اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎرس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح رﯾﻞ ﮔﺬاری
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارﯾﻢ ﺗﺎ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮون رﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺟﻤﺎل
رازﻗﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺗﺒﻪ  ۵ﺟﻬﺎن را
دارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴٠ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻮرم دو رﻗﻤﯽ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺎﺧﺺ رﺗﺒﻪ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺮان در ﺳﺎل ٢٠٢٠
رﺗﺒﻪ  ١۶۴ﺟﻬﺎن را داﺷﺘﻪ ،اﻓﺰود :درﺟﻪ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس  ۵ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه دوﻟﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،آزادی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ و ﻋﺪد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،اﯾﺮان ﺟﺰو ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

رازﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ آزادی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﺮان در
رده ﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﻌﺪ از وﻧﺰوﺋﻼ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻼﮐﺖ زده ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ و
ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ را ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ،ﻧﺒﻮدن ﻫﺪف در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎ و …ﺑﺮﺷﻤﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎرس اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ
ﺧﻮد ﺷﻔﺎف در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺮا
ﺑﺮﺧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﻪ داغ ﺗﺮ از آش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎﺳﺒﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎز ﻣﯽدﻣﻨﺪ.
رازﻗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮان  ١۴٠۴داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﻀﺎی
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم را داﺷﺖ اﻣﺎ اﻻن اﯾﺮان  ١۴٠۴ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﺬاﮐﺮات در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اف ای ﺗﯽ اف و ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را رﺳﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﻞ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ١١
ﺳﺎل اﺳﺖ رﻫﺒﺮی ﺷﻌﺎر ﺳﺎل را اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف آن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ.ﻓﺮﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﻮده و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎدیﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
رازﻗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪاوم ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
در ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۱
ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻓﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺖ
ﺳﺎل  ١۴٠٠و  ١٠درﺻﺪی در  ١۴٠١ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
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