آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ؛ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺗﺎزه
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
دوﻟﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﯾﺎم ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺖ اﷲ اﮐﺮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزﯾﺮی
ﻧﺪارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮐﺶ ﻣﮑﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﯿﻀﺎح
وزﯾﺮ راه ،ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
را دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎﻫﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ و رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی راه و ﺻﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ وزرای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای وزارت ﺻﻤﺖ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت
رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1345در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺘﺎﻫﻞ و دارای  4ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .وی ﺟﺎﻧﺒﺎز  25درﺻﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺬﯾﺮای
او در دوره دﻛﺘﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) (DBAﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ و ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ )ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ در ادوار ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ وﻗﺖ

در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ:
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

رﯾﺎﺳﺖ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ،آذرﺷﻬﺮ و اﺳﻜﻮ در دوره ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺋﯿﺲ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی اﯾﺮان و ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﺸﻮر

ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺲ اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اول ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از
ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﻣﻌﺎدن
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
رﺋﯿﺲ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮب ﻛﺸﻮر
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﻛﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻛﻞ اداری ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزی اﯾﺮان
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزی اﯾﺮان )ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ  (EFQMو ﻣﺠﺘﻤﻊ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
او ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻫﺪا ﮐﺮده و در ﺣﻮزه وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﯿﺰ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪد ،در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺣﺎل و روز ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری )وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ وزارت ﺻﻤﺖ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

