ﻧــﺮخ دﻻر ﺑــﻪ  7ﻫــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ :
ﻧﺮخ دﻻر ﺑﻪ  7ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻧﺮخ ارز و ﻃﻼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ دﻻر در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮑﺎری در
ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺣﺪود  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دﺳﺘﮑﺎری
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۷دﻻر ﺑﻪ ﻣﺮز ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
ﯾﻌﻨﯽ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دوﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﻧﺮخ دﻻر را در ﻣﺮز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۶اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ارز
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۶و ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه  ۹۷در ﻧﻈﺎم
ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﻧﺮخ دﻻر از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج و
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۱۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ دﻻر از ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن را
ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ  ۲ﯾﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﻮان را ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﺮخ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ در آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روﺷﻨﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی در رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻓﺮا
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ درﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارزش ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی
ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﺗﺮاز ﻧﺮخ ﻃﻼ و ارز ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﻧﺮخ دﻻر ﺑﻪ ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻧﺮخ ارز و ﻃﻼ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

#ارز #دﺳﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ #ﮐﺴﺐ_و_ﮐﺎر #ﻃﻼ #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
#ﺗﻮرم
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اﻇﻬـﺎرات ﮐﻢﺳـﺎﺑﻘﻪ و ﺻـﺮﯾﺢ رﻫـﺒﺮ
ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ :ﺑﻤﺐ اﺗﻢ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ
از اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ
#ﭘﯿﺎم
اﻇﻬﺎرات ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺻﺮﯾﺢ رﻫﺒﺮ ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ :ﺑﻤﺐ اﺗﻢ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ از
اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
– ‘ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون’ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺻﺮﯾﺢ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ﺗﺮ
اﺳﺖ.
– روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮاﻟﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ،رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ دﯾﺪار ﺳﺮان ﺑﺎ
‘ﻣﻮن ﺟﺎﺋﯿﻪ اﯾﻦ’ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
– ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮه ای و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻼش وی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ.
– ﮐﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻤﺐﻫﺎی اﺗﻤﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد /اﯾﺮﻧﺎ
اﯾﻤﺎن ﺟﻼﻟﯽ
اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺳﻦ
واﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﭘﻮرﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ :

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎب روﺷﻨﮏ

اﺣﻤﺪ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ
اوﻧﻢ ﻣﯿﺸﻪ آرزو ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺗﮏ:
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺶﻣﻤﻮری
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮریﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻠﺶﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد ﻧﺪارﻧﺪ از دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻗﯽ:
ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
روﺷﻨﮕﺮی و ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺷﻔﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺰرﮔﻮاران درد
اﺷﻨﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت اﻗﺎﯾﺎن روﺷﻨﮏ ،ﺷﺮﮐﺎء  ،ﺻﺎدﻗﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺸﮑﺮ
وﯾﮋه دارم .
ﺣﺎج آﻗﺎ :
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ » ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺮدم« از ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﻨﺪ ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی اداره ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ))ﮐﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﯿﭽﺎره ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ (( اﻋﺰام ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ درد آﺷﻨﺎی ﺧﻮدﻣﺎن »»»ﮐﻪ از ﺳﺮ درد ،
ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﮕﺮان را ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ اﻧﻘﻼب
ﻣﺮدﻣﯽ  ،اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪ رای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎن

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻗﺺ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ
دارد و اﺟﺒﺎرا ﺑﺎﯾﺪاﺻﻼح ﺷﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اداره
ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﺳـﺎس آن ﻗـﺎﻧﻮن اداره ﻣﯽﺷـﻮد  ،و ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺎ
دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﻓﺴﺎد آور در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮم ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ از اﺳﺘﺎد ﮐﯿﻢ و ﭘﺪر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪش رﻋﺎﯾﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ
))ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ (( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت  ،آﺑﺎد
ﮐﺮدن ﮐﺮه ))ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آن را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه اﯾﻢ ((و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ  ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )) آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ (( ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺰاﮐﺮه ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻠﺪر و رﯾﯿﺲ ﮐﺸﻮر رﻗﯿﺐ و دﺷﻤﻦﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و… در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرش ﺗﻼش دارد را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«««.
#دﺳﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ #راﻧﺖ #ﺳﯿﺎﺳﺖ #دوﻟﺖ #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻗﻠﻢ
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ﻫﺸﺪار ﺑﺮای »ارز« داران!
»ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز« ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ارز را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﺸﺪار ﺑﺮای »ارز« داران!
اﻧﺴﯿﻪ ﻋﻠﻮﯾﻮن

