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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ،ﺻﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﯾﺎ اﻧﻔﮑﺎک
دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ »ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ« و »ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ
و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ و ﺿﺮورت ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮی و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی( ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ادﻏﺎمﻫﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﻦ اﻗﺪام و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ادﻏﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮔﻔﺖ :ﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻟﺰوم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در راﺳﺘﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ زﻧﺠﯿﺮهای
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ،واردات ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮاوری ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات ،ﻧﻈﺎرت در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﮕﺎه ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺿﺮورت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی،
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺣﺠﻢ دوﻟﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺴﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ادﻏﺎم و ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ دو
ﺣﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت در ﯾﮏ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و رژﯾﻢ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ذاﺗﯽ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺑﯽ روﯾﻪ و
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮور را از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻣﺮﻋﺸﯽ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﻃﺮح دوﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺰاع وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻃﺮح
دوﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺰاع وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
وﻇﯿﻔﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻼن و اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺖ و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺼﺪی ﮔﺮی اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﮐﺎری از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد در ﺗﺼﺪی ﮔﺮی و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺪن وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮان وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه
واﮔﺬار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻮرات ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم داد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺠﯿﻤﯽ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺣﺬف و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
وزارت در ﺣﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
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