
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با عنایت به اتمام کار دولت دوازدهم به ریاست جناب آقای دکتر روحانی 
و شروع فعالیت دولت سیزدهم به مسئولیت جناب آقای دکتر رئیسی و 
کتابی تحت عنوان 100چالش  که از مدتی قبل، مشغول نوشتن  از آن جا 
کانون  پیش روی رسیدن به اقتصاد مقاومتی واقعی در ایران اسالمی، در 
رئیس  شافعی،  مهندس  آقای  جناب  نظر  اساس  بر  هستیم،  کارآفرینان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشهد مقدس با هدِف 
شناسایی 10چالش اقتصاد کشور و تهیه راهکار رفع آنها، به منظور تقدیم 
به آیت اهلل رئیسی، ریاست محترم جمهور منتخب، درمجموعه حاضر به 

10چالش از مجموعه 100چالش و راهکارهای مربوطه اشاره می شود.

محمدحسین روشنک



محمد حسین روشنک
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

کانون کارآفرینان خراسان رضوی

اتحادیه واردکنندگان مواداولیه و کاالهای سرمایه ای استان خراسان رضوی

اتاق مشترک ایران و تاجیکستان

100 چــالـــش، اولـــویت و راهـــکار
اقتصــــــــــــــــــاد ایـــران اســـــــــــالمی
به منظور حرکت به سمت اقتصادمقاومتی

در دولت آقای دکتر رئیسی
که در این مجموعه به 10 مورد اشـــاره می شـود

کاری بــزرگ و نوعــی عبــادت اســت، امــروز ســـرمایه  کارآفرینــی،  گــذاری و  ســرمایه 
گــذاران  ــور یــک ضــرورت اســت، عامــل مهــم تشــویق ســرمایه  کشــ گــذاری بــرای 
گــذاران  کنند ســرمایه  کــه آنان احســاس  خارجــی بــه فعالیــت در ایــران ایــن اســت 
داخلــی بــا اطمینــان و آســودگی خاطــر در محیطــی امــن بــه فعالیــت مشــغولند. 

»مقام معظم رهبری«
کار بــراي اصــاح و  کســب و  دولــت مكلــف اســت در مراحــل بررســي موضوعــات مربــوط بــه محیــط 
کــه عضــو اتاقهــا  کتبــي اتاقهــا و آن دســته از تشــكلهاي ذي ربطــي  تدویــن مقــررات و آیين نامه هــا، نظــر 
کنــد و هــرگاه الزم دیــد آنــان را به جلســات  کارگــري را درخواســت و بررســي  کارفرمایــي و  نیســتند، اعــم از 

تصمیم گیــري دعــوت نمایــد.
دســتگاههاي اجرائــي مكلفنــد هنــگام تدویــن یــا اصــاح مقــررات، بخشــنامه ها و رویه هــاي اجرائــی، 

کننــد و مــورد توجــه قــرار دهنــد. نظــر تشــكلهاي اقتصــادي ذي ربــط را اســتعام 
کشــور، شــاخصهاي  کار در  کســب و  اتاقها موظفند به منظور اطاع سیاســتگذاران از وضعیت محیط  
کار در ایران را تدوین و به طور ســاالنه و فصلي حســب مورد به تفكیك اســتانها،  کســب و  ملي محیط 

بخشــها و فعالیتهاي اقتصادي، ســنجش و اعام نمایند.
کار« »بخشی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و 

بســــــــــــــمه تعالی

******
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قلم ده چالش  ویژه را که حتما کارشناسان منتقد دولت های قبلی و طرفداران دولت سیزدهم 
ارائه به  برای  به پیوست  به آن خواهند پرداخت،  رئیسی، بیشتر  آیت اهلل  به  در پیشنهاد 

ریاست دولت منتخب، خدمت جنابعالی تقدیم می کند.

»الف«: چالش و اولویت اول اقتصاد ایران اسالمی: 
کارآفرینی در بخش  گفتن و نوشتن در دفاع از سرمایه داری و سرمایه گذاری و  قلم می داند 
که وارد این میدان  گوینده ای  خصوصی، مخالفین بسیار تند و تیزی دارد و حتما نویسنده و 
شود با حمالت شدید مواجه خواهد شد، اما بدلیل آن که قلم، چالش اول اقتصاد ایران 
اسالمی را در عدم توجه به قوانین و همچنین بیانات مقام معظم رهبری در خصوص به 
گفته و وارد این نگو و  کشور می داند، یا علی  کارآفرینی در  رسمیت شناختن واقعی ثروت و 

ننویس می شود.
کارآفرینی  کید می کند، عدم به رسمیت شناختن سرمایه داری فعال و سرمایه گذاری   قلم تا
که واقعا  سربازان واقعی  کسب مال حالل از راه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی  و 

اقتصادی ایران اسالمی هستند چالش اول در اقتصاد ایران اسالمی بوده و هست

و  فعال  سرمایه داری  واقعی  و  عملی  شناختن  رسمیت  به  عدم  از  اسامی  ایران  اقتصاد  بله 
کسب مال حال در بخش خصوصی و مردمی  کارآفرینی بمنظور ایجاد اشتغال و  سرمایه گذاری و 
کشور و بيانات حضرت امام و مقام معظم رهبری  که اسام آن را پذیرفته و در قوانین  گونه ای  )به 
با  را  اقتصاد مقاومتی  به  که رسیدن  امری  برده و می برد.  تایيد شده است( رنج  و  به آن اشاره 
چالش های جدی مواجه کرده و متاسفانه هیچ فردی به خود اجازه نمی دهد پيرامون آن صحبت 

کند. و آن  را با زبان و قلم بيان 
با  مقابله  شعارهای  از  دوری  کشور،  اقتصادی  توسعه  مسیر  به  رسیدن  و  چالش  این  حل  راه 
سرمایه داری و کارآفرینی و حمایت زبانی و توخالی از فقر و بدبختی مردم است که به ظاهر شعارهای 

کردن صورت مسئله فقر در جامعه ندارد.  ک  زیبا و فریبنده بوده و در باطن نتیجه ای به جز پا
کارآفرینان در فقر  این در حالی است حمایت شعاری از فقرا و مسئول دانستن سرمایه گذاران و 
کسب  گروه های سیاسی با نفوذ و عدم به رسمیت شناختن سرمایه داری فعال و  جامعه توسط 
کشور بجز جلوگیری از توسعه  کارآفرینی داخلی و خارجی در  درآمد حال از محل سرمایه گذاری و 
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گسترش بيكاری و فقر در جامعه، حاصلی نداشته و نخواهد داشت.  اقتصاد و 
کارآفرینی، بمنظور جلوگیری از فرار سرمایه ها و  بدون شک الزمه به رسمیت شناختن سرمایه و 
کنند، دوری از تنگ  که هر یک می توانند هزاران شغل ایجاد  کشور  ج  کارآفرینان توانمند به خار
گذاری در حوزه های مختلف  کسب مال حال از مسیر سرمایه  نظری ها و حسادت ها نسبت به 
گردشگری، بانكداری، بيمه،  کشاورزی، عمران، ساخت و ساز،  مانند تجارت، صنعت، معدن، 
که دارای  خدمات، بازار و بقیه حوزه ها توسط بخش خصوصی واقعی می باشد. حمایت از آنان 
سرمایه شخصی بوده باشند یقینا سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را با خود دارد؛ این همان مطلبی 

گذاری را تایيد فرموده اند. که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره و سرمایه  است 
کارآفرینی در نگاه ها  که تغیير اساسی نسبت به سرمایه داری و  اما این امر زمانی محقق می شود 
که خود را مقابل سرمایه داری می دانند  و فضاهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه سیاسی 
کند  که توسعه اقتصادی را  محقق و با فقر مبارزه می  گیرد و این که تنها ایجاد اشتغال است  شكل 

کنند.  را قبول 
گر بخواهیم به رشد اقتصادی و ایجاد یک میلیون اشتغال در  دولت آقای دکتر رئیسی باید بداند ا
کنیم و نباید به  سال برسیم، نباید برای خصوصی سازی و سرمایه داری غیر رانتی مشكل ایجاد 
کار او بهانه  کسب و  دلیل بنز سوار شدن یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی، جوسازی و برای 
کلیپ و مصاحبه و...  کنیم. نباید بر ضد بخش خصوصی و فعالین اقتصادی فیلم، سریال،  تراشی 
که فقر جامعه به دلیل وجود  کنیم  کشور پخش و این گونه وانمود  تولید و در رسانه های رسمی 

کشور است. کارآفرینی در  فعالین اقتصادی دارای سرمایه و 
 پيشنهاد و راه حل:

که نظام تكلیف خود را با سرمایه داری از راه  رسیدن به اقتصاد مقاومتی زمانی ممكن می شود 
کارآفرینان موفق و خّیر غیر رانتی را به عنوان افتخار در جامعه  کند و سرمایه گذاران و  حال روشن 

معرفی و آنان را افسران ضدبيكاری و فقر به جامعه بشناساند و مورد حمایت جدی قرار دهد. 
و  بپذیرد  را  اسامی  سرمایه داری  عملی،  و  واقعی  صورت  به  نظام  که  است  این  اینكار  الزمه 
سرمایه گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی را بر اساس شیوه های رقابتی و رعایت آنچه حقوق فعالین 
کشور باید مطابق آنچه در قوانین از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی و  کند.  اقتصادی است، دنبال 
کار و... آمده است، در حوزه اقتصاد به حمایت از سرمایه گذاری و  کسب و  بهبود مستمر فضای 
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کارآفرینی اقدام تا از فرار سرمایه ها جلوگیری نماید.
سرمایه داری،  که  کنیم  اعام  صراحت  با  باید  نمی شود«  دوال  دوال  سواری  »شتر  بدانیم  باید 
کسب ثروت حال توسط مردم در بخش خصوصی مفید،  الزم  کارآفرینی همراه با  سرمایه گذاری و 

و در بسیاری موارد اجبار است و باید مورد حمایت جدی باشد. 
گانه، سازمان ها، نهادها، صدا وسیما و… باید به این باور رسیده و آن را بپذیرند و با  قوای سه 

کارآفرینی در بخش خصوصی بوده و هستند.  که حامی سرمایه گذاری و  کنند  صدای بلند اعام 
کار فرهنگی و تبلیغی، جامعه را از رفتارهای حسادت گونه و تنگ نظرانه نسبت به  باید با انجام 

گرفته اند باز دارند.  کار  که سرمایه خود را در امر ایجاد اشتغال به  سرمایه داران فعال 
گرفته و ده ها، صدها  که سرمایه خود را در  بنگاه اقتصادی به کار  کنیم فعال اقتصادی  باید قبول 
کشور است، منزل خوب  و هزاران شغل ایجاد نموده است، ضمن اینكه حتما از افسران اقتصادی 
خواهد داشت و ماشین خوب سوار می شود؛ لذا می بایست با انجام اقدامات مناسب از برانگیختن 
حسادت و تنگ نظری نسبت به این گونه فعالین اقتصادی در جامعه جلوگیری و با وجود داشتن 
منزل، ماشین و کت وشلوار خوب، احترام آن ها را در جامعه حفظ و این گونه افراد را به ایجاد هزاران 
کردن سرمایه ها جلوگیری  ج و یا مخفی  کنیم تا از فرار آنها به خار شغل و انجام امور خیر تشویق 

شود.

که در شماره 2 )صفحه23(، در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
  6 )صفحه29(، 9 )صفحه36( و 12 )صفحه38( قرار داده شده است.
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کار کسب و  »ب«: عدم اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود فضای 

گذاری  هــا بــرای رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی مهــم و الزم نبــود، مقــام  گــر خصوصی ســازی و وا حتمــا ا
معظــم رهبــری در ســال ١٣٨۴ دســتور اجــرای اصــل ۴۴ را ابــاغ نمی کردنــد.