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﺑﺮ
ﻟﺰوم آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ارز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ رﺿﺎ رﺷﯿﺪﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ارز ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .او »ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاری ارزی« در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ و ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد .ﭘﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 22
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ درآوردن آنﻫﺎ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ و از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺼﻮن
دارد.
اﻟﺒﺘﻪ رﺷﯿﺪﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻫﺸﺪار
ﻣﯽداد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ز رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ »ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮔﺮاﻧﯽ ارز را
ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻓﺮدای ارز ﮔﺮه زده ﺑﻮد«
اﺛﺮﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ارز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﻢ اﺷﺎره
ﮐﺮدم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﺠﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺛﺮﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
دراز ﻣﺪت ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﺻﺮار دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری در ارز
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ »ارز« ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﻧﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺮخ
ارز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻨﺮ ارز را ﺑﻪ زور ﻓﺸﺮده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ را
ﺛﺒﺎت ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﺮده و اﯾﻦ ﻓﻨﺮ از
ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد

ﺑﺎﻧﮑﯽ را درﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺗﺮازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ارز را در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ارز اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﮔﺮدان
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  96ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺸﺪار
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻨﺮ ارز را دوﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دارد ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ارز ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ
5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ 6ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ دوﻟﺖ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
آن را در ﺣﺪود 3ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﻗﺘﯽ از ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﮐﻪ در  11/6/96ﻧﺮخ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺎری در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺠﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﮔﺮدان را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ »ﻃﻼ«
را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﻻر ﻧﯿﺰ در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 6ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺘﻮر ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
روﺷﻨﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎری و ﺟﻮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ »ارز« را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺮخ
4ﻫﺰار و  200ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای دﻻر آن ﻫﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ  20ﻓﺮوردﯾﻦ 97
ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ را رﻗﻢ زد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎری راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺘﻮر ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ارز و ﻃﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻮرﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زودی از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن
از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺮان روزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺑﺘﺮﮐﺪ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ »واﻗﻌﯽ دﻻر« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ
دﻟﺨﻮﺷﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺖ و دﻟﺒﺎزی ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺮخ دﻻر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 7ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺟﻮ رواﻧﯽ ﻫﺮ

ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺮخ دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺒﺎب اﺳﺖ» .ﺣﺒﺎب« ﻫﻢ
روزی ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روزه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دراز ﻣﺪت رخ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ دوﻟﺖ دﺳﺘﮑﺎری دﯾﮕﺮی در اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل روی دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ  17ﺗﻮﻣﺎن و
 18ﺗﻮﻣﺎن ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮕﺮان روزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻄﺮ در ﮐﻤﯿﻦ »ارز«داران
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺮا ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ؟ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺗﺮس از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻦ داراﯾﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاری ارز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮخ
ارز ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺑﺤﺮان دﯾﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﭘﺪﯾﺪه و ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻌﺘﺪم اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻر را ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﯿﺶ از 7ﻫﺰار و 500
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دردﺳﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺑﺤﺮان
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
دﻻر 17ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻓﺎرغ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ارز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ روز اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
»ﺑﺎزار« ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ »ارز« ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺮ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ارز 17ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ؛ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﻧﺮخ 17ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ؟ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺮخ ارز ﯾﺨﭽﺎل  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺨﺮﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان
را ﻧﺪارد ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج را ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ
در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ارز را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ارز ارزان ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز در درﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺮﺗﯿﺐ
دادﯾﻢ .ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز« ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ زودی ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺑﺠﺴﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﻧﯿﻤﺎ« و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﻼش دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارزﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ازاد و ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ارز را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدم و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ﺑﺮای دﻻر
11ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﻻر در ﻣﺤﺪوده  18ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و داﺷﺖ ﺑﻪ  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ و
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺟﻮاب داد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای  13آﺑﺎن ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻼشﻫﺎ در ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ
روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﻼشﻫﺎ و دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در
آﺳﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت داده ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ زودی وارد ﺑﻮرس ﺷﻮد .ﮐﺎش اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زودﺗﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ داده اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮدف ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﻠﺴﻪ ای روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  55دار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺮخ 80دﻻر
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 40درﺻﺪ ﻓﺮوش
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﻧﺸﺎﻻ ﻫﺪف ﺗﺮاﻣﭗ در ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺮﺟﺎم ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
زدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺷﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
وارد ﺷﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری
ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﯿﻢ.
ـﺎق
ـﺖ #ﻗﺎﭼـ
ـﻢ #دوﻟـ
ـﯽ #ﺗﺤﺮﯾـ
ـﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #ارز #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـ
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ﺗﻨـﺎﻗﻀﯽ ﻣﯿـﺎن ﺷﻌﺎرﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ
دوﻟﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﯾﺎدداﺷﺖ
رﺿﻮی

