
 

 

 

 

 

 اقلیبافمحمد باقر  اقی دکتر جناب آ
 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

 

 باسالم و تحّیت

م مجلس اقدام به استیضاح جناب آقای مهندس   همانگونه که استحضار دارید نمایندگان محتر
ً
اما احتر

م صنعت معدن و تجارت نموده اند.  ن وزیر محتر  سّیدرضا فاطیم امی 

ن رو با عنایت به عمل م از همی   اقدامات وزیرمحتر
ً
کرد وزارت خانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت و مشخصا

 کشور حائز اهمیت ویژه یم باشد. 
ر
 از دیدگاه تشکلهای تولیدی و صادرات

ه فوالد کشور با ظرفیت  سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران بعنوان آخرین حلقه زنجت 

 زیاتی عملکرد وزیر صنعت، معدن  و ار بیش از بیست میلیون تن محصول، 
ن
ماهه   14تجارت را در بازه زمات

گذشته از تصدی مسئولیت  این وزارتخانه عریض و طویل با انبویه از مسئولیت ها و ماموریت ها مکفن 

ندانسته، لذا بمنظور شفاف سازی اقدامات یکسال گذشته معتقد است تحوالت صورت گرفته در راستای 

 لید و افزایش صادرات، اهتمام ویژه به حل و فصل مشکالت صنایع تولیدی از جمله تالش برایارتقاء نظام تو 

ن مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، حذف نظام سهمیه بندی، حذف سقف خرید  ثبات بخشی به تأمی 

 ظور ثبات بخشی مواد اولیه و احیاء برخن واحدهای تولیدی آسیب دیده، تشکیل شورای ویژه کاالهای پایه بمن

ایط تحرییم،  نفتر در سخت ترین شی به بازار کامودیتر کشور، اهتمام به توسعه تجارت و حفظ صادرات غت 

ن   از میانگی 
ر
 و کشف بازارهای هدف جدید، بهبود معدل ارزش افزوده صادرات

ر
 350افزایش برد و سبد صادرات

ن توجه ویژه به رقم  دالر که موید بهبود شاخص های 490دالر در هر تن به  تولید و تجارت است و همچنی 

ود مقوله مقررات زداتی و مجوزهای زائد و پاره ای برنامه های زیرساختر  در بخش کسب و کار و تجارت، که نم

م صمت  و   نمایان خواهد شد بخشی از اقدامات مطلوب و مثبت وزیر محتر
ر
و اثرات مطلوب آن در سالهای آت

 ایشان ارزیاتی د
ن ن یم گردد. ئوره تصدی مسمعاونی   ولیت جناب آقای سیدرضا فاطیم امی 

 از نارساتی های موجود در نظامات 
ی

اییط صورت گرفته که بخش بزرگ شایان ذکر است این اقدامات در شی

ن دست وپا گت  و بازدارنده بوده و ترمیم این ی های غلط و قوانی   تولید و تجارت ماحصل چندین دهه جهت گت 

ن اصالحات عمیق در شیوه های مدیریت و  سطح از نارساتی های زیرساختر  نیازمند رصف زمان و همچنی 
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ایط تحرییم  سیاستگزاری وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت یم باشد با این همه در سخت ترین شی

ن مواد اولیه ص ه تأمی   و زنجت 
ر
یانهای حیات  کاالها و خدمات بوده و شی

ن
نایع بدون توقف مدیریت شاهد فراوات

 شده است. 

کشور   GDPدرصد  45که در بردارنده بیش از   صنعت، معدن و تجارت بخش مشکالت بدییه است حل

ین  سطح مدیریت های ارشد در صورت گرفته وظایف وزیر صمت است و با توجه به جوانگراتی است مهمتر

ت تولید و تجارت بیش از پیش مورد انتظار ی معیوب  و ریفرم نظامااصالح ساختارهاامید به  ،وزارتخانه

 است. 

ن یادآور یم گردد هرگونه  ایط  سطح وزیر صنعت، معدن و تجارت در  تغیت  در همچنی  حساس تحرییم و شی

  
ن
 بحرات

ن
 و بالتکلیفن به نظام تولید و تجارت کشور آسیب های جدی و کنوت

ن
عالوه بر چندین ماه شگردات

 خواهد رساند و 
ن
ات قابل جتی ،  غت  استیضاح در عمل مشکالت بخش صنعت، معدن و  از نظر این تشکل صنعتر

ن زمانتجارت را به آینده پرتاب خواهد کرد و عالوه بر  مشکالت و چالش های زمینه ساز  ،از دست رفیر

   شد. خواهد  مضاعف

یف ملتدوم خیژه نمایندگان اهتمام و با تشکر از  سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران   شی

ن  اهمیت بخشبه  ایران ایطصنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است ضمن ملحوظ داشیر فعیل کشور و  شی

عموم مردم ضمن توجه به منشاء چالش هاتی همچون سطح عمویم قیمت ها، تورم کاال و  مطالبات  بحق

 در حیطه مسئولیت 
ً
ن برخن سیاست های تنظیم بازاری که اصوال های سایر دستگاههای خدمات و همچنی 

سیاست گذار اقتصادی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یم باشد، از نمایندگان ملت تقاضا دارد با درک 

ایط فعیل کشور   اصالح، بهبود و شکوفاتی هرچه بیشتر تولید و اقتصاد کشور ضمنمنظور به صحیح از شی

م صنعت معدن و تجارت    برای وزیر محتر
ن
پویاتی بیشتر وزارتخانه بستر الزم را برای تخصیص فرصت کاف

 باالخص برنامه هفتم توسعه کشور فراهم آورند. در راستای اهداف باالدستر صمت 

 

 
 


