ﻃـﺮح دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻌـﺪﯾﻞ واردات
ﺧﻮدرو
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… ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در اﯾﻦ دوره ﺧﻮب ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺻﻮرت
دادﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن اﺳﺖ… ،
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﺑﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺒﻖ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  1400ﻓﺮوش
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و …
… ،دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی از آﻓﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺒﻖ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 1400
ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ …
… رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر را رﺻﺪ و ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ
ﺗﻮان ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ وزرای دوﻟﺖ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻮده
اﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺟﺤﺎن …
ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در اﯾﻦ دوره ﺧﻮب ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺻﻮرت دادﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از آن اﺳﺖ… ،

ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری واردات ﺑﺮﻧﺞ از
وﯾﺘﻨﺎم در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺰراع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ،واردات ﺑﺮﻧﺞ
از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآوری ﮐﺮد:
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ …
ﮐﺎران و ﻣﻌﺪن ﮐﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز رﻓﺖ
و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺳﺎل 93
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ دوﻟﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺮﺗﺒﻂ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در اﯾﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮن ﮐﻮﻧﮓ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ وﯾﺘﻨﺎم اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی… ،
رﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اداﻣﻪ داﺷﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺻﺎدرات ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮد و آﯾﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  96ﭼﯿﺴﺖ؟ …
… ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺣﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دارد ﻫﻢ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از آب و

و ﺗﺠﺎرت زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻫﻨﻮز از
ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ… .

… .دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ واردات ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ  6.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد .ﺷﮕﻔﺖ آورﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
واردات ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺎل  91ﻓﻘﻂ  1.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز ﺑﻮده .ﮐﺎرت

ﺳﻮﺧﺖ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪش ادﻋﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻢ
داﺷﺘﻨﺪ… .
اﺧﺒﺎر ﻓﻠﺰات :ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺟﺰو اﻓﺘﺨﺎرات ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و ﺟﺰو ﻣﺪﯾﺮان
ﻻﯾﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰودﻧﺪ :ﺳﻬﻢ اﯾﺸﺎن در ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن اﺳﺖ… .
 ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮای  47درﺟﻪ ای ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ
راﻫﯽ ﺑﺨﺶ آﺑﭙﺨﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
دﺷﺘﺴﺘﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  2ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن… ،
… ﻃﺒﯿﺐ زاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺒﻠﯽ را در ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
دارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ  4ﻫﺰار و …
… :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ؛ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮک اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺣﺬف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺼﺪی ﮔﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ …
… ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ
ﻗﺮار داد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ دو ﻫﺰار واﮔﻦ ﻣﺘﺮو ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان واﮔﺬار ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ …
 :اﻣﺮوز اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺰراع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ،واردات ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات وﯾﺘﻨﺎم
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺘﯽ
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ… ،
… ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺣﺬف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت
و ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺼﺪی ﮔﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ… .
… ،ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮن ﮐﻮﻧﮓ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ وﯾﺘﻨﺎم اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو
ﮐﺸﻮر در  2ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﺪ… .
زﯾﺎدی ﻣﻌﺎدل  75ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻋﺮض  10ﺳﺎل ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب در ﻋﺒﺎس
آﺑﺎد  100ﻣﺘﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻋﻤﻖ ﭼﺎه را از
 180ﺑﻪ  280ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﯾﻢ… .
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺰراع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده،
واردات ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآوری
ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 40
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ… ،
ﺑﺮﻧﺞ از وﯾﺘﻨﺎم در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺰراع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده،
واردات ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآوری
ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 40
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و ﺑﺮ …

… ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﻫﺎ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب آزادی در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺎ  ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ،ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
“ﺧﻮب” آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ… ،
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮرش در
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻀﻮر در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،ﺑﻮدن در
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ وزﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺧﻮاﺳﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺪری ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد .وی درﺑﺎره ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه… ،
ﻣﺮزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی و در ﺟﻮار ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،96ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (11ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و
واردات ﻣﺼﻮب  1372ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد …
ﯾﺎدآوری واردات ﺑﺮﻧﺞ از وﯾﺘﻨﺎم در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﻣﺮوز اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺰراع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ،واردات ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات وﯾﺘﻨﺎم
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده …
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت درﺑﺎره
ﺣﻀﻮرش در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد،
ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاری
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ.وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اش در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﻔﺖ… :

… ،از ﺗﺠﺮﺑﻪ  40ﺳﺎل ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﻮد درس ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن وزﯾﺮ
ﻧﯿﺮو ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮی وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ… .
… ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ وزرا زﻣﺰﻣﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرش در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺖ :ان ﺷﺎءا… ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ.
درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻋﻠﻮی :ﻫﺮ
ﺟﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ …
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
ﭼﯿﺴﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺪی واردات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ روﯾﮑﺮد وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
واردات ،ﭘﺪر ﺻﻨﺎﯾﻊ را درآورده اﺳﺖ …
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