کــه در شــعار، خــود را متعهــد بــه اجــرای نظــرات رهبــر معظــم انقــاب اســامی می داننــد، آیــا توجــه  آنــان 
دارنــد چــرا  ایشــان خصوصی ســازی واقعــی را پيش نیــاز رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی دانســته و ابتــدا بــه 

کیــد فرموده انــد؟  اجــرای اصــل ۴۴ و خصوصی ســازی تا
کشــور از طــرف همــه ارکان نظــام الزم و مهــم  واقعــا پذیــرش واقعــی و درونــی بخــش خصوصــی در  اقتصــاد 
ــد  ــاه درص ــل پنج ــه حداق ک ــرادی  ــا و اف ــط بنگاه ه ــی توس کارآفرین ــرمایه گذاری و  ــه س ک ــوری  ــت، به ط اس
کــه می خواهنــد  کننــد و بــه افــرادی  کــرده  باشــند، حمایــت  کســب وکار را از آورده شــخصی تامیــن  ســرمایه 
از ابتــدا صددرصــد ســرمایه را از بانک هــا قــرض بگیرنــد )کــه البتــه معمــوال این گونــه قرض هــا پــس نیــز داده 

نمی شــود( اجــازه ورود بــه خصوصی ســازی را ندهنــد، بســیار مهــم اســت. 
که قوای ســه گانه، ســازمان ها، نهاد ها، صداوســیما،  شــرط رســیدن به خصوصی ســازی حتما این اســت 

رســانه های مكتوب و فضای مجازی بپذیرند باید اصل ۴۴ و خصوصی ســازی اجرا شــود.
ــازی  ــان خصولتی س ــه هم ک ــازی  ــای خصوصی س ــازی به ج ــد مشابه س ــا می دانن ــور حتم کش ــئولین  مس

اســت، مشــكل اقتصــاد ایــران را برطــرف نكــرده و نمی کنــد. 
ــرده  ک ــون اساســی نهادینــه  ــه جــای خصوصی ســازی در اجــرای اصــل ۴۴ قان آنچــه خصولتی ســازی را ب
کســب درآمــد افــراد در بخــش خصوصــی و عــدم بــه  اســت، متاســفانه حســادت، وحشــت و تــرس از 
کــه اجــازه نــداده اســت اصــل ۴۴ و  رســمیت شــناختن ســرمایه داری و ســرمایه گذاری و بنــگاه داری بــوده 

ــود. ــرا ش ــی اج ــازی واقع خصوصی س
ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب ــان بزرگ ــران اســامی و زی ک در اقتصــاد ای ــا ــده ای خطرن واقعــا خصولتی ســازی پدی
کــه خصولتی ســازی  اقتصــاد مقاومتــی و رقابتــی شــدن اقتصــاد ایــران بــوده و خواهــد بــود، از آن جهــت 
زیــان بنــگاه متوجــه مدیریــت آن نبــوده و ســود احتمالــی آن نیــز معمــوال بــه جامعــه نمی رســد و نظــارت 
نهاد هــای مســئول بــر اینگونــه بنگاه هــا را از بيــن می بــرد و بنگاه هــا را  تبدیــل بــه حیــاط خلوت هــای 
گفــت، بلكــه بایــد  کــه دیگــر نمی تــوان بــه آن هــا »حیــاط خلــوت«  کــرده و می کنــد، بگونــه ای  بســیار بــزرگ 

کــرد. از آن هــا بــا نــام »باغ هــای بــزرگ خلــوت« یــاد 

که در شماره 6 )صفحه29(، 17  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
)صفحه46(، 13 )صفحه39(، 21 )صفحه56( و 22 )صفحه56( قرار داده شده است.
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»ج«: چالش بی پناهی و بی محافظی فعالین و بنگاه های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی 
در جامعه جمهوری اسالمی

که هر آنچه اختیار در قلم ها به ویژه قلم های  برای روشن شدن این ادعا الزم است توجه نمایيم 
گانه و سازمان ها و نهادهای رسمی  کشور است، در درون قوای سه  طایی و اعمال مدیریت در 
گردیده و هیچگونه جایگاه و حقوقی برای تشكل ها و بنگاه داران  گانه تعریف  وابسته به قوای سه 
اقتصادی بخش خصوصی لحاظ نشده است، ضمن این که دستگاه های نظارتی نیز صرفا وظیفه 
نظارت و دفاع از منافع عمومی سازمان های دولتی را به عهده داشته و دفاع از حقوق شرکت ها، 
بنگاه ها و فعالین اقتصادی را جزو ماموریت خود نمی دانند، بلكه به منظور دفاع از حقوق عامه، 

خود را در مقابل تشكل ها و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی   می دانند. 
کل  که همیشه از سازمان بازرسی  مدیران و افرادی در سازمان ها و ادارات دولتی و... نیز هستند 
ارباب رجوع )که همان فعالین اقتصادی در بخش  کشور، حراست ها و اطاعات برای ترساندن 

گرفته و می گیرند. کرده و به غلط از آنها بهره  خصوصی هستند( سوء استفاده 
گذاشته شود  کل یا شهرداری زیر پا  گر حقوق فعال اقتصادی از طرف نهاد، سازمان، اداره  مثا ا
گر  که پروسه طوالنی دارد، وجود ندارد، اما ا هیچ سازمان نظارتی و فریادرسی به جز دادگستری 
شرکت، بنگاه یا فعال اقتصادی حتی به دروغ، متهم به عدم رعایت حقوق یک دستگاه دولتی 
کار بيزار و سرمایه خود را از  کسب و  که از  یا عمومی شده باشد، با او به گونه ای برخورد می شود 

ج کند.  اشتغال زایی خار
گفت هرچه سیستم نظارتی وجود دارد برای مچ گیری از فعالین اقتصادی و  باید فاش و شفاف 
که احیانا در جایی بدون غرض و مرض قدمی  گرفته است  یا پرسنل دولتی و مسئولینی شكل 
گزارش مغرضانه به این سازمان ها در  برای شرکت  ها، بنگاه ها و فعالین اقتصادی برداشته باشند و 
که دیگر مدیری حاضر  خصوص رسیدن منفعت به آن ها روانه شده باشد، طوری برخورد می شود 
که برای عدم رعایت حقوق ارباب رجوع، هیچ  کند؛ چرا  نمی شود حق فعالین اقتصادی را رعایت 

سازمانی مدیری را تحت پيگرد قرار نمی دهد. 
و  پرسنل  که  را  خافی  خدمات  معموال  باشیم  داشته  توجه  که  میشود  جالب  زمانی  موضوع 
کرات راه پله ای و آسانسوری برای افراد خاف کار ارائه می دهند، به گونه ای  مسئولین ادارات با مذا
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برد.  نخواهد  آن  به  پی  نظارتی  سازمان  هیچ  که  می  شود  برنامه ریزی  و  طراحی   محرمانه 
ضمن اینكه متاسفانه اینگونه پرسنل و مدیران خافكار از نام ادارات و سازمان های نظارتی و... 
کرات راه پله ای و آسانسوری  برای ترساندن فعالین بخش خصوصی بمنظور اجبار آنها به انجام مذا

کرده و می کنند.  سوء استفاده 
که ذکر شد برای دفاع از فعالین اقتصادی بخش خصوصی تا این اواخر هیچ مرجع و  همانگونه 
ماوایی وجود نداشت، تا اینكه کمیسیون حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری و نهادی 
که قدم هایی البته بسیار اندک  گردید  گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد  به نام شورای 
برداشته اند، ولی چون صاحب اختیارات کافی نبوده  و نیستند، این قدم ها نیز آن گونه که باید، راه 

به جایی نبرده است.
راه حل پيشنهادی برای رفع این چالش، تشكیل یک سازمان نظارتی فراجناحی و قدرتمند تحت 
نظر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با نظارت مستقیم حوزه اقتصاد دفتر مقام معظم 
رهبری است که در آن قوه قضایيه نقش اساسی داشته و مدیران سازمان مورد نظر توسط شورای 
گفت وگو انتخاب و با حكم ریاست قوه قضایيه منصوب شوند و فقط ماموریت حفاظت و مراقبت از 
تشكل ها، شرکت ها، بنگاه ها، فعالین اقتصادی و بخش خصوصی و قوانین موجود در این ارتباط 
کار و دیگر قوانین  کسب و  )از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای 

کند.  که با هدف حمایت از فعالین اقتصادی تصویب شده است( را دنبال  موجود 
این سازمان باید بتواند در تمام ادارات، نهادها، سازمان ها، شهرداری ها، صداوسیما و... انجام 
گر پياده شود، حمایت از توسعه اقتصادی و رسیدن  ماموریت و وظیفه نماید. این ایده و اقدام ا
از  آنچه در حمایت  بدانیم هر  باید  این صورت  غیر  اقتصاد مقاومتی ممكن خواهد شد. در  به 
فعالین اقتصادی بيان شده و می شود شعاری بيش نخواهد بود و فقط توسعه اقتصادی و اقتصاد 

کرد. کرده و خواهد  مقاومتی را با چالش بيشتر مواجه 

که در  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
شماره 6 )صفحه29( و 5 )صفحه28( قرار داده شده است.
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»د«: عدم موافقت با پیوستن به FATF با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا و عدم اجرای 
توافق برجام، چالش بزرگ دیگر در اقتصاد ایران است

اجرای  و عدم  آمریكا  تحریم های ظالمانه  اسامی وجود  ایران  اقتصاد  بزرگ  از چالش های  یكی 
کشورها  که عاوه توقف تجارت با بسیاری از  توافقنامه برجام، توسط ترامپ لعنتی است. امری 
باعث گردیده فعالین اقتصادی صاحب نام و سرمایه واقعی، از ترس گرفتار شدن در دام تحریم های 
که سرمایه  کم تجربه  خارجی، دست از فعالیت برداشته و میدان به دست خصولتی ها و یا فعالین 
فعالین  از  درصدی  هنوز  البته  بيفتد.  می کنند  تامین  بانک ها  از  قرض  با  فقط  را  خود  فعالیت 
اقتصادی صاحب نام و دارای نشان که فعالیت غیررانتی دارند، در کشور وجود دارند که تعدادشان 
که  گروه های سیاسی  که همین تعداد محدود نیز به دلیل حسادت افراد و  زیاد نیست. ضمن این 
که چرا سرمایه دارید و چرا شما هم مانند دیگر افراد جامعه فقیر  آنها را تحت فشار قرار می دهند 

ج شده و می شوند.  نیستید، به تدریج از میدان فعالیت خار

کامل و دقیق توافق برجام  راه حل این موضوع نیز اوال پيوستن فوری به توافق FATF و اجرای 
کشورهای دنیا به ویژه منطقه و همسایگان  که به ما مربوط می شود( و ایجاد ارتباط با  )تا آن جا 
تجارت  و  اقتصادی  مراودات  در  و عدم مداخله دادن مسائل سیاسی  احترام طرفین  رعایت  با 

بين المللی است.

که در شماره در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
2 )صفحه23(، 4 )صفحه29( و 22 )صفحه56( قرار داده شده است.
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»هـ«: عدم وجود فضای رقابت، دیگر چالش مهم در اقتصاد کشور است 

که در اقتصاد ایران اسامی خودنمایی می کند، عدم وجود رقابت مطلوب  چالش عظیم دیگری 
بين بنگاه های اقتصادی دولتی، خصولتی و خصوصی است. 

که  کاما مشهود است، بطوری  کمیتی  نابرابری توان بنگاه ها در مقابل دستگاه  های دولتی و حا
تا خصوصی ها  ادارات و سازمان ها برخورد بهتری نسبت به بنگاه های دولتی و خصولتی  یقینا 
کرات  که عاقه به ارتباطات خاف نداشته باشند و نخواسته باشند با مذا بویژه خصوصی هایی 

کار خود را پيش ببرند، دارند.  آسانسوری یا راه پله ای 
کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ نیز وجود  متاسفانه این عدم توان رقابت بين بنگاه های 
کره راه پله ای اوال به بنگاه های  دارد؛ مثا بانک ها عاقه چندانی به پرداخت تسهیات بدون مذا

کوچک و متوسط ندارند. خصوصی دوما به بنگاه های 
برابر بنگاه های  رانتی توان رقابت در  که تمام بخش های اقتصادی و بنگاه های غیر  ضمن این 
خارجی مشابه را ندارند. مگر اینكه از یک نوع رانت مانند تسهیات سنگین، مواد اولیه ارزان، 
ممنوعیت واردات کاالی مشابه، تعرفه های سنگین و... استفاده کرده باشند که خسارت اینگونه 
اینگونه  گردیده  باعث  که  موضوعی  نمایند،  پرداخت  داخلی  کنندگان  مصرف  باید  را  رانت ها 
کیفیت  که عموما دولتی، خصولتی و در مواردی خصوصی هستند به باال بردن  بنگاه های داخلی 
و  نداشته  احتیاجی  خود  محصوالت  فروش  نرخ  آوردن  پایين  و  شده  تمام  هزینه  از  کاستن  و 
که چند برابر قیمت نمونه خارجی برای  کاالیی  کننده داخلی نیز چاره ای به جز خریدن  مصرف 
آن است.  و مهم  نمونه مشهود  تولید داخلی یک  که خودروهای  ندارد  تعیين شده است،   آن 

گرچه بسیار سخت، لیكن غیرقابل امكان نیست. راه حل این چالش ا
شرط  بدون  حمایت  و  واقعی  خصوصی سازی  انجام  برای  قطعی  و  مشخص  زمان  باید  دولت 
این  تا  دهد  قرار  برنامه  در  را  متوسط  و  کوچک  بویژه  خصوصی،  بنگاه های  از  حسادت گونه  و 
کند  کمک  بنگاه ها بتوانند در مقابل دولتی ها و خصولتی ها تقویت شده و انحصار از بين برود و 
بنگاه های مشابه خارجی بشوند، ضمن  با  و قیمت  کیفیت  رقابت  به  قادر  ایرانی  بنگاه های  تا 
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را  کننده بيچاره داخلی  تولید داخل، مصرف  از  رانتی  بهانه حمایت  به  اینكه دولت حق ندارد 
کننده محروم  دست بسته در اختیار بازار قرار دهد. هیچ حمایت و رانتی نباید از جیب مصرف 
کند.  کمک  بنگاه ها  تولید و  کننده به  از جیب خود نه مصرف  باید  انجام شود. دولت   جامعه 
کننده است نه  گفته می شود، جریمه مصرف  از بنگاه های داخلی  آنچه امروز در مورد حمایت 
که نهایتا این سیاست، منجر به نابودی حتمی بنگاه ها و تولید داخل خواهد  حمایت از بنگاه ها 

شد.

