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مقدمه
موضــوع تفکیــک وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت از شــهریورماه ســال جــاری و پــس طــرح 
ابهــام مقــام معظــم رهبــری در دیــدار هیئــت دولــت بــا مقــام معظــم رهبــری مجــدد مطــرح شــد. پــس 
ــد  ــر اســاس آن بای کــه ب از آن در 21 مهــر مــاه طرحــی در هیئــت رئیســه مجلــس اعــام وصــول شــد 
کلیــه وظایــف بازرگانــی از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و هــم چنیــن وزارت جهادکشــاورزی 
ــه همــان  ــی ب ــر تشــکیل وزارت بازرگان ــی ســابق تشــکیل شــود. ایــن طــرح ب ــزع و وزارت بازرگان منت
کیــد جــدی داشــت. در 24 آبــان مــاه کمیســیون ویــژه ای متشــکل از 6  صــورت و ســاختار ســابق تأ
نفــر از کمیســیون صنایــع و معــادن، 6 نفــر از کمیســیون اقتصــادی، یــک نفــر از کمیســیون اصل 44 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــرای پیگیــری ایــن موضــوع تشــکیل شــد. دولــت نیــز  در  و یــک نفــر از 
21 آذر مــاه در پیــش نویــس برنامــه ششــم، پیشــنهاد انتــزاع امــور بازرگانــی از وزارت صمــت و وزارت 
گرچــه ســرانجام دولــت در الیحــه نهایــی  کــرد؛  ــه  ــه وزارت اقتصــاد را ارائ کشــاورزی و الحــاق آن ب

کــرد.  کــه اواخــر دی مــاه بــه مجلــس داد، ایــن پیشــنهاد را حــذف  برنامــه ششــم 

تاریخچه ادغام و تفکیک وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
تفکیــک و ادغــام وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت تاریخچــه طوالنــی دارد. اولیــن بــار ســال 
1316 دو وزارتخانــه ی مجــزا بــه نــام وزارت تجــارت و وزارت صنایــع و معــادن بــا تفکیــک وزارت 
گرفــت و در 1334 مجــددا  اقتصــاد ملــی تشــکیل شــد. پــس از آن در ســال 1320 ادغــام صــورت 
تفکیــک شــد. ادغــام بعــدی در ســال 1341 انجــام گرفــت و پــس از آن در ســال 1352 وزارت خانــه 
ــه وجــود  ــا تفکیــک وزارت اقتصــاد ب ــع و معــادن و اقتصــاد و امــور دارایــی ب هــای بازرگانــی، صنای
گــون در ســال هــای  گونا آمدنــد. پــس از انقــاب نیــز وزارت صنایــع و معــادن دســتخوش تغییــرات 
ــا  ــا نهایتــا ایــن وزارتخانــه در ســال 78 بــه حالــت قبــل بازگشــت. پــس از آن ت 60 و 61 و 73 شــد ت
ــا اینکــه در  ــد ت کار خــود ادامــه دادن ــه  ــع و معــادن ب ــه صنای ــه بازرگانــی و وزارتخان ســال 90 وزارتخان
کوچــک ســازی دولــت »وزارت صنعــت، معــدن  ایــن ســال بــا ادغــام دو وزارتخانــه و در راســتای 
گرفــت. خاصــه تاریخچــه بــه صــورت نمــودار در شــکل پیوســت 1 آورده شــده  و تجــارت« شــکل 

اســت. 
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اهم نظرات در دهه 80 پیرامون ساختار وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن
و  اســت  داشــته  وجــود  مختلفــی  هــای  بحــث  گذشــته  هــای  ســال  طــول  در  ادغــام  دربــاره 
کــز پژوهشــی در ایــن بــاره نظراتــی ارائــه داده انــد. بــه عنــوان مثال ســازمان مدیریت  کارشناســان و مرا
و برنامــه ریــزی در الیحــه پنجــم اصــاح ســاختار دولــت پیشــنهاد ادغــام هــر ســه وزارتخانــه 
ــزات«  ــادن و فل ــام »مع ــنهاد ادغ ــت پیش ــه دول ک ــود  ــع را داده ب ــزات و صنای ــادن و فل ــی، مع بازرگان
کــرد. اســتراتژی توســعه صنعتــی  و »صنایــع« را تصویــب امــا پیشــنهاد ادغــام »بازرگانــی« را رد 
ــع  ــه »صنای ــه ادغــام دو وزارتخان ــود، ب ــع و معــادن تدویــن شــده ب کــه در ســال 83 در وزارت صنای
ــال 88  ــز در س ــس نی ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــت. مرک ــد داش کی ــی« تأ ــه »بازرگان ــادن« و وزاتخان و مع
کــرده  گــروه هــای مختلــف دربــاره ادغــام وزارتخانــه هــا نظرخواهــی  کــه در آن از  کــرد  گزارشــی ارائــه 
کــه در آن مجموعــه هایــی نظیــر اتــاق بازرگانــی ایــران، ایمیــدرو، خانــه معــدن ایــران، انجمن صنفی 
کارفرمایــان فروآلیــاژ، شــرکت صنایــع چینــی زریــن ایــران و اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش ادغــام را 

ضــروری مــی دانســتند. 

