ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﯾﮑـﯽ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
درﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در
 13آﺑﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺑﺮای روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس » ،رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ«
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺮای وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻃﺮح
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ.
*ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺧﻮدﺗﺎن،را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﻣﻦ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1345ﺗﺒﺮﯾﺰ و دارای ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺧﺬ ﮐﺮدم.
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوره دﮐﺘﺮای
ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) (DBAدر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
وزﯾﺮ در ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ در دوره ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ.
در دوره ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ،رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮدم.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺠﺮی ﻃﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
*آﻗﺎی رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮای وزارت ﺻﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺪﻧﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ وﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺣﻮزه آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه دارم ﮐﻤﮏ رﺳﺎن
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﺷﻮم.
*ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ را داﺷﺘﻪ ام؛ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
در ﮐﺴﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮدم ،در ﺻﻮرت رای
اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻢ ﺑﺎز در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازم .در ﺣﻮزه
ﻧﮑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ

)از زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ـﺎﻧﻪ
ـﺘﯽ وزارﺗﺨـ
ـﺎﻣﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـ
ـﻮد در ﻗـ
ـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧـ
ـﺘﯿﻦ ﺳـ
ـﺎ در ﻧﺨﺴـ
* ﺷﻤـ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت،دو وﻋﺪه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دادﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ،ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوم ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی زﻧﺠﯿﺮه ﺻﺎدرات
و واردات .دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم .در ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻮﺿﻮع از
ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﻣﺪ و ﺣﻞ ﺷﺪ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد و ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون اﺛﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ارزی،ﭘﻮﻟﯽ،ﻣﺎﻟﯽ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر
وﯾﮋه ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻧﺸﺎن داد.اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری در ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎری زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﺎدرات
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ای و ﯾﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ،ﺑﺎزار
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات آن ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار
داﺧﻞ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﯿﺪ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات و ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ وزارت ﺻﻤﺖ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،اﻣﺎ وزارت
ﺻﻤﺖ،ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﯿﺮه آن ﺗﻌﻬﺪات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ.در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن وزارت ﺻﻤﺖ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ،اوﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد .دوﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و
وارداﺗﯽ ﺟﻠﻮی ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽ
رﯾﺰد،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻋﺪه دادم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در
ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
*راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ دو وﻋﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟آن ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻻ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻧﻈﺎرﺗﯽ وزارت ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه رخ داده و ﺧﻮاﻫﺪ
داد.آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرﺗﯽ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ واژه ﻧﻈﺎرت ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه دارم،ﭼﺮا ﮐﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه،ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ
درﺑﺎره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری
وارداﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه اﻧﺪ.وزارت ﺻﻤﺖ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد؟وزارت و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ و ارﺟﺎع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻮﺿﻮع
را در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﮑﺎر را ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﺪ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺘﮑﺮ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ.ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﻓﺰاﯾﺶ
داد،ﺗﺨﻠـﻒ آن را ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮده و ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ارﺟـﺎع
دﻫﺪ.وزارت ﺻﻤﺖ در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه،ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی را از ﺗﺠﺎرت و اﻧﺒﺎرداری ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
وﻇﯿﻔﻪ وزارت ﺻﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
*در ﺣﻮزه ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ
 ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ،وﻇﺎﯾﻒ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻫﺪف اﺛﺮﺑﺨﺶ ﮐﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن و در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﺗﯿﻢ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
*ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺴﻮط اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺿﺮوری و ﻫﺪف
ﺧﺎﻧﻮار )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ(،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﺪف )ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻫﺪف از ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان( ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و واﺳﻄﻪ ای ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻓﻮری ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ اﻗﻼم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮرﺳﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﺪف ) ﻣﺪل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺮ( ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ،اﯾﺠﺎد و
راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﺎس و ﺿﺮوری ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﺋﺮ راﻫﺒﺮدی در
اﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ… ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ام.
* ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده اﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺳﺘﺎد
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی وﺟﻮد
دارد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی  13آﺑﺎن،دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره درﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﯽ ،ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺒﺎدﻻت
ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ،

ﻧﻔﺘﯿﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻧﮑﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻬﺪات
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﻪای و ﺑﯿﻤﻪ اﺗﮑﺎﯾﯽ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و
اﻟﺒﺘﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و واردات و ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻫﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺑﺮای روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده
اﯾﻢ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ و ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﻮد
،ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﯿـﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی درﮔﯿـﺮ
ﻣﻮﺿﻮع،ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ،ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ دوش
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آن ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﺎﻻ و ﭘﺮدازش آن(،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر،اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از
ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
*اﻗﺪام وﯾﮋه و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ
رﻓﻊ ﺷﻮد؟
از دﯾﮕﺮد ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام وﯾﮋه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
و ﺻﺎدرات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
داد.اﺻﻼح ﺿﻮاﺑﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم و واﺳﻄﻪ ای،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﺠﺎری در ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ )ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ(،ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎر
ارزی ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮاوری واردات ﻣﻮﻗﺖ و ﺻﺎدرات
ﻣﺠﺪد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺎب ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی آن،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﯾﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدارت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
*ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﺪ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮان داﺧﻠﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
دارﯾﺪ؟
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ دﻫﻨﺪ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از واردات ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن واﺣﺪ ﻫﺎی راﮐﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری ﻫﺎ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی  100ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و  10ﻫﺰار
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در ﺷﺮاﯾـﻂ ﺳـﺨﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮود
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮدﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻪ زودی ﺑﺎ اﺟﺮا ﺑﺴﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی

ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﻫﻢ ،از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
*ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن در وزارت ﺻﻤﺖ دارﯾﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ام،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ وزارت ﺻﻤﺖ اوﻟﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺎن آن در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪه و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ای ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ دارم ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻢ از ﺣﻀﻮر
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮم.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ /.اﯾﺮﻧﺎ
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