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 مقدمه

(وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف  1395ساله ششم کشور مصوب ) قانون برنامه پنج46ماده ( "ح" بندوزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي 

دگی ناست حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنایع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژي و آالی

تولیدات داخلی و رقابت پذیري آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است و افزایش بازدهی و ارتقاي کیفیت 

ازي و طرح پیشنهادي نوس اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.)

ه است. این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت نوسازي و بازسازي صنایع کشور جهت حفظ و ادامه تولید رقابتی در بازسازي صنایع کشور را ارایه نمود

واحدهاي صنعتی و اشاره به تأثیرات موردي و محدود تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و قانون بازسازي و 

ذشته و عدم تخصیص منابع الزم، اعالم نموده بررسی روند سرمایه گذاري در سالهاي گذشته، نمایانگر نوسازي صنایع نساجی کشور در سالهاي گ

آن است که سرمایه گذاري هاي جدید، حتی به میزان استهالك سرمایه گذاري هاي انجام شده، صورت نگرفته است. همچنین در روند خصوصی 

اي عمومی، منافع حاصله به جاي اینکه صرف بازسازي و توسعه واحدها گردد، از منابع مالی سازي در سالهاي گذشته و انتقال واحدها به نهاده

 شرکت خارج شده که کلیه این موارد بر ضرورت نوسازي و بازسازي صنایع کشور تأکید دارد. لذا در این گزارش به بررسی بیشتر این موضوع می

  پردازیم.
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 هدف -1

الشاره را با هدف کاهش مصرف و شدت انرژي و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقاي کیفیت تولیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح صدرا

داخلی و رقابت پذیري آنها، برنامه پیشنهادي جهت نوسازي و بازسازي بخش هاي اولویت دار رشته هاي مختلف صنعتی، براي اجرا در کل دوره 

  رایه داده است.برنامه پنجساله ششم توسعه را به شرح پیوست ا

ز ا الزم به توضیح است نوسازي و بازسازي صنایع و واحدهاي تولیدي صرفاً محدود به تغییر تکنولوژي یا ماشین آالت نبوده و همزمان اقداماتی

قرار خواهد گرفت. به جمله اصالح ساختار مالی، نیروي انسانی، سرمایه و ... ضروري است که در تدوین دستورالعمل ها و رویه هاي اجرایی، مدنظر 

  طور کلی، نوسازي و بازسازي صنایع کشور جهت نیل به اهداف زیر تأکید دارد:

  کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدي و افزایش رقابت پذیري واحدهاي تولیدي؛ -

  نوسازي خط تولید و ارتقاء فناوري واحدها به منظور تداوم حضور در بازار؛ -

  تولیدي اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی؛ اصالح ساختار واحدهاي -

  افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط، کاهش شدت مصرف انرژي در فرایند تولید و محصوالت تولیدي؛ -

  استفاده حداکثري از ظرفیت هاي تولید و افزایش بهره وري؛ -

  ات؛ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي به منظور توسعه صادر -

  افزایش توان رقابت تولید داخل در برابر واردات. -

پیگیري فرایند پیوستن کامل کشور به سازمان تجارت جهانی به منظور فراهم آمدن زمینه هاي رقابت پذیري، بهره وري، کارآمدي و تولید  -

  صادراتی.

  

 وزارت صنعت براي حمایت از تولید و بازسازي و نوسازي صنایع نسخه مالی -2

محور یکی از الزامات تحقق این شعار محسوب  گذاري شده که دستیابی به کاالي صادراتنام» حمایت از کاالي ایرانی«جاري در حالی سال سال 

شود؛ الزامی که به نوسازي صنایع داخلی گره خورده است. در این راستا نیز سال گذشته و در قالب طرح رونق تولید، نوسازي صنایع نیز در می

 .کار قرار گرفت که قرار است در سال جاري نیز تداوم یابد دستور

هزار میلیارد ریال و تامین  100درصد به میزان  60فیزیکی  تمام با پیشرفتنیمه هزار طرح 6مورد نیاز  منابع مالی براین اساس مقرر شد تامین

هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گیرد، طرحی که اجرایی کردن  100هزار واحد اقتصادي به میزان  5مالی مورد نیاز براي بازسازي و نوسازي 

از زمان  تجارت و معدن آمار اعالم شده از سوي وزارت صنعت، هاي نیمه تمام صنعتی باشیم. آخرینآن موجب شد تا شاهد اتمام برخی از طرح

بینی شده براي نوسازي و بازسازي هزار میلیارد ریال تسهیالت پیش 100) بیانگر آن است که از مجموع 96اسفند  6ز اول تیر تا ها (انامشروع ثبت

میلیارد ریال تسهیالت براي نوسازي و  803هزار و  4متقاضی موفق به دریافت  137هزار واحد تولیدي در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع  5

هاي کشور به همراه مناطق آزاد، ) از مجموع استان96اسفند ماه  6ها (از اول تیر تا نامد. براساس آمار اعالم شده از زمان شروع ثبتانبازسازي شده

