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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .او در آﻏﺎز ﮐﺎر
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ روز ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و
در دوﻟﺖ اول و دوم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
.1از ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﭘﺲ از  ۳ﺳﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ
ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد.
.2ازﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء آﺳﺘﺎن ﺷﺎهﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و
ﻋﻀﻮﯾﺖ و دﺑﯿﺮی ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داراﻟﺤﺪﯾﺚ در ﻗﻢ
را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪی ری ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
.3از ﺳﺎل  ۱۳۶۸در دوﻟﺖ اول اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ
در ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دﻓﺘﺮ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮد.
.4ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی
.5ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر
.6ﻣﻌﺎون و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻧﻘﻼب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی رﺟﺎﯾﯽ
.7ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ و ﺑﺎﻗﺮی
ﮐﻨﯽ
.8ﺳﺘﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک رواﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻋﺮاق ،ﻋﻤﺎن ،ﻗﻄﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،اوﮔﺎﻧﺪا ،ﮐﻨﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و… ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ
در اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﺼﻮب و در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎرت وارد ﮐﺮد.

وی  ۱۲ﺳﺎل در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻈﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در دوره وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺻﻨﺎف از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد [۲].در ﻃﯽ دوره وزارت ۸
ﺳﺎﻟﻪاش ،رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ  ۵ﺳﺎل ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ذیرﺑﻂ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﺰار ﻣﺎده ﭘﺲ از  ۸۰ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و
ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۷۶ﺗﺎ  ۱۳۸۴ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺤﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪا و ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ،وﻗﻮع ﺗﺤﺼ ّﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در آن
دوران ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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