که در شماره در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
 15 )صفحه43(، 18 )صفحه47( و 24 )صفحه60( قرار داده شده است.
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»و«: تقویت و تمرکز بر اقتصاد و بنگاه های وارداتی، به جای تقویت اقتصادی بومی و محلی 
کشور، از دیگر چالش های اقتصاد ایران بوده و هست

وجود دیدگاه تقویت بنگاه های بزرگ توسط افراد عاقمند به بنگاه داری هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، 
کشورهای اروپایی و آمریكا به جای اقتصاد بومی و محلی ایران اسامی، از چالش های بزرگ در اقتصاد 
کمیتی و بخش خصوصی وجود دارند  کشور ما بوده و هست. افرادی در بدنه دستگاه های دولتی و حا
که سال هاست با تشویق حرکت به سمت بنگاهداری های بزرگ مانند کره  و ژاپن، بجای بنگاهداری  
که اقتصاد ایران را بهم  کشور وجود داشته و دارد، همین دیدگاه ها بوده  که در  کوچک و متوسطی 

ریخته و به بيراهه برده است. 
که از ابتدا هشدار  کره ای«  کبكی ژاپنی و  متاسفانه امروز اقتصاد ایران ضمن عدم یادگیری »راه رفتن 
داده شده بود که رسیدن به آن در اقتصاد ایران ممكن نبوده و اشتباه است و  »راه رفتن کاغی« بومی 

را نیز از بين خواهد برد.
جالب اینجا است که افراد دلسوزی در بدنه بخش خصوصی بودند که از ابتدا هشدار می دادند، رسیدن 
کره و ژاپن در ایران ممكن نیست، بلكه پيگیری آن باعث از بين رفتن مزیت های  کبكی  به اقتصاد 

همان راه رفتن کاغی در اقصاد بومی کشور خواهد بود که متاسفانه این گونه نیز شده است. 
که خواسته اند مانند بنگاه های اقتصادی  امروز شاهد هستیم آن دسته از بنگاه های تولیدی کشور 
گونه توان  کره جنوبی و ژاپن باشند، با وجود چهل سال دوپينگ و رانت، هرگز نتوانسته اند هیچ 
رقابتی در مقابل نمونه های مشابه خود در ژاپن و کره جنوبی پيدا کنند و به هیچ موفقیتی دست یابد 
گر همین امروز دوپينگ تعرفه و یا ممنوعیت  و هیچ گونه توان صادراتی هم نیز در آنها وجود ندارد. ا
کشور ها را تقلید  کبكی آن  که خواسته اند راه رفتن  واردات برداشته شود، حتما و حتما بنگاه هایی 

کنند، محكوم به شكست بوده و هستند.
اما آن دسته از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و روستایی که از مزیت های بومی اقتصاد ایران 
کرده و می کنند، در تولید خود قادر به رقابت با اقتصادهای دنیا بوده و می توانند  اسامی استفاده 

تولیدات خود را زیر قیمت جهانی در داخل کشور عرضه و حتی کل تولیدات خود را صادر کنند.
کاغی خود را  که قدر راه رفتن  گر برای ایجاد تعادل در بازار داخلی، دولت برای این گونه بنگاه ها  ا
دانسته اند، ممنوعیت صادرات وضع نكنند، حتما بنگاه های کوچک، متوسط و روستایی، از توفیق 

صادراتی قابل توجهی نیز برخوردار می باشند.
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راه حل: برگشتن به مزیت های بومی اقتصاد ایران اسامی در حوزه های روستایی، کشاورزی، تجارت 
کوچک و متوسط و البته دوری جستن از  )راه ابریشم(، تقویت صنایع تبدیلی، حمایت از صنایع 

بنگاه داری هایی مشابه ژاپن و کره که نمونه آن خودروسازی های کشور است.

که در  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
شماره 13 )صفحه39( و 22 )صفحه56( قرار داده شده است.
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»ز«: نادیده گرفتن ظرفیت و عدم تقویت بنگاه های کوچک و متوسط و تالش برای نابودی آن ها

می خواهند  که  کسانی  تصور  برخاف  شد،  یادآور  »و«  بند  مفاد  در  قلم  که  همان گونه 
بگیرند،  آن  از  را  کاغی  و  بومی  رفتن  راه  تا  بياموزند  کبكی  رفتن  راه  ایران  اقتصاد   به 
این در حالی است که اقتصاد یک کشور مانند زبان مردم آن کشور است که تغیير زبان غیر ممكن است.
که شاهد توفیق  کسب وکار دارد  کشور ما رونق واقعی اقتصادی در فضای  زمانی می    توانیم بگویيم 
بنگاه   های اقتصادی کوچک، متوسط، روستایی، عشایری، محلی، صنایع دستی و تقویت تجارت در 

راه ابریشم باشد.
که به  کنون، جمعی تحصیل کرده غرب گرا  آنچه مسلم است در دوران شاه و از ابتدای انقاب اسامی تا
اقتصاد ایران ورود کرده اند، به دنبال ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ و زنجیره ای بوده  و تاش داشته اند 
بنگاه های کوچک، متوسط و روستایی را نابود تا خواسته خود را محقق کنند. اما چون فضای سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران اجازه بنگاه داری بزرگ به افراد در بخش خصوصی نمی داده است، 
این تفكر اجبارا به سمت بنگاه داری دولتی و خصولتی رفته است. به طوری که تقریبا هیچ یک از بنگاه های 
بزرگ مانند خودروسازی ها، پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها و... در بخش خصوصی واقعی غیر 
رانتی و غیر وابسته، تعریف نشده و جایی ندارند، لذا کارافرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی 
کرده اند، موضوعی  کشاورزی و... امكان فعالیت پيدا  فقط در بنگاه های کوچک، متوسط، روستایی، 
که دولتی و خصولتی بوده اند، با تمام رانت های  گردیده بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس  که باعث 

دریافتی نتوانند در برابر شوک ها و نامایمات اقتصاد جهانی و تحریم ها مقاومت داشته باشند. 
کسب وکارهای بومی  با اینكه تقریبا همه دست اندرکاران امر اقتصاد در ایران می دانستند و می دانند، 
کوچک و متوسط با مدیریت بخش خصوصی می تواند در برابر نامایمات و حتی  در قالب بنگاه های 
تحریم ها به خوبی مقاومت کرده و آن را پشت سر بگذارد، اما همان جمع محدود خود بزرگ بين با نفوذ 
کره در ایران اسامی بوده و هستند و از نفوذ بسیار  که به دنبال مشابه سازی اقتصاد ژاپن و  در تهران 
باالی خود در وزارت خانه های اقتصادی و تشكل های بخش خصوصی استفاده کرده و اجازه رشد و نمو 

به بنگاه های دارای ظرفیت مقاومت را نداده و نمی دهند. 
که دلسوزان و عاقمندان به انقاب و  متاسفانه از همان سال های اوایل پيروزی انقاب اسامی نیز 
کرده و  کسب وکار را رها  گذشته و  ایران اسامی مجبور بوده اند برای دفاع از انقاب و ایران، از جان خود 
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که در شماره در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
 7 )صفحه32(، 13 )صفحه39( و 24 )صفحه60( قرار داده شده است.

گرفته و غرب زدگی را با  به جبهه ها بروند، همان جمع از خارج برگشته، عنان اقتصاد کشور را در اختیار 
تمام توان به اقتصاد ایران تسری دادند. 

گذار  که می دانستند چنان چه اختیار تصمیم گیری   های اقتصادی به استان   ها و شهرستان   ها وا اینان 
شود، هیچگاه امكان ایجاد بنگاه   های بزرگی همچون خودرو سازی   ها و فوالدسازی هایی چون ایران 
خودرو، سایپا، سپا  هان و... ممكن نخواهد شد و کسب و کار   های بومی     مانند صنایع کوچک و متوسط، 
کشاورزی، تبدیلی، نساجی، دامداری و پرورش طیور و... حمایت خواهند شد؛ لذا تاش زیادی کردند تا 
استان   ها و مناطق مختلف کشور از حوزه تصمیم گیری   های اقتصادی دور نگهداشته شوند تا خودشان 
کز تصمیم گیری پایتخت دارند اهداِف اقتصاد ماشینی و راه رفتن کبكی، ژاپنی، کره ای  با نفوذی که در مرا
را محقق سازند و اقتصاد مقاوم بومی    ایران را به حاشیه برانند. این در حالی بوده که همه می دانسته اند، 
که برای ایجاد و مدیریت آن ها نیاز  کوچک در مقایسه با سرمایه ای  ضریب اشتغال زایی در واحدهای 

است، بسیار بيشتر از بنگاه های بزرگ می باشد.
کوچک و  کسب وکارها و بنگاه های  این چالش، راه حل بسیار ساده ای دارد و آن حمایت هدفمند از 
که با سیاست های تشویقی دولت بتوانند ظرفیت یک نفر  کشاورزی و... است  متوسط روستایی و 

اشتغال زایی را به دو نفر افزایش دهند.
کشاورزی و حداقل یک نفر به  کوچک، متوسط، روستایی،  کسب وکار  گر این گونه شود و میلیون ها  ا
که فرض  کنند، میلیون ها شغل بدون حاشیه و دردسر ایجاد می شود، در حالی  کارگران خود اضافه 
کنند، به چند  که هر یک چندهزار اشتغال ایجاد  کشور ٢٠٠بنگاه بزرگ داشته باشیم  گر در  کنیم حتی ا

درصد آن میلیون ها شغل نیز نمی رسد.
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کمیت مدیران و پرسنل ادارات دولتی، سازمان ها و شهرداری ها  »ح«: بروکراسی نحس اداری )حا
و... بر بنگاه های اقتصادی بجای قوانین( از چالش های دیگر توسعه اقتصادی و رسیدن به 

اقتصاد مقاومتی در ایران بوده و هست

که مانع رسیدن به اقتصاد مقاومتی بوده است، بروکراسی نحس اداری می باشد  مادِر چالش هایی 
کمیت قلم به دستان و پرسنل ادارات دولتی، سازمان ها، شهرداری ها و... به جای  که منجر به حا

کمیت قانون نسبت به بنگاه داران بخش خصوصی و حتی خصولتی شده است. حا
ک داشته باشند،  با این وجود، بنگاهداران اقتصادی چگونه می توانند فعالیت رقابتی و مثبت و پا
کرات راه پله ای  وقتی که آقای روحانی، رئیس جمهور کشور، با صراحت اعتراف می کند که فساد در مذا
کار  کرات نشود، یقینا در  گر ارباب رجوع حاضر به آن مذا که ا و آسانسورها به گونه ای رایج شده است 

قانونی خود با شكست مواجه شده و امكان پيش برد امور اداری خود را نخواهند داشت.
 با این شرایط چگونه از جامعه و کارآفرینان و سرمایه گذاران می توان انتظار داشت اقتصاد پویا و فعال 

داشته باشند؟
که  کردن یک ایده اقتصادی ٢٠ سال دوندگی، هزینه و تاش الزم است  کجای دنیا برای اجرایی  در 

آیا به سرانجام برسد یا خیر؟
در کجای دنیا برای ثبت یک شرکت، موسسه یا بنگاه اقتصادی سال ها زمان الزم است؟

کار می بایست موهای سر دو  گرفتن پروانه ساختمانی و پایان  که برای  کرده است  کسی تعیين  چه 
کار  نسل، یعنی مالک و وارث آن مالک سفید شود تا بتوانند به پروانه ساختمانی و در نهایت پایان 

دست یابند؟
گر قرار باشد به این بروکراسی نحس اداری )که همیشه از طرف رزم حسینی، استاندار سابق خراسان  ا
رضوی به آن اشاره می شد(، بيشتر پرداخته شود کتاب چند هزار صفحه ای الزم است که امید وارم تا 

کی، بتوانم بنویسم. قبل از بستن چشم هایم به روی این عالم خا

کشورهای امارات متحده  کارشناسی به همین چند قدمی، یعنی  راه حل این موضوع، اعزام هیات 
عربی و ترکیه است )که نه تاریخ پرافتخار کشور ما را دارند نه اقتصاد ما و نه جایگاه ما در جهان(، برای 

کار ایران اسامی پياده کنیم. یادگیری آن چه آن ها به آن دست یافته اند تا در فضای کسب و 
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که در شماره 4 )صفحه27(،  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
7 )صفحه32(، 18 )صفحه47( و 22 )صفحه56( قرار داده شده است.

