ﻣـﺪرس ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ :واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
دارای ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻨﺘﺮل واردات ،اﺻﺮار ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﺟﺎزه واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻫﺰار و  ۵۰۰ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻏﯿﺮﺿﺮوری و
ﻟﻮﮐﺲ ﯾﺎ
اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻗﻼم ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۹۷اﻓﺰون ﺑﺮ ۳.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺗﻼﺷﯿﻢ
ﺗﺎ اﻣﺴﺎل ارزﺑﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
او ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﭘﺎرﺳـﺎل درﻣﺠﻤـﻮع  ۴۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر
واردات

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ آن را ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،واﺳﻄﻪای و ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و  ۱۵درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﮐﺮد:

اﯾﻦ

وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

اﺟﺎزه

ورود

ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻏﯿﺮﺿﺮوری از
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت رﺳﻤﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ازﯾﮏﻃﺮف ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﻢ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﻓﻮر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻬﻢ  ۲درﺻﺪی اﯾﺮان از واردات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
او در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ
ﺗﺤـﺖ ﺷﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﻗـﺮار دارد ،ﺗﺠـﺎرت ﻣـﺮزی ﺑـﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اداﻣﻪ داد :اﯾﺮان ﺑﺎ  ۱۵ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک دارد ﮐﻪ  ۶۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از
آن ﻓﻘﻂ دو درﺻﺪ )ﺣﺪود  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دو درﺻﺪ را ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و
ﻣﯿﺰان
ﺗﺠﺎرت را ﺑﻪ  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ،
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻘﯿﺐ و
رﺻﺪ از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
رﺷﺪ  ۶۳درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﺑﻪ اوراﺳﯿﺎ
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه
اوراﺳﯿﺎ
در ﭘﻨﺠﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ۵۰۰ ،ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻔﺮ ﺷﺪه

و از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ  ۳۰ﺧﺮدادﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ،ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۶۳درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار،
ﯾـﺎدآوری ﮐـﺮد :ﺗـﺪاوم ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ و ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار را
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ دﺷﻮار
ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﺸﻮد اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﺷﺪت اﯾﻦ دﺷﻮاریﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت،
اﮐﻨﻮن
وﻓﻮر ﮐﺎﻻ را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی
اﺳﺎﺳﯽ و
ﺿﺮوری در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر وﺟﻮد اﺳﺖ.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﺧﺮدادﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮔﺸﺎﯾﺶ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
زد.

ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ وزارت ﺻـﻤﺖ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد؛
ـﻞ
ـﺎدرات ﺗﺸﮑﯿـ
ـﺪام ﺻـ
ـﻪ اﻗـ
ﮐﻤﯿﺘـ
ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت
اﻋﻀﺎی ﺳﻪ اﺗﺎق ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام
ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎون و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی زادﺑﻮم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﺎت دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .و ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻨﮕـﺎه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺑﻨﮕـﺎه ﺑـﻪ ﺑﻨﮕـﺎه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺗﺎق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﮑﻼت
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﻮردﻧﻈﺮ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ واردات ،دﺳـﺘﻮرﮐﺎر ﺟـﺪی
ـﺎﻟﯽ
ـﻮرای ﻋـ
ـﻪ ﺷـ
وزارت ﺻﻤﺖ/ﺟﻠﺴـ
ﺻﺎدرات اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺟﺪی ﻣﺎ اﺳﺖ،
اﻋﻼم ﮐﺮد:ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دارد ،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات راه
ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ  ۵۰دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﯾﮏ دﻻری
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ارزی ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺖ
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ
ﺟﺪاﺷﺪن از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ۹۷ﮐﻪ
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺑﺮﺟﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﮑﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ،
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﺒﺮد
اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان

در

ﺳﺎل

ﺧﻮرده؛ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات

ﺟﺎری
آﻧﻘﺪر

اﻋﻼم
اﻫﻤﯿﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ
دارد

ﻧﯿﺰ،
ﮐﻪ

ﺑﻪ

دوﻟﺖ

ﺻﺎدرات
ﺑﺪون

ﮔﺮه

ﺻﺎدرات

ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﮐﺪا اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ
ﺻﺎدرات ﺑﺮﮔﺰارش ﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻗﻮل
دادهاﻧﺪﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات را ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ،ﺻﺎدرات
در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪت و ﻗﻮت ،ﻫﻤﭙﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات
ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺷﺎﺧﺺ ،ﺑﺎﯾﺪ اراﯾﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف را
ﺑﺮآورد
ﮐﺮد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺗﻨﻮع
ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را ﺑﺘﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
وامﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داده ﺷﻮد
ﻣﺪرس