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ

روﺷﻨﮏ-

رﺋﯿﺲ

ﮐﺎﻧﻮن

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

اﺳﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب  ۲۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و… را از  ۸۰درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻدی و… ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺘﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
*ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارزی »ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی «  ۸۰درﺻﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده
اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و
دارﻧﺪ  ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮی ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ
آزاد ﺑﺎ اﯾﻦ و آن  ،ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ،
و ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮده ﭘﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ در
ﺗﻼﺷﻨﺪ .
*اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ » اﮔﺮ از ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ در
اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ « ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ و ﻓﻮﻻدیﻫﺎ و … ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ و ﻋﻤﺮان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم و ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات اﻧﺒﻮه
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧـﻮد »»ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ در ﻫـﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻘﺪارﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده از اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ «« ﻃﺮح و دﺳﺘﮑﺎری اﻋﻼﻣﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳روز  ۲۰ﻓﺮودﯾﻦ ۹۷
ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد  ۲ﯾﺎ  ۳ﻣﺎه دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در
ﻫﻤﺎن ﻣﺎه اول ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
*اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎر و ﯾﺎور دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زود
در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﭻ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ و

ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ زﯾﺎن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﻨﺞ
و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ
و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻢ درآﻣﺪ و
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ،ﭼﻮب اﯾﻦ زﯾﺎدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .
*ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺧﻮد ﭘﺴﺖ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺎ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮدم ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ )ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎر اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی از ﻧﻮع راﻧﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن
و ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺟﻮﺳﺎزی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﮔﺸﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات  ،ﺑﺮای ﻧﺮخ ارز و ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ
ﺻﺎدرات را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ درد ﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮده ﭘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻮﯾﮋه وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺗﺮاﻣﭗ ( و داﺧﻠﯽ ) ﻣﺪﯾﺮان
ﻧﺎﺗﻮان و ذﯾﻨﻔﻊ ( ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎده
ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮاوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای واﺣﺪی از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
*ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ  ،اﺷﺘﻐﺎل زا ،
روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻣﺨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮراک ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎ ﭼﺮخ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﺮﺧﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻔﻆ
ﺷﻮد را ﺑﺠﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ آزاد در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ  ،ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

*دوﻟﺖ » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم « ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر در زﺑﺎن دارد  ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ را ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ  ۸۰درﺻﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎرﻗﺮار دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﻨﺎر و اﮔﺮﻻزم ﺑﻮد ﺑﺎﮐﻤﮏ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی  ،روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  ،اﺷﺘﻐﺎل زا و ﮐﻢ ارز ﺑﺮ
را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ و راﻫﮑﺎری
ﺑﯿﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
*ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ
ﺳﺎزی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﺎداﻧﻪ و ﭘﺮﺧﺮج ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮتﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻔﺖ
و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﺮده
و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪن ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﺪ و ﺻﺎدرات آن ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ از ﺻﺎدرات آن ﻫﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻫﻨﺮ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن و ﮐﺸﺎورزان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و از ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺠﺎد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮای
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺮان ﮐﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
*ﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ۸۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﺷﺘﻐﺎل زا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺪی
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﺣﺴﺎب اﯾﻦ دو را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از دوﻟﺖ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  ،ﻗﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﺎف و ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد و اﺷﺘﻐﺎل زا و
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﻫﻢ
ﺗﺮاز ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻد و … ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ارزان
دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻓﺮوش ارز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و دوﻟﺘﯽﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﯿﺎط

ﺧﻠﻮت ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﻟﺘﯽﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
*آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﻮرات و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را اﺟﺮا ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ارزش
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه در ﺻﺪ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ده درﺻﺪ ﮐﻞ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ
را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
#دﺳﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #راﻧﺖ #ارز #ﺗﻮﻟﯿﺪ #ﺻﺎدرات #ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ #ﺗﻮﻟﯿﺪ
#اﺷﺘﻐﺎل #دوﻟﺖ #اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن #واردات #ﺧﺼﻮﺻﯽ #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ #روﺳﺘﺎ #ﻧﯿﻤﺎ
#رﺳﺎﻧﻪ #ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی #ﻣﻮاد_اوﻟﯿﻪ #ﻗﯿﻤﺖ_ﺗﻤﺎم_ﺷﺪه #ﻗﺎﻧﻮن #ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ
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ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺻﺎدرات را
ﻫﻢ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺬاﺷﺖ
29ﻣﻬﺮﻣﺎه ،روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺻﺎدرات را ﻫﻢ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺬاﺷﺖ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :در  6ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﻧﻈﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭼﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،درﺑﺎره آﻏﺎز
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ از  11ﺷﻬﺮﯾﻮر 96
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﮑﺒﺎره اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ از  25درﺻﺪ ﺑﻪ 7
درﺻﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز و ﻃﻼ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺠﺪد آن ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ
و از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ در  20ﻓﺮوردﯾﻦ  97ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ دو
اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  6ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺷﺮاﯾﻂ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﺪهای از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از
ﭼﺮﺧﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﺪهای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ
ﻣﺤﺪود.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﺎدرات ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﻻر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات رﺷﺪ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ
ﻧﺒﻮده ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻣﻨﻄﻘﯽ و روال ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻞ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻮﻻد ﻧﻪ ﺑﺮقﺷﺎن ﮔﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ آب و ﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﻮﻻد ﻧﺎﮔﻬﺎن در
ﮐﺸﻮر دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
روﺷﻨﮏ اﻓﺰود :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آنﻗﺪر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻد و ﻣﯿﻠﮕﺮد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﮔﺮد و ﻓﻮﻻد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ارزآوری ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ در آن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻨﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ  5ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات در اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﺎدرات ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
زﻋﻔﺮان ،ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و … دارﯾﻢ.

ﺳﯿﻤﺎن،

ﭼﺎی،

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارزی ﺑﺮ ﺻﺎدرات
روﺷﻨﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻣﺴﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ارزی
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ در اﺧﺮ ﺳﺎل  20ﺗﺎ 25
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﺎﻻ وارد ﺷﺪه و ﻧﻪ
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز ارزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﻌﺪ
از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  20ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻘﺪر اﺑﻬﺎم
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ  4روش
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻪ ﺟﺎی ارز ﮐﺎﻻ وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺪﻫﮑﺎریﻫﺎی ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ را در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ارز را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه ای وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .

روﺷﻨﮏ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺎفاﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻪ روش دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﯾﻢ
اﻋﻼم ﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺷﮑﺎل دارد و ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﻮ را آرام ﮐﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ اﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻢ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت وﺟﻮد داﺷﺖ
اﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ان اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده ﭼﺮا دوﺑﺎره
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺼﻮص
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻮرت از اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان،
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد آورد.
راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات
روﺷﻨﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات
اﻓﺰود :ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و
ﺣﺘﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﻤﺎنﺳﭙﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﻣﻌﺎف ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻓﺮد
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت و ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ دوﻟﺖ
را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ
ﭘﺴﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﯽ  ،زﻋﻔﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻞ
ﮔﺮان ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺎزار
داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ
از ﻣﯿﺪان ﺻﺎدرات و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن را ﺑﺎ دﻻر  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎف از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻟﯿﻨﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
http://sobhe-emrooz.ir/?p=35136

ﺑﺮرﺳﯽ »ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز« از رﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ روﺷﻨـﮏ رﺋﯿـﺲ ﮐـﺎﻧﻮن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  :آﯾﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﺑﺮرﺳﯽ »ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز« از رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی :
آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؟
درﺳﺖ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻮاﯾﺢ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و راه،
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺤﺚ اﺳﺘﯿﻀﺎح