کمترین انحراف اجرا می شود، اما در  کشور ها با  کمیت در آن  که قوانین و مقررات و حا چگونه است 
ایران اجرای قانونی که به نفع فضای کسب و کار بخش خصوصی باشد، تقریبا غیرممكن و در مقابل، 
قوانینی که برای فعالین اقتصادی هزینه داشته باشد، به صورت مضاعف و خشن اجرا می شود؛ مگر 

کرات راه پله ای و آسانسوری بدهد. اینكه فعال اقتصادی تن به مذا
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»ط«: ادغام وزارت خانه  ها بویژه بازرگانی و صنایع و معادن، از تدابیر غلط و چالش  زا 
اقتصاد در کشور بوده است 

حالی  در  می    شود  تقویت  صنعت  بخش  شود،  تضعیف  تجارت  حوزه  گر  ا می     کردند  فكر  برخی 

ادغام  اصوال  است.  داشته  برعكس  نتیجه ای  امر  این  شد  مشخص  سال  چند  گذشت  با  که 

وزارت خانه   های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباهی جدی بود و هزینه   های زیادی برای 

کردن ساختار دولت  کوچک   کشور دربرداشته است، یكی از اهداف ادغام وزارت خانه   ها به ظاهر، 

اعام شده بود، اما امروز شاهد هستیم که در عمل این موضوع نیز اتفاق نیفتاده بلكه وزارت خانه 

فعلی از سه وزارت خانه قبلی نیز بزرگتر شده است.

گفته خود او(  کشور با هدف )به  که برای نابودی بنیان  تجارت  کسانی بود  آقای نعمت زاده یكی از 

کرد با این ادغام، به تولید و صنعت بيشتر پرداخته خواهد  تقویت صنعت، از بين برد. او ادعا می 

کاما برعكس شد و متاسفانه پس از ادغام این وزارت خانه ها، قیمت تمام  شد، در حالیكه نتیجه  

گردید. طرح ادغام  ج  کنترل خار کاما از  شده محصوالت تولیدی به بيش از چند برابر رسیده و 

کاما ناموفق بوده، بلكه زمینه قاچاق را  کنترل واردات غیرقانونی  نه تنها در جلوگیری از قاچاق و 

بيش از پيش فراهم نموده است.

تولیدکنندگان  از  بسیاری  در  که ممكن است  تجارت یک تخصص است  که  توجه داشت  باید 

باشند. خوبی  کننده  تولید  نمی توانند  بازرگانان  از  بسیاری  که  همچنان  باشد.  نداشته   وجود 

بدنه دولت  که در  بودند  اقتصادی  بال های  و  تجارت مكمل هم  و  کشاورزی  صنعت، معدن، 

کشور را می داد.  که قدرت حرکت به اقتصاد  گانه بود  نشسته و وجود این بال ها به صورت جدا

عدم توفیق تجارت کشور در بازارهای خارجی و کنترل بازارهای داخلی و خروج بازرگانان توانمند از 

کاالهای صنعتی کشور از دیگر نتایج حاصله از ادغام  میدان فعالیت و از بين رفتن امكان صادرات 
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بوده است. 

کنیم و برندهای ساخته شده  گر نتوانسته  ایم برند  های قوی در بازارهای هدف صادراتی ایجاد  ا

قبلی نیز از بين رفته، مربوط به ادغام بوده است. 

باید توجه داشته باشیم، ادغام تجارت در صنعت و معدن و حتی ادغام وزارت خانه های دیگر 

کرده و می    کند، لذا الزم است مجلس شورای  مانند وزارت نیرو و وزارت نفت و... شرایط را بدتر 

که بيشترین  اسامی در این خصوص به فوریت تصمیم محكم و درست بگیرد. واقعا جالب است 

ضرر ادغام وزارت خانه   ها متوجه تولید، به خصوص تولید صنعتی بوده و خواهد بود.

راه حل: می بایست ابتدا ماموریت دولت در مدیریت حوزه اقتصاد کشور مشخص و وزارت خانه ها 

کنند، ایجاد شود و وزارت بازرگانی  که بتوانند با قدرت، ماموریت ها را مدیریت  و ساز مان هایی 

گردد. واقعا باید دوباره سازماندهی و احیا 

که در  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 
شماره 2 )صفحه23(و 3 )صفحه26( قرار داده شده است.
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»ی«: تشویق بنگاه های بدحساب و ایجاد خسارت برای بنگاه های خوش حساب، از دیگر 
چالش های جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و هست

 
هریک از فعالین اقتصادی که بدهكاری بانكی داشته ، ولی به موقع و یا با چند روز یا چند ماه تاخیر نسبت 

به پرداخت آن اقدام نموده، برای همان مدت کوتاه تاخیر، جریمه از آن ها دریافت شده است. 
به ریش  و  کرده  پرداخت  تاخیر  بيشتر  یا  با ده سال  را  که بدهی خود  کسانی  در مقابل جریمه   های 
خوش حساب ها خندیده اند، با بخشودگی جرائم مواجه و حتی نرخ سود آن ها نیز بر مبنای نرخ های 

قبلی که بسیار ارزان تر بوده، محاسبه شده است.
خوش حساب ها حسود نیستند که از سیاست تخفیف جرائم و تشویق بدهكاران حرفه ای که بدهی خود 
را به موقع پرداخت نكرده اند ناراحت باشند، اما این رویه، مروج رویكردی غلط است که خو ش حسابان 
گردیده نقدینگی بانک ها نزد  که باعث  را جریمه و به بدحساب امتیاز بدهیم.این همان چالشی است 
گردونه فعالیت اقتصادی تا اندازه ای  جمعی محدود بلوکه شود و فعالین اقتصادی خوش حساب از 
خارج شوند.  امروز اقتصاد پولی-بانكی کشور هیچ سامان و برنامه ای ندارد. یک وام گیرنده بزرگ بانكی 
گرفته و باز پرداخت نكرده باشد، امروز صاحب  که ده سال قبل، ده میلیارد تومان از بانک تسهیات 
٢٠٠میلیارد تومان دارایی از محل همان تسهیات پس نداده است، درحالی که در سیستم بانكی بابت آن 
١٠میلیارد تومان، ممكن است  ۵٠میلیارد بدهكاری باشد. با این وجود فریاد مظلومیت نیز سر می دهد.

آیا تفاوت طبقاتی از اینگونه رفتارهای اقتصادی ایجاد نمی شود؟
طبیعتا فرآیند مذکور باید اصاح شود، در غیر این صورت این دور باطل ادامه خواهد یافت و آن کسی که 
که چنین نمی    کند، منتفع شده و  به دستور نظامات و قانونی عمل می    کند، متضرر می    شود و آن کسی 

خواهد شد.
کامل در نحوه پرداخت تسهیات، به ویژه ایجاد سیستم بيمه افت ارزش  راه حل این چالش، بازنگری 
تسهیات پرداختی توسط دریافت کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان خوش حساب بخش 
خصوصی و تشویق آن ها و در مقابل، برخورد جدی با افراد دارای امكانات که حاضر به پرداخت بدهكاری 

خود نبوده و نیستند، است.
که در شماره 1 )صفحه21(،  در این مورد قبال یادداشت ها و مصاحبه هایی وجود داشته 

4 )صفحه27(، 5 )صفحه28(، 7 )صفحه32(، 12 )صفحه38(،  15 )صفحه43( و
 22 )صفحه56( قرار داده شده است.
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یادداشت ها و مصاحبه ها
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1.اراده واقعی در جهت مانع زدایی از مسیر تولید وجود ندارد / لزوم ایجاد قرارگاه عملیاتی برای تحقق 
شعار سال

)قدس آناین  16 فروردین 1۴00(

کشور وجود ندارد. گفت: اراده واقعی در جهت مانع زدایی از مسیر تولید در  کارآفرینان خراسان رضوی  کانون  رئیس 

کرد: نامگذاری سال 1۴00با عنوان تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها از  گفتگو با قدس آناین اظهار  محمد حسین روشنک در 
سوی مقام معظم رهبری بسیار حكیمانه و مدبرانه بود.

کرد: ایران از  وی با بيان اینكه اصل مساله اقتصاد ایران در وجود موانع زیاد در مسیر شكوفایی و پيشرفت آن است، تصریح 
کشوری ثروتمند است اما اینكه چرا با وجود این همه  ظرفیت های اقتصادی زیادی در حوزه های مختلف برخوردار می باشد و 
منابع غنی هنوز اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان نرسیده است ریشه در عدم اراده واقعی در مانع زدایی ها در 

مسیر تولید دارد.

کشورها نظیر ترکیه ، افغانستان و یا امارات تاسیس و راه اندازی  گر شما خواسته باشید شرکتی در یكی از  روشنک افزود: امروز ا
که نشان دهنده عمق موانع موجود  کشد  کثر یک ماه زمان می برد اما همین موضوع در ایران بالغ بر یک سال به درازا می  کنید حدا

کردن زمینه تولید در ایران است. کار و فراهم  کسب و  از همان مراحل اولیه ایجاد یک 

قوانین متداخل و موازی

قوانین  به  تولید  موانع  برخی  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  وکشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
کار در مجلس شورای  کسب و  گرچه قانون بهبود مستمر محیط  که مثا ا گردد به طوری  متداخل و موازی در زمینه تولید بر می 
کثر ۵درصد از آن به طور واقعی اجرایی شده است یا اصل ۴۴قانون  کنون حدا اسامی از سال ها قبل به تصویب رسیده است، اما تا
کرده است ولی اساس  گذاری ها صرفا عنوان تغیير پيدا  اساسی طی ۴دهه اخیر یا اجرا نشده و یا بسیار بد اجرا شده است و در وا

مالكیت حفظ شده است.

قرارگاه عملیاتی تحقق شعار سال

گاه تشكیل می شود اما برای تحقق شعار سال طی دهه های  غ قرار  که برای موضوعی نظیر مر کرد: جای تاسف است  وی اظهار 
گاهی تشكیل نشده است از این رو در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور به خراسان رضوی این موضوع را به وی  اخیر هیچ قرار 
که برای سال 1۴00 قرارگاهی فراجناحی و فعال با عنوان مانع زدایی تولید راه اندازی شود و در مسیر رفع موانع با کسی  پيشنهاد دادم 
کاری و تخلف مسئول یا مسئوالنی در جهت رفع این موانع، وی را به مراجع قضایی  کم  تعارف نداشته باشد و حتی در صورت اثبات 

معرفی نماید.

روشنک بيان داشت: در بسیاری از موارد سرمایه گذار و کارآفرین نمی داند موانع متعددی را که شرکت ها و دستگاه های مختلف 
گره  گر به خود همان دستگاه نیز مساله را مطرح نماید  کجا شكایت و اعام نماید و ا کنند را به  کارافرینی او ایجاد می  در مسیر تولید و 
گاه با هدف تحقق شعار سال تا حدودی این دلواپسی  های بيشتری در جهت فعالیت او ایجاد می شود، از این رو ایجاد یک قرار 
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تولیدکنندگان رابرطرف خواهد کرد. 