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ،

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

ﺗﻨﻮع

ﻣﻮﺟﻮد

در

ﮐﺎﻻﻫﺎ

و

ﺑﺎزارﻫﺎی

ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ
در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ
ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ رﺷﺪ داده ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
وامﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از وامﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد و ﻣﺲ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ وامﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
اﻣﺮوز اﺻﻠﯽ ﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ،ﺻﺎدرات ﻣﺎ را روﻧﻖ داد ﻧﻪ واردات
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺜﻞ
ذرت و
ﺟﻮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺪم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اداﻣﻪ داد :اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی
ﺗﺠﺎری و
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
اﻟﺒﺘﻪ وزارت
ﺻﻤﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ در ده ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی و دﭘﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﻮر ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺻﺎدرات ﻣﺜﻞ
»ﺧﺪﻣﺎت« در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﮔﻤﺮک ،ﺻﺮاﻓﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
»ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ« ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ» ،ﻓﺮاوری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ« ﻣﺜﻞ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی،
اﻧﺒﺎر و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ و ﻧﯿﺰ »ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ«
ﻣﺜﻞ

ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺎری
را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮد؛ اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ.
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﯾﻪ داد
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﻮزه
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات و اﻗﺘﺼﺎد اراﯾﻪ داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻮده و ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
و روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﺮه زده ﺷﻮد ،ﭘﺲ
اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﺠﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻐﻔﻮل
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮل داده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﺠﺎری وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق رخ
ﻧﺪاده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻤﯿﺪرو و اﯾﺪرو ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوراﺳﯿﺎ،
دﻓﺎﺗﺮ
ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را روﻧﻖ داده و در
ﺣﻮزه ﻓﺮوش
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ،ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دوﺑﻌﺪی و
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ؛
اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
وی

اﻓﺰود:

ﺑﻪ

ﻫﺮ

ﺣﺎل

ﮐﺮوﻧﺎ

ﺗﻤﺎم

ﻣﯽﺷﻮد؛

وﻟﯽ

رﻓﺘﺎرﻫﺎی

ﻣﺜﺒﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ دوران ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت آﺳﺎن ﺳﺎزی رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ؛
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺮه
ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻮزه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺠﺎرت را
ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه دﯾﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻫﺠﯿﻨﮓ ارزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻫﺠﯿﻨﮓ ارزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ رﯾﺴﮑﯽ را ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از  ۳۰۰درﺻﺪ ﻧﺮخ
ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺮخ دﻻر وﻗﺘﯽ از  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺠﯿﻨﮓ
ﻧﺪارد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﺮان اﺳﺖ؛
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺠﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ورود ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ
وی ورود ﻣﻮﻗﺖ را ﯾﮑﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ روی
اﻗﻼم
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ورود ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان

ﮐﺎر را اﺳﺘﺎرت زد.

وی اﻓﺰود :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ روز روی ﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺤﺮان،
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ورود
ﻣﻮﻗﺖ را
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻧﯿﺰ اﺻﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﮐﻨﺘﺮل
واردات را ﺻﻮرت داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،واردات ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
و
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای در داﺧﻞ
ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واردات آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻻی
ﻏﯿﺮﺿﺮور وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﮐﺮد و در
ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از واردات ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﻓﺎع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﻟﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم وزﯾـﺮ ﺻـﻤﺖ :آﻏـﺎز
ﺟﺸﻨـﻮاره ﻓـﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣـﺎه
ﻣﺒـﺎرک رﻣﻀـﺎن /ﻋﺮﺿـﻪ ﺧﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮوش
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﻗﻼم ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در اﯾﺎم ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت
ﺻﻤﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت زﻣﯿﻨﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
 ،۹۸ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوشﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﺸﻨﻮاره
ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ از ۱۶
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮋه
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در
اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم وزﯾـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی
ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و ارﻗﺎم ،ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﺲ
از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺪود  ۲۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ،

