ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮔﺮﻣﺴـﺎر و آرادان ﺧـﺒﺮ
داد؛ﺑﺮداﺷـﺖ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر از
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
ـﻮﯾﻦ
ـﺘﻢﻫﺎی ﻧـ
ـﺰداری و ﺳﯿﺴـ
آﺑﺨﯿـ
آﺑﯿﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺪی ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢآﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ،از ﺑﺮداﺷﺖ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺎﺗﺐ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی
آرادان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢآﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻟﺰوم ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﻌﺎدل  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺎدل  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۳۴درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ردﯾﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎرج از دﯾﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻮد از  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ۱۱.۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
دادﯾﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ رﺷﺪ  ۶درﺻﺪ را
در ﮐﺸﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ۶
درﺻﺪی اﺳﺖ.
وی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎم ﺑﺮد و
۲۲۸
ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪودا
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺘﻄﺎر ﻣﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری دارد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺷﺘﻌﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آرادان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎری
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮی آرادان ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
رﺳﯿﺪه و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﻐﻞ

ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
ﺷﻬﺮک ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﯾـﺎدداﺷﺖ اﻧﺘﻘـﺎدی ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿـﺲ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان :ﻫﺮ زﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻼح ورزی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ از ﻋﺪم
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻼﯾﻪ دارد وی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن
از ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺣﺴﺎب ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻓﯿﻠﯽ را آوردﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ آب ﺧﻮرد .ﺧﻮد را در آب ﻣﯽ دﯾﺪ و
ﻣﯽ رﻣﯿﺪ .او ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﻣﯽ رﻣﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﻣﯽ رﻣﺪ… )ﻓﯿﻪ ﻣﺎﻓﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ص
(۲۳
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮﻣﯿﺰان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾﺎ در ﺟﺎزدن

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و راﺳﺘﯽ
آزﻣﺎﯾﻰ ادﻋﺎﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮى اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ
ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮاﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه و روزﻧﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را از ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺴﺪود
ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و درﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﯿﻼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮ آوری ﻫﺎی اﻣﺮوز ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و داﻧﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﻮان ﺳﺎﻻری دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻏﻠﻂ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ دادن آدرس اﺷﺘﺒﺎه
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه
از ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮ ذره
ﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ
دارﻧﺪ و از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ روزﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ زدن رﻗﯿﺐ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺗﺤﺎد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ای را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﯽ از
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮج ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎه زﻣﺰﻣﻪ
ﻫﺎی آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی دارد و آن اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاددﯾﮕﺮ و اﺗﻬﺎم زﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ اﻣﺮى
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺧﻼل و ﺧﺮاب ﮐﺎری و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را دﯾﺪ ﯾﺎد اور ﻣﯽ ﺷﻮم
اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ از
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯽ داده ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﺳﺘﯽ
آزﻣﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺗﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪه
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدرات و
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در

آن اﻋﻢ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ
واردات ﻣﺼﻮب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲
اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﭙﺮدازد
دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﯾﮑﺴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۸۰۱۶۳ت ۶۸۶۶۳/ﻣﻮرخ  ۱۷/۱۲/۷۶ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻮی اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و اﻣﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و دارا ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات
اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزی ) ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ( از اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ در
ﻣﺒﺎدی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ دﭼﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ  ،اﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﺮوز ﻗﺎﭼﺎق در
ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرت
ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط از ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺻﺪور ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
رأﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﮐﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل
ﻣﺎده  ۱۰ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و

ﯾﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﻟﮑﻦ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﻨﺪ ۱
واردات (

ﺿﻤﻨﺎ” اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان اﮔﺮ دارای ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ آن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﻣﺤﮑﻮم و ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﻤﺮک و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت اﻗﺘﺼﺎد و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان و اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ
داﺋﻢ از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ

 .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه – ۱ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺎده  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮک(
ﺗﺒﺼﺮه  -۲ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل ﮐﺎرت ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻪ در ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری و ﭼﻪ
ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ )ﺳﻼح ورزی( وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺰار ﮐﺎﻓﯽ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮک  ،دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ

در

ﺑﺪو ورود ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب واردات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴درﺻﺪ
ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ و اﺟﺎره ﮐﺎرت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم واردات ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯿﺸﻮد؟
اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻗﺼﻮر از اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻟﺐ
ﺑﻪ ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ از ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ
ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ  ،ﻣﻮرد ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺮاری ﮐﺎرت ﺻﻮری و ﮐﺎرت
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﻗﺼﻮر … .ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﮔﺮ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ای
ﺗﻘﺼﯿﺮات را ﺑﻪ ﮔﺮدن اداره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدر
ﺷﻮد اﯾﺎ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ؟
اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﮐﺎرت از ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای را اﺧﺬ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ واﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮان و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺳﻮء

اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ؟
ﺣﺪود دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺸﻨﻬﺎد اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻢ
واردات  ۵٠٠ﻫﺰار دﻻری ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎر در ﺳﺎل اول
و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎن اﺟﺎره دادن ﯾﺎ واردات ﮔﺴﺘﺮده را
داده اﺳﺖ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﻫﯿﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب و اﺑﻼغ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد؟
راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻮی اﺗﺎق و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺧﻼل در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻰ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را از اﯾﻨﮑﻪ در
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ را اﺳﺘﺨﺮاج و در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و اﻋﻼم ﻟﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻮده  ،ﭼﺮا
ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ؟
آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ادﻋﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و راه ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوردارد ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ
روﺷﻦ ﮔﺮی ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪا در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺳﺖ .ﻧﻬﺎد ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﮐﻨﻮن در ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ درزﻣﺮه وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﺗﺎق اﺳﺖ ﯾﮏ
ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدى ﻣﺜﻞ اﺗﺎق را ﻣﺨﺪوش
ﺟﻠﻮه داد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرت
ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻼف ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ

ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ زﯾﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ادﻋﺎﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﻗﻄﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و آن را
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ راه ﺑﺮادﻋﻬﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳـﻪ وزﯾـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی دور ﯾـﮏ ﻣﯿـﺰ/
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
وزرای ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن و
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ،روﺳـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳﺎزی ،اﻣـﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت

ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دارای
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق در
درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﻣﻌﻮق ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی – ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی
در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
وزﯾﺮ

ﺻﻨﻌﺖ،

ﻣﻌﺪن

و

ﺗﺠﺎرت

ﺿﻤﻦ

اﻣﯿﺪواری

ﺑﺮای

ﺗﺰرﯾﻖ

۱۰

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان:ﺳﻮد
ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﻣﻌﺎف ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان از ﻣﻌﺎف ﺷﺪن ﺳﻮد ارز ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت
و ﻋﻮارض ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت
 ۱۹ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺻﺎدرات از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﯾﮑﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزش اﻓﺰوده ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ آن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و  ۲۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ دﻓﺘﺮ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ از دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۴اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻪ زودی اﺑﻼغ ﺷﻮد.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری اداﻣﻪ داد :در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد دوم و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
و اﺑﻼغ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮔﻤـﺮک اﻋﻼم ﮐـﺮد:واردات و ﻋﺮﺿـﻪ
ﺷﮑـﺮ ﺧـﺎم از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﻣﻌﺎف ﺷﺪ
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ واردات و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺎم ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ واردات و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺎم از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮک درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺷﮑﺮ ﺧﺎم از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
“ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۴۱۲۷/۲۶۷ص ﻣﻮرخ  ۹۵٫۱۰٫۱۸دﻓﺘﺮ ﮐﻞ
ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد واردات و ﻋﺮﺿﻪی ﺷﮑﺮ ﺧﺎم ﻣﻌﺎف از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﮔﺮدد”.

وﺻـﻮل ارزش اﻓـﺰوده= زﯾـﺎن دوﻟـﺖ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
اﻣﺮوزه در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده ،و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر از
ﺳﻼﻣﺖ  ،رﻓﺎه و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری  ،ﻓﻘﺮ  ،و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﻣﻨﯿﺖ ،
ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﭼﻮن
راﻏﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ،اﻋﻢ از
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای دوﻟﺘﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای
دارد ،ﺗﺎ آن را ﺻﺮف رﻓﺎه و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﻘﻠﯿﻞ  ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﻋﺪم وﺻﻮل
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دوﻟﺘﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﭼﺎر از
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .
ﻟﺬا وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺘﻬﺎ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺻﻮرت وﺟﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه وﺻﻮل آن از
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮده  ،و ﺑﺪﻟﯿﻞ زﯾﺎن دوﻟﺖ در ﻧﺤﻮه
وﺻﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﺤﻮه وﺻﻮل آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻧﺤﻮه وﺻﻮل ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮرات آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ و ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ  ،و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻤﺎل
ﻣﻘﺮرات آن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

ﺑﺪﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ داده ،و دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎرا در راﺳﺘﺎی ﺟﺒﺮان ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺤﻮه وﺻﻮل ارزش اﻓﺰوده ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آﻏﺎز زﻣﺎن وﺻﻮل ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان آن
 %۲ﺑﻮد ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،و ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ  % ۹آﻧﻬﻢ ﺑﺸﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ  ۴۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ
درآﻣﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﺋﯽ داﺧﻠﯽ از ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ) ﺗﺎ ﺣﺪ  ۴۰درﺻﺪ ( واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار
را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ وادار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻌﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﮑﺎری روزاﻓﺰون ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺛﺮات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﺒﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎری ﺑﻪ دوش دوﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗــــﺪرت ﺧـﺮﯾﺪ ﻣــــﺮدم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ  ،و روﺣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .

ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻞ

اﻓﺮاد

از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ
ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ آن ﻓﺮوش ﺷﯿﺮ
ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰درﺻﺪ
ارزاﻧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺻﺎدرات ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آن ﻧﯿﺰ ﮔــﺮاﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧــﻠﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺻﻮل ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ روش ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده  ،و رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ  % ۴۰ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ  ،و
ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺎدﮔﯽ وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه و ﻋﻤﻼ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان
آﻧﻬﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ) ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ (
وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮزﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ارزان ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن در درون و ﺑﺮون ﻣﺮزﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻃﻮل ﯾﮏ زﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ

وﺿﻌﯿﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار ،و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۶
ﻣﺎﻫﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻃﺒﻌﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻘﺪان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ
ﺑﯿﮑﺎری  ،ﻓﻘﺮ و … داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮااﯾﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در
ﺧﻮد در ﻃﻮل ﯾﮏ زﻣﺎن  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده

وﺻﻮل ﻧﺸﺪه ﺧﻮد از ﺑﺎزار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﯾﮏ زﻣﺎن  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ وﺻﻮل ارزش اﻓﺰوده ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
ﺧﻮد ،آﻧﻬﻢ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻏﯿﺮ وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮدن
ﭼﮑﻬﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﭼﺎرا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮاﺋﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدد.
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل
آن از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺛﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،و زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮل ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ارزش اﻓﺰوده از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ وﺻﻮل ﻋﻮارض ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮان
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﺬاﺋﯽ ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺎﭼﺎر از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻣﺮ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﻗﻮع اﯾﻦ
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ،
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض
ﺑﯿﻤﺎری  ،و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺷﺪه  ،و ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،و ﻃﺒﻌﺎ دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان
اﯾﻦ ﻧﻘﺼﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮارض دارو  ،و درﻣﺎن و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از درﻣﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺻﻮل ﻣﻨﻈﻢ ارزش اﻓﺰوده
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮی و ﯾﺎ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ آن و ﻧﯿﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻤﻮاره در دﻏﺬﻏﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺠﺎی ﺗﻮﺟﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  ،و ﻟﺬا
ﻧﻮآوری و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺻﺎدرات ،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﯾﺠﺎد

ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد از ﺧﺮﯾﺪاران

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺮژی و
ﻟﺬا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮان را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮرﻣﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﮐﻮد و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ داﻧﺶ روز ﺟﻬﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺠﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ رﮐﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ
و ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ  ،و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
در ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﻻﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ
ﺳﺮ راه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮد
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ
روی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑــﺪﻻﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﻨﻈﺮی دﯾـﮕﺮ ﺑﻪ ﺗــﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗــﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺪﻻﺋﻞ
واﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺑﺪی ﺑﻮده و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در
اﮐﺜﺮ دادﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻧﺎﺣﻘﯽ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﮕﺎن اﺷﺮاف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد
ﻧﺎﭼﺎر از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ـﻪ در
ـﺖ ﭼـ
ـﺎ اﺳـ
ـﺎی آﻧﻬـ
ـﺎت ﺑﻘـ
ـﺪی از ﺿﺮورﯾـ
ـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺖ واﺣـ
ﭘﯿﺸﺮﻓـ
ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم

رﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش
اﻓﺰوده ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از
اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮوش درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮕﺮدد ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ارزان ﺑﮕﺮدد ،و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم از ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮداری
ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾـﯽ اﯾـﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد:ﻟـﺰوم
ﺣـﺬف ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰوده
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺷﯿﻮه ﻓﻌﻠﯽ اﺟﺮای
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
داﻧﺴﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﯾﺮان ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی« و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻬﻀﺖ
اﺻﻮل راﻫﺒﺮد
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

در ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ »راﻫﺒﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا« ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺒﺐ

ﮔﺮاﻧﯽ
اﺿﺎﻓﯽ
ﮔﺮاﻧﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻬﺎ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺬ ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای اﺷﺘﺒﺎه
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ دوش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺎس ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﺷﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ارزاﻧﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در
رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف آن را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
دﺑﯿﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت
را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ خ ﺑﭙﺮدازد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺿﺮورت دارد ،از ﺧﺮﯾﺪ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ
و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر آن ﺑﺮ دوش دوﻟﺖ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽ
ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﮐﯿﮏ۱۲ ،
آرد و ﺷﯿﺮ آن ﺑﺪون
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ و  ۱۰ﻗﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  ۹درﺻﺪ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت روی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﯿﮏ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از درآﻣﺪ ارزی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣـــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ
زﻋﻔﺮان:رﻗــــﺎﺑﺖ در ﺑــــﺎزار
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ زﻋﻔــﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑــﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻋﻔﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ۳۰
ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان روی آوردهاﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را در دو
ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ روز ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻣﻘﺪم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدی از
ﺟﻤﻠﻪ رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺎﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮوج از رﮐﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ارزش
اﻓﺰوده ﺑﺮای ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻄﺢ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎد ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮان ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﺮوز ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی را از آنﻫﺎ
ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻣﻘﺪم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ،ﮐﺎﻻ را
ﻣﺼﻮن از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻋﻔﺮان اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮﺿﻮع
زﻋﻔﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ  ۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان
روی آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﺎر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺳﺮ و ﺻﺪای اوﻟﯿﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾــﮏ اﻗﺘﺼــﺎددان ﻣﻄــﺮح ﮐــﺮد :
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ را
از ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن ،اﻗﺘﺼﺎددان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،درﺑﺎره
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در زﻣﯿﻨﻪ ،ﻟﺰوم ﻣﺎﻟﯿﺎتﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﻣﺮﻓﻪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐﺸﺎورز ﻣﺮﻓﻪ ،آنﻫﺎ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آنﻫﺎ از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت
از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر؟ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش را ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت
و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺸﺎورزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری ،داﻣﺪاری ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ،ﺻﯿﺎدی و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ،ﻧﻮﻏﺎنداری ،اﺣﯿﺎی
ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﺑﺎﻏﺎت اﺷﺠﺎر از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ و ﻧﺨﯿﻼت از ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺎل  ۱۳۹۳در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۵ﻫﺰار و  ۹۱۷ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﮐﺸﺎورز
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع  ۳۶.۸درﺻﺪ دارای زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻫﮑﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﺮهﺑﺮدار در ﺣﺪود  ۲.۴درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺪود
 ۳۸درﺻﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران دارای اراﺿﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺣﺪود  ۱۷درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۷۴.۸درﺻﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮐﺸﺎورز دارای زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران در ﺣﺪود  ۱۹.۵درﺻﺪ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮان ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮدهﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮدهﭘﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺿﻌﻒ
درآﻣﺪی و ﻓﻘﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻏﺬای ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺒﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﺋﻮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺶ
از  ۴۰درﺻﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮدهﭘﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻮﭼﮏ
ﯾﺎ ﺧﺮدهﭘﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و
ﻫﻢ در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻏﺬا در  ۴۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ
از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن روﯾﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎ

ـﯽ،
ـﺎﯾﺖ دوﻟﺘـ
ـﺎر ﺣﻤـ
ـﻪ در ﮐﻨـ
ـﺖ ﮐـ
ـﺎ اﺳـ
ـﺎورزان ﺧﺮدهﭘـ
ـﺎﯾﺖ از ﮐﺸـ
ﺣﻤـ
اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺎورزان آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺘﻔﺎوت از
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮده ﭘﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
دارد و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮده ﭘﺎ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
او اداﻣﻪ داد :وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻮی و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺴﮏﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ،
ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ،ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎن ،آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﺮﮔﯿﺎه )ﻣﺤﺼﻮل( ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻄﺢ درآﻣﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
را دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪد ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎن درآﻣﺪی ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه
و اﻧﮕﯿﺰه ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﭘﺎﺳـﺒﺎن اﻓـﺰود :از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾـﺪهای
روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﺳﻮددﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰه
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﭼﻮن از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ داد :ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ،راﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻌﻼوه ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﺎن در ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺸﮑﻼت آب و ﺧﺎک ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ،ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ و … ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اداﻣﻪ ﮐﺎر در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺪاﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ،۲۰۵۰ﺑﺎﯾﺪ  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻟﺺ در ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ  .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﻨﻮز اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ وارد ﺷﺪه
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ؟
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را از ﻧﻈﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺨﺺ
درآﻣﺪی و ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت دارﻧﺪ؟ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻻزم اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد( ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪای وارد
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و زﯾﺎن اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ورود ﻧﮑﺮدن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
واردات ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی و ارزﺑـﺮی ﺣﺎﺻـﻞ از آن ،ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺎدرات و
درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ،ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن( و… ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﯿﻪ دارد؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از اﺧﺬ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در درون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻢ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد
ﺷﻮد.
اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺒﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺸﺎورز و روﺳﺘﺎﯾﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز واﻗﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﺳﻪ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺧﺴﺎرت
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری در روﺳﺘﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺎورز ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد
دارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و…
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪای ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و
در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.