غ علی رغم اینكه مرغداری ها بارها به وزرات  غ و تخم مر کارآفرینان خراسان رضوی افزود: مثا در همین موضوع مر کانون  رئیس 
که ارز۴۲00تومانی یک سم و فساد است و منجر به ایجاد امضاهای طایی شده است و دولت اجازه  کرده اند  جهادکشاورزی اعام 
کند زیرا در حال حاضر  کنند و در عوض دولت این ارز را به خود مردم پرداخت  غ را تولید و توزیع  که مرغداری ها با ارز آزاد مر بدهد 
گوید، از این  گیرد دروغ می  کند ارز دولتی در اختیار مرغداری ها قرار می  که ادعا می  گاه این ارز به مرغداری نمی رسد و هرکسی  هیچ 
که باعث نابسامانی  کند  رو منافع ارز ۴۲00تومانی در حال حاضر صرفا در جیب دالالن می رود اما دولت توجهی به این موضوع نمی 

کشیده شده است. غ  گاه مر کار به ایجاد قرار  موجود برای این محصول شده است و حتی 

مدیران میانی

کرد: این موضوع  گره هایی در زمینه تحقق تولید می شوند، اظهار  که مدیران میانی باعث ایجاد موانع و  روشنک درباره این دعا 
راقبول دارم زیرا برخی مدیران میانی با طرح مسائلی نظیر دستگاه های نظارتی و بازرسی علی رغم قانونی بودن یک طرح به صورت 
کنند تا از مسیر رشوه و موارد دیگر منافع خود را تامین  عامدانه در جهت اجرای رسمی یک پروژه و فعالیت تولیدی سنگ اندازی می 

نمایند.

تامین اجتماعی و مالیات

گرچه مالیات یكی از راه های تامین درآمد هر کشوری محسوب  رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بيان داشت: اصوال ا
می شود و سازمان تامین اجتماعی نیز جزو نهادهای ضروری هر جامعه ای است اما سیاست های سازمانی نظیر تامین اجتماعی در 
کارفرما و ارائه تسهیات برای وی بسیار ضعیف می باشد و در سازمانی مثل اداره مالیات شفاف سازی واقعی وجود ندارد  حمایت از 
کننده اعمال می شود اما همزمان شاهد فرارهای مالیاتی  که فشارها و ابزارهای زیادی در جهت دریافت مالیات بر تولید  و در حالی 

کنندگان در سطح جامعه هستیم و هیچ نظارتی نیز بر آنها نمی باشد. بزرگ از سوی مشاغلی به جز تولید 

کننده در خراسان رضوی تحقیر تولید 

کرد: یكی از موانع اصلی در این زمینه در استان فضای عمومی  وی در مورد موانع موجود تولید در خراسان رضوی نیز اظهار 
گر فردی  کارآفرین هستند و ا کننده و  کارآفرینی تدافع دارد و مدام به دنبال تحقیر تولید  گذاری و  که با سرمایه  سیاسی فرهنگی است 
که با فساد و رابطه این  که درباره وی ایجاد می شود این است  کند اولین تصوری  کار را در استان راه اندازی می  کسب و  یک فضای 

کرده است. فضا را فراهم 

گذاری  کار آفرین است، افزود: از طرفی چون سرمایه  کننده و  روشنک با اشاره به اینكه فضای استان به دنبال زمین زدن تولید 
گذاری و حمایت از بخش خصوصی در استان ندارد و  دولتی در خراسان رضوی وجود ندارد دولت رغبت چندانی به حوزه سرمایه 

کرده است. عما این موضوع را در خراسان رضوی رها 

تغیيرات مدیریتی

که در  وی ادامه داد: یكی از مهمترین موانع تولید در استان تغیيرات پی درپی و بيش از حد مدیران است و جالب آنكه افرادی 
کرده اند در دوره مدیریت فرد بعدی منتقد سخت طرح های مدیر  دوره مدیریت یک فرد از طرح ها و پيشنهادات وی حمایت می 
کاره  که به عبارتی این موضوع باعث می شود طرح ها و پروژه های تولیدی نیمه  قبلی می شوند و انها را از اساس زیر سوال می برند 
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کند. کاغذی افزایش پيدا  رها شده و صرفا آمار بایگانی اداره ها و دستگاه ها از پرونده های 

بانک های خصوصی

که بخش اغلب اقتصاد خراسان رضوی خصوصی است  گفت: از آنجا  روشنک درباره تسهیات بانكی در جهت رونق تولید نیز 
که  کنندگان ندارند اما در استانی نظیر اصفهان  بانک ها بویژه بانک های خصوصی تمایل چندانی به پرداخت تسهیات به تولید 
اقتصاد آنها اغلب دولتی است این موضوع برعكس است و بانک ها ترس و هراسی از پرداخت تسهیات به آنها ندارند زیرا در صورت 
ج  کنند از این رو بخش زیادی از تسهیات استان از خراسان رضوی خار عدم پرداخت اقساط به روش های مختلف آنها را وصول می 

و در سایر استان هانظیر اصفهان و فارس پرداخت می شود .

که  که اغلب آنها توسط مدیرانی  خ داد تاسیس بانک های خصوصی بود  که در کشور ر وی ادامه داد: از طرفی یک مساله اساسی 
که با انها در ارتباط هستند اقدام به پرداخت تسهیات می  قبا در بانک های دولتی بوده اند اداره می شوند و صرفا در چرخه افرادی 
کنند. همچنین  برخی بانک های خصوصی استان اصا تمایلی به پرداخت سپرده های مردم در قالب تسهیات به بخش خصوصی 
کشور ما وجود دارد خود به  که سالیانه در  کاهش ارزش پولی و تورمی  و یا به عبارتی بازگشت پول به جامعه را ندارند و با توجه به 

کنند . کرده و به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می  صورت مستقیم در مشاغل اقتصادی نظیر ساخت و ساز ورود پيدا 

2.مردم سین سالمت را قربانی سین سفر نکنند!/ خطر موج چهارم جدی است

)پایگاه خبری صبح مشهد ۲9 اسفند 1399(

گذاشتند ولی توقع بيشتری از تیم اقتصادی  کمک های مومنانه انصافا سنگ تمام  وزارت بهداشت و مردم در حوزه درمان و 
کار آحاد جامعه می رفت! کسب و  کرونا بر زندگی و معیشت و  دولت برای جبران خسارات وارده ویروس منحوس 

کارآفرینان ، دبير هماهنگی  کانون  اقتصاد کشور، کرونا، انتخابات و مروری بر سالی که گذشت، چهار محور گفتگوی خبری رئیس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی بود. کرونا و رئیس  پویش های مردمی پشتیبانی مقابله با 

که از دی ماه 9۸ و پس از شهادت سردار دل ها شهید حاج قاسم  گزارش صبح مشهد، محمد حسین روشنک با بيان این  به 
گذاشتیم، رمز نگاری  که دیگران نداشتند پشت سر  سلیمانی تا اسفند 99 سالی سخت اما با دستاوردهای فراوان و موفقیت های 
کردن پهپاد متجاوز  گیر  گفت: زمین  کرد و  این سیر بلند را مقاومت ملت سرافراز ایران با رهبری داعیانه مقام معظم رهبری عنوان 
ک ایران، شلیک موشكی به پایگاه آمریكایی عین السد عراق، شكست مفتضحانه ترامپ و اقتدار کنونی ایران در خط  آمریكایی در خا
کرات  گونه مذا ونشان های برجامی برای به استیصال درآوردن آمریكایی ها و برداشت تحریم های ظالمانه به عنوان پيش شرط هر 
مجدد همه حاصل تاش های مردم ایران و محور مقاومت بود ، درس مقاومت تا پيروزی را مردم ایران از سال های دفاع مقدس و 

ک شهید سلیمانی ها آموختند. خون های پا

کسب موفقیت های اقتصادی در  کمیسیون تجارت خارجی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در ادامه به مصادیق  رئیس 
کرد،  کرونا صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد های بزرگ جهانی وارد  که بحران  کرد و افزود: در حالی  کرونایی اشاره  دوران تحریم و 
اما در ایران اسامی با همین نامگزاری های هدفمند سالیانه رهبر معظم نظام با وجود ۴۲ سال رنج تحریم های ظالمانه آمریكایی در 
حال رسیدن به اقتصادی مقاوم است ، خوشبختانه از روند فزاینده بيكاری جلوگیری و رویكرد ثبات اقتصادی دنبال شده به نحوی 
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گر مشكلی هم در برخی مواد غذایی مشاهده می شود مربوط به  کاالها بویژه غذایی به وفور در جامعه یافت می شود و ا که اقام و 
کرد. حوزه تولید نبوده و علت آن را در چرخه توزیع، سودجویی ها و قاچاق باید دنبال 

کشور با وجود سختگیری ها و سنگ  کرد و بازرگانان  کشاورزی افزایش مطلوبی پيدا  وی افزود: تولید در حوزه صنعت، معدن و 
کابينه توانستند در شرایط سخت اقتصادی حتی صادرات و بازارهای جدید خارجی را توسعه و در  اندازی های بعضی از اعضای 
کشور از جمله مواد اولیه تولید ، ماشین آالت ، مواد غذای و دارو و..موفق عمل  تامین ارز مورد نیاز دولت برای واردات مورد نیاز 

نمایيم.

کند تلویزیون نباید بخش خصوصی را دلسرد 

کننده  کرونا داشتیم و این خود تایيد  کمترین مشكات را در زمان  روشنک خاطر نشان ساخت: ما در بخش بنگاه های تولیدی 
گاهانه به بهانه  کرد و صدا و سیما در برخی برنامه های تلویزیونی خود ناآ که باید از بخش خصوصی و خصوصی سازی دفاع  آن است 
مبارزه با برخی رانت ها و رخنه های فساد، به خصوصی سازی و اقتصاد مقاومت و مردمی حمله و توسط برنامه سازان منحرف چون 
کار کشور را آلوده به ترس و وحشت  کند و فضای کسب و  کارآفرینی ، سرمایه داری و بخش خصوصی توهین  گرای به  گروه فرقان چپ 

کرونایی، دلسرد نماید! کنند . تلویزیون نباید بخش خصوصی خستگی ناپذیر را در این شرایط سخت اقتصادی و  می 

کاری  کم  کارآفرینان خراسان رضوی ریشه برخی مشكات اقتصادی امروز مردم را در سوء مدیریت های دولتی و  کانون  رئیس 
کرد  کید  که در دولت احمدی نژاد با هدف سیاسی منحل شد دانست و تا کنونی در احیای وزارت بازرگانی  گذشته و حتی  مجلس 
کند نتیجه همین می  کار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را باید ساماندهی  وقتی توزیع متولی در حد وزارت ندارد و وزارت صمت 
کمبود اقامی مثل روغن نباتی و  که علی رغم تولید اقام غذایی حتی بيش از نیاز جامعه توسط تاشگران اقتصادی، شاهد  شود 

غ و امثالهم هستیم . مر

غ و ظلم به این صنف را به منظور سرپوش  غ و تخم مر که دولت »جوک « مر روشنک با خنده ای معنی دار ادامه داد البته 
غ  غ و تخم مر گرنه پيشنهاد و شیوه حل مشكل مر کند و  کرده و می  گذاشتن ناتوانی بنگاه های دولتی چون خودرو سازی و.. مطرح 

غ ارائه شده است ! کتاب مناظره خودرو و تخم مر 1۵ سال قبل در 

چشم انداز اقتصاد در سال 1۴00

کرد و گفت: بدون  رئیس کمیسیون تجارت خارجی اتاق بازرگانی استان چشم انداز اقتصاد ایران در 1۴00 را روشن و موفق ارزیابی 
کنونی و همچنین  کمتر از سال  که از برآیند مقاومت ملت ایران حاصل خواهد شد ، شاهد تورمی  شک با رفع تحریم های آمریكایی 
گرانقدر  کنترل قیمت ارز خواهیم بود و من اطمینان دارم حتی در صورت ادامه سیاست های خبیثانه دولت آمریكا، باز هم با تجربه 

مقاومت می توانیم اقتصادی پویا را به جلو پيش راند.

