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در اداﻣﻪ ﻣﯿﺰﮔﺮد »ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ«
ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان و ﻗﺪﯾﺮ
ﻗﯿﺎﻓﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺸﻪ
راه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺠﺎری و در
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﮕﺎه ﺟﺰﯾﺮهای
در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮات ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی
ﻃﯽ ﭼﻬﺮاﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد دﯾﺮوز از ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :اﯾﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؟
ﻗﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻫﺪررﻓﺖ زﻣﺎن و اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﮑﺮ

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺿﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ ای دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ :ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﭼﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻄﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۲درﺻﺪی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ را
و اﮔﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را از آن ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ رﻗﻢ
وﺿﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ.؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺮخ ارز ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ارزانﺗﺮ از ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﻮار ﺗﻌﺮﻓﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از
اﮔﺮ ﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺎرﭼﻮب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی و ﭘﺎزل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻣﺎ ۱۵
ﺳﺎل روی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﻌﺖ را در ﻧﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻫﺮ روز ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﯽ ﭼﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻗﯿﻤﺖ ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﺎﯾﮑﻪ ﺟﻮاب ﻧﺪاده ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﮐﺮد؟ ﺧﻮب ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺠﺎرت ﻗﻮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
هر روز تعرفه ها را بالا و پایین میکنیم با هدف حمایت از تولید
ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیر رقابتی مواجه
است؟ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ دﯾﻮار ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﺼﻨﻌﯽ
ارز ،ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ،ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ
را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده و ﻋﻤﻼ ﺑﺠﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده
اﯾﻢ .ﮐﺪام ﮐﺸﻮر را در دﻧﯿﺎ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ
آﻧﻬﻢ ﻧﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و … ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و
روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮد.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺻﻼ ً ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺑﻼغ ﻫﻢ ﻧﮑﺮد.

آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺸﺎن
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ  ۲۰درﺻﺪش را
ﻫﻢ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺑﻼغ ﺑﻨﺪ  ۲و  ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون
اول ﻣﺤﺘﺮم رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪون ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوﻟﺖ دﻫﻢ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟

ﭼﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارزی و ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ دوﻟﺖ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ دوﻟﺖ را
زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺪود ﻫﻔﺖ
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ
درﺻﺪی را ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻬﺎردرﺻﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺷﺘﻐﺎل را ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺗﻮرم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺣﺪود ۹
درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ را ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺮ از دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :در ﺣﻮزه ﺑﻬﺮه وری در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﯿﻢ؟
ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر :ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﻮزه
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه وری رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رخ
ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻦ آوری و
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺬب ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﻻی  ۱۲۱اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری رﺗﺒﻪ  ۴۵و در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻦآوری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻓﻦ آوری ،داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻦ
آوری را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
دارﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا داﻧﺸﯽ ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ را
ﻣﻮرد آن دارﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و داﻧﺶ وﻓﻦآوری اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ما در زمینه هسته ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می
زنیم .پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور
به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشدﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ای و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺮف اول را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .ﭘﺲ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟﺰﯾﺮه ای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و از داﻧﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺮاﯾﺪ  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ازﻃﺮﻓﯽ ﻓﻦآوری ﻫﺴﺘﻪ
ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻃﯽ  ۵۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮاﯾﺪ در دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در  ۴ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوری ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ان را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم داﻧﺶ و
ﻓﻦآوری ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﺣﻤﺎت ﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺧﺎرج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ داﻧﺶ را در ﺣﻮزه
ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ان ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط درﺳﺖ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوری اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوری در
دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ  ۸۲دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮآوری ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻤﺘﺮ از
 ۱درﺻﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﺨﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ  R&Dدر ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻣﺎ درﺣﻮزه
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوری اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺨﻮدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺪﻣﻪ
ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺣﻮزه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوری و ﻓﻦآوری ﺗﺤﻮﻻت
ﻻزم را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺮف و روی ﮐﺎﻏﺬ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻻﻫﻮﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ .از ﺳﺎل ۹۴
ﺑﻪ  ۹۵رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ  -۱۵.۵ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز
ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻫﻢ زﯾﺮ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ :اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۴ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ دارد
ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ در  ۴ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺮخ
ارز از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮرم ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦﭘﻮر :اﮔﺮ ﻧﺮخ ارز را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺧﻮب ﺗﻮرم ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
رود .از ﻧﻄﺮ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻻن ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ .آﻗﺎی ﻻﻫﻮﺗﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ را دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺪش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﻧﺮخ ارز را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺰارﺷﯽ داد ﮐﻪ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺮخ ارز  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن را ﻧﺪارد .ﺧﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز از ﺣﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
مطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی
گری را از دولت بگیرد و خصوصی سازی را به صورت کامل اجرا
کندﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﺼﺪی ﮔﺮی را از دوﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﯾﮏ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﯾﺪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻤﺎن  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را دارد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از دوﻟﺖ و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﻨﺪه
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺧﻮروﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ :آﻗﺎی ﺣﺴﻦﭘﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن راﻫﺒﺮد و ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺪون و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮد و ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ
 ۱۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺎﭼﺎق از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺎ و ﺻﻨﻌﺖ دارﯾﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدی  ۳۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻی  ۲۴ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻮری ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد را  ۱۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را از اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اگر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می تواند با نرخ واقعی ارز
صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی تقویت می
شود .چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا از واﻗﻌﯽ
ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻫﺮاس دارﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺪف ﺻﻔﺮﻫﺎ ﻧﮑﺮد؟ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد رارﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺟﺮاﺣﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و دوره ﺳﺨﺘﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮد .ﺑﺎﯾﺪ دوران
ﻧﻘﺎﻫﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺑﺮای

ﺑﻬﺒﻮد

اوﺿﺎع

و

اﺻﻼح

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮدم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻮق
دﻫﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺟﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺳﺨﺘﯽ آن را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ :ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻣﯽ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺳﺎل ﻫﺎی اﯾﻨﺪه

ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
دﺳﺖ از ﻓﻨﺮ ﻧﺮخ ارز
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ :اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺮدم ﻣﺎ اﮔﺮ دﻻر واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ
اﺟﺒﺎر ارز را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ارز را ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻓﻨﺮ ارزی رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻧﺮخ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد و ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد؟ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ اﻓﺘﺎد و ﻧﺮخ ارز ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و دارﯾﯽ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را
روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ
اﻗﺪام را ﺻﻮرت دﻫﯿﻢ .اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﻮرم از
 ۴۰ﺑﻪ  ۹درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺣﻼوت اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم را ﻧﭽﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن
واﻗﻌﯽ ارز ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻮل
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻧﺮخ دﻻر واﻗﻌﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه و
ﻧﺪاوم
ﺻﺎدرات روﻧﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و اﻓﺰاﯾﺶ
دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ارز اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﻧﻖ و ﺧﺮوج از رﮐﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﺻﺎدرات
اﺳﺖ ﻟﺬا اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ اﻧﻬﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮای ﺣﺬر از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺮخ ارز را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ ۱۵
درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
۱۵
ارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮرم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
درﺻﺪ ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﺮخ ارز را دﺳﺘﻮری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ
 ۳۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮرم
از
دارﯾﻢ .ﺷﺮوع دوﻟﺖ  ۱۱ﻧﺮخ ارز
اﻧﺒﺎﺷﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﻓﺮﺻﺖ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ۳۰
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﺎ از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
و  ۴۰درﺻﺪی وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻی  ۱۰۰درﺻﺪ ی ﻣﺮدم را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺖ را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف
زﯾﺴﺖ را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮده ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮخ ﺳﻮﺧﺖ
واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف از
ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ.

در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند
و بی ام دبلیو قطعه صادر میکنند ولی بدلایل
آئودی ،مرسدس
گوناگون در افزایش قیمت تمام شده که بدان اشاره شد هر ساله فرصت
رقابت خود را از دست می دهند
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در در
در ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزاﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدرو ﺳﺎزی دارد ،ﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﻮدی ،ﻣﺮﺳﺪس و ﺑﯽ ام دﺑﻠﯿﻮ ﻗﻄﻌﻪ
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﭼﺮا از اﯾﻦ
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری،
واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه دوﻟﺖ

دوازدﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ  ۲۴ﺑﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﺟﺮا
ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ  ۲۴ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت
را ﺑﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
را ﺧﻮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﺮار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
ﻧﺮخ ارز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻢ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ از
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﺮان اﺳﺖ .در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺧﻮدﮔﺮان ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﺳﺘﻮر اﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺑﺪﻫﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺻﺎدرات
روی آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد.
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