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ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ و دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد ﺗﺎ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﮑﺎری را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ روﻧﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در
ﮐﺸﻮر ﺳﺎز ﺧﻮد را ﮐﻮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ درﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻮرﯾﺴﻢ و … وﺟﻮد دارد ﺗﺎ در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اداﻣﻪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ورود ﮐﻨﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﺮدم را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد۹۵ :

درﺻﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪای
ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪای ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
آن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
را ﺑﭙﺮدازد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود:در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺪود  ۱۴ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۲۰ﺗﺎ  ۲۴درﺻﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای روﺑﺮو
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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