بررسی دالیل موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
بــا مطــرح شــدن تفکیــک مجــدد وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، در بیــن مســئوالن، 
کــه  گرفــت  کارشناســان ایــن حــوزه بحــث هــا و واکنــش هایــی شــکل  فعــاالن بخــش خصوصــی و 
موافقــان و مخالفــان، هرکــدام نظراتــی در ایــن خصــوص ارائــه دادنــد. عمــده ایــن واکنــش هــا را مــی 
تــوان در ســه دســته کلــی »نماینــدگان مجلــس«، »مســئولین دولــت« و »فعــاالن بخــش خصوصــی« 

کــرد. تقســیم 

موافقان تفکیک صنعت و تجارت و دالیل آنها [
کــه صریحــا اظهــار  ــوده انــد و مســئوالن دولتــی  ــا نماینــدگان مجلــس1 ب موافقــان تفکیــک عمدت
کســی در مــورد طــرح مجلــس  کــم تــر دیــده مــی شــود. در دولــت  کــرده باشــند،  موافقــت بــا تفکیــک 
بــرای تفکیــک وزارتخانــه و تشــکیل وزارت بازرگانــی اظهــار نظــر نکــرده اســت امــا شــاپورمحمدی 
معــاون وزیــر اقتصــاد پیشــنهاد برنامــه ششــم در مــورد الحــاق بازرگانــی بــه وزارت اقتصــاد را مثبــت 
گمــرک نیــز موافقــت تلویحــی بــا تفکیــک صنعــت و  کرباســیان، رئیــس  کــرده اســت.  یابــی  ارز

کمیسیون صنایع مجلس با تفکیک  کمیسیون صنایع و معادن و نکو از  1.  عباسپور، بیگلری، پیرمؤذن، ندیمی، سلیمانی از 
موافق بوده اند.
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تجــارت داشــت امــا در مــورد الحــاق بــه اقتصــاد اظهــار نظــر قطعــی نکــرد. در واقــع هیــچ مقــام 
بلنــد پایــه دولتــی از تفکیــک دفــاع نکــرده اســت و در ســطح معاونــان وزیــر تنهــا شــاپور محمــدی و 

کرباســیان از وزارت اقتصــاد بــا تفکیــک موافــق بــوده انــد.
به طور کلی می توان دالیل موافقان تفکیک صنعت و تجارت را به صورت زیر بیان کرد:

- بزرگــی وزارتخانــه فعلــی و حجــم بــاالی کارهــا: موافقــان تفکیــک معتقدند بــا ادغــام بازرگانی در 
کارهــای آن نیــز افزایــش یافتــه اســت،  صنایــع و معــادن، ایــن وزارتخانــه بســیار بــزرگ شــده و حجــم 
بنابرایــن یــک وزیــر توانمنــدی اداره ایــن ســاختار را نــدارد و برخــی وظایــف بــه صــورت ضعیــف و 

گیــرد1. ناقــص صــورت مــی 
کلــی موافقــان تفکیــک بیــان  - غفلــت از برخــی حــوزه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت: بــه طــور 
مــی کننــد کــه بــا ادغــام صــورت گرفتــه برخــی بخــش هــا، مــورد غفلت قــرار گرفته انــد. یک دســته از 
ایــن افــراد معتقدنــد از بخــش بازرگانــی غفلــت شــده و وزارتخانــه وظایــف ایــن بخــش را بــه درســتی 
انجــام نــداده اســت2. دســته ای دیگــر معتقدنــد صنعــت و تولیــد مورد کــم لطفی واقع شــده و بیش 
کــم توجهــی بــه بخــش معــدن  ــر بــه تجــارت پرداختــه شــده اســت3. برخــی دیگــر نیــز معتقــد بــه  ت

.4 هستند
کننــد  - اهمیــت یافتــن تجــارت خارجــی در شــرایط فعلــی: عــده ای ایــن موضــوع را مطــرح مــی 
ــد بیــش از پیــش  ــه بخــش تجــارت خارجــی بای ــم هــا توجــه ب ــع تحری ــا رف کــه در شــرایط فعلــی و ب
گــذاری در یــک وزارتخانــه بــه صــورت  گیــرد و حمایــت از صــادرات و رفــع موانــع ســرمایه  صــورت 

تخصصــی دنبــال شــود5.

