ﺗﻔﮑﯿــﮏ وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و
ﺗﺠﺎرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
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وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ,ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ,ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖزاده اﻣﺮوز  ۱۹ﻣﺮداد در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ روز ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ
دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻃﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻃﺮح اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ادﻏﺎم وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻨﺎف از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﺎر ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺘﺼﺎدی آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺷﺎﻏﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت
زودی ﺣﻞ ﺷﻮد.
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وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺘﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی

را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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