دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﻟﺘﯽﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد را
ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﻌﻀﺎ
ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
روﺷﻨﮏ در ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 82 :درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯽدﻟﯿﻞ رخ داده و ﻫﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ دارد
ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ رخ
دﻫﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.

روﺷﻨﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮﻧﺪ او ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ روال ﭘﯿﺶ
رود ،ﭼﯿﺰی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و راهﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ
زﻋﻔﺮان را ﭘﯿﻤﺎنﺳﭙﺎری ﮐﻨﯿﻢ .زﻋﻔﺮان در روﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﺸﺎورز زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﻬﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﺮان زﻋﻔﺮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد آن را
ﮔﺮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب را دوره اﺣﻤﺪیﻧﮋاد داﺷﺘﯿﻢ و در آن
دوران ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن
و ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را از
ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ در ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪم و راﻫﮑﺎرﻫﺎی آن را در  10روز ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻗﻀﺎﯾﯽ
و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ دارد ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺧﺼﻮص آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد آب دارﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ارز ﻧﺪارﯾﻢ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
راﺿﯿﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ  ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ارز
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 70
درﺻﺪ اﻗﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﺎن
آن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮔﻤﺮﮔﺎت ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه زﯾﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎنﺳﭙﺎری و
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
زﻣﺎن را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن و ﻗﻀﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دادﺳﺘﺎن ،رﯾﯿﺲ دادﺳﺮای
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋهای ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در وﻫﻠﻪ اول
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﻮد.

ﺑﻪ

ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻮزﯾﻊ

در اداﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻧﺴﺎن ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای  25ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روﻧﺪ آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام را
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اﻓﺰود :ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﻢ و ﯾﻮرو ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺮاﺳﺎن دارﯾﻢ ،ﻧﺒﻮد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ارز ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از آن ﺑﻬﺘﺮ
از ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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