ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری اﺷﺘﺒـﺎه دوﻟـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ
اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺷﺘﺒﺎه دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ روﺷﻨﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎروﻧﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻌﺪن ،ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را از رﮐﻮد ﻧﺠﺎت داد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻓﺰود :روﻧﻖ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوریﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
زاﺋﺮﺳﺮا ﯾﺎ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ دارد و رﮐﻮد
ﻓﻌﻠﯽ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اول ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ دو ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ،
ﻓﺮاوان و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
روﺷﻨﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻼن
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻠﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻼن اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه را ﺑﺎﻻﺑﺮده ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻗﺎﭼﺎق
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻ اﯾﻦ

ﻣﺰﯾﺖ را ازدﺳﺖدادهاﯾﻢ.
روﺷﻨﮏ اﻓﺰود :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻮروز ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود زﯾﺮا ﺳﻮد  ۱۲ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ
واردات ﺑﯽروﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﯾﺠﺎد ﻗﺎﭼﺎق را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
روﺷﻨﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲٫۵ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد؟
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻓﺰود ۹۰ :درﺻﺪ از
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
 ۱۰درﺻﺪ از آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺤﻘﻖ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
وی در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ  ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رﮐﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
را ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
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