کمیسیون صنایع مجلس در  کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با ایسنا ؛ پیرمؤذن عضو  1.  سلیمانی عضو 
مصاحبه با فارس

کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه با خانه ملت  2.  ندیمی عضو 
کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه با ایسنا  3.  عباسپور عضو 

کاغذ و مقوای ایران در مصاحبه با تسنیم کنندگان  گلپایگانی؛ رئیس سندیکاي تولید  4.  روغنی 
گمرک در مصاحبه با ایسنا  کل  کرباسیان رئیس    .5

http://isna.ir/fa/news/94061710964/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940830000469
http://www.icana.ir/News/286960
http://www.isna.ir/fa/news/94061710582/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/07/27/893309
http://isna.ir/fa/news/94092413504/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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دالیل مخالفان تفکیک صنعت و تجارت [
در دولــت عــاوه بــر نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت1 و طیــب نیــا، وزیــر اقتصــاد2 
کــرده انــد، معاونــان وزیــر صنعــت نیــز  کــه صریحــا مخالفــت خــود را بــا تفکیــک وزارتخانــه اعــام 
کــرده انــد. ابویــی مهریــزی معــاون برنامــه  گرفتــه و بــا تفکیــک مخالفــت  در ایــن خصــوص موضــع 
ریزی، افخمی راد رئیس ســازمان توســعه تجارت و یزدانی معاون توســعه منابع انســانی3 از جمله 
ایــن افــراد بودنــد. از بخــش خصوصــی نیــز خالقــی عضــو هیئــت رئیســه خانــه صنعــت، معــدن و 
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران، مشــایخی، عضــو هیئــت  تجــارت، قاضــی پــور رئیــس 
علمــی دانشــگاه شــریف و عســگر اوالدی رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن مخالــف تفکیــک 

بــوده انــد.
دالیل مخالفان تفکیک را نیز به صورت زیر می توان شرح داد:

-  لــزوم اتخــاذ سیاســت هــای تجــاری و صنعتــی بــه صــورت یکپارچــه: مخالفــان تفکیــک 
گیــرد و از ایــن رو سیاســت هــای  ــرار  ــد در خدمــت تولیــد ق معتقدنــد سیاســت هــای تجــاری بای
کــه بــدون  کننــد  تجــاری و صنعتــی بایــد بــه صــورت یکپارچــه اتخــاذ شــود4. ایــن افــراد بیــان مــی 
سیاســت تجــاری هماهنــگ بــا صنعــت، نمــی تــوان تولیــد قدرتمنــد داشــت. همچنیــن زنجیــره 
کل زنجیــره  کامــل از تولیــد بــه مصــرف در اختیــار یــک وزارتخانــه خواهــد بــود5 و مــی تــوان منفعــت 

کــرد. را تأمیــن 
ــه  ــه جهانــی در مدیریــت یکپارچــه تولیــد و تجــارت: مخالفــان تفکیــک عمومــا ب - وجــود تجرب
کشــورهای صنعتــی دنیــا از الگــوی  گوینــد بیــش تــر  کننــد و مــی  تجربــه جهانــی موجــود اشــاره مــی 
کننــد و ایــن الگــو در جهــان موفــق بــوده  تجمیــع تجــارت و تولیــد در یــک وزارتخانــه اســتفاده مــی 

است6.
کلــی  - تداخــل وظایــف بازرگانــی و صنعــت و اختافــات بیــن دو وزارتخانــه ســابق: بــه طــور 

1.  نشست خبری - منبع: خبرگزاری تسنیم 
2.  اظهار نظر در جمع خبرنگاران – منبع: خبرگزاری تسنیم

کوچک و شهرک های صنعتی منصوب شدند. 3.   آقای یزدانی در بهمن ماه به سمت مدیرعامل سازمان صنایع 
4.   ابویی مهریزی؛ معاون برنامه ریزی وزارت صمت در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم ؛ افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت 

در جمع خبرنگاران، منبع: شاتا
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت  5.  رحمانی؛ رئیس 

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در مصاحبه با ایسنا 6.  نعمت زاده؛ ابویی مهریزی؛ افخمی راد؛ پورقاضی رئیس 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/09/845302
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/25/945166/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/04/924932/
http://shatanews.ir/news/291479-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.icana.ir/News/290526
http://isna.ir/fa/news/94092514462/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%88
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مخالفــان معتقدنــد وظایــف بازرگانــی بــا صنعــت تداخــل دارد و همیــن تداخــل موجــب اختــاف 
کــه دو وزارتخانــه ســابق اختافاتــی در خصــوص سیاســت هــای  مــی شــود. بــه همیــن جهــت بــود 

کــه بــا ادغــام، مشــکل مذکــور برطــرف شــده اســت1. تجــاری و تداخــل آن بــا تولیــد داشــتند 
- ضــرورت کوچــک ســازی دولــت: یکــی دیگــر از ادلــه مخالفیــن ایــن اســت کــه بــا توجه بــه برنامه 
کنــون نیــز بایــد  کوچــک ســازی دولــت ضــرورت دارد و هــم ا کاهــش تعــداد وزارتخانــه هــا و  پنجــم، 

