
 

 

  

 های آرک گروه شرکت
 و کارآمد د نرم افزارهایی مطمئن، هوشمن

 چرخه تولید برگردندراکد به تولیدی واحد 0977باید  59تا پایان سال 
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 وری و منابع انسانی دست می یابیددر سایت آرک به جدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنا

 چرخه تولید برگردندراکد به تولیدی واحد 0977باید  59تا پایان سال 

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیالت دولتی  21معاون وزیر صنعت گفت: از مجموع 

شود تا پایان سال، بینی میها معرفی و پیشواحد به بانک 2111اند، قیمت ثبت نام کردهارزان

 .برگردندواحد به چرخه  0011

 0011علی یزدانی با تشریح آخرین وضعیت اختصاص تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط گفت: 

واحد تولیدی تا پایان سال جاری باید از حالت رکود خارج شده و به چرخه تولید برگردند، این 

وزارتخانه که خود  تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در حالی

هزار طرح صنعتی  1هزار واحد کوچک و متوسط و  21هزار واحد را در نظر گرفته که شامل  21

هزار نفر در سامانه بهین یاب برای دریافت این تسهیالت  21است که تا به امروز هم نزدیک به 

 .نام کرده اندثبت

نام پرونده افرادی که ثبت ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:به گزارش اقتصاد آنالین

گیرد و سپس به کارگروه تسهیل و رفع موانع اند در کمیته بررسی استانها مورد بررسی قرار میکرده

شوند و که در صورت تصویب در این کارگروه، آنها برای دریافت تولید وزارت صنعت ارجاع داده می

 .اندواحد به بانکها معرفی شده2111وام به بانکها معرفی خواهند شد. تاکنون نیز حدود 

هزار میلیارد تومان  2۱وی تصریح کرد: مبلغ کل رقم در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیالت 

است؛ اما اینکه هزار واحد معرفی شده چه میزان تسهیالت از بانک دریافت کنند، بستگی به نظر 

ت اختصاص یافته به این هزار واحد توان برای مجموع رقم تسهیالبانک دارد و آن زمان است که می

 .را مشخص کرد

کنیم و رسالت داریم که به گفته یزدانی، خروج از رکود بحث دیگری است که ما پیگیری می

بینی شده واحدهای تولیدی را از وضعیت فعلی نجات دهیم، بر همین اساس در برنامه امسال پیش

 .ید شوندواحد صنعتی تا پایان سال وارد چرخه تول 0011تا 
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