کرد  کرونا در پی سفرهای غیر ضروری و تفریحی اقشاری از مردم اشاره  گفتگو به موضوع خطر موج چهارم  روشنک در بخش دیگر 
کمک و همراهی آحاد جامعه توانستند سیل  کادر درمان و وزارت بهداشت در دومین سال تاش های مجاهدانه خود با  و افزود: 
ک سه رقمی را به دو رقم برسانند. لذا خیلی باید مراقب بود  کنترل، مهار و همچنین آمارهای وحشتنا کرونایی را  ویرانگر مرگ و میر 
کشور، مردم به شرایط وضعیت قرمز و حاد  گردشگری و حتی وزارت  با سهل انگاری و عادی انگاری برخی مسئولین بویژه آقایان 
برنگردند و وزیر بهداشت به جای التماس، از پشتوانه جایگاه ویژه خود به عنوان معمتد نظام و رهبرمعظم نظام باید با قاطعیت 

کرونا است . گیری ها نشان دهد فرمانده مقابله با  بيشتری در تصمیم 
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دبير هماهنگی پویش های مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا در خراسان رضوی در ادامه به تشكیل 1۴ پویش مردمی برای فرهنگ 
گفت:  کرد و  کرونا بر سامت و معیشت جامعه اشاره  کردن مضرات ویروس منحوس  کم اثر  سازی، مشارکت و همكاری مردم برای 
انصافا مردم در کمک های مومنانه و همچنین قرارگاه شهید سلیمانی سنگ تمام گذاشتند و بخش خصوصی اقتصادی هم میلیارد 

کردند. کمک  ها تومان برای تجهیز درمان و سامت استان 

کشتار مردم کسن و  ناتوانی دولت در تامین وا

وی خطاب به خبرنگار ما گفت: می دانید که بنده از همان ابتدا حامی برجام بوده و هستم اما دولت تدبير و امید حق ندارد همه 
کسن داخلی که زوتر از آخر تابستان نخواهد بود  مشكات را به گردن تحریم ها و عدم اجرای برجام بيندازد دولت باید تا زمان تولید وا
کرونا را متوقف  کشتار مردم و اقتصاد توسط  کند و نیاز جامعه را تامین و  کسن معتبر خارجی خریداری  که می تواند وا به هر طریقی 

نماید.

روشنک که نگاه های تیزی نیز به سیاست دارد ، در پایان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسامی شهر و روستا 
گر چه برابر قوانین موجود شوراها از جایگاه  کرد و ضمن دعوت از نخبگان جامعه و مردم برای حضور در انتخاباتی پرشور افزود: ا اشاره 
کل وزارتی می تواند تمام تصمیمات اعضای شورای  که یک معاون وزیر و یا یک مدیر  و اختیاری برخوردار نبوده و نیستند تا جایی 

گذشته جامعه حاصلی از تاش شورا ها ندیده است . کند لذا در پنچ دوره  شهر را وتو و باطل 

غ از نگاه سیاسی وارد این عرصه بعنوان  کارشناس فار اما شورای شهر مصداق معتمدین هر شهر هستند و باید افرادی توانمند و 
خیرین معتمد مردم شوند.

گوید« همیشه با رای  که دبير جبهه ای مردمی تحت عنوان مشهد برای همه را در حوزه سیاسی ، اجتماعی بعهده دارد می  وی 
که در میان افرادی  دادن به لیست بدون شناخت تک تک افراد، مخالف بودم و استداللم همین شورای پنجم شهر مشهد است 
گیری های  که فاقد سوابق تخصصی ، سیاسی و اجتماعی چندانی بودند، به شورا راه یافتند و در تصمیم  توانمند برخی چهره هایی 

کم اثر و خسارت بار رفتار نمودند. مهم شهری بویژه منطقه ثامن مشهد، منفعانه و 

که زندگی و حال شهروندان را  وی ضمن تشكر از مدیریت شهری بویژه حوزه عمران به دلیل پروژه های متعدد و فعالیت هایی 
کاستی هایی  کرده است، خاطر نشان ساخت: علی رغم برخی موفقیت های حوزه عمران در مدیریت شهری متاسفانه شاهد  بهتر 
کنار شهردار نتوانسته عمل نماید و برخی اتفاقات امروز شهر مشهد،  مهم هم بوده ایم و این یعنی نهاد تصمیم ساز شورا به خوبی در 

گذاشتند. که با لیست در انتخابات پا به صحن شورای شهر مشهد  محصول همین نابلدی عده ای است 

کاندیداها را مطالعه  کشور از مردم خواست سوابق و رزومه تک تک  این چهره اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی استان و 
غ از فقط نگاه سیاسی و جناحی رای بدهند . و به افراد فار

کرد وخواهان حضور افراد معتمد و با مشی میانه  روشنک شورا را صرفا یک نهاد مشورتی تصمیم ساز اجتماعی و عمرانی تلقی 
که خادمی زائرین و مجاورین حضرت رضا سام اهلل علیه برای خود افتخار بدانند و با بزرگان معنوی شهر هماهنگ باشند شد. روی 

رئیس حوزه تحارت خارجی استان اظهار بيشتر در موضوع انتخابات ریاست جمهوری را به روشن تر شدن فضای سیاسی و 
کشور نیاز به همدلی دارد . گفت  سخنان مقام معظم رهبری در این مورد موکول نمود ولی 

غ از نگاه سیاسی وارد این عرصه بعنوان  کارشناس فار اما شورای شهر مصداق معتمدین هر شهر هستند و باید افرادی توانمند و 
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خیرین معتمد مردم شوند.

که دبير جبهه ای مردمی تحت عنوان مشهد برای همه را در حوزه سیاسی ، اجتماعی بعهده دارد می  محمد حسین روشنک 
که در  گوید همیشه با رای به لیست بدون شناخت تک تک افراد، مخالف بودم و استداللم همین شورای پنجم شهر مشهد است 
میان افرادی توانمند برخی چهره هایی که فاقد سوابق تخصصی ، سیاسی و اجتماعی چندانی بودند، به شورا راه یافتند و در تصمیم 

کردند. کم اثر و خسارت بار رفتار  گیری های مهم شهری به ویژه منطقه ثامن مشهد، منفعانه و 

غ؟  3.چرا قرارگاهی به نام مر

)13 فروردین اعتمادساز(

غ باید  گر فرصت شد بفرمایيد چرا در سال 1۴00 قرارگاهی به نام مر جناب آقای جهانگیری به مشهد مقدس خوش آمدید؛ لطفا ا
تشكیل شود؟

غ های تولید شده از اولین جوجه ریزی، آماده عرضه به بازار شده بود. با اینكه در آن زمان در شهرستان نیشابور  سال 13۵۲ مر
غ بود، بازار  تعداد محدود و با ظرفیت بسیار اندک مرغداری وجود داشت و ظرفیت مرغداری مورد نظر نیز حدود چهار هزار سر مر

کند.  غ را جذب  نتوانست همان تعداد اندک مر

کشتارگاه های سنتی دستی، پرکنی و به سردخانه سپرده شد.  غ ها در  اجبارا مر

گذشته و در شهرستان نیشابور بيش از هفتصد واحد مرغداری با هزاران برابر ظرفیت نسبت آن زمان  کنون ۴۸ سال از آن زمان  ا
غ شده است؟  غ و تخم مر کشور، دولت، مجلس و قوه قضائیه مر فعال است پس چرا همه مشكل 

غ ایجاد نمی شود؟  گاه مر کشور به جای قرار  چرا قرارگاه مانع زدایی از اقتصاد 

کشور نیست؟ ج  کاالی ارزان قیمت سفره های مردم و غذای آن ها به خار غ، قاچاق این  کمبود مر آیا دلیل 

غ در حال حاضر، ارزانی قیمت این ماده پروتئینی نسبت به دیگر مواد پروتئینی نیست؟  آیا دلیل عدم امكان تامین مر

چرا دولت اجازه نمی دهد قیمت تمام مواد پروتئینی، خود در بازار متعادل شود؟ 

غ و تخم  چرا برای دیگر کاالهای مصرفی مردم از جمله خودرو، فوالد، پتروشیمی، لوازم خانگی و... که افزایش قیمتی چند برابر مر
غ داشته اند قرارگاه تشكیل نشده و نمی شود؟ آیا دلیل مدیریت منصوب دولتی آن ها است؟  مر

که عامل فساد است و به سفره های مردم  چرا رئیس جمهور و هیئت دولت به چند سال فریاد بخش خصوصی ارز ۴۲00 تومانی 
نمی رسد، توجه نكرده اند؟
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چرا جلوی مذارکرات و هماهنگی های راه پله ای و آسانسوری برای تقسیم تفاوت ارزش دالر ۴۲00 تومانی )ریيس جمهور خود 
گرفته نشده و نمی شود؟ که با قلم های طایی صورت می گیرد،  کردند(  اعتراف 

چرا وقتی دولت احمدی نژاد در اقدامی سیاسی، وزارت بازرگانی کشور را منحل، وظایف آن را تقسیم و بخشی را به وزارت کشاورزی 
کرده بودند، توجه نكرد؟ که در آن روزها، این روزها را پيش بينی  داد، هیچ کس به فریاد دلسوزان بخش خصوصی 

کشور پاسخ منفی داده  و می دهد؟ چرا مجلس قبلی و فعلی به درخواست های مكرر دولت برای احیای وزارت تجارت در 

کمه نمی شود. کشاورزی برای عدم انجام وظایف و نابودی ارزهای ۴۲00 تومانی محا چرا هیچ کس در وزارت 

که محصول عمری تجربه یک مرغدار بوده و در آن  غ  کتاب طنز مناظره خودرو و تخم مر و درنهایت چرا دولت ها به آن چه در 
گفته های  کتاب و نوشته و  گردید و به صدها  کشور، این روزها را پيش بينی و در سال 13۸9 منتشر  با توجه به رفتارهای اقتصادی 

دیگران توجه نكردند. 

غ خاصه شود.  کشور در مر که تمام اخبار  این برای نظام و دولت خوب نیست 

4.حمایت از تولید با چاره جویی ریشه ای برای مشکالت

)سایت اتاق بازرگانی۲ خرداد 1۴00(

تعامات  ارتقای  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
بين المللی و ضرورت گره گشایی از مسائل کانی همچون توافقات برجامی و مسئله پيوستن ایران بهFATF  ، با هدف ارتقای ظرفیت 
گرچه همه بنیان اقتصاد ما با موضوع تحریم ها و برجام در  گفت: ا ارتباط و تجارت خارجی و حضور موثرتر ایران در بازارهای جهانی 
پيوند نیست اما حل و فصل این مسائل می تواند باب بسیاری از اقدامات توسعه ای را در عرصه تولید و صادرات بگشاید و از این 

منظر باید به این موضوعات توجه شود.

را رسالت  تولید  از  بازرگانی خراسان رضوی حمایت  اتاق  محمدحسین روشنک در بيست و نهمین جلسه هیات نمایندگان 
بخش های مختلف دانست و عنوان کرد: قطعا پشتیبانی ها برای حفظ سرمایه گذاری موجود در بخش تولید کشور باید انجام بگیرد 
اما این بدان معنا نیست که با حرکت ها و فشارهای نمایشی مانع از تعطیلی یک بنگاه اقتصادی شویم. حل مشكل بخش تولید باید 

کوتاه و مقطعی خواهد بود. با رویكرد ریشه ای و بنیادی انجام پذیرد، در غیر این صورت اثرات آن 

کارخانه« و ثمریابی مجوزات آن با پيگیری اتاق مشهد اشاره داشت و خواستار حمایت ویژه  روشنک به موضوع »تولید بدون 
استان از این بحث و اطاع رسانی موثرتر پيرامون آن شد.

کارخانه، به معنای زمینه سازی برای ورود سرمایه های مولد از حوزه های تجارت و بازرگانی به عرصه  کرد: تولید بدون  کید  وی تا
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کشاورزی ما نیز قابل تعمیم خواهد بود. کارخانه های ماست. این نگرش حتی به بخش  های تولیدی و ُپرکردن ظرفیت خالی 

گذاران را مظلوم ترین  کارآفرینان و سرمایه  کشاورزی خراسان رضوی،  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  رئیس 
که صرفا از منظر سیاسی و بدون داشتن تحلیل های متقن، فعاالن این حوزه ها را مورد  کرد و نسبت به نگاه هایی  قشر توصیف 

کرد. هجمه قرار می دهند، انتقاد 

گذاری حمایت  گر از سرمایه  کرد: ا گذاری های خارجی ُخرد در استان شد و بيان  روشنک همچنان خواستار حمایت از سرمایه 
کوچ این ظرفیت به مقاصدی همچون ترکیه را شاهد خواهیم بود. الزم انجام نگیرد، 

گرامی داشت و بر قدردانی  کبر ترکان« را به عنوان یكی از حامیان بخش خصوصی  وی در جمع بندی اظهارات خود، یاد مرحوم »ا
کرد. کید  از چهره های ماندگاری همچون وی در دوران حیات ایشان، تا

5.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

بسته پيشنهادی الزامات توسعه صادرات خراسان رضوی اصاح و اجرا شود

 )منبع: سایت اتاق بازرگانی خراسان رضوی1۵ خرداد 1۴00(

گفت : سازمان توسعه تجارت در سال جاری یک میلیارد و ۵6۵ میلیون  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی  رئیس 
که با پيگیری  و تاش فعاالن حوزه تجارت خارجی،  دالر برای استان خراسان رضوی سهمیه )قابل انتظار( صادراتی قائل شده است 

دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.