کــرد2. بــه ایــن ســمت حرکت 
ــه،  ــه مشــکات ایجــاد شــده پــس از ادغــام همچــون بزرگــی وزارتخان البتــه مخالفــان تفکیــک ب
کننــد امــا راه حــل مشــکات را، تفکیــک  بــی برنامگــی و غفلــت از برخــی بخــش هــا اشــاره مــی 
مجــدد نمــی داننــد. در ایــن بــاره راه حــل هایــی همچــون تدویــن و اجــرای ســاختار مناســب بــرای 
ــه  ــور ب ــی ام ــذاری برخ گ ــی و وا ــور صنعت ــه در ام ــری وزارتخان گ ــدی  ــش تص کاه ــی،  ــه فعل وزارتخان
یابــی مناســب پیشــنهاد مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت  تشــکل هــا و اتحادیــه هــا و ایجــاد نظــام ارز
کــه قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد در مــدت شــش مــاه پــس از 

کنــون صــورت نگرفتــه اســت.  کار تا کــه ایــن  ادغــام نوشــته و تصویــب مــی شــد 
اهم نظرات موافقان و مخالفان به تفکیک افراد در پیوست 2 ارائه شده است.

1.  دودانگه قائم مقام معاون بازرگانی وزارت صمت در مصاحبه با عیار آنالین؛ خالقی عضو هئیت مدیره خانه صمت در 
مصاحبه با روزنامه جهان صنعت 

2.  نعمت زاده وزیر صمت

http://ayaronline.ir/1394/10/167054.html
http://jahanesanat.ir/38310-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF!.html
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جمع بندی و پیشنهاد
بــا توجــه بــه تاریخچــه ی موضــوع تفکیــک و ادغــام وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، بــه نظر 
مــی رســد سیاســتگذاری و ســاختار ایــن حــوزه همیشــه محــل بحــث و نــزاع بــوده اســت. بــا ادغــام 
یــاد شــده و تمرکزهــا کاهش یافتــه و با تفکیک  دو بخــش صنعــت و بازرگانــی، حجــم فعالیــت هــا ز
کشــور و  نیــز تناقــض سیاســتگذاری و تضــاد منافــع موجــب بــه هــم خــوردن نظــم تولیــد و تجــارت 
عمومــا ضــرر تولیــد مــی شــده اســت. بنابرایــن بایــد گفــت با پرداختــن دائم بــه ادغــام و تفکیک این 
دو وزارتخانــه تنهــا اتفاقــی کــه رخ مــی دهــد، تکــرار تجربــه ای اســت که نتیجــه آن ســردرگمی برنامه 

ریــزی ایــن حــوزه مهــم از اقتصــاد کشــور بــوده اســت. 
گهانــی مطــرح شــده و طیــف مختلــف نظــرات نیــز  طــرح فعلــی نماینــدگان مجلــس نیــز بــه طــور نا
کــه جمــع بنــدی صحیحــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. الحــاق بازرگانــی بــه  نشــان مــی دهــد 
کــه در برنامــه ششــم پیشــنهاد شــده بــود، نیــز چنــدان مــورد اســتقبال واقــع نشــد و  وزارت اقتصــاد 
البتــه در نهایــت نیــز در الیحــه نهایــی دولــت جــای نگرفــت. البتــه بررســی هــای کارشناســی نشــان 
ــوان بــدون تفکیــک،  ــه راهکارهایــی مــی ت ــا ارائ مــی دهــد مشــکات موجــود قابــل حــل اســت و ب
بــه حــل مشــکات پرداخــت. راهکارهایــی از جملــه تغییــر ســاختار فعلــی وزارتخانــه و تصویــب 
یابــی مناســب، کاهــش  قانــون وظایــف و اختیــارات ایــن وزارتخانــه، برنامــه ریــزی و ایجــاد نظــام ارز
گــذاری برخــی امــور بــه تشــکل هــا و اتحادیــه هــا در ایــن خصــوص پیشــنهاد مــی  گــری و وا تصــدی 

شــود.
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پیوست 1 - نمودار تاریخچه تفکیک و
 ادغام وزارت  صنعت، معدن و تجارت
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پیوست 2 - جدول موافقان و مخالفان تفکیک صنعت، معدن و تجارت

موافقان تفکیک صنعت، معدن و تجارت

دستهتاریخ و منبعنظرفردردیف

عباسپور؛  سخنگوی 1
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

قرار بود قانون و چارت مشخص و معینی 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نوشته شود که نه تنها این اتفاق نیفتاده 
است بلکه این وزارت خانه طبق چارت 

تی قدیم فعالیت می کند/ وزارت  تشکیا
صنعت، معدن و تجارت بیشتر تحت 

وزارت بازرگانی قرار گرفته است، عملکرد 
و خروجی این وزارت خانه نشان دهنده 

توجه به بازرگانی و تجارت است و 
حمایت الزم از سایر حوزه های مربوطه 

نمی شود.

 - 94/06/17
ایسنا

مجلس

سلیمانی؛ عضو 2
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

نتیجه ادغام ها انحال یک بخش و 
تی برای بخش دیگر است/  ایجاد مشکا
راهی نداریم جز آنکه این وزارتخانه دوباره 

به جایگاه قبلی و اصلی اش برگردد و 
حداقل تجارت خارجی، صنایع سبک و 

سنگین و معدن هر کدام به یک وزارتخانه 
تبدیل شود.

