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 وری و منابع انسانی دست می یابیددر سایت آرک به جدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنا

 تراشی کند، باید برودواحد تولیدی مانع 0077هرکس در احیای 

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر بر برنامه دولت براي حركت درآوردن 

واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد تاكيد كرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این برنامه را با جدیت 

  .واحد توليدي باشيم 0077پيگيري كند تا شاهد احياي دست كم 

 

اسحاق جهانگيري در این جلسه با اشاره به برنامه دولت براي شناسایی و به حركت درآوردن واحدهاي توليدي نيمه 

شاهد فعال و راكد در سطح كشور، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این برنامه را با جدیت پيگيري كند تا 

 .هزار و پانصد واحد توليدي در سطح كشور باشيم 0تحقق هدفگذاري انجام شده یعنی احياء دست كم 

 

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به بخشنامه بانك مركزي كه به بانكهاي عامل ابالغ و بر ضرورت حمایت 

رالعمل الزم از سوي بانك مركزي به بانكهاي از واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد تاكيد شده است، افزود: دستو

عامل ابالغ شده تا واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد كه قادر به احياء و راه اندازي مجدد هستند، بتوانند از 

 .امكاناتی نظير سرمایه درگردش و تسهيالت برخوردار شوند كه البته اجراي این مهم نيازمند پيگيري مجدانه است

 

ادامه داد: راه اندازي توليد داخلی و احياء واحدهاي راكد و نيمه فعال، اراده اي ملی است كه از سوي جهانگيري 

مقام معظم رهبري و رئيس جمهور مورد تاكيد قرار گرفته و اگر مسئولی در هر دستگاه اعم از اجرایی یا بانكی 

تصاد مقاومتی است و باید مسئوليت خود را به تراشی كند، به معناي اخالل در اجراي اقبخواهد در این مسير مانع

 .دیگري واگذار كند

معاون اول رئيس جمهور با یادآوري برگزاري مستمر جلسات مربوط به طرح اصالح نظام بانكی، خاطرنشان كرد: 

م بانكی اميدوارم این طرح هرچه زودتر نهایی و ابالغ شود تا بتوانيم شاهد اصالح نواقص و رفع مشكالت فعلی در نظا

 .كشور باشيم

 

جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از روند اجراي مصوبات ستاد و 

پيگيري عملكرد دستگاههاي اجرایی در جهت اجراي اقتصاد مقاومتی، از فرهاد دژپسند دبير ستاد و رضا ویسه 

مهور خواست، عملكرد و ميزان پيشرفت برنامه هاي اقتصاد مقاومتی معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئيس ج

ر آثا شاهد ها، برنامه مرتبط با دستگاههاي اجرایی را به صورت مستمر رصد كنند تا با اجراي هرچه دقيق تر این

 .مثبت عملياتی شدن اقتصاد مقاومتی در كشور باشيم
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 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

وي توسعه صادرات را یكی از برنامه هاي اصلی دولت و نيز یكی از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: 

باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، بسته اي كه براي حمایت از توسعه صادرات تدوین و ابالغ شده 

 انجام دهنداست را پيگيري و دستگاهها تعهدات اعالم شده را بموقع 

 

معاون اول رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم تمركز ویژه بر كشورهایی كه هدف اصلی صادرات غيرنفتی ایران 

هستند، گفت: باید با استفاده از تجربيات موفق سایر كشورها در زمينه صادرات غيرنفتی و نيز استفاده از توان بخش 

 .ي پسابرجام براي افزایش صادرات غيرنفتی كشور داشته باشيمخصوصی، حداكثر بهره مندي را از فرصت ها

 

در این جلسه كه وزراي نيرو، نفت، دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، 

صنعت، معدن و تجارت، ریيس سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، ریيس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي كشور، معاون ریيس جمهور در امور مجلس، معاون علمی و فناوري ریيس جمهور، معاون اجرایی ریيس 

جمهور، مشاور ریيس جمهور در امور اقتصادي، ریيس كل بانك مركزي، ریيس اتاق بازرگانی و ریيس هيات عامل 

گزارشی از اقدامات انجام شده در صندوق توسعه ملی نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 .راستاي پيگيري مصوبات جلسات پيشين ستاد ارائه كرد

 

دبير ستاد همچنين گزارشی از روند اجراي برنامه هاي برون گرایی اقتصاد مقاومتی ارائه كرد و پس از آن 

ز فرصت هاي پسابرجام، راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتی كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه استفاده ا

هماهنگی و وحدت رویه در برنامه هاي صادراتی و نيز تدوین نقشه راه براي تعامالت تجاري و اقتصادي، از مهمترین 

 .محورهایی بود كه مورد بحث قرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ گردید

 

ستاي احيا و به حركت درآوردن توليد در ادامه این نشست، دبير ستاد، گزارشی نيز از اقدامات انجام شده در را

داخلی ارائه كرد و ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسات كارگروه هاي مرتبط، نتایج و دستاوردهاي این 

 .جلسات را بيان كرد

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز در همين راستا به ارائه گزارشی از كارگروه هاي برگزار شده در راستاي به حركت 

ن توليد داخلی و راه اندازي واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد پرداخت و گفت: جلسات كميته هاي فرعی درآورد

نيز در این زمينه در سطح استان ها تشكيل شده و كارگروه هاي استانی در حال معرفی واحدهاي توليدي راكد و 

 .داً فعاليت خود را آغاز كنندنيمه فعال به بانك هاي عامل هستند تا بتوانند با اخذ تسهيالت، مجد
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دبير ستاد در بخش پایانی این نشست، گزارشی از طراحی سامانه نظارت و ارزیابی عملكرد دستگاه هاي اجرایی در 

خصوص پروژه هاي اولویت دار براي تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه كرد و گفت: عملكرد دستگاههاي اجرایی از طریق 

 .رزیابی خواهد بوداین سامانه قابل بررسی و ا

 

دبير ستاد همچنين از راه اندازي پایگاه اطالع رسانی دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: این 

كند و در خصوص موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی پایگاه اطالع رسانی به زودي فعاليت رسمی خود را آغاز می

 .هد كردبه صورت دقيق اطالع رسانی خوا
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