کشاورزی خراسان رضوی؛ »محمدحسین روشنک« در جلسه این  گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  به 
کمیسیون با بيان اینكه توسعه صادرات یكی از مهم ترین دغدغه های اعضای این ساختار تخصصی-مشورتی به شمار می آید، 
که در بخش تجارت خارجی استانمان ترسیم شده، الزاماتی  کرد: لذا به منظور تحقق این امر و دستیابی به ظرفیت هایی  تصریح 
کند اما فعا آنچه جمع بندی  برای استان تدوین شده است، البته بعضا این جنس الزامات می تواند به سطح ملی نیز تسری پيدا 

شده با نگاه ویژه به استان بوده است.

کارگروه توسعه صادرات استان ارجاع  که در 16 تیر 9۴ به  وی ادامه داد: بسته پيشنهادی مذکور ابتدا مشتمل بر 3۴ بند بود 
کارگروه توسعه  کاری شد. البته این موارد قبل از آن در اتاق بازرگانی مطرح و مصوب شده بودند. در حال حاضر مصوبه  و چكش 
کرده و وظیفه هر سازمانی را نیز مشخص نموده است. نكته قابل توجه آن  که هر یک مسئله ای را پيگیری  صادرات، ۵۸ بند دارد 
گوی دولت و بخش خصوصی نیز رسیده است. حال سوال اینجاست  گفت و  که این مصوبه به تصویب هیات دولت و شورای  است 
که چرا علی رغم در اختیار داشتن چنین بسته ای، هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم به نتیجه دلخواه دست یابيم. در همین 
کنند تا نواقص موجود در این بسته برطرف شود  که موارد پيشنهادی خود را به ما منعكس  کمیسیون تقاضا داریم  راستا از اعضای 

تا بستر اجرای آن فراهم آید.

کیدات بسیار  گن یكی از اساسی ترین مشكات پيش روی توسعه صادرات استان است، علی رغم تا کمبود وا کرد:  وی عنوان 
بخش خصوصی، متاسفانه در این حوزه اقدامی صورت نگرفته است. این موارد باید به استاندار منعكس شود.
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که تشدید فساد در این بخش و افزون شدن  گن صادراتی پرداخت  روشنک در ادامه به تشریح رویه های غلطی در حوزه تامین وا
هزینه ها را در پی داشته است.

که وام ارزان قیمت را  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینكه سیستم بانكی به هیچ عنوان حاضر نیست  رئیس 
در اختیار بخش صادرات قرار دهند، به تشریح مشكاتی پرداخت که صادرکننده پرسابقه طی سال های اخیر داشته اند و این اتفاق 

فعاالن اصلی این حوزه را به حاشیه رانده است.

کنیم و یا  کرد: در حال حاضر ما نمی توانیم هیات تجاری به کشورهای همسایه اعزام  وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
از هیات تجاری کشورهای مختلف دعوت به عمل آوریم. به همین دلیل برگزاری همایش و نمایشگاه ها در شرایط فعلی بسیار دشوار 

گیرد. که در حال حاضر باید مدنظر قرار  است، بنابراین برگزاری وبينار یكی از راهكارهایی است 

روشنک بر اهمیت پيگیری همه ظرفیت های موجود در راستای حمایت از بخش صادرات و توسعه تعامات بين المللی با هدف 
گفت: سازمان صمت باید متولی اصلی وبينارها باشد تا ساماندهی الزم را به منظور حصول  کرد و  کید  ارتقای بازارهای هدف تا
که با ایران اتاق مشترک دارند، باید این اتاق مشترک را در جریان برگزاری وبينار قرار  کشورهایی  نتیجه، داشته باشد. عاوه بر این 

گرنه نمی توان انتظار حصول نتیجه داشت. دهند و 

 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، نقبی به موضوع »تولید بدون کارخانه« زد و یادآور 
که برای قریب به دو دهه از سوی اتاق خراسان رضوی پيگیری شده و اخیرا نیز وزارت صمت دستورالعمل  شد: به استناد این طرح 
کرده است، ظرفیت های خالی در بخش تولید، فعال خواهد شد. از طرفی بحث تولید بدون  صدور پروانه در این بخش را اباغ 
کشاورزی نیز اجرایی شود. در مجموع همه این تاش با این  کارخانه صرفا به حوزه صنعت محدود نمی ماند و می تواند در بخش 
گذاری  کرده و بستر توسعه برندها نیز به موازات این سرمایه  که سرمایه های بخش تجارت به عرصه تولید ورود  گرفت  هدف صورت 

ها، فراهم آید.

کارآفرینی مبارک باد 6.سوم اردیبهشت روز عبادت 

کارآفرینان خراسان رضوی ۴ اردیبهشت 1۴00( کانون  )سایت 

کارآفرینان فرمودند: »کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.« مقام معظم رهبری در دیدار با 

کارآفرینان نزد مسئولین و مدیران در رده های مختلف از باال تا پایين،  واقعا چند درصد از  نگاه مقام معظم رهبری در خصوص 
کم درآمد بوده و خود را مظهر »کل عدالت« معرفی می کنند و در رسانه ها )به خصوص رسانه ملی(  که ظاهرا مدافع قشر  در بين آنان 

جاری است؟

که ممكن است  گرچه شاهد اقدامات صحیح و الزم از سوی دستگاه های نظارتی در تعقیب و مچ گیری مسئولین و مدیرانی  ا
آیا تا حاال  که جای تقدیر دارد؛ اما  کسب وکار داشته اند بوده ایم  از اجرای قانون در فضای  به اشتباه و یا در تبانی، اقدامی بيش 
کارآفرینان،  که برخاف قانون و توصیه های مقام معظم رهبری به  شاهد اقدامی برای تعقیب و مچ گیری از مسئولین و مدیرانی 
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کرده و حقوق شرعی آن ها را در قراردادها و پيمان ها و... رعایت نكرده اند، بوده ایم؟ سرمایه گذاران و سازندگان ظلم 

که ظاهرا مخالف اقتصاد آزاد و  کم درآمدها  گروه های به اصطاح حامی  که بعضا تحت نفوذ  که رسانه هایی  آیا شاهد نیستیم 
گر مسئول و مدیری در اجرای  کلی دارابودن افراد در جامعه هستند، ا کارآفرینی و سرمایه گذاری و به طور  بخش خصوصی در حوزه 
ج و به  کرده، لیكن سرمایه گذار توانمند بوده لذا توانسته ضمن اینكه بنگاه را از رکود خار مثا »قانون خصوصی سازی« به قانون عمل 
کردن اینكه حق عمومی پایمال شده؛  کرنا  کارگران و در بوق و  کند، چگونه با تحریک  فعالیت بازگرداند و منفعتی نیز برای خود ایجاد 

کا متوقف شود.  مسئولین خصوصی سازی و بنگاه دار را می ترسانند تا خصوصی سازی 

کرناها، حاضر  که از ترس بوق و  که در مسیر اجرای قانون اصل۴۴ توسط مدیرانی  گروه ها و رسانه ها تا حاال به ظلم هایی  آیا این 
کنند توجه داشته اند؟  نشده و نمی شوند قانون را اجرا 

آیا این امر باعث نگردیده بيش از 9۵ درصد اهداف قانون اصل۴۴ باتكلیف بماند و بنگاه های دولتی و خصولتی)نیمه خصوصی( 
کشور و جامعه تحمیل می کنند، همچنان به عنوان حیاط خلوط در اختیار  که هر سال بيش از سال قبل زیان به  بزرگ و متوسط 

گروه ها و رسانه ها باقی بماند؟  حامیان این گونه سازمان ها، 

کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش  به ویژه  کشور،  اقتصاد  امام جامعه موضوع فعال شدن  از ده سال است  اینكه بيش  نه  مگر 
خصوصی را در نام گذاری سال ها هدف قرار داده اند؟

از اقدامات واقعی )نه شعاری( خود برای تحقق  گزارشی  آیا سازمان های نظارتی و رسانه ها به ویژه رسانه ملی حاضر هستند 
اهداف نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری ارائه نمایند؟

کم درآمد جامعه معرفی و  که ظاهرا خود را طرفدار افراد  گروه های سیاسی و بعضی رسانه های همسو  آیا سازمان های نظارتی و 
گزارشی از اقدامات عملی خود در جهت اجرای قانون بهبود  کم درآمد می دانند، حاضر هستند  کارآفرینی را ضد افراد  سرمایه گذاری و 
کم درآمد ها  گر اجرا می شد، اشتغال بسیار ایجاد و  گر در همین استان خودمان ا که ا کنند قانونی  مستمر فضای کسب وکار کشور ارائه 

به درآمد بيشتری می رسیدند؟ 

گروه های  کشور، متاسفانه چون فضای عمومی  کار  کسب و  آیا اینان می دانند با وجود سال ها حمایت رهبری از بهبود فضای 
گذاری بوده، یک معاون وزیر و یک شهردار به خود اجازه داده اند  کارآفرینی و سرمایه  سیاسی و رسانه ها در عمل مخالف حمایت از 
که بر اساس قانون بوده را باطل و به سطل  کارآفرینان  گذاران و  با دو جلسه خودمانی تمام قول ها و تعهدات داده شده به سرمایه 

کنند؟  آشغال روانه 

کار اجرا شده شده  کسب و  کنون فقط سه درصد قانون بهبود مستمر فضای  گذشته تا  آیا همین موارد باعث نشده از ده سال 
باشد؟ 

کم و فقر جامعه معلول عدم اجرای همین دو قانون »اصل۴۴ و  گروه ها و رسانه ها نمی دانند بخش زیادی از درآمد  واقعا این 
فضای مناسب کسب و کار« است؟ 

آیا مخالفین می دانند مخالفت آن ها نسبت به سرمایه دارانی که سرمایه خود را در امر فعال شدن اقتصاد و اشتغال کشور و استان 
کم درآمدهای جامعه وارد  گرفته اند، باعث فرار آن ها از استان و کشور شده و می شود، لذا زیان بزرگی به اقتصاد استان و کشور و  به کار 

می کند؟
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کارآفرینی ریشه در چه  گذاری و  که مخالفت  با سرمایه  کنند  آیا نباید حوزه های علمیه و دانشگاه ها در مطالعه جامع مشخص 
تفكری دارد؟ آیا واقعا نوعی حسادت نیست؟

قلم در پایان می خواهد به مناسبت نام گذاری سال، یعنی »تولید؛ پشتیبانی ها مانع زدایی ها« و همچنین سوم اردیبهشت »روز 
که در همین مشهد خودمان از جمله نسبت به صنایع محور غرب و اطراف حرم مطهر،  کارآفرینی«، سواالتی را در مورد ظلم هایی 
کارآفرینان، سرمایه  توسط شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با بدعهدی و بی قانونی و یا به بهانه قانون، بيش از بيست سال است به 

کند.  گردیده است را مطرح  گذاران و بنگاه داران تحمیل 

شاید در سال مانع زدایی و به عنوان هدیه روز کارآفرینی، شاهد همتی در رفع این ظلم های آشكار از سوی مسئولین استان به ویژه 
گردیده و همچنین از سوی نهادهای  گفتگو مطرح  که اطاع از موضوعات دارند و در جلسات، از جمله شورای  استاندار محترم 

نظارتی و دادگستری باشیم. 