 - 94/06/17
ایسنا

مجلس

بیگلری؛ عضو 3
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

باید این موضوع در اولویت قرار بگیرد. 
زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وزارت خانه بسیار مهمی است که به 
عقیده من باید این وزارت خانه به سه 

وزارت خانه تبدیل شود.

 - 94/07/21
اقتصاد نیوز

مجلس

http://www.isna.ir/fa/news/94061710582/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/94061710964/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-128796/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-128796/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ندیمی؛ عضو 4
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

سیر موضوع و تقسیم بعضی از وظایف 
وزارت بازرگانی سابق بین وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد 

کشاورزی ، عدم کارآمدی این شیوه توزیع 
وظایف و نارضایتی کسانی که از وزارت 
بازرگانی خدمت دریافت می کرده اند 
اعم از )بازرگانان، شرکت های تعاونی 
و اشخاص و...( از دیگر دالیلی است 
که نشان می دهد، ادغام دو وزارتخانه 

صحیح نبوده است.

 - 94/08/03
خانه ملت

مجلس

پیرمؤذن؛ عضو 5
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

بساط گسترده مسئولیت بازرگانی و صنعت 
در یک سازمان قابل جمع نبوده و نیست 
و حتی رهبری نیز در دیدار اخیر با هیأت 
دولت به این موضوع اشاره داشته اند و 

هشدار داده اند که باید هر چه زودتر این 
وضعیت روشن شود./ به جای آنکه به 

دنبال تشکیل فراکسیون رکود در مجلس 
باشیم، باید به دنبال تسریع در جدا کردن 
وزارت بازرگانی از وزارت صنعت باشیم.

 - 94/08/30
فارس

مجلس

نکو؛ دبیر کمیسیون 6
اقتصادی مجلس

موضوع تفکیک با توجه به مغایرت آن با 
برنامه های باالدستی به گونه ای خاف 
برنامه است اما با این امر موافق هستم، 
چراکه این وزارتخانه بزرگ باید در حوزه 

های تخصصی مختلف تفکیک شود تا 
کارآمدی الزم را پیدا کند.

 - 94/09/17
اتاق خبر

مجلس

نوبخت؛ رئیس 7
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

سخنان اخیر رهبر انقاب فرصتی را به 
وجود آورد که ما بتوانیم به این موضوع 

ورود کنیم البته نیازمند مجوزهای قانونی 
هستیم و هر زمانی که این مجوزها اخذ 

شد اطاع رسانی خواهیم کرد

 -94/06/17
فارس

دولت

http://www.icana.ir/News/286960
http://www.icana.ir/News/286960
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940830000469
http://www.otaghnews.com/news/300895/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
http://www.otaghnews.com/news/300895/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940617000315
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شاپور محمدی؛ 8
معاون اقتصادی وزیر 

اقتصاد

با پیشنهاد انتزاع بخش بازرگانی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ادغام آن با 
وزارت اقتصاد موافقیم./ وزارتخانه با 

این موضوع موافق است و پیشنهاد آن در 
حال حاضر در الیحه برنامه ششم بودجه 

وجود دارد.

 - 94/09/23
فارس

دولت

کرباسیان؛ رئیس کل 9
گمرک 

اینکه قرار باشد به نحوی بار وزارت 
صنعت و معدن و تجارت کم شده و به 

بخش تجارت به صورت مستقل پرداخته 
شود، نکته خوبی است. به طور کلی نظر 

من در زمینه تفکیک بخش بازرگانی و 
ادغام آن به وزارتخانه دیگر این است که 

اهمیت و توجه به تجارت خارجی و قایل 
شدن جایگاه ویژه ای برای آن اقدام خوبی 

است ولی اینکه جای جدید آن کجا 
باشد باید ببینیم که دولت چه تصمیمی 

می گیرد.

 - 94/09/24
ایسنا

دولت

سبزعلیپور؛ رئیس 10
مرکز تجارت جهانی 

ایران

واقعًا ادغام وزارت صنایع و معادن با 
وزارت بازرگانی کاری بس خام، ناپخته و 
اشتباه بود که مجلس هشتم آن را تأیید و 

انجام داد.
خوب معلوم است که چهار وزارتخانه ای 

را که چهار وزیر قدرتمند آنهم در دوران 
سازندگی و در اوج مشکات پسا جنگ 

تحمیلی اداره میکردند را به یکباره سکان 
هر چهار وزارتخانه را بدست یک نفر 

بدهیم نباید توقعی بیشتر از این هم داشته 
گر این وزارتخانه مجددًا  باشیم فلذا ا

تفکیک شود و به شرایط سابق یعنی دو 
وزارت صنایع و معادن و بازرگانی برگردد، 

بهتر است

 - 94/09/02
تسنیم

فعال بخش 
خصوصی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940923001156
http://isna.ir/fa/news/94092413504/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/02/924367/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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حاجی آقامیری؛ 11
مدیر عامل و رئیس 

هیأت مدیره شرکت 
صادرات قالی

از ابتدا ادغام دو وزارتخانه اقدام درستی 
نبود؛ حوزه بازرگانی بسیار حائز اهمیت 

است و باید منفک از حوزه های صنعت 
و معدن باشد.

