
چند ســالی اســت که مقام معظم رهبری مطابق رسم و قانونی 
نانوشــته، هم زمان با لحظه تحویل سال در سخنان نوروزی شان 
اقدام به نام گذاری آن ســال می کنند. این نام گذاری در سال های 
اولیه بیشــتر به مفاهیم و مناسبت های مذهبی اختصاص داشت و 
چند ســال اول به نام پیامبر اعظم )ص(، امام علی )ع( و ســایر 
عناوین مذهبی نام گذاری شــد اما رفته رفتــه و با توجه به میزان 
اهمیت، پــای موضوعات دیگــری از قبیل فرهنگــی، اجتماعی 
و اقتصادی نیز به این برنامه کشــیده شــد. مفاهیم و موضوعات 
اقتصادی به دلیل افزایش مشــکالت اقتصادی سال های اخیر و 
دغدغه هایی که در ســطح جامعه و میان آحاد مردم مطرح است 
بیشترین سهم را از نام گذاری ســال های واپسین داشته است. 
بر همین اساس مقام معظم رهبری ســال ۱۴۰۰ را همانند چند 
ســال اخیر به موضوعات اقتصادی اختصاص داده و سال »تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری و تاکید کردند که »شعار 
انقالبی جهش تولید امسال باید با حمایت همه جانبه و رفع موانع، 

کامل محقق شود«.
تاکید بر موضوع تولیــد و اهمیت پرداختن به آن به اندازه ای واضح و 
مبرهن است که نیازی به واکاوی بیشتر ندارد اما باید دید چه عواملی 
باعث شــده تاکید چندین ساله بر این موضوع و حتی نام گذاری های 
مشــابه ظرف ســال های اخیر، نتوانســته به رفع موانع و برداشتن 

مشکالت از سر راه تولید و صنعت کشور کمک کند.
عوامل متعددی در تحقق رونق تولید دخیل هستند که نبود یا ضعف 
هرکدام از این موارد می تواند در تحقق و روند روبه رشد تولید در 
کشور خلل ایجاد کند. ایجاد ثبات در اقتصاد کالن، استفاده بهتر از 
ظرفیت ها و منابع داخلی، ارتقای نظام مدیریتی و همکاری بیشتر 
قوای ســه گانه برای شناســایی مقررات و موانع زدایی از جمله 
مهم ترین این عوامل هستند که انتظار می رود در یک برنامه ریزی 

بلندمدت و نگاه معطوف به آینده لحاظ شوند.
از ســوی دیگر در مســیر فعالیت واحدهای تولیدی و توســعه 
ســخت افزاری و نرم افزاری آنها موانع متعــددی وجود دارد که 
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شــناخت صحیح و تالش در راستای رفع این موانع می تواند به همان اندازه 
تاثیرگذار باشــد. بروکراسی دست و پا گیر در سیســتم اداری کشور، ضعف 
قوانین و مقررات، نداشــتن نقدینگی کافی، ناتوانی در جذب ســرمایه های 
خارجی، فرسودگی و قدیمی بودن برخی از ماشین آالت و دستگاه ها، شفاف 
نبودن مناســبات و فضای کسب وکار )متاثر از مسائل کالن داخلی و خارجی( 
و مسائل و مشکالت بانکی، مالیاتی و گمرکی از مهم ترین موانعی هستند که 
پرداختن جامع و کارشناســانه به هرکدام از این موارد به مطالب جداگانه و 

مقاله هایی مفصل نیاز دارد.
عالوه بر مسائل کالن و عمومی که در باال به آنها اشاره شد، موضوعات فرعی 
و مقطعی همچون تورم باال، تحریم های ظالمانه آمریکا، مشــکالت ناشی از 
کرونا، جذاب تر شــدن بازارهای غیرمولد برای سرمایه گذاران )بازار سکه، 
طال، ارز، خودرو و...( و نوســانات نرخ ارز نیز از دیگر عواملی اســت که در 

