وﻋﺪه ﻧﻌﻤﺖزاده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ۴۵۰
ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری
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وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد  ۴۵۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﮐﻪ از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ۱۷ﺗﯿﺮ ﻣﺎه( در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺳﺘﺎری و ﺻﺎﻟﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ﺑﻮد و ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻣﻨﻔﯽ  ۱۰درﺻﺪی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
روزﻣﺮه ،واﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ و
ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺎت در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎز
ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﺷﺪ
اﺷﺘﻐﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی در
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۴ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی

اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﯿﺪات ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن
ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺻﺎدرات
 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﭼﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ،اﻋﺘﺪاﻟﯽ و دارای اﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ
ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و از
دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪای از  ۱۵ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ۲۰
ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی راﮐﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰۰واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۵۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر از  ۵۸۰۰دﻻر ﺑﻪ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر و ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺖ از  ۵۲۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
درآﻣﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺪی ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮار

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﺣﯿﺎء و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﺻﻨﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﯾﺠﺎد و ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﯿﺰ
اﯾﺠﺎد  ۴۵۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺒﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﮐﺴﺎﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺑﻮد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻨﻔﯽ  ۴۱ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻔﺖ رﺳﯿﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در
ﺳﺎل  ۱۴۰۴ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در  ۱۴۰۰ﺑﻪ ۱۳۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در  ۱۴۰۴ﺑﻪ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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