نیاز است که دو وزیر تصدی این دو حوزه 
مهم و مستقل از هم را برعهده بگیرند.

 - 94/09/08
اتاق خبر

فعال بخش 
خصوصی

فروغگران سایه؛ 12
رییس کمیسیون 

بازرگانی داخلی اتاق 
بازرگانی ایران

 در کشورهای توسعه یافته بخش صنعت 
و بازرگانی در یک وزارتخانه تجمیع است. 
در کشور ما هم این ادغام اتفاق مثبتی بود 

اما اجرا و سیاست گذاری آن به درستی 
انجام نشد/ تمام بخش های مربوط به 

بازرگانی در سازمان های مختلف می تواند 
در یک سازمان یا یک وزارتخانه استقرار 

پیدا کند

 - 94/09/24
ایسنا

فعال بخش 
خصوصی

روغنی گلپایگانی؛ 13
رئیس سندیکاي 

تولید کنندگان کاغذ 
و مقوای ایران

با توجه به اینکه ایران جزو 10 کشور اول 
دارای ذخایر و تنوع معدنی جهان است، 
پیشنهاد می شود در برنامه ششم احیای 
کار قرار  وزارت معادن و فلزات در دستور 

گیرد

 - 94/07/27
تسنیم

فعال بخش 
خصوصی

حداد کشاورز؛ عضو 14
هیئت علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه 

شریف

گر نتیجه ادغام بخش بازرگانی به وزارت  ا
اقتصاد؛ منجر به آن شود که از این پس 
شاهد انسجام در میان سیاست های 
ارزی و و تجاری باشیم به نظر من این 
ادغام ضرورت دارد./ معموال وزارت 

صنعت به دنبال حمایت از صنایع است 
و در بسیاری از مواقع نیز از دیوارهای 
بلند تعرفه ای برای حمایت از صنایع 

بهره می گیرد. این موضوع برای شهروندان 
مصیبت به دنبال دارد./

 - 94/09/24
ایسنا

فعال بخش 
خصوصی

http://www.otaghnews.com/news/178773/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.otaghnews.com/news/178773/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94092413546/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/07/27/893309
http://isna.ir/fa/news/94092413690/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
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مخالفان تفکیک صنعت، معدن و تجارت

دستهتاریخ و منبعنظرافرادردیف

علیلو؛ عضو کمیسیون 1
صنایع و معادن 

مجلس

با توجه به هزینه ای که برای ادغام این 
دو وزارتخانه صرف شده، در اجرای این 

طرح باید سنجیده عمل کرد. در واقع 
ک کردن صورت مساله، باید  به جای پا

تی که در جریان ادغام ایجاد شده  مشکا
برطرف کرد

 – 94/06/22
روزنامه دنیای 

اقتصاد

مجلس

دهقانی؛ عضو 2
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

با توجه به اینکه در شرف اجرایی شدن 
برجام هستیم، در صورت جداسازی این 
دو وزارت خانه، خطر افزایش واردات  و 
آسیب جدی به تولید داخلی، کشور را 

تهدید می کند.

 - 94/10/05
مسیرآنالین

مجلس

رحمانی؛ رئیس 3
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

بصورت کلی اینکه بخش بازرگانی در 
اختیار وزارت صنعت باشد مطلوب تر 
است به دلیل اینکه حداقل یک زنجیره 
کامل از تولید به مصرف در اختیار این 
وزارتخانه خواهد بود./ تشکیل وزارت 
بازرگانی که بتواند به عنوان یک مرجع 
برای انجام تمام امور بازرگانی باشد نیز 

می تواند مفید باشد البته باید وظیفه حفظ 
موازنه واردات همچنان در اختیار وزارت 

صنعت باشد.

 - 94/10/1
خانه ملت

مجلس

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928238/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928238/
file:///D:\Rasad\صنعت\تفکیک\yon.ir\SOp3
http://www.icana.ir/News/290526
http://www.icana.ir/News/290526
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گروسی؛ عضو 4
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس

این اقدام به هیچ عنوان کارشناسانه 
نیست و کسانی که دنبال ارائه چنین 

طرحی هستند باید بدانند که با 
تفکیک وزارتخانه یادشده هیچ اتفاق 
کارشناسانه ای رخ نخواهد داد و تنها 
موجب می شود تا ما پس از 4 سال به 
وضعیت سابق بازگردیم که این امر به 

هیچ عنوان معقول نیست.

