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عضو شورای  مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت: مشکل اساسی اقتصاد  ایران
که کسی به آن نمی پردازد و مادامی که به آن  پرداخته نشود عملا  اقتصاد تحرک پیدا نمی کند، فضای

کسب و کار کشور است.

 یوسفعلی جوانی قادیکلایی درنشست و گفتگو حول محور اقتصاد ایران درشمال آنلاینبه گزارش 
مجمع  عالی نخبگان شهرستان قائمشهر بیان کرد: در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از  بنگاههای 

تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند. 

  

    

  

رییس  مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر بیان کرد:هماکنون باید هوشمندانهتر  عمل کرده و از
فرصتها به خوبی استفاده کنیم،  این در حالی است که صنایع  باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داشته

باشند و  صادرات رونق گیرد، بنابراین  برای رونق صنایع باید سودهای بانکی کاهش یابد و  کارشناسان
موانع پیش روی  تولید کشور را به دولت معرفی کرده و از میان  بردارند.

  

    

  

وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم از تغییر فضای اقتصادی، کاهش قیمت ها است و این  انتظاری
منطقی است. 
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جوانی  قادیکلایی در مورد فضای اقتصادی کشور بعد از تحریم ها گفت:بعد از برداشته  شدن تحریمها،
فضای تهاجمی از سوی غرب به اقتصاد ایران شکل  میگیرد و همه  میخواهند به دلیل رکودی که در

دنیا وجود دارد، به یک بازار  بکر وارد  شوند، بنابراین ممکن است که واردات ایران به گونه ای پیش رود
که  تولید  آسیب ببیند.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح میکند: تولید ایران  باید در شرایط پس  از تحریم به گونه ای
مدیریت شود که قدرت رقابت داشته  باشد؛ چراکه با توجه  به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و

کیفیت و رقابت،  نوعی هجمه به بازار  وارد میشود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید.

  

  

برای مشاهده لینک خبر اینجا کلیک نمایید
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