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه در اﯾﻦ دوره ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﻣﻮﻓﻖ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺣﻀﻮر اﺻﻨﺎف
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،در ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ را
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺟﺸﻨﻮاره
ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻌﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ اﻗﻼم ﭘﺮﻣﺼﺮف در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز در ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و  ۸۰ﻏﺮﻓﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ زوﻟﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻣﯿﻪ ،آش و ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺼﻮرت ﺑﺼﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻗﻼم ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻫﻤﭽﻮن زوﻟﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻣﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آش و
ﺣﻠﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻃﺮح وﯾﮋه ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮوش
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﻼغ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ
روی رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت

ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه زوﻟﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻣﯿﻪ،
آش و ﺣﻠﯿﻢ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻗﻼم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی دارای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻋﺮﺿﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻗﻼم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف وزارت ﺻﻤﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ،ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﻗﻼم
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری را دارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮوش
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﻗﻼم وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ آش و ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم وزﯾـﺮ ﺻـﻤﺖ اﻋﻼم ﮐـﺮد:
اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز،
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻓﺰود :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،اﺗﺼﺎل و ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻗﻮا و اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن،
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آراﻣﺶ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار
در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ﺗﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﺎم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و دو ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداره
ﺷﺪه و ﮐﺎﻻرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ ورود ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺑﺎزار وارد ﮔﺮدد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺎم ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن وﺟﻮد دارد و آن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻣﺎ ،زوﻟﺒﯿﺎ ،آش
و ﺣﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺧﺮﻣﺎ ،زوﻟﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻣﯿﻪ ،آش و ﺣﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﻼم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان
و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ارز ،ﺗﻮرم و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
رﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ،ﮐﺎر ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ:
اﻣﺮوز ﻣﺮدم وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ
در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ رخ دﻫﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﮐﻨﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
رﺷﺪ را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاﻓﯽ را ﺑﮕﯿﺮد
ﺗﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،اﺛﺮات ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒﺗﺮی دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺳﺎل
 ۹۸ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬا و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ،
ﻫﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﻢ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ :ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
اوﻟـﻮﯾﺖ اﺻـﻠﯽ در ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار
ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ،اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه دادهﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺸﺐ روی ﺧﻂ ﺧﺒﺮ
)ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ( درﺑﺎره ﮐﻠﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﺎره ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت در وزارت ﺻﻤﺖ و اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ،
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر را اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای ﺳﺮان ﻗﻮا
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
او درﺑﺎره ﺿﺮورت ﻧﻘﺸﻪ راه ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺸﻪ راه درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در وزارت ﺻﻤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﻻزم و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات ،اﺑﺰارﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
او از دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﻠﯿﻘﻪای و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ
ﺧﺎرج از ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻓﻖ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ راه
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻬﺪه وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از واردات ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺮغ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .از ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﻣﺮغ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺮغ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻧﻘﺸﻪ راه اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه داده ﺷﺪه ،ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ آﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻨﻈﯿﻢ
راه ﮐﺸﻮر ﺳﻌﯽ دارد از ﻧﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﮕﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮر
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎﻻ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻮرد
ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ورود ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺜﻞ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ ﺟﺰو ذات اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم وزﯾـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ:ﻗﯿﻤﺖ رب
ﮔﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در
ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺳﺎﻟﻦ ﮔﻤﺮک ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻓﺮوش رب ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه و
از ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ درﺑﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪ در ﺑﺎزار و ﺿﺮر
ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺟﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﮐﺸﺎورزان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ را اﻋﻼم
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻃﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ ارز ،ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز ﻗﻄﻌﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
دﻓﻌﻪای ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪ در ﺑﺎزار ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی  :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘــﺎم وزﯾــﺮ ﺻــﻨﻌﺖ:وزارت
ﮐﺸـﺎورزی در ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﻣﻮﻓـﻖ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﭼﻮن ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ دوﻟﺖ وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاع ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻪ از ﺗﺎﮐﯿﺪات
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﻮزه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دو ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم و رﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
وﻓﻮر ﮐﺎﻻ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎﻻ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮغ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮر و ﺧﻠﻠﯽ وارد ﮐﻨﺪ و
ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻫﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ دو ﺗﻮاﻣﺎن و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه  ۱۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮغ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد.