 -94/06/16
روزنامه 

گسترش 
صمت

مجلس

ویسه؛ معاون 5
هماهنگی و نظارت 

معاون اول

در تمام دنیا ادغام یک اصاح ساختار 
برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها 
است؛ به همین دلیل برای اینکه بدانیم 

در خصوص روند ادغام درست عمل 
کرده ایم یا نه، باید این شاخص ها را 
بررسی کنیم/ به طور کل موافق طرح 

ادغام هستم، اما نه با این فرمول

 94/06/22
- دنیای 
اقتصاد

دولت

نعمت زاده؛ وزیر 6
صنعت، معدن و 

تجارت

به اعتقاد بنده این ادغام کار درستی 
بود/ به عنوان نمونه در آلمان و کشورهای 
آسیای جنوب شرقی این ادغام ها صورت 
گرفته است در مجموع ما باید به کاهش 

تصدی گری بپردازیم و حضور بخش 
خصوصی را در بخش های مختلف 
گسترش دهیم. دولت فقط باید به 

کمیتی خود بپردازد اما به  موضوع حا
صورت کلی متذکر می شوم که بحثی در 

مورد جداسازی وزارت بازرگانی و صنعت 
در دولت مطرح نیست.

 - 94/06/09
تسنیم

دولت

http://www.smtnews.ir/industry/13019-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.html
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928238/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/09/845302
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ابویی مهریزی؛ معاون 7
برنامه ریزی وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع 
امری درست است )94/06/08(/ در 

ادغام اهدافی از جمله مهیا شدن امکان 
اتخاذ سیاست های آزادسازی اقتصاد، 

خصوصی سازی، امکان سیاست 
گذاری یکپارچه در زنجیره تولید، توزیع 
و صادرات، هماهنگی سیاست های 
تجاری، تولیدی و صنعتی و اجرای 
کارآمد، افزایش رقابت پذیری صنایع 
و توفیق در بازارهای خارجی، فراهم 

شدن شرایط تولید جهت دار، حضور 
موثر در سازمان های تجاری منطقه ای و 
بین المللی، کاهش بروکراسی و افزایش 
عمق و جامعیت به همراه سرعت ارائه 
خدمات توسط دولت دنبال می شود.

 - 94/09/04
تسنیم

دولت

افخمی راد؛ رئیس 8
سازمان توسعه تجارت

در اکثر کشورها بحث تجارت و تولید با 
گر  هم در یک وزارتخانه هستند؛ بنابراین ا
بخواهیم بخش بازرگانی را از تولید جدا 

کنیم کار صحیحی نیست.
بخش بازرگانی و تولید باید با یکدیگر 
باشند تا در این راستا بحث حمایت 
از تولیدکننده ها و واحدهای کوچک 

خدماتی، تولیدی و صنفی پوشش داده 
شود.

 94/09/23
- شاتا

دولت

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/04/924932/
http://shatanews.ir/news/291479-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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با اشاره به ادغام بخش بازرگانی وزارت طیب نیا؛ وزیر اقتصاد9
صنعت، معدن و تجارت به وزارت 

اقتصاد گفت: نظر من در این خصوص 
مخالف است البته ممکن است برخی 

از همکاران در وزارت اقتصاد نظر دیگری 
داشته باشند و این موارد علی رغم 

مخالفت بنده و جناب نعمت زاده وزیر 
صنعت, معدن و تجارت تصویب شد, 
که باید در دولت و مجلس در مورد آن 

تصمیم گیری شود.

 - 94/09/25
تسنیم

دولت

یزدانی؛ معاون توسعه 10
مدیریت و منابع 

انسانی وزارت صمت

در مقطعی کارشناسان با بررسی های 
علمی و جامعی که انجام دادند، به این 

جمع بندی رسیدند که جدا بودن امور 
تجارت و بازرگانی از تولید مانع مدیریت 

جامع این دو بخش است و بخش 
بازرگانی باید در کنار تولید و صنعت 
مدیریت شود. در دنیا هم بسیاری از 

کشورهای پیشرفته این تجمیع را انجام 
داده  و موفق بوده اند./

 94/09/28
- روزنامه 

کار کسب و 

دولت

دودانگه؛ قائم مقام 11
معاون امور بازرگانی 

وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

از مدت ها قبل مطالعات کارشناسی و 
اینکه چرا باید این دو وزارتخانه با هم 
ادغام و یکپارچه شوند آغاز شده بود./ 

همه این مطالعات و بررسی ها و پژوهش 
ها ما را به این سمت هدایت می کرد که 
ادغام ضروری است./ حتی در مقاطعی 
اختالفاتی بین وزارت صنایع و معادن و 

وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک 
قلم کاال به حدی گسترش پیدا می کرد 

که الزم بود این موضوع در سطحی باالتر 
حل و فصل شود./

 - 94/10/01
عیار آنالین

دولت

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/25/945166/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://kasbokarnews.ir/fa/news-details/16840/
http://kasbokarnews.ir/fa/news-details/16840/
http://kasbokarnews.ir/fa/news-details/16840/
http://kasbokarnews.ir/fa/news-details/16840/
http://ayaronline.ir/1394/10/167054.html
http://ayaronline.ir/1394/10/167054.html
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حریری؛ رئیس انجمن 12
صادرکنندگان صنایع 

دستی ایران

دست از مطرح کردن بحث ادغام یا 
تفکیک وزارتخانه های صنایع و معادن و 
بازرگانی برداریم زیرا این امر به نفع بخش 
تولید و تجارت کشور نیست / اینکه باید 