کند،  کارخانجات فعال در محور غرب مشهد مقدس حرکت  که با سال ها بی برنامگی اجازه داده شهر به سمت  مثا آیا شهرداری 
حق دارد که مانع توسعه بنگاه های تولیدی و کارآفرینی در این منطقه شده و بخواهد از این مسیر برای خود کسب درآمد بيشتر کرده 

کند؟ و جاده ریخت و پاش های خود را هموار 

چرا وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد با وجود ۲۴ سال بدعهدی و بی تعهدی در قراردادهای رسمی و قانونی خود با 
گذاران پيرامون حرم مطهر رضوی )منطقه ثامن( با مداخله غیرشرعی و غیرقانونی و امضای صورت جلسات و  کارآفرینان و سرمایه 
کسب شده  که قبل از جلسات رسمی در جلسات محرمانه با تحت فشار قراردادن بعضی ها  کارآفرینی  مصوبات ضد سرمایه گذاری و 

کنند؟ کارآفرینی استان مانع بيشتر ایجاد  کسب وکار و سرمایه گذاری و  بوده، در فضای 

مدعی  که  مشهدمقدس  شهردار  و  راه وشهرسازی  وزارت  شهرسازی  معاونت  به ویژه  روحانی،  آقای  دولت  وزرای  معاونین  آیا 
میانه روی و اصاح طلبی بوده و هستند، حق شرعی و قانونی و اخاقی داشته اند تا در هماهنگی با یكدیگر و زیر چتر جوسازی های 
که  سنگین فضای مجازی و رسانه های رسمی و جناح های سیاسی به ویژه مخالف دولت و با حمایت بعضی سازمان ها، جلساتی 
کنند و در مورد نادیده گرفتن حقوق  گذاران در آن حضور نداشته و هیچ مشورتی با آن ها نشده برگزار  کارآفرینان و سرمایه  هیچ یک از 
که مخالف نظر مقام معظم رهبری در خصوص مانع زدایی است، امضا  گذاران تصمیم گیری و صورت جلسه و مصوبه هایی  سرمایه 
کارآفرینان نیز  گذاران و  کرده و پاسخگوی سرمایه  کسب وکار و اجرای تعهدات خود ایجاد  کنند، و مانعی بيش از پيش برای فضای 

نباشند؟؟ 

مگر نه اینكه در پيرامون حرم مطهر رضوی برمبنای تراز صفر )لعنتی( که توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد طراحی و 
گردیده؛ لذا شرعا  کارآفرینان دریافت  اجرا شده، هرچه در زیر ساخت ها، خیابان ها، زائرسراهای ارزان قمیت و... هزینه شده است، از 
گذاران منطقه بوده و هست؟ چگونه یک معاون وزیر بدون توجه به  تمام آنها از جمله زائرسراهای ارزان قیمت متعلق به سرمایه 
کازرونی از یک طرف و مخالفت شورای اسامی شهر  نظر نماینده معزز مقام معظم رهبری در استان مبنی بر عدم تغیير طرح مرحوم 
از طرف دیگر، به خود اجازه می دهد با فضاسازی، شهردار مشهد را تحت فشار قرار دهد تا به اتفاق، تصمیمی غیر شرعی و اخاقی 

مبنی بر تصرف مال غیر بگیرند؟

کشور الزم می دانند عمل  کارآفرینی و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را عبادت برای  که  چرا بر خاف نظر مقام معظم رهبری 
می شود؟ 

که با آقای شهردار به توافق رسیدند( در  با وجود نظر مقام معظم رهبری چرا بعضی ها چون آن معاون وزیر )همان معاون وزیری 
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کارآفرینان، بنگاه داران و سرمایه گذاران را وهابی ، سلفی ، زالوصفت معرفی نمود؟  که همین آقای شهردار حضور داشت،  جلسه ای 

آیا جای سوال بسیار ندارد که چرا جناب شهردار در توافق با همان معاون وزیر، حقوق شرعی سرمایه گذاران و کارآفرینان را نادیده 
کارآفرینان را زالو صفت، وهابی و سلفی دانسته؛ لذا تصرف مال آنها را مباح می دانند؟ گرفته اند؟ آیا جناب شهردار نیز 

آیا سازمان های نظارتی وظیفه ندارند از وزارت راه و شهرسازی، شورای اسامی شهر و شهردار منتخب شورا، این موارد را پيگیری 
کارآفرینان و سازندگان را زالوصفت، وهابی و سلفی می دانند و چرا تعهدات و قراردادهای خود نسبت به آن ها  که چرا  کنند  و سوال 

که مورد حمایت نظام و مقام معظم رهبری هستند را اجرا نمی کنند؟ 

کارآفرینان در جلسات  آیا سازمان های نظارتی واقعا وظیفه ندارند به این مداخات، بدعهدی ها و قانون گریزی ها و توهین به 
کرده و می کند رسیدگی و مانع زدایی  کسب وکار وارد  که خسارت های سنگین به فضای  رسمی معاونین وزرای دولت آقای روحانی 

کنند؟ 

کارآفرینان، بنگاه داران و سرمایه گذاران وظیفه  آیا از نظر سازمان های مسئول، رسیدگی به این گونه ظلم ها و بدعهدی ها در حق 
کمترین بوی تخلف  که  گر در جایی یک مدیری اتفاقی و بخاطر مانع زدایی، قدمی کوچک  آن ها نیست؟ و آن ها فقط وظیفه دارند ا
کسب وکار  کرده تا مدیران از ترس برخوردها از انجام وظیفه خودداری و فضای نابودکننده  در آن وجود داشته باشد بردارد، مچ گیری 

کشور ایجاد شود؟ در 

کارآفرینی باید واقعی شود 7.حمایت از سرمایه گذاری و 

)ایرنا ۲ فروردین 1۴00(

و  زدایی«  »مانع  حوزه  به  بيشتر  انقاب  معظم  رهبر  امسال  نام گذاری  گفت:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  ریيس 
که به واقعی سازی حمایتهای دولت، مجلس شورای اسامی و قوه قضائیه از سرمایه گذاری و  کید دارد  »پشتیبانی« از بخش تولید تا

کارآفرینی نیازمند است.

گو با خبرنگار ایرنا نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقاب با عنوان »تولید؛  گفت و  محمدحسین روشنک روز دوشنبه در 
کید بر حمایت از تولید و در راستای تكمیل نامگذاری سال های  پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« را از خاقیت های معظم له در مسیر تا
گذشته با محوریت توجه به اقتصاد دانست و افزود: یكی از دالیلی که با وجود جنگ تمام عیار اقتصادی استكبار جهانی، ایران اسامی 
موفق به مقاومت و پيروزی نسبی در این جنگ نابرابر شده است نام گذاری سال ها از سوی رهبری مبتنی بر مسایل اقتصادی است 
و عناوین سالها از جمله "حمایت از تولید ملی، جهاد اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و جهش تولید" به عنوان 

ساحهای رهبری و مردم ایران در برابر تحریمها بوده است.

وی ادامه داد: این نام گذاریها به عنوان ساح ملت ایران در برابر تحریمها توانسته است در سالی که اقتصاد جهان در برابر ویروس 
کند. کرونا به زانو درآمده است اقتصاد در حال جنگ ایران اسامی را سربلند 
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گاه مدیریت ضعیف در حوزه  گفت: هرچند  کشاورزی خراسان رضوی  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  ریيس 
های مختلف از جمله بخشهای پولی و بانكی و فسادها، قدری بر استفاده از ساح بزرگ نام گذاری سالها از سوی رهبر معظم انقاب 
گذاشت و اجازه نداد اهداف مزبور و مقاومت اقتصادی مردم محور،  به عنوان پيشران ملت برای رسیدن به تعالی اقتصادی، تاثیر 
کم درآمد  کار، جذب مناسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و از همه مهمتر بهبود شرایط اقتصادی اقشار  کسب و  بهبود فضای 
کنونی هم قرار  گرفت اقتصاد ایران در جایگاه  گر همین نام گذاریها با هدف مقاومت اقتصادی مردم صورت نمی  تحقق یابد اما ا

کاال احساس نشود. کمبود  که  نداشت 

کنترل قیمت ها و سوء استفاده برخی بنگاه  کاالها به مدیریت های نادرست و ناتوانی در  گرانی  روشنک افزود: بخشی از دلیل 
که  های اقتصادی شبه دولتی و ضعف سازمان های نظارتی مربوط است و ارتباطی به اقتصاد مقاومتی مردم محور ایران اسامی 

گذاری شده است ندارد. توسط رهبر معظم انقاب پایه 

کرد و ادامه داد: امسال  برای حمایت بيشتر از  وی به عملكرد مطلوب قوه قضائیه در حمایت از تولید در یكی ۲ سال اخیر اشاره 
گروه های سیاسی تحت عناوین جعلی حمایت از مردم و عدالخواهی، علیه خصوصی سازی و  تولید، بهتر است برخی از رسانه ها و 
که مورد نظر رهبر معظم انقاب است  اقتصاد مقاومتی مردمی جوسازی نكنند و اجازه دهند بخش خصوصی و مردمی به صورتی 

وارد میدان شود تا اقتصاد مقاومتی مردمی محقق شود و به نتیجه نهایی برسد.

که  کارآفرینان خراسان رضوی از رسانه های خراسان رضوی به ویژه مشهد خواست پاسخ این سوال را جویا شوند  کانون  ریيس 
گروه های سیاسی و اختاف سیاسی بين وزارت راه و  کمیت، جوسازی  کامل مقام معظم رهبری و قوای حا چرا با وجود حمایت 
که قرار بود در زیر  کارآفرین و حدود ۵00 هزار میلیارد تومان  شهرسازی با شهرداری مشهد باعث شده است بيش از ۲00 سرمایه گذار و 
گذشته باتكلیف  گذاری شود طی چهار سال  ساختهای پيرامون حرم مطهر رضوی برای زائرپذیری بيشتر مشهد مقدس سرمایه 

گذاران نیست. کارآفرینان و سرمایه  مانده است و هیچ نهادی پاسخگوی 

که وظیفه تحقق نظرات مقام معظم رهبری را برعهده دارند تصمیماتی علیه  روشنک افزود: چرا برخی از سازمانهای نظارتی 
کجای این رفتارها با پيام نوروزی امسال مقام معظم رهبری هماهنگ است؟  گیرند؟  کارآفرینان می  گذاران و  سرمایه 

کارآفرینان خراسان رضوی: کانون  گفته های منطقه ثامن در کالم رئیس  8.نا

کازرونی و منطقه ثامن است! کور مشكات طرح مرحوم  گره  حكمیت بزرگان استان تنها راه برون رفت از 

کازرونی را آخرین و تنها راه حل برون رفت از  کارآفرینان استان خراسان رضوی، نصب العین قرار دادن طرح مرحوم  کانون  رئیس 
کرد. کید  مسائل و مشكات برجامانده منطقه ثامن دانست وبر اصل حكمیت بزرگان شهر تا

کازرونی به عنوان اولین  به گزارش صبح مشهد، مهندس محمد حسین روشنک در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص طرح مرحوم 
گرفتن  کرد: آنچه امروز پس از مداخات وزارت راه و شهر سازی در طرح ثامن و نادیده  کارآمد در منطقه ثامن مشهد اظهار  طرح 
گذاری، و مقابله با ایجاد اشتغال، عمران آبادانی در مشهد مقدس توسط آن وزارت خانه از یک  کارآفرینی، سرمایه  حقوق مالكین ، 
گذشته اولویت اول خود را دفاع از خط و خطوط  که در سه سال  طرف و ناتوانی شورای شهر و شهر دار مشهد و مدیر منطقه ثامن 
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گذاری ،در برابر هجمه معاونت شهرسازی وزیر اتفاق افتاده است . کارآفرینی و سرمایه  سیاسی دانسته تا دفاع از شهر و 

آفت درگیری های سیاسی

روشنک اضافه کرد: متاسفانه طرح ثامن آلوده به سیاست زدگی بسیار تند و زشت شده واز کارشناسی ، فنی ، فرهنگی ، اجتماعی 
و اقتصادی تهی و فقط موضوع جناحی و زور آزمایی سیاسی در آن مطرح است.

گفت: در درگیری جناح های سیاسی با یكدیگر، متاسفانه مسائل خراسان ، مشهد و پيرامون  کارآفرینان استان  کانون  رئیس 
گرفته و در سایه  که باید در یک سبد تخصصی ، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی برسی شود نادید  حرم مطهر علی بن موسی الرضا )ع( 

کارشناسی فنی و عمیق همه جانبه به فراموشی سپرده شده است . سیاست زدگی قرار دارد لذا موضوع 

گذاران کردن از جیب مردم و سرمایه  خرج 

کازرونی ، طرح  وی ادامه داد: آنچه امروزه در پيرامون طرح ثامن بعد از ۲۵ سال مطرح است، طرح هایