رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز :رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼــــﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨــــﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ

ﺟﻤﺎل رازﻗﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۵۰ﺳﺎل
ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و
ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﺳﺎل زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﻓﻀﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ۱۰
ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎل رازﻗﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﺟﻤﺎع ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،اﻓﺰود :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺤﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد.

رازﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ »ﺷﯿﻮه ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ« اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻒ
زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺣﻠﺐ ﻣﺠﻮز ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژیﺷﺎن را اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ادارات ﻣﺠﻮز دﻫﻨﺪه و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺷﯿﺮاز اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻮرا اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎری ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رازﻗﯽ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ
وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ک ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹و ﺑﻨﺪ ع ﻣﺎده  ۱ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺤﻮه وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ
اﻟﺜﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱درﺻﺪ ،ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ در
اﺳﻨﺎد رﻫﻨﯽ و اﺳﻨﺎد ﺧﻮدروﯾﯽ ،اﻋﻤﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺎﺑﺖ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺧﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ از
اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺗﺎق ﺷﯿﺮاز ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ روﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎف در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ از اﺳﻨﺎد رﻫﻨﯽ و
ﺧﻮدروﯾﯽ و ﺣﺬف درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ از اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎرس
را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻓﺰود :ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻬﺎد ﻣﺎدر ۲۷۸۰

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در  ۵۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

