دهند و دولت موظف می شدود همده امکاندات خدود را بدرای 
ر قرار افزایش صادرات در اختیار فعاالن اقتصادی منتخب کشو

دهد و بیشترین مشدوق هدای صدادراتی حتدی حمدل ونقدل 
صادراتی با 



اندان مسلم بدانیم که اصالحات زیادی بین فعداالن اقتصدادی و جو
ان متفکر و شرکت های دانش بنیان بوجود می آید و تالش همگد

بر این خواهد شد که در بین بخش سدوم طدرح نجدات کده همدان 
.رقابت پذیری است قرار گیرند 

بده یادمان باشد برای اعتالی رونق واقعی اقتصادی بدون توسدل
ه شعارو آمار لیر واقعدی ، همده بایدد مسدئولیت بپذیرندد و هزیند

.    بدهند 



نخبگان صنعتی
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شاگرد اولی ها
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