ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ در ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ :ﮐﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات در دو ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳـﺒﺐ ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـﺎﻧﻪ در
ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺟــﺒﺮان ﺷــﺪه اﺳــﺖ+
ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ از ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی از وزارت ﺻﻤﺖ ،
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل “ﺗﻮﻟﯿﺪ” ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮری در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺳﺎل  ،۹۹ﺳﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ” ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﻤﺎر
“ﺟﻬﺶ
ﻣﻄﺮح

وی اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﻐﺎل ،ارز آوری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
و ﺣﺘﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣـﺪرس ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ اداﻣـﻪ داد :در وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﭼﻨـﺪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف “ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ” ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺖ و
در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻫﺎی ﻻزم اﻗﺪام ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮری وزارت ﺻﻤﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ؛ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣـﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪه و ﻧـﺮخ ارز ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺰﯾـﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ارزآوری و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل  ۹۹ﺣﺪود
۴۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﺑﯽ روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۸۰درﺻﺪ
ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ،
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات در دو ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در
ﺳﺎل
“ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ” ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﻣﻌﻄﻮف
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان داﺧﻠـﯽ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮر و ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻧﻬﺎ ،وارد ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺰ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
داﺧﻞ
ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺣﺼﺎء و
ﺑﺮای داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی ﺑﺎﻻی  ۳٫۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
اﺳﺖ.

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدرو ،ﻓﻮﻻد
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

