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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،رﺿﺎ
رﺣﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻧﺸﺴﺖ وﯾﮋه ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺷﺘﻐﺎل و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آﺑﺎن ﻣﺎه( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪوﻧﯽ دارﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻢ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده و ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۸دﻏﺪﻏﻪ ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ارز اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن وزارت ﺻﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺤﺚ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪودﯾﺖ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وزارت ﺻﻤﺖ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮود
از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ واردات ﺣﺪود ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد از اﯾﻦ
رو در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺎﻻی  ۶۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺴﺎل ﺟﺰو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻی  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻋﺘﺒﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻃﺮح ﻫﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺨﻠﻒ در
ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت وزارت ﺻﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﺎن و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺻﻮرت داده اﻧﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻی  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان و روﯾﮑﺮد آن ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل
ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آﻏﺎز زﻣﺎن وزارﺗﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﻼک اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز
ﺧﻮدرو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ،
ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻫﯿﭻ ﻣﻤﺎﺷﺎﺗﯽ
ﻧﺪارم و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻤﺎل اﻧﺼﺎری رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻼﻃﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت داده ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
رﻓﺘﺎری ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻮزﯾﻌﯽ
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق و ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ ،ﮔﺸﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻧﯿﺰ از  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار و ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺼﺎری اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ/.
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