درﺧﻮاﺳـﺖ ﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،اﺻﻐﺮ ﺟﻤﻌﻪ ای در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ وزرای اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ از روی
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد و از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎن اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻻﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﮐﺎﺷﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :وزارت
اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺣﺮﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻓﺎع از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﭘﻮرﻓﻼح ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻌﺪ از رای اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
اواﺧﺮ در دوﻟﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری و ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی دوﻟﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه

ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺎدق و واﻗﻌﯽ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﺎن رﮐﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه
ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
اوراق ﺑﺪﻫﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺤﯿﻒ ﺗﺮ ﮐﺮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﯾﺎﺳﻮج ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﭙﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ،اﯾﻦ رد ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﺤﯿﻒ ﺗﺮ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ آن ﻫﻢ در ﺣﻮزه وزارت
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺿﺮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻀﺮر
ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺎون ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،
ﺗﻌﺎون ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺻﺎدرات ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺻﺎدرات وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﺎدرات ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه دارد.
وی اﻓﺰود:ده ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۰.۲۵ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
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