وزﯾﺮ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﮐﻪ »در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی ﻣﺜﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن
اﺳﺖ«» ،ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ«» ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
وزاری ﺟﺪﯾﺪ دارد« و »زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ!« در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺪودا  70ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ
ﻓﺮم اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪ رﯾﻨﮓ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺳﮑﺎﻧﺪار »ﺻﻤﺖ«
از ﺳﻮی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،اﻣﯿﺮی
ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ.
 10ﻣﻬﺮﻣﺎه ،ﺻﺪﯾﻒ ﺑﺪری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اردﺑﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت »ﺻﻤﺖ« در ﻣﺠﻠﺲ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،روﺣﺎﻧﯽ از ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
او ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن اﺳﺘﯿﻀﺎح اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮر اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﻀﺎح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ
ﻋﻠﻨﯽ آورده ﺷﻮد.
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را رﻫﺎ
ﻧﮑﺮد .ﺳﻪ ﻏﯿﺒﺖ او در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﯿﻀﺎح در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺑﺎزار داغ ﺷﺎﯾﻌﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ«
وزﯾﺮ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪه ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺷﺎﯾﺪ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮدزاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای وزارت
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮای
ﺗﺼﺪی وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رای اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪاده و ﻋﺰل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ

ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از دﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای »ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت« ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در وزارت دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺑﺤﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎر ،رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺛﺒﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺎت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ را از زﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻫﻢ ﮐﻼم ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ او در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز« ،روﺷﻨﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاریﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮیﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻠﻂ و
وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره »ﺻﻤﺖ« راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻠﻂ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﻫﺮﮐـﺪام درﯾـﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺎﺋـﻞ و راه ﺣﻞﻫـﺎ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد؟
ﻟﺠﺒﺎزی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و اﺻﺮار ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ
روﺷﻨﮏ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ .وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺣﻮزه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﻔﻆ
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
واردات و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت
در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه از زﻣﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎ را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزیﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ از دﻋﻮاﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ زد .دو وزارت ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ،
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روال ﻏﻠﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮران و ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺑﺪون ﺳﻮﺧﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ او ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ》 .ﻧﻌﻤﺖ زاده《 ﻫﻢ ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ اوﺳﺖ و
ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ اداﻣﻪ دارد .ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ
از اﻣﺜﺎل »ﻧﻌﻤﺖزاده«ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺻﺮار
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ
»ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮران« اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺣﺮﮐﺖ روی رﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،رﯾﻞ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن
»ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮران«ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
روﺷﻨﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ادﻏﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از اﺳﺎس
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻫﺮ روزی ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻫﻨﻮز 》ﻣﻬﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد《را در ﺳﯿﻨﻪ
دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ روش و ﻣﻨﺶ او را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد را در ﺷﺨﺺ »ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری« ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت در وزﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی وﺟﻮد دارد .ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ
راهﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﻔﺒﺎر اﺳﺖ؟ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪی ﻣﺪﯾﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ
دو وزارت ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ وزﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارد؟
روﺷﻨﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﺪ و ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪهای در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﻠﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ

»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ«
اﯾﻦ ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺧﻄﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن
اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻨﻮز 》ﻣﻬﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد《 را در ﺳﯿﻨﻪ
دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ روال اﺻﻼح ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت« ﻣﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻧﺪارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﺣﺮﻓﯽ در اﻗﺘﺼﺎد دارد؟
ﻫﺮﮐﺴﯽ وزﯾﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮاد در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد
دارد .ﭼﺮا ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ وزارت ﮐﺸﺎورزی
را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وارد ﮐﻨﯿﻢ؟ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺻﺎدرات و واردات رﺑﻂ دارد؟ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺧﻮد را از زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ 》ﻣﺮاد《آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزی اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﮔﺮ
اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد،
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﻮد ﻣﺜﻞ او ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﻋﻬﺪه دار
ﺑﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ ﻣﺸﻬﺪیﻫﺎ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد او را دﯾﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﺖ او از
ﭘﺲ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
ﺷﺨﺼـﯿﺖ و ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻓـﺮدی او ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ آن ﺧـﺪﺷﻪای وارد
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
#دﺳﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #ﺻﺎدرات #ﺗﻮﻟﯿﺪ #دوﻟﺖ #ادﻏﺎم #ﺳﯿﺎﺳﺖ #ﻣﺴﮑﻦ
#ﺣﻤﻞ_و_ﻧﻘﻞ #ﻗﺎﻧﻮن #ﮐﺸﺎورزی #واردات #روﺳﺘﺎ #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
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اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘــﺎوﻣﺘﯽ از ﺻــﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد /ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل در ﺻﺎدرات
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد /ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
واﺣﺪ ﭘﻮل در ﺻﺎدرات
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ
ﭘﻮل در ﺻﺎدرات ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﺻﺎدرات در روز 24آذر
ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﺎدرات ،دورهﻫﺎی
آﻣﻮزش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات،آن را ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﯽﺷﻮد.
*ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل در ﺻﺎدرات ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،ﻋﺪم
ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﻦ و
ﻣﻄﺮحﺷﺪن آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد اول دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
روﺷﻨﮏ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل

ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ارزش ﭘﻮﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ از
ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل از رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن در اﻗﺘﺼﺎد
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن در ﺻﺎدرات ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن
را ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ دﯾﻮار ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ و ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ.
روﺷﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺟﺎم در دﯾﻮار ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
را از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺟﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺠﺎرت آزاد ﻧﺪارد.
*ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ،ﺗﺠﺎرت را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻣﺮاوده ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود:
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ را در روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ.
روﺷﻨﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ در ﺻﺎدرات
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات دو ﺑﺎل دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎل دﯾﮕﺮ آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎرت اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
*ﻃﻠﺐ  9ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن از دوﻟﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
روﺷﻨﮏ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺳﺎل  89را  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن را  8/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد:
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻠﺐ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ 9ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ.
#دﺳـﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #ﺻـﺎدرات #دوﻟـﺖ #ﺗﻮﻟﯿـﺪ #اﻗﺘﺼﺎد_ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ
#ﺗﺤﺮﯾﻢ #ﭼﯿﻦ #ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ #ﻗﯿﻤﺖ_ﺗﻤﺎم_ﺷﺪه #ارز #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ #ﺟﻮاﯾﺰ
#ﺑﺮﺟﺎم #روﺳﯿﻪ
http://razavi.farsnews.com/news/13950920001154

ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ
دﯾﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮر ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از
آﻧﻜﻪ ﻻت و ﻻاﺑﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻲ ﭼﻮن ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻠﺪر را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه
ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :دﯾﺮوز
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮر ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﻜﻪ ﻻت
وﻻاﺑﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻲ ﭼﻮن ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻠﺪر را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ
وﻛﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺮوز آﻧﭽﻪ ﺗﺮاﻣﭗ دﯾﻮاﻧﻪ و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ از او دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﺮش ﮔﻔﺘﻪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮓ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻪ
زدن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺮد ﺟﻨﮓ و ﺣﺘﯽ

ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ۶ﻣﺎه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ زﻣﺎن
ﺗﻌﯿﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﻤﭙﺌﻮ و ﻫﻤﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺪه ﻫﻴﭻ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺒﯽ و  ..ﺑﺠﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻋﺶ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﺮان رﻗﻢ ﺧﻮرد ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺪ در ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺰاﮐﺮه ﺑﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ،ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ و… ﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزان رﯾﺎل ﺑﻪ ارز
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮلﻫﺎی اﻧﺪک ﺧﻮد را ﺑﻪ ارز و ﻃﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﺶ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮدﻫﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﻮد
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﺻﻞ ﭘﻮل ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮد ﺑﺤﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﭘﻮلﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻧﺮوز ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ.
#ﭘﺪﯾـــﺪه

#ﻣﻮﺳـــﺴﺎت

ﻣـــﺎﻟﯽ

#دﺳـــﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ

#دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ#اﻣﻨﯿﺖ #ﮐﺴﺐ_و_ﮐﺎر #ﻋﺮاق #اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻮری

#ﺗﺤﺮﯾـــﻢ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ روﺷﻨــﮏ :اﯾــﺮان در
ارﺗﺒـﺎط اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎ ﺿﻌﯿـﻒ
اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ :اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،در
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﭼﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر
ﭘﻮﻟﺪاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﭘﺮ از ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ آن را ﮔﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوزﻣﺎن ﻻﻋﻼج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﮔﻔﺖ:
درآﻣﺪ ارزی ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزی ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ارز درآﻣﺪ دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮر درآﻣﺪ ارزی دارد ﭘﺲ ارز ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﺮان ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
روﺷﻨﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ارز ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ارز در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد
و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ،درآﻣﺪ ارزی
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ارز ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل

ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﺸﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺎل ﺷﺪ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و
اﺟﺎزه دﻫﺪ ارز رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﺑﺘﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺟﻠﻮی رﺷﺪ آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮرم رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
روﺷﻨﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪ و ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﺮد ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮐﺎرﮔﺮان،
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،ﮐﺸﺎورزان و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺻﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺎ ﺳﻮد
ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﯽارزش ﻧﻤﯽﺷﻮد.
#ﭘـﻮل_ﻣﻠﯽ #ارز #روﺳـﺘﺎ #ﮐﺸـﺎورزی #دﺳـﺘﮑﺎری_در_ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ #ﺗﻮﻟﯿـﺪ
#اﺷﺘﻐﺎل #ارز #دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ #ﺻﺎدرات #ﺗﻮرم #ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ #ﺑﺎﻧﮏ
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ﮔـﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت
ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی :از ﺳــﻮی
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـــﯿﻦ روﺷﻨـــﮏ ،رﺋﯿـــﺲ
ــﺪﮔﺎن و
ــﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫـ

واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی :از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
روﺷﻨﮏ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی ﻣﺠﺎوران و
زاﺋﺮان ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﯿﺪی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﻫﺒﺮﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺎل  94ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯿﺎن را ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮر در
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و

ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ و واﮐﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد
و اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاریﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ
ﻧﺎﻣﮕﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﻮآوری وﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ« » ،اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف« ،
»ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ وﮐﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ« » ،ﺟﻬﺎداﻗﺘﺼﺎدی« و »ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﯾﺮاﻧﯽ« و »اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻬﺎدی« ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ارزش و اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﮕـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از
ﻧﺎﻣﮕﺬاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮﯾﺒﻮن داران ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻣﺮﻓﻪ
ﺑﯽ درد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻮ ﺿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮات ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮد را ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎﻣﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ارزش و اﺣﺘﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،راﻫﮑﺎر رﺷﺪ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم،
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ،اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﯽ ادﻋﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در ﻓﺮا
ﺧﺒﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » دﯾﺮوز دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻣﺮوز ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی« ﮐﻪ
در آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه
ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺑﺎل ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮآﻣﯿﻦ
رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻨﺪ ،دﻏﺪﻏﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﮕﺬاریﻫﺎ
ﺑﻮده و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻮد ،داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺴﺎل در ﺣﺮم اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧﮑﺘﻪ اوّل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪی ﮐﺎرزار اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ ،ﺟﻨﮕﯽ از ﻧﻮع ﺧﺎص .دراﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪی ﮐﺎرزار ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ـﻪ
ـﺪ ﺑـ
ـﯽ ﺑﺘﻮاﻧـ
ـﺮوز ﻫﺮﮐﺴـ
ـﺖ .اﻣـ
ـﺮده اﺳـ
ـﺎد ﮐـ
ـﺪ ،ﺟﻬـ
ـﻮر ﺗﻼش ﮐﻨـ
ﮐﺸـ
اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮرﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ«.
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
روﺷﻨﮏ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس دوران ﺟﻨﮓ را
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد
اﺑﻼغ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در  30ﺑﻬﻤﻦ  1393ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»دوﻟﺖ وﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم ازﺗﺠﺮﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺞ
دوران دﻓﺎع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر دﻓﺎع ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و دارد .ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی واﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻤﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎراﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دادﯾﻢ،
ﻫﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﻧﮕﺎه ﮐﻼن
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن دو ﺟﻮر ﻧﮕﺎه وﺟﻮد دارد….ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿّﺘﻬﺎی درون ﮐﺸﻮر و درون ﻣﺮدم ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﮑﻨﯿﻢ… .اﻗﺘﺼﺎد درونزا؛ اﻗﺘﺼﺎدﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ… .ﻧﮕﺎه دوّم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻤﮏ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ
اﺳﺖ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ درﺳﺖ
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه دوّﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ
و ﻋﻘﯿﻢ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻤﺎ را روﻧﻖ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر
آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد را روﻧﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ّ ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ؛ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﺎدی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ؛ وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ«.
روﺷﻨﮏ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
در ﻧﺸﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن داﻧﺴﺘﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ درون زا ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮون زا داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻮﺳـﻌﻪ درون زا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ،
درﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر

ﻣﯽﺷﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺗﺠﺎرت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ
داﺷﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ و ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دوران ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در دوراﻧﯽ
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﻢ ،ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻣﺨﺘﺺ دوران ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دورانﻫﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در اﺳﻔﻨﺪ 1392در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﺶ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻗﺮآﻧﯽ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖ
ذﺧﯿﺮه و ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آن زﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوزﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎرﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮو اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی)ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ و
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد«.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ ّﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ .ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ از ﺳﻮی
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺸﻮد .از ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ دارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
راهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از
ﻻزمﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ وﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺸﻮد؛ ﯾﮑﯽ ازﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺸﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و روﻧﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽداﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ازﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮد ،ﮐﻮﭼﮏ وﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل وﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ
داد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﺪل و ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﭽﺎره زادﮔﺎﻫﻢ آورده اﺳﺖ» :ﭼﺮا روﺳﺘﺎزادﮔﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺻﺪاﻗﺖ روﺳﺘﺎزادﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم و ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮاﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد؟ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و اﺷﺘﻐﺎل و رﻓﺎه
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺷﻐﻞ در روﺳﺘﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﺮا ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ وﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در
روﺳﺘﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ آب ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮد ،از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل و
اﻗﺘﺼﺎد را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ؟«
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
را از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ازﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ،ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮدم ودرﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؛ ﺑﺎﯾﺪ
ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎدﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه؛ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ درﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳ ّﻂ را ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ
ازﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ«.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را
ﺑﺎ ﺗﺠﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﺮاﺧﺒﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺰﯾﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎدرات از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ارزآوری ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﭼﺮا ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﻣﺎزاد و درﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﯾﺎ در
ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؟ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﭼﻪ
ﻃﺮﺣﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﻢ و ﭼﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ازﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر در دﺳﺘﻮرﮐﺎر
داﺷﺘﻪ و دارﯾﻢ ،ﮐﺪام زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر و ﺻﺎدرات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی روﺷﻨﮏ در اداﻣﻪ آورده اﺳﺖ :آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺠﺎی اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻓﻌﻞ
ﺻﺎدرات ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻋﻮدت ارزش اﻓﺰوده از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ
ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﭘﺮ رﯾﺴﮏ ﺻﺎدرات ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﻃﻠﺐ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا دوﻟﺖ
و ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟«
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﮑـﺮدن ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘـﻪ
ﺑﻮد»:ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد دور ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﺷﻬﺮﯾﻮر 93ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ آنﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و آﯾﺖ اﻟﻠﻪﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﺸﺎرش در آن زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت
در آن اﺷﺎره و راﻫﮑﺎر رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد و در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶/٠درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﻫﻤﯿﻦ  ۶/٠درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات داده ﺷﺪه ،در
دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ«.
ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﺧﻮد در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
رﺿﻮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ»:آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و
داد و ﺳﺘﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺤ ّﺖ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺑﺮوی ﻣﻠ ّﺖ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
راﻫﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮد ،آورده ﺑﻮد:
»ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻗﺘﺼﺎد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮای اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻫﺪف ﺷﻮد«.
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮرخ  29/11/93در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺒﺎرزهی ﺟﺪی
ﺑﺎ ﺑﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ﯾﮏ ﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﮐﺎر
دﯾﮕﺮی آن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺪه
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦﻫﺎ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻣﺎ

در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺸﺪار دادﯾﻢ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﻪ آن ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه دادم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد؛
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ و ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺎرف ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﮑﺎری
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﮑﺎران
ﻣﻌـﻮﻗﻪ ﺑـﺰرگ ﺑـﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻬﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ اﯾﻦ
ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ وی در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
زودﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻤﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ از ﺗﻼش ده ﺳﺎﻟﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن او ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﻢ.
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