سیاست های مربوط به این 2بخش در 
یکجا تدوین شود زیرا تولید و تجارت 2 
مقوله مجزا از یکدیگر نیستند/ وزارت 
جهاد کشاورزی نباید به غیراز بخش 
تکنیکی کشاورزی در زمینه تولید و 

تجارت محصوالت کشاورزی مداخله 
کند

 - 94/06/16
اکونیوز

فعال بخش 
خصوصی

عسگراوالدی؛ رئیس 13
اتاق بازرگانی ایران 

و چین

اعتقادی به تفکیک بخش صنعت 
و معدن از بخش بازرگانی و تشکیل 

دو وزارتخانه مجزا ندارم، چراکه اکنون 
مطمئنا پس از دو سال آقای نعمت زاده 
به حوزه های صنعت، بازرگانی و معدن 

مسلط شده اند.
در چنین شرایطی تفکیک صنعت و 

معدن از بازرگانی و واگذاری اختیارات 
به دو یا سه وزارت خانه اقدام درستی 

نیست.

 - 94/09/03
ایسنا

فعال بخش 
خصوصی

http://www.econews.ir/fa/c1_272443/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://isna.ir/fa/news/94090301617/-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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سلیمی؛ عضو هیأت 14
مدیره کنفدراسیون 

صنایع ایران

برای افزایش کاالهای صادراتی و کمک به 
صنعت کشور، وزارت بازگانی در وزارت 
صنعت ادغام شد تا برنامه ها و اهداف 
خود را در جهت رونق حوزه صادرات و 

کاهش کاالهای وارداتی تنظیم کند.
برخی از فعاالن اقتصادی معتقد هستند 

که ادغام این دو وزارتخانه اشتباه بود 
و  این وزارتخانه نتوانسته نقش خود را 
به درستی ایفا و تعادل الزم را در ارکان 

مختلف صنعت و بازرگانی برقرار کند؛ به 
همین دلیل خواستار تفکیک هستند که 

من چندان موافق با این امر نیستم.

 - 94/09/09
اتاق خبر

فعال بخش 
خصوصی

پورقاضی؛ مدیر عامل 15
شرکت مهندسی 

نیرومند پلیمر پارس 
و رییس کمیسیون 

صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی تهران

به نظر نمی رسد ادغام شدن وزارتخانه ها 
یا تقسیم شدن آن ها تغییری در وضعیت 

اقتصادی ایجاد کند./ در بسیاری از 
کشور های دنیا بخش صنعت، بازرگانی 

و امور مربوط به وزارت اقتصاد در یک 
وزارتخانه تجمیع است و پیشنهاد من 
برای تغییر در وزارتخانه ها این است که 

این سه بخش با یکدیگر ادغام شوند، چرا 
که بازرگانی بدون صنعت نمی تواند وجود 

داشته باشد و باید مکمل یکدیگر باشند

 - 94/09/25
ایسنا

فعال بخش 
خصوصی

http://www.otaghnews.com/news/300895/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
http://www.otaghnews.com/news/300895/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
http://isna.ir/fa/news/94092514462/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%88
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خالقی؛ عضو هیئت 16
مدیره خانه صنعت، 

معدن و تجارت

ما پله پله به سمت تجمیع سیاست های 
اقتصادی مربوط به صنعت و 

معدن رفتیم و در مرحله بعدی چون 
سیاست های بازرگانی با صنعت در 

تناقض بود چراکه وزارت بازرگانی 
سیاستی را در پیش گرفت که با 

صنعت متضاد بود، صنعت متضرر 
می شد. به عنوان مثال وزارت بازرگانی 

پیش بینی می کرد کاالیی در بازار تامین 
شود و با ثبت سفارش آن یا ترغیب 

بخش خصوصی آن کاال وارد می شد 
که در این زمینه بخش صنعت دچار 

مشکات جدی می شد.

 -94/09/26
روزنامه جهان 

صنعت

فعال بخش 
خصوصی

مشایخی؛ عضو 17
هیئت علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه 

شریف

مشخص نیست جدایی بخش بازرگانی 
که باید مکمل و هماهنگ با صنعت 
باشد از صنعت و الحاق آن به وزارت 

اقتصاد، چه منطقی دارد. وقتی بازرگانی 
را با صنعت ادغام کردند، منطق 

داشت، زیرا بنا بر آن، قرار بود بازرگانی در 
خدمت و هماهنگ با صنعت باشد./ 

به طور تاریخی، بازرگانی ما بیشتر در 
خدمت توسعه بازارهای داخلی برای 
تولیدکننده های خارجی قرار داشت

 - 94/10/16
روزنامه شرق

فعال بخش 
خصوصی

http://jahanesanat.ir/38310-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF!.html
http://jahanesanat.ir/38310-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF!.html
http://jahanesanat.ir/38310-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF!.html
http://www.sharghdaily.ir/News/82284
http://www.sharghdaily.ir/News/82284
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