اند و هاي عامل معرفی شدهدرخواست به بانک 1157درخواست براي دریافت طرح نوسازي ثبت شده که از این تعداد  618هزار و  5در مجموع 

ها براي نوسازي و توان گفت اولین گاماست، با این شرایط می میلیارد ریال براي متقاضیان در نظر گرفته شده 970هزار و  39ادل مبلغی مع

زي ابازسازي واحدهاي متقاضی برداشته شده است تا به این طریق شاهد افزایش بازدهی واحدهاي تولیدي در کشور باشیم. با این حال در کنار نوس

و موانع جدي دیگري نیز بر سر راه تولید در  مشکالت زي خطوط تولید و واحدهاي صنعتی، متولیان این بخش معتقدند در حال حاضرو بازسا

در حال حاضر بسیاري از صنایع با  معدن و تجارت طوري که به گفته وزیر صنعت،ر کرده است؛ بهکشور وجود دارد که واحدهاي تولیدي را درگی

طلبد واحدهاي تولیدي به تکنولوژي روز دنیا مجهز شوند. از سوي ید مواجه هستند که این امر میآالت و خطوط تولمشکل قدیمی بودن ماشین

ها با نرخ باالي سود تسهیالت بانکی با وجود مشکالت مختلف بر سر راه تولید همچون دیگر این نکته را باید در نظر گرفت که روند نوسازي کارخانه

اینکه صنایع کشور نیازمند بازسازي و نوسازي رفت و با توجه به و موارد دیگري در کشور با کندي پیش می درآمد بر مالیات بیمه، تامین اجتماعی،

هزار میلیارد  32سال جاري  بودجه نبود، در قالب پاسخگوي این حرکت تسهیالت بانکی هاي سودهستند و براي تعقیب این هدف نرخ

 آالت خود را نوسازي کنند. عالوه بر قدیمی بودند تسهیالت اعطایی به تولیدکنندگان در سطح کشور مصوب شد تا بتوانند ماشینسو یارانه تومان
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کند و شکی در این قضیه نیست، اما این را تهدید می تولید ملی ،»زابرون«و عوامل » زادرون«واحدهاي تولیدي در حال حاضر عوامل مختلف 

حمایت از  موجود در جهت قوانین و مقررات برخی از نقاط ضعف اسالمی ايمجلس شور نمایندگانبا پیشنهاد  97ها در بودجه سال چالش

 .داخلی حل و فصل شده است تولید

 

  راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارتاستراتژي سند  -3

المللی هاي بینهاي مهم اقتصادي ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخصضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص در این سند

 بنديهاي بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویتها و چالشپرداخته شده است. همچنین فرصت

  نایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. ها و تعیین صرشته فعالیت

عنوان صنعت به 11با رفع اشکاالتی که از طرف منتقدین مطرح شد نسخه دوم سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. و این بار 

، »گیلوازم خان«، »تایر و تیوب«، »سیمان«، »نساجی و پوشاك«، »فوالد«، »خودرو«پیشران اصلی انتخاب شد. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک 

یع صنا«و » صنایع غذایی و آشامیدنی«، »صنایع سلولزي (صنعت چوب و کاغذ)«، »مس«انتخاب شده بود که در نسخه دوم » کاشی و سرامیک«

انداز تولید این صنایع تا چشم نعتی عالوه بر بررسی وضعیت موجود،در ویرایش آخرسند استراتژي توسعه ص .نیز به آنها اضافه شده است» دریایی

المللی نیز بررسی شده هاي بینهاي مهم اقتصادي ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخصنیز اعالم و با بررسی روند شاخص 1404افق 

گذاري، کاهش سهم ویژه سرمایههاي اقتصادي بهوجهی به فعالیتتاز سوي دیگر در این برنامه توجه به آمایش سرزمین ، همچنین کم .است

هاي عه قابلیتهاي توسوري کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکاي بسیار باالي رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینهبهره

هاي انجام شده، کاهش شدید تشکیل سازي نادرست در واگذاريصوصیهاي جهانی، خفناوري نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت

ب هاي توسعه صنعتی و نامناسهاي پولی، مالی و ارزي کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاستسرمایه، ناهماهنگی در سیاست

دف جدید توسعه اي تجاري و بازرگانی در رابطه با تجارت داخلی نیز هفت ه .بودن فضاي کسب و کاربه عنوان چالشهاي پیش رو اشاره شده است

ه اي از شبکهاي بزرگ و زنجیرههاي پخش و توزیع، سهم فروشگاهساماندهی شرکت«توان به خصوص میبه این جدول اضافه شده است که در این

داخلی، پوشش یکپارچه رهگیري و ردیابی الکترونیکی کاال و سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص  توزیع، توسعه کسب و کارهاي اینترنتی،

  .اشاره کرد» خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهاي داراي صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهاي صنفی

  

  اصلی پیشران عنوانبه صنعتی توسعه استراتژي در   صنعت 11  برنامه راهبردي -3-1

  :برنامه راهبردي صنعت خودرو 

ریزي صورت گرفته در دومین سند راهبردي براي صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا براساس برنامه 

 .بینی شده استپذیري مبتنی بر توسعه فناوري پیشو رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت

   :ي صنعت فوالدبرنامه راهبرد

رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود در سند منتشر شده آمده، فوالد یکی از محصوالت مهم و استراتژیک به شمار می

   .اختصاص داده است

 .بینی شده استشمیلیون تن فوالد خام پی 55کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید ساالنه  1404از سوي دیگر براي این صنعت در افق 

  :برنامه راهبردي صنعت نساجی و پوشاك

راه با گذاري همدستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیري، نوسازي و سرمایه 

  .براي این صنعت دانست 1404افق بینی شده در توان از اهداف پیشوري عوامل تولید را میتوسعه فناوري و ارتقاي بهره

  :برنامه راهبردي صنعت سیمان  

میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه  120براي این صنعت نیز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید ساالنه 

  .بینی شده استپیش
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  :برنامه راهبردي صنعت تایر و تیوب  

درصد  3گذاري شده است. براي این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب هدف 1404هزار تن انواع تایر و تیوب در افق  700تولید  

   .حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است

  :برنامه راهبردي صنعت لوازم خانگی  

کارگیري فناوري روز دنیا براي این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، داراي بهبا  1404انداز این صنعت در افق سال بر این اساس، چشم 

   .بینی شده استمیلیارد دالر پیش 3میلیون دستگاه و صادرات  16نام تجاري معتبر در جهان با تولید ساالنه 

  :برنامه راهبردي صنعت کاشی و سرامیک  

میلیارد دالر  2میلیون متر مربع و  700نعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید ساالنه با توجه به ارزیابی صورت گرفته براي این ص 

   .صادرات در نظر گرفته شده است

  :برنامه راهبردي صنعت مس  

  .بینی شده استهزار تن مس کاتد پیش 450رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید ساالنه  

در تولید نئوپان جهان براي این  16و رتبه  MDF در تولید 12در تولید کاغذ و مقوا، رتبه  32یع سلولزي رسیدن به رتبه برنامه راهبردي صنا

 .در نظر گرفته شده است 1404صنعت در افق 

  برنامه راهبردي صنایع غذایی و آشامیدنی 

 .گذاري شده استهدف 1404در سال میلیارد دالري  5/6کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات 

  برنامه راهبردي صنایع دریایی کشور 

پذیري توان به افزایش رقابتدریایی کشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص میانداز تدوین شده براي صنایعدر راستاي چشم

دحداکثري تامین مواد و تجهیزات شناورها و سکوهاي دریایی، ارتقاي هاي دریایی، کسب درصو سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه

  .محور اشاره کردبنیان و صنایع دانشوري نیروي انسانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانشبهره

  . سند استراتژي صنعتی کشور داراي ویژگی هاي وفاق ملی براي توسعه صنعتی کشور است

دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش  با توجه به این سند

  بینی کرده و طرح پیشنهادي نوسازي و بازسازي صنایع کشور را ارایه نماید.

نوسازي صنایع کشور و قانون بازسازي و نوسازي مانند با توجه به تأثیرات موردي و محدود تصویب این قانون، تنظیم بخشی از مقررات تسهیل 

صنایع نساجی کشور در سالهاي گذشته و عدم تخصیص منابع الزم صورت گرفت ولیکن بررسی روند سرمایه گذاري در سالهاي گذشته، نمایانگر 

  ت نگرفته است.آن است که سرمایه گذاري هاي جدید، حتی به میزان استهالك سرمایه گذاري هاي انجام شده، صور

همچنین در روند خصوصی سازي در سالهاي گذشته و انتقال واحدها به نهادهاي عمومی، منافع حاصله به جاي اینکه صرف بازسازي و توسعه  

 واحدها گردد، از منابع مالی شرکت خارج شده که کلیه این موارد بر ضرورت نوسازي و بازسازي صنایع کشور تأکید دارد. 

معدن و تجارت طرح مذبور را با هدف کاهش مصرف و شدت انرژي و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقاي کیفیت تولیدات داخلی  وزارت صنعت،

 و رقابت پذیري آنها، برنامه پیشنهادي جهت نوسازي و بازسازي بخش هاي اولویت دار رشته هاي مختلف صنعتی، براي اجرا در کل دوره برنامه

  ارایه نموده است. پنجساله ششم توسعه 

ز ا الزم به توضیح است نوسازي و بازسازي صنایع و واحدهاي تولیدي صرفاً محدود به تغییر تکنولوژي یا ماشین آالت نبوده و همزمان اقداماتی

ظر قرار خواهد گرفت. به جمله اصالح ساختار مالی، نیروي انسانی، سرمایه و ... ضروري است که در تدوین دستورالعمل ها و رویه هاي اجرایی، مدن

