ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ
][ad_1
در ﺑﯿﺴﺖ و
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ روﻏﻨﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح اﻧﺘﺰاع وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف دوﻟﺖ
دﻫﻢ از ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی
دوﻟﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
روﻏﻨﯽ اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن از اﯾﻦ ادﻏﺎم ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ
اﻣﺎ راه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻧﺘﺰاع ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻢ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺪون ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی  ۷۸درﺻـﺪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﯾﻮﻧﯿـﺪو در ﻃـﺮح
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻔﮑﯿﮏ و
ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ؛ از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻃﻤﺎﻧﯿﻨﻪ اﮔﺮ
ادﻏﺎم درﺳﺖ ﺑﻮد از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﯾﮏ رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در

دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
دارد.
ادﻏﺎم ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد
ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ در دوﻟﺖ
ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮدش در ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :آن ادﻏﺎم ﻏﻠﻂ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺰاع اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﺻﻼح روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﭼﺎق ،اﻓﺰاﯾﺶ واردات ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ارزش اﻓﺰوده از ﺗﻮﻟﯿﺪ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره ادﻏﺎم ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
اداﻣﻪ دارد …
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