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ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  100ﺗﺎ  120ﻫﺰار ﺗﻦ وارد ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در واردات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﺮف ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﯿﻢ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از
ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎر را …
… ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﻫﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و
از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ورزش ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮی اﻓﺰود 14 :ﭘﺮوژه ورزﺷﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺸﻢ
ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺳﺎم و زال اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﻤﻪ
…
… ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎززﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﺴﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  10درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  10درﺻﺪی اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﻧﺘﯿﺠﻪ دادن ﺗﻼش ﻫﺎی دوﻟﺖ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ …
…،ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
 2واﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﭘﻮﯾﺎ رﯾﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎرس،
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه… ،

… ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ واﺣﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮرد ﻓﻮﻻد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ… .
… :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  100ﺗﺎ  120ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻨﺒﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮف رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی …
… ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز از ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﮐﻮﺷﮑﻦ)ﺗﺴﮑﻮ( ﮐﻪ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ زﻧﺠﺎن ﻗﺮار
دارد ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ واﺣﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل
 93اﻗﺪام ﮐﺮده ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  120دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  412ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ارزﺑﺮی 8
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه  200ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﺎک ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﻓﺰود :واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل
و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ… :
… ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ از
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی راﺷﺎ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ زﻧﺠﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ
در اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد آﻏﺎز اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺳﺎل 92
ﺑﻮده و در ﺳﺎل  95راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ واﺣﺪ در
ﺳﺎل  220ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  147375ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و
زﯾﺮﺑﻨﺎی  51519ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد… .
…؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده در اﺑﺘﺪای ورود ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )اﯾﺮﯾﮑﻮ( و ﺷﻬﺮک
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﻖ اﺑﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد… .
ﺗﻼش روزاﻓﺰون ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و

ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در
ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری در  20ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﯾﺎ
ﺑﺎﻏﯽ… ،
… ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ،از ﺷﺮﮐﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )اﯾﺮﮐﻮ( اﺑﻬﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و 70
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع واﮔﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی،
ﺑﺎری ،ﺗﺮﯾﻠﺮ و … ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و  630دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل ﮐﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و …
… ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺳﻬﺎﻣﺪاران( ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداره ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺪف دوﻟﺖ از
ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ زاده …
… ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎﻗﺮزاد در دﯾﺪار ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﺘﻮل ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،واردات ﻣﻔﺘﻮل از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﯿﻠﮕﺮد و اﻟﮑﺘﺮود و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ… .
…؛ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه ﺧﻮد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮﯾﮑﻮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﻦ ﻣﺘﺮوﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… آﺑﺎن  1392درﺣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮر رﺳﻤﯽ ﺣﺬف ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ و اﯾﺮان ﮐﺪ از ﺳﻮی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق و واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﻓﺴﺎد

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را از ﺳﻮی …
ﻗﻮرﻣﻪ ﺳﺒﺰی در ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارﯾﻢ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻣﮑﺎن
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﺳﺎل  94ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ؛ …
ﮐﺸﺎورزی و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .اﯾﻦ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
درﺣﺎﻟﯽ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻮپ
را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﭘﺮﻣﺼﺮف روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﭘﺮﻣﺼﺮف ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ
زاده ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ… ،
ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ،
ﺑﺮﻧﺞ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪ .ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ،
…
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