شرایط کنونی بیشترین ضربه را به بخش تولید وارد کرده اند.
در همین راستا، ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی، 
به عنوان مرجع قانونی پشــتیبانی کننده از واحدهای تولیدی و همچنین مانع 
زدایــی از فعالیت های مرتبط با چرخه تولید، تــالش می کنند با بهره گیری 
از ظرفیت های قوانین »رفع موانــع تولید رقابت پذیر« و »ارتقای نظام مالی 
کشور« و با هم افزایی دستگاه های عضو ستاد، نسبت به رفع موانع، تسهیل 
ســازی و پشــتیبانی از عوامل فعال در چرخه تولید اقــدام و زمینه تحقق 
حداکثری منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در راســتای 

جهش تولید را فراهم کنند.
بنا به گفته معاون اقتصادی وزیر کشــور و قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، این ســتاد در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید 
و مانــع زدایی اقداماتی را در دســتور کار قرار داده و بــا همکاری اعضای 
ستاد، کارگروه های استانی و سایر دســتگاه های اجرایی، موانع و مشکالت 
این بخش را شناســایی کرده و پیگیری های الزم را در جهت برطرف شدن 
موانع و تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن در فضای 

اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می دهد.
بااین حال، تالش ها و فعالیت هایی که ظرف چند ســال اخیر در ســتادها و 
کارگروه های متعدد ایجادشــده در نهادها و سازمان های مرتبط با امر تولید 
صورت گرفته، به اندازه ای نبوده که تولیدکنندگان و فعاالن عرصه های مختلف 

صنعت با خیالی آسوده تنها به امر تولید اشتغال داشته باشند و همواره بخشی 
از نگرانی این عزیزان به مشــکالت خلق الساعه و مصائب دامنه دار و قدیمی 

بخش تولید اختصاص داشته است.
نباید تردید داشــت که برای تحول اقتصادی کشور، نیازمند اقتصاِد فرهنگی 
جامع، پویا و پایداری هستیم و در این مسیر بایستی تالش برای دگرگونی های 
قانونی، ایجاد زیرســاخت  های مناســب و تولید علم و تکنولوژی مورد نیاز، 
هم زمان صورت پذیرد چراکه آینده منطقی این فرایند، تقویت ســهم بخش 

فرهنگ در صنعت، اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود. 
متاسفانه دولتمردان و سیاست گذاران ما توجه شایسته و بایسته ای به نقش 
توسعه فرهنگی و میزان اثرگذاری این مقوله در کاهش معضالت کلی جامعه 
ازجمله مشــکالت اقتصادی ندارند. اگرچه در مقام شــعار همواره فرهنگ و 
ابــزار و ادوات آن به عنوان تاثیرگذارترین عنصــر در تعالی جامعه و ارتقاء 
زیرســاخت های مادی و معنوی آن شناخته می شــوند اما در عمل، جایگاه و 
نقش فعالی بــه این مقوله اختصاص داده نمی شــود و این مهم نزد برنامه 

ریزان اقتصادی کشور همچنان مهجور است.
ما اصحاب جراید و نشــریات به عنوان بازوی فرهنگی و رکن اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی صنعت وظیفه داریم بر نقش تاثیرگذار و بی بدیل فرهنگ، 
دانش و آگاهی در بدنه صنعت و اقتصاد کشــور تاکید کرده و با روشنگری 
و خــردورزی، صنعتگران پرتالش و تولیدکنندگان خســتگی ناپذیر را در 
برداشتن موانع متعددی که بر سر راهشــان قرار دارد یاری رسانیم. اگر 
هر فرد در جایگاه قانونی خود و هر نهاد و ســازمان به میزان مسئولیت و 
وظیفه تعیین شده اش تالش کند، بی شک قدم اول در برداشتن موانع پیش 
روی تولید و پشــتیبانی از تولیدکنندگان برداشته شده است و امیدواری ها 
برای قرارگرفتن قطار صنعت و تولید در مسیر توسعه و پیشرفت بیشتر و 

بیشتر می شود.
در همین راســتا، ماهنامه پنجره ایرانیان به عنوان اولین نشــریه اختصاصی 
صنعت دروپنجره کشــور آمادگــی خود را برای چاپ و انتشــار کلیه اخبار، 
رویدادها، مقــاالت و مطالب علمــی و فنی محققــان و صنعتگران عرصه 
دروپنجره کشــور اعالم می دارد و تالش می کند بســتری مناسب و درخور 
شان و جایگاه عزیزانمان در این صنعت برای توسعه و ارتقاء سطح علمی و 

فرهنگی صنف و صنعت دروپنجره مهیا کند.


