ـﻦ
ـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ  :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـ
ـﯽ ﺳـ
ﻏﻼﻣﻌﻠـ
ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز
اﺳﺖ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﻟﯿﮑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺪ
ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ راﻧﺖ و
ﻓﺴﺎدﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺷـﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔـﯽ ﻓـﺮاروی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖ
ﻧﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎل و
روزی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ

و ﻓﻌﺎﻻن
و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ

»ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ« در دﯾﺪار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ارز ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ارز را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺪهای ﺧﺎص و
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺮر ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﺳﺮان ﻗﻮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا

ﺑﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن آن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﺮخ ارز ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ،
ﺻﺎدرات و ﺑﻬﺮه وری اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎﻟﻪ اداﻣﻪ داد :ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار و ﻣﺤﻞ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺟﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﻮل ﻧﻔﺖ
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻢ
و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﻟﯿﮑﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ و ﻣﺮدم
ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای درﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
دار اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺎدرات روﻧﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده
ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
دام ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﺬر و ﻏﯿﺮه از ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.

