رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺗـﺒﺮﯾﺰ :ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨــﺪه اﻗﺘﺼــﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ »ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻗﺘﺼﺎدی در اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﺳﻮﯾﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺪرت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺎﺷﻖ وﻃﻦ
و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ داد ۸۵ :درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺗـﺒﺮﯾﺰ :ﻣﻮاﻧـﻊ ﺑﺨـﺶ
ﺻـﺎدرات رﯾﺸـﻪ در ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠـﯽ
دارد

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﮑﻼت
داﺧﻠﯽ دارد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﮐﻢﮐﺎری و وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ اراده
ﺑﺮای ﻫﺪفﮔﺬاری ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ و
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﮐﻢﮐﺎری و ﻋﺪم وﺟﻮد اراده ﺑﺮای ﻫﺪفﮔﺬاری

ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ رﯾﺸﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ دارد.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ اوﻟﯿﻦ اﺗﺎق ﺗﺠﺎری
اﯾـﺮان را اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺸـﺮان ﺑـﻮدن ﺗـﺒﺮﯾﺰ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
او رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺴﺖ
و اﻓﺰود :رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت در ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﺎﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۳۸ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
زﻣﯿﻨﻪ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد را در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ژاﺋﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ورود و ﺟﺪﯾﺖ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ اﻓﺮاد
ﺳﻮدﺟﻮ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و زﺑﺎن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ﻧﺒﻮدن ارز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ روﺳﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎبﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷﺒﮑـﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺣـﺬف ﺑﺮﻧـﺪ و ﻧﺒـﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت راه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪﯾﻨﮓ و اﯾﺠـﺎد زﻧﺠﯿﺮهﻫـﺎی ﻗـﻮی ﺑـﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﯾﮑﺴﺮی از اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺳﻨﮓاﻧﺪازیﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم را از دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻧﺎراﺿﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

ـﺎی
ـﺒﺮﯾﺰ :ﺑﺎﻧﮏﻫـ
ـﺎق ﺗـ
ـﺲ اﺗـ
رﯾﯿـ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﻮد ﺑـﺮای
اراﺋــﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﻪ واﺣــﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر »ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﻧﻘﺶﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و روﺳﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ
اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﭘﻨﻞ اول ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻠﻪ
ﻣﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﺮوج از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از اﺳﺘﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را در ﺧﻮد
اﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی ﺳﺆال دارد.
او اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮان آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ۱۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗـﺒﺮﯾﺰ:
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺑـﺎزار ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﻋـﺮاق ﺑـﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،رﺋﯿﺲ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﺠﻢ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﺮاق از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری روﻧﺪی ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ و دﻟﯿﻞ
آن ﻓﻘﺪان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ۴ ،
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری،

ﺑﻪ  ۱۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﺎزار ﻋﺮاق از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﺮک در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ،در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻗﻔﺴﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻋﻄﺎی ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﮔﺰﯾﻢﺑﺎﻧﮏ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮک در ﺑﺎزار ﻋﺮاق ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ از ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺪارد
و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎزار

رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗـﺒﺮﯾﺰ:
ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ اﯾـﺮان ﺑﺎزارﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ داد

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم
داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و
واﮔﺬاری ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﯾﻮﻧﺲ
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد،
در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻨﺪم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن و ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و واﮔﺬاری ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ/.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺗـﺒﺮﯾﺰ :ﻗﯿﻤـﺖ ﻓـﺮوش
ـﺎس
ـﺪ ﺑﺮاﺳـ
ـﻮر ﺑﺎﯾـ
ـﺪم در ﮐﺸـ
ﮔﻨـ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮخ ارز ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی
دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻧﺤﻮه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶۵۰۰ﺗﺎ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﮔﻨﺪم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻤﻼ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﺎ و
اﮔﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺪود دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻤﻼ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮔﻨﺪم در
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد – وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻨﺎف و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ
ﻣﺠﻮز دادهاﯾﻢ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ واردات ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ واردات آرد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ
ﺑﺮای واردات ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
آزادی ﻋﻤﻞ دادهاﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ و ﺣﺬف ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺰو ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد و
دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در ﺣﻮزه آردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ دارد ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دوﻟﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ارز ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ

در ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در در ﻣﺤﻞ
از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی”اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز” از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ  ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ در
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﯿﮏ و ﮐﻠﻮﭼﻪ ،ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ و وﯾﻔﺮ ،ﺷﮑﻼت ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ
اول ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻨﺎوران
ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ۸۵۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮔﺮوه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﺮﻫﻮن
ﻫﻤﺮاﻫﯽ و اﻟﻄﺎف ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و وﻓﺎدار اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻗﺪردان
و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

ـﺪوﯾﻦ و
ـﺒﺮﯾﺰ :ﺗـ
ـﺎق ﺗـ
ـﺲ اﺗـ
رﺋﯿـ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق اﯾﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻔﺎف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪه و دوﻟﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎوران ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮری و
اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺟﺪی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
ﺻﻨﻌﺖ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪ راه را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ
داد :ﻻزﻣﻪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺮان ﺟﺪی دو ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮوﻧﺎ،
ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮرم  ۵۴درﺻﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ژاﺋﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺻﻼ ً ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻔﻮذ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ وﺟﻮد دارد و ﮔﺰارشﻫﺎی
ﻏﻠﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﻠﻂ
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺮد.
ژاﺋﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری
در وزارت ﺻﻤﺖ دارﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻏﻠﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮوج ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ اداﻣﻪ داد :ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
و در ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ.
او در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻢﺻﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻤﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق اﯾﺮان

رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗـﺒﺮﯾﺰ:
اﻓﺰاﯾـﺶ ﺻـﺎدرات ﺗﻨﻬـﺎ راه روﻧـﻖ
اﻗﺘﺼﺎد /ﻣﺸﮑﻼت ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ
ﺷﻮد

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺗﻨﻬﺎ راه روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎلﺳﺎزی
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻗﺮار
دارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
وی

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ

ﻧﺒﺾ

اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﺮان

واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻪ

ـﯽ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧـ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﺻﺎدرات ﺑﻪ
و ﺑﺎﯾﺪ از

ـﻞ و
ـﺚ ﺣﻤﻞوﻧﻘـ
ـﻮد در ﺑﺤـ
ـﺮد :ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺖ ،ﺗﺎﮐﯿـ
اﺳـ
ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮهی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان
ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼح در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﺗﺠ ّﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤّﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﻧﻌﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﺪون ﯾﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ
ﺻــﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ

ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻن اﺧﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺟﺪی در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از
ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
اﻣﺎ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی در ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۳۴درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻪ درﺻﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﺎن را ﺑﺮای
اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ۴.۸
درﺻﺪی در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱.۶درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮشﺣﺴﺎب
ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ زﯾﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﺑﺮای ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺸﺖ درﺻﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎ ﺗﻮان و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﻟﺰاﻣﺎت دارد.
او اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺣﺬف ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮔﻤﺮک ،ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۲۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪه
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﺧﻄﺮات
آن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺰﯾﺮهای
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم اﺷﺎره داﺷﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
او اداﻣﻪ داد :در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﮐﻞ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺑﻮدﻧﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۱۵درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی آن،
ﺻﺎدر ﺷﺪه و ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از آن ،دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ارزآوری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ درﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ را
در ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ وﯾﮋه

داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ از ﺻﺪور
دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن در روﺳﯿﻪ ﺑﺎزار
 ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ را اﻧﺠﺎم و ﺻﺎدرات را اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺪﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ آﻫﻦ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺛﺮﯾﺎ و ﯾﺎ
اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را
ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺟﺪی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب ارس ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد .در ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎوﺟﻮد وﻋﺪه اﺳﺘﺮداد در
ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺟﺰو
آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ راهاﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن ،ﻫﯿـﭻ ﺳـﻬﻤﯽ در ﺑﺨـﺶ ﻣﺎﻟﯿـﺎت اﺳـﺘﺎن و ﺗﺄﻣﯿـﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﻧﺪارد.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻠﯿﺖﻫﺎ در واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