  طور کلی، نوسازي و بازسازي صنایع کشور جهت نیل به اهداف زیر تأکید دارد:

  کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدي و افزایش رقابت پذیري واحدهاي تولیدي؛ -

  نوسازي خط تولید و ارتقاء فناوري واحدها به منظور تداوم حضور در بازار؛ -

  هاي تولیدي اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی؛اصالح ساختار واحد -
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  افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط، کاهش شدت مصرف انرژي در فرایند تولید و محصوالت تولیدي؛ -

  استفاده حداکثري از ظرفیت هاي تولید و افزایش بهره وري؛ -

  ادرات؛ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي به منظور توسعه ص -

  افزایش توان رقابت تولید داخل در برابر واردات.  -

پیگیري فرایند پیوستن کامل کشور به سازمان تجارت جهانی به منظور فراهم آمدن زمینه هاي رقابت پذیري، بهره وري، کارآمدي و تولید  -

  صادراتی. 

  

   شرکتها فرسودگی وفرآیند کهولت کننده عواملی تسریع  -4

 شدنکوتاه هاي اخیر، سرعت رشد آن بسیار زیاد شده است.هاي اساسی رقابتی یک بنگاه یا سازمان است که در سالیکی از قابلیتتغییرات فناوري 

ست. اگر یک شرکت یا سازمان در چنین محیطی ا شده تبدیل روزمره و عادي پدیده یک به محصوالت در سریع تحوالت و محصوالت عمر چرخه

ها وابستگی به مسیر و عدم تالش براي تغییر و نرفتن به سوي روش تکنولوژي روز تطبیق دهد هرگز توان رقابت را نخواهد داشت.نتواند خود را با 

هاي تامین منابع ها به روشوکار جدید و پویا، عدم انتخاب شرکاي استراتژیک داراي اهلیت مناسب، محدودکردن بنگاههاي جدید کسبو مدل

براي برون رفت از این کهولت،  کند.ها را به سوي آنتروپی و فرسودگی هدایت میهاي انسانی، شرکتهاي فکري و سرمایهدارایی مالی محدود، خروج

یا شرکت متبوع کمک کنند؛ مشروط به آنکه بدانند  و سازمان منابع اصالح یا گسترش ایجاد، به توانندمی هاها و شرکتمدیران اجرایی سازمان

 کاهش جمله از انسانی  مدیریت منابع مدرن هايروش بازار، شبکه توزیع، منابع انسانی توسعه یافته و فناوري ایجاد نمایند. چگونه برند،

د، جهت هاي جدیشناسایی روندهاي بازار و فناوري آشفته، محیط با رویارویی براي جدید عملیاتی هايقابلیت کارگیريبه  سازمانی، ساختار سطوح

هاي عملیاتی موجود با دانش جدید از دیگر سو، باعث ها از یک سو و قابلیت یادگیري به عنوان توانایی نوسازي توانمنديادراك و جذب فرصت

ازسازي واقعی یعنی این که سازمان یا شرکت را که ها از فرسودگی و کهولت به سوي بالندگی حرکت نمایند. از نظر اینجانب بشود تا سازمانمی

  دهد.ب همانند یک موجود زنده است کمک کنیم تا در مواقع بیماري با تیمارداري به موقع و صحیح از بستر بیماري بلند شده و به زندگی خود ادامه

  

  اقدامات بازسازي و نوسازي صنایع  -5

 ورطبه گذاري، ارتقاء منابع انسانی و ...هاي تولید، فناوري، بازار گرفته تا سرمایهدر نظام از توسعهگیرد؛ نوسازي صنعتی محورهاي زیادي را در بر می

ی، نف دانش انسانی، نیروي یا افزارينرم ابعاد هم و کارخانه فیزیک یا افزاريسخت ابعاد هم که است جامعی فرآیند یک صنعتی نوسازي خالصه،

 یک در موجود صنعتی واحدهاي تولیدات کیفی و کمی  افزایش توسعه بازار؛ توسعه مدیریت؛ تسهیل امور قانونی وفناوري طراحی، تولید محصول؛ 

  .شودمی شامل را مشخص صنعتی حوزه

  

  تولیدي محصوالت کیفیت در افزایشنوسازي صنایع تاثیر  -6

اي شود تا نه تنها بازارهافزاید، این موضوع باعث میهاي تولیدي واحدهاي صنعتی، بر کیفیت محصوالت تولیدي مینوسازي تجهیزات و دستگاه

پذیري و حضور در بازار جهانی از اولویت خاصی برخوردار شود. موضوع نوسازي صنایع و موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت

فزایش کیفیت محصوالت تولیدي، هنگامی در اذهان مطرح شد که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی و بازشدن مرزها بر روي تولیدات ا

ردید گرقابتی سایر کشورها پیش آمد. از این رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع و مدیران از فرآیند نوسازي صنایع متوجه دریافت تسهیالت و اعتبارات 

اید در شود، بلکه بروزکردن خطوط تولید خالصه نمیها و نهادهاي نوسازي مورد نظر قرار گرفت. نوسازي صنایع فقط به تجهیز و بهو کمتر بنیان

 زفرآیند نوسازي به مدیریت مالی و سایر عوامل تولید از جمله نیروي انسانی، توجه خاصی مبذول گردد. فرسودگی و استهالك نیروي انسانی نی

اند، اند، بلکه به علت نرخ پائین سواد، داراي چنین شرایطی نبودهچندان از نرخ استهالك تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزي قرار نگرفته

یروي زي تورم نساکه صنایع ایران با موضوع فناوري و نیروي انسانی متخصص و برتر روبه رو شد، بیش از پیش مسئله هزینهویژه از هنگامیبه

رسد که انسانی غیرکارآمد در واحدهاي تولیدي و صنعتی را با این واقعیت روبرو کرد که در ترکیب نیروي انسانی تغییراتی انجام دهند. به نظر می
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توان واحدهارا براي  در شرایط اجراي طرح نوسازي صنایع، اجراي طرح جذب نیروي انسانی کارآمد در واحدهاي صنعتی، تا اندازه زیادي قادر است

  انتخاب نیروي انسانی و نوسازي ساختار نیروي انسانی واحدها افزایش دهد.

اکثر واحدهاي تولیدي و صنعتی با فقر مدیریتی رو به رو هستند، از همین رو جذب نیروهاي انسانی متخصص و کارآمد، در شناخت استعدادها 

د و موثر خواهد بود. به هر حال، جهت افزایش کیفیت محصوالت تولیدي و نیز حفظ بازارهاي براي مدیران و نیروهاي انسانی آینده بسیار مفی

اي قائل گردید، و در این راستا ضمن نوسازي تجهیزات و پذیري و حضور در بازار جهانی، بایستی براي منابع انسانی، اهمیت ویژهموجود و رقابت

  دیده و متخصص اقدام گردد.آموزشهاي تولیدي نسبت به جذب نیروي انسانی دستگاه

  

  نوسازي و  بازسازي هاي توسعه کشور وبرنامهبه  کشور صنعتی میزان توجه مسئوالن -7

ویژه نیروي کار و سرمایه، ارتقاء سطح فناوري وري عوامل تولید بهپذیري صنعت ملی، افزایش بهرهموضوع بازسازي و نوسازي، افزایش توان رقابت

 بخش لیک  هايسیاست هاي توسعه کشور اشاره شده و به طور ویژه درهاي پیشرفته و راهبردي، همواره در برنامهبی به فناوريصنایع کشور و دستیا

طور رسمی وارد فصل ، صنایع کشور با ورود ایران به شرایط پسابرجام به95 سال آغاز با. است گرفته قرار تاکید مورد نیز مقاومتی اقتصاد و صنعت

هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال ترین برنامهجدیدي از شرایط اقتصادي و صنعتی شده و به همین دلیل نوسازي صنایع از کلیدي

  خواهد بود.

 5، 96درصد، در سال  4ابتدا  95فگذاري شده است که در صنایع کوچک در سال گونه هددر طول برنامه ششم بازسازي و نوسازي صنایع این

 20درصد از صنایع کوچک، نوسازي شود؛ به عبارتی دیگر تا پایان برنامه ششم توسعه  25 توسعه درصد و به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم

درصدي  15گذاري ... نوسازي خواهد شد. در صنایع متوسط و بزرگ نیز هدفهزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، فناوري، نیروي انسانی، آموزش و 

  ها در نظر گرفته شده است.در برنامه ششم توسعه براي نوسازي آن

  

  صنایع نوسازي و بازسازي براي صنعت بخش راهبرد -8

گذاري داخلی با توجه به  باشد. با سرمایه گذاران خارجی مناسب رسد در بازسازي و نوسازي صنایع، رویکرد جلب مشارکت سرمایهبه نظر می

سازي صنایع و نوسازي توسط  گذاري خارجی برویم. خصوصی توان مشکالت موجود را حل کرد و باید به سمت سرمایه هاي مالی نمیمحدودیت

افزایی با یکدیگر باعث توانها هاي کوچک و ادغام این شرکت  بخش خصوصی از دیگر اهداف بخش صنعت است. تشکیل کنسرسیوم بین شرکت

  شوند.افزاري میافزاري و هم از نظر نرمهاي سختها ناگزیر به بروزآوري خود هم از جنبهها شده و در این صورت شرکتآن

  

  صنایع نوسازي و بازسازي در ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان عملکرد -9

هاي کهنه، فرسوده و دچار مشکالت صنایع ایران براي آن تاسیس شد، نوسازي کارخانه هاي مهمی که سازمان گسترش و نوسازيیکی از ماموریت

  فنی، مدیریتی و مالی بود.

شد که واحدهاي صنعتی و یا صنایع موجود را به وضعیت اي از اقدامات اصالحی و یا ابداعی اطالق میدر آن زمان، نوسازي صنایع به مجموعه

هاي اولیه تاسیس ایدرو به اصالح صنایع موجود و علمی در یک بازه زمانی برساند. نوسازي صنایع در سال مند بر اساس منطق تجاريرقابت

توان بقاي یک واحد صنعتی را ارزیابی کردکه مندي، میمند سازد. بر اساس توان رقابتکوشید وضعیت صنایع موجود را رقابتپرداخت و میمی

  ست.معموال در یک بازه زمانی معنادار ا

داد گیرنده بود. هرگاه دولت تشخیص میها را در اختیار بگیرد و نوسازي کند؛ بلکه دولت در این باره تصمیمالبته وظیفه سازمان نبود که کارخانه

ع ي صنایکرد و در اختیار سازمان گسترش و نوسازاي ورشکست و تعطیل شده و یا در شرف تعطیل است، کارخانه را موقتاً خلع ید میکارخانه

  گذاشت تا براي نوسازي آن اقدام نماید.ایران می

هاي مذکور به سازمان گسترش پیشنهاد شد. مرحله اول، ده، در شوراي اقتصاد سه مرحله براي کارخانههاي زیانبه لحاظ اهمیت نوسازي کارخانه

ه کها و مرحله سوم، عرضه آنها به صورت مزایده بود. در این میان مقرر شد گرفتن کارخانهاستفاده از قانون حمایت صنعتی، مرحله دوم، تحویل
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ها و رهنمودهاي مراجع ذیربط حاکی از اهمیت ها، حمایتسازمان گسترش به خریدارانی که فاقد قدرت فنی یا مالی بودند، کمک کند. این تالش

اب به حسعنوان امید اصلی براي رفع این معضل رو سازمان بههاي فرسوده و مستهلک بود. از اینده کارخانهویژه رهایی از وضعیت نابسامان و زیان

  می آمد.

توان به مواردي همچون: کارخانه قند چناران، آبکوه، در گذشته، اکثر صنایع فرسوده و ورشکسته توسط ایدرو بازسازي شده است که از آن جمله می

 یشکرن صنعت و کشت تکمیلی بازسازي  ابریشم نوغان، بافت و صنعتبارش، بوشهر، اطلس بهریس، نساجی هايآباد وکارخانهمرودشت و شاه

  .نمود اشاره...  و  بلوچ صنایع گسترش شرکت شهر، قائم نساجی ، تپههفت

هاي منابع مالی، در صورتی که منابع مالی مورد با توجه به محدودیت در خصوص رویکرد آتی ایدرو در فرآیند بازسازي و نوسازي باید بگویم که

 ود،ش تامین المللیبین مالی منابع هاي تملک دارایی،شده، یارانه بخش صنعت و یا طرحادارهنیاز نوسازي ترجیحاً توسط دولت و در چارچوب وجوه 

بندي صنایع و نیازهاي استراتژیک کشور، نسبت به انتخاب صنایع جهت اس اولویتاس بر خود ارزنده تجارب از استفاده با تواندمی دیگر بار ایدرو

  وري و توسعه کل زنجیره ارزش صنعت بشود، اقدام نماید.افزاري که موجب ارتقاي بهرهو سخت افزارينوسازي شامل تمامی فرآیندهاي نرم

   

  ترین مانع بر سر راه بازسازي و نوسازي صنایعمهم -10

 به ربوطم هايشرکت از توجهی قابل تعداد که دهدمی نشان هابررسی .است شده  اي از صنایع کشور، به دلیل کمبود نقدینگی تعطیلبخش عمده

درصد ظرفیت فعالند و این  50 با تنها نیز بزرگ صنایع از برخی. کنندمی کار ظرفیت حداقل با نیز مابقی و فعالند نیمه متوسط و کوچک صنایع

ر دها نیز به همین نسبت کم کار شوند. علت اصلی این رکود، کمبود نقدینگی و سرمایه شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آننکته باعث می

اي جز ادامه رکود تولید، گردش، فرسودگی خطوط تولید، ضعف فناوري و مشکالت مدیریتی است که در صورت ادامه این وضعیت، هیچ آینده

اد صها و قوانین رنگارنگی که بر فضاي اقتنشدن سهم هدفمندي یارانهتوان انتظار داشت. پرداختها را نمیتعطیلی و نهایتا انحالل بسیاري از شرکت

ده هاي اقتصادي هستند؛ کشورهاي تولیدکننو صنعت حاکم گردیده، سبب شد که صنعت به شدت بیمار شود. کشورهایی که در دنیا صاحب کرسی

اي را به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژهصنعتی هستند و این صنعت است که سبب می

اي نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. در شرایط کنونی، هاي توسعهصنعتگران، کمبود نقدینگی است ولی عدم اجراي طرح دغدغه فکري

 ستاد در د.باشها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است که این خود مشکلی مزید بر همه مشکالت صنعتگران میتعامل بانک

 است شده مصوب صنعت بخش وظیفه عنوان به متوسط و کوچک بنگاه 7500 سازيفعال و گردش در سرمایه تامین متی،مقاو اقتصاد فرماندهی

  شود.ها محسوب میوثر براي رفع مشکالت بنگاهم گامی که

   

  براي حمایت از بازسازي و نوسازي صنایع دولت تمهیدات -11

درصد  35ها، مصوب شده است که از محل هدفمندي یارانه، بخش صنعت یارانه، موضوع هدفمندي 1395قانون بودجه سال  14در ذیل تبصره 

جهت پرداخت یارانه سود تسهیالت به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدمات فنی و مهندسی، گردشگري و صادراتی و 

  ابد.درصد جهت حمایت از نوسازي صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژي اختصاص ی 15

 هايشرکت با همکاري زمینه آمدن وجود به با. است شده فراهم صنایع المللی درهاي معتبر و تراز اول بیندر دوران پساتحریم، امکان حضور شرکت

هاي خارجی، بدون شک توانمندي و تخصص داخلی کشور تقویت جذب سرمایه امکان شدنفراهم نیز و کاروکسب براي بازارهایی ایجاد و المللیبین

 ايبایست برنامههاي خارجی میگردد. براي بازسازي و نوسازي، سرمایهشود و زمینه جذب فناوري و رشد و بازسازي صنایع مختلف مهیا میمی

  راهبردي تدوین و بر مبناي آن عمل کرد.

هاي کلی ها براي واگذاري در راستاي اجراي تکالیف قانون اجراي سیاستسازي بنگاههایی را در راستاي آمادههاست که دولت حمایتالبته سال

 بخش به بنگاه واگذاري مقدمات اگر که شده بینیپیش شرایطی مذکور، قانون 19دهد براي مثال در بند ب ماده قانون اساسی، انجام می 44اصل 

شود، وزارت امور اقتصادي و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاري واگذاري میام اصالحات ساختاري، بنگاه قابل جان با ولی نباشد فراهم خصوصی

قانون اساسی  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 29ماده  8کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید. بند مشخص می

  ها جهت واگذاري تاکید دارد.سازي بنگاهل نیروي انسانی و آمادهنیز بر بازسازي ساختاري، تعدی
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ندارد.  ینکته مهم درباره این دو بند قانونی این است که این نوع بازسازي عمدتاً از نوع بازسازي ساختار منابع انسانی است و به امور فنی توجه

گذاران هاي مادرتخصصی انجام شود یا با مشارکت سرمایهید با منابع داخلی شرکتبنابراین بازسازي فنی که بیشترین منابع مالی را نیاز دارد یا با

  ها.خارجی و یا از منابع هدفمندي یارانه
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  پیشنهادات

   بندي صنایع براي جذب سرمایهاولویت -الف -

  کند، نمیدار اشاره دارد و صرفا ارائه یک فهرست کمکی به توسعه صنایع قانون برنامه ششم صرفا به تعیین فهرست صنایع اولویت 46ماده

براي آنکه مشخص شود، هر بخش در قبال این  ضرورت تدوین بسته سیاستیها، بر این اساس، افزون بر تهیه فهرست اولویت

  هاي تعیین شده نیز سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت است.بر مبناي اولویت ها چه وظایفی دارداولویت

  در بند (ح) این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و

و افزایش بازدهی و ارتقاي کیفیت تولیدات داخلی و بازسازي صنایع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژي و آالیندگی 

 همچنینذیري آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی کند. دولت موظف است، اقدامات حمایتی و تشویقی و رقابتپ

  پیش بینی کند. تأمین تسهیالت اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی

ر وهله نخست باید این مساله را مورد واکاوي قرار دهیم که آیا تهیه فهرست، اقدام صحیحی است؟ توجه : دیدگاه بخش خصوصی د

نعتی هاي صها در تناقض باشد یا اگر این فهرست منطبق با واقعیتاگر دولت فهرستی ارائه کند که با نظر بخش خصوصی و تشکل

  کشور نباشد، به اتالف منابع منتهی خواهد شد.

  ین استراتژي اقتصادي و استراتژي صنعتیضرورت تعی -ب

 هاي اقتصادي و صنعتی پیش از طراحی استراتژي با توجه به دیدگاه بخش خصوصی درهیچ کشوري سابقه نداشته است که اولویت

نداده  خصورت گیرد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با وجود چندین بار تدوین استراتژي صنعتی، اتفاقی ر

 است

 هاي کالن ضرورت تعریف دقیق صنعت در برنامه  

 هاي حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش هاي فراوانی از کشورهاي صادرکننده نفت و ایران حاکی از آن است که سیاستتجربه

،این ابع مالی دولتی و بانکی منجر شده استجویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادي و توسعه نامتوازن و اتالف مندولتی، رانت

بخش اي اما وضعیت تولید رضایتهاي توسعهرغم این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامهها را مطرح کرد که چرا بهپرسش

تولید اختصاص داشته است درصد احکام حمایت از تولید به تامین منابع مالی به ویژه تسهیالت بانکی به  20نیست؟ مثال چرا با آنکه 

  شود؟میها به عنوان مهمترین مساله تولید مطرح اما همچنان دریافت تسهیالت از بانک

  تشتت آرا در سیاستگذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد در خصوص راهکارهاي رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژي

  ها بر فضاي کسب و کار حاکم بوده است.ها طی دههکننده نوع حمایتیریتمشخص توسعه صنعتی و عدم وجود یک نهاد مرکزي مد

 سیر گیري کشور نسبت به لزوم تغییر منیازهاي تحقق این انتظارات دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح باالي تصمیمپیش

  اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن است. 

 نگري در اصالحات اقتصادي، همراه کردن یا حداقل نگري و جزئیسیاستی و اجتناب از بخشیهاي اجراي کامل و غیرگزینشی بسته

ی هاي اداري و اجرایی و کارشناسجویی براي افزایش ظرفیتنفع و چارههاي ذياتخاذ تدابیري براي مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه

  هاي دولتی از جمله این اقدامات است.دستگاه

 االجل آمریکا طه با همسایگان با توجه به پایان ضربتقویت راب -

 بارسال یک 5لزوم نوسازي صنایع هر  -

وري تولید کاهش پیدا نکند بروزرسانی شود، گفت: براي آنکه بهرهبار احساس میسال یک 5آالت هر روز کردن ماشینلزوم نوسازي و به -

  بار ضروري است.سال یک 5صنایع هر 

  قیمتی ارزانتامین منابع بانک  -

  گذاري تقویت و افزایش سرمایهنمودن و آسان  

 وضعیت تولید بر ساماندهی و گري و نظارت بیشتر کاهش تصدي  
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  آالت به کشور ورود ارزان و آسان فناوري و ماشینبراي هاي مناسب تعرفهوضع 

 ها بنا بر شرایط به تامینمصرف تا با شناسایی عارضهتا زمان چرخه مواد اولیه و عارضه یابی از دارنوسازي با تمرکز بر صنایع اولویت 

 .آالت، اصالح ماده اولیه و... اقدام شودمنابع، آموزش، نوسازي ماشین

  صنایع کشور شناسنامه دقیقی از تجهیزات، فرآیند تولید، پیشینه فعالیت و و لزوم تغییر کاربريبا شناسایی دقیق بروزرسانی صنایع... 

سبی اند داد اما برآورد نتوان آمار دقیقی از صنایعی که فرسوده هستند یا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیدههمین دلیل نمی به ندارند

 براساس شواهد گویاي آن است که بسیاري از صنایع فرسوده هستند و ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادي ندارد.

هاي مازاد هستند که زمانی بازار مناسب داشتند رش ماشینی و... داراي ظرفیتطور مثال، صنایعی همچون کاشی و سرامیک، فبه 

ر هاي روز تغییها صنعت ماکارونی است که تعداد زیادي ازواحدها با تغییر فناورياند. نمونه موفق تغییر کاربرياما اکنون اشباع شده

  .ستکاربري دادند و تنها چند واحد صنعتی با ظرفیت بزرگ باقی مانده ا

 ترین شود و منابع انسانی یکی از مهمآالت و منابع مالی خالصه نمیمشکالت صنایع تنها در ماشین آالت نیستوسازي فقط ماشینن

برند،بنابراین تفکر حاکم بر صنایع به نوسازي روز رنج میحاضر صنایع از نبود مدیریت بهمحورهاي صنعتی مغفول مانده است. درحال

هاي نو و اتوماسیون مدرن و... همه در گرو تفکر پذیري، استفاده از فناوريوتوسعه، انعطافوري، گسترش تحقیقبهرهنیاز دارد. رشد 

 .مدیریت سازمانی است

 وري باشد. البته در این تواند نویدبخش ارتقاي بهرههاي منابع براي نوسازي صنایع میتسریع در پرداخت تسهیالت و رفع محدودیت

ار مسیر دخصیص منابع به صنایع داراي اهمیت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با شناسایی درست صنایع اولویتمسیر نحوه ت

 .روشنی براي تسهیالت نوسازي صنایع فراهم کند تا اثربخشی این منابع در تولید به خوبی در سال آینده نمایان شود

  توضیح آنکه:

ماده به حمایت از تولید اختصاص داشته است. بیشترین مواد حمایت از تولید  160هاي اول تا ششم توسعه، امهماده قانونی برن 872از مجموع   -1 

قانون  6حکم مربوط به حمایت از تولید در  358در قانون برنامه چهارم و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول بوده است. عالوه بر این، 

  یشترین احکام در قانون برنامه چهارم و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه بوده است.برنامه توسعه وجود دارد. ب

 16دهد که این وزارتخانه جز اعطاي تسهیالت میبررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان  -2

ر شود. این دمیدهد که درك این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خالصه مینداشته است. این نشان  هزار میلیارد تومانی اقدام دیگري

  حالی است که بسیاري از کسانی که در صف دریافت این تسهیالت قرار دارند، داراي بدهی معوقه بانکی هستند. 

   

 




