«تقسیم کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال»

 -1یکبار دیگرتوسط مدیریت های تحت نظر معاونت های تولیدی وزارتخانه با مشارکت انجمن های
تولیدی و انجمن های مصرف کننده ،تعرفه های گمرکی سر راه واردات بررسی شود ،به
هزینه های حمل کاال از مبادی مختلف به کشور نیز توجه شود ،چنانچه اصالحاتی در نظام
تعرفه ای با دید حمایت از تولید داخلی الزم است صورت گرفته  ،بررسی و پیشنهاد شود.
 -2در کوتاه مدت ،چنانچه پرداخت یارانه به واحدهای صنعتی ضعیف موجبات رشد و ماندگاری
واحدهای تولیدی را فراهم می آورد ،اینگونه واحدها شناسایی و لیست آنها اعالم شود .این
قبیل یارانه ها متوجه واحدهای تولیدی جدیدی خواهد بود که تازه به راه افتاده اند و چند سالی
حمایت از آنها ضروری ارزیابی می شود.
 -3بازبینی مجدد موانع فنی و استانداردها که معموالً با تکیه بر استانداردهای جهانی صورت
می گیرد ،این اقدام از ورود کاالهای غیر کیفی و ارزان قیمت به داخل که می تواند به تولید
داخلی لطمه بزند ،جلوگیری می نماید .کارگروه سه جانبه متشکل از نمایندگان سازمان ملی
استاندارد ،ادارات کل تولیدی مرتبط و انجمن ها و تشکل های تولیدی ذیربط بایستی به موضوع
فوق الذکر بپردازند.
 -4عرضه کاالهای خارجی که مشابه تولیدات داخلی دارد و ممکن است به تولید داخلی لطمه بزند
همانند اقداماتی که در سال گذشته برای الزام دارا بودن نمایندگی رسمی و یا شبکه خدمات بعد
از فروش اجرا شد ،با گسترش بیشتر و تحت پوشش درآوردن لیست بیشتری از کاالها توسط
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تعقیب شود .شایان ذکر است اقدامات صورت گرفته برای
نمایندگی فروشندگان الستیک و لوازم خانگی آثار مثبتی داشته است.
 -5ترغیب رقبای خارجی که مشابه تولیدات داخلی ایران ،به تولید می پردازند و کاالی آنها به انواع
و اقسام روش ها وارد بازار ایران می شود ،به سرمایه گذاری مشترک ،تولید مشترک و یا اینکه
واحدهای تولید کننده داخلی بخشی از تولید در زنجیره محصول را با شرکای خارجی شریک
شوند تا زمینه ساز مشارکت آنها در توسعه تولیدات داخلی فراهم شود.
 -6توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی انواع و اقسام کمپین های حمایت از تولید داخلی با
برنامه ریزی های منسجم و کارآمد ،بایستی حس ملی گرایی نسبت به مصرف کاالهای ایرانی در
کشور بوجود آوریم.
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 -7لیست کاالهای تولید داخلی که دستگاهها و وزارتخانه حق خرید نوع خارجی آن را ندارند
مجدداً بازبینی و توسعه یابد و اقالم جدیدی به آنها اضافه شود و دامنه شمول آن برای
موسسات عمومی و نهادهای انقالبی نیز توسعه یابد.
 -8تزریق نقدینگی برای بقاء و رشد بعضی از واحدهای تولیدی ضروری است ،تعویض ماشین آالت
برای نوسازی افزایش بهره وری در بعضی از رشته های تولیدی ضروری است ،رقابتی کردن
بنگاهها با تامین منابع مالی ارزان قیمت اقدامی است که از سوی بانک ها و با کمک دولت
بایستی دنبال شود.
 -9در سال گذشته قرار بود اقدامات جدی با صدور کارت اعتباری خرید برای محصوالت داخلی،
جهت تشویق خرید محصوالت داخلی فراهم شود ،متاسفانه به دالیل مختلف این همکاری از
سوی شبکه بانکی صورت نگرفت و در نهایت با تعداد محدودی کارت خرید اجرا شد که الزم
است امسال با جدیت و اختصاص منابع الزم و کاهش کارمزد بانکی این اقدام در سطح وسیع
تری دنبال شود.
 -11وضع سهمیه کمی ( ) quotaبرای واردات در اقالمی که کسری بازار محدود است می تواند در
دستور کار مدیریت های تولیدی قرار گیرد و پیشنهادات الزم در این خصوص ارائه شود.
 -11از استانداردهای زیست محیطی و استانداردهای ایمنی استفاده شود تا واردات بعضی از کاالها
ممنوع شود.
 -12موض وع آیین نامه ارسالی به دولت برای وضع عوارض آنتی دامپینگ از طریق دفتر دولت و
کمیسیون های مرتبط پیگیری شود تا هرچه سریعتر با کاالهای وارداتی ارزان قیمت بتوان
برخورد نمود.
 -13اختصاص نرخ ارز گران قیمت (ارز متقاضی) برای واردات کاالهایی که تولید مشابه داخلی دارد
ضروری است و همانند سال گذشته این اقدام بایستی به صورت تدریجی انجام شود تا آثار و
تبعات افزایش نرخ ارز را نداشته باشد.
 -14بخشی از کاالهای وارداتی با استفاده از نام و نشان محصوالت داخلی است ،بایستی ضمن ثبت
محصوالت داخلی و با استفاده از قانون ثبت مالکیت معنوی اجازه واردات به کاالها با نام و
نشان داخلی داده نشود.
 -15شناسایی و معرفی طرح ها و پروژه هایی که هر کدام میتواند زمینه ساز اشتغال و توسعه
زیرساخت ها باشد ،مثالً متحول کردن جاده ها ،پل ها ،تجدید ساختار ساختمان های دولتی،
اجرای طرح های بهسازی نیروگاهها ،بهسازی واحدهای آلوده کننده محیط زیست و امثالهم.
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 -16وضع یک سری مقررات اداری همچون تعریف ویژگی های بسته بندی ،نوع برچسب روی
بسته بندی ،انواع و اقسام مدارک مورد نیاز و از این قبیل تا واردات کشور را محدود نماید.
 -17توسعه صادرات متضمن رشد تولید و اشتغال خواهد بود ،فلذا اختصاص یارانه و یا اجرای سبد
حمایت از صادرات غیرنفتی ضروری است.
 -18برای دستگاههای دولتی که بتوانند نیازهای خود را از بازار داخلی تامین نمایند نرخ های
ترجیحی و یا تشویقی به اشکالی مختلف دیده شود .حتی پرداخت یارانه غیر مستقیم برای
خرید داخلی
 -19برای بعضی از کاالها مجوز واردات پیش بینی شود.
 -21تعریف مجددی از فهرست کاالهای استراتژیک که جنبه حیاتی و سیاسی دارد و خود کفایی
در آنها در شرایط فعلی ضروری است و بایستی برنامه محدودیت واردات برای اقالم مشابه آن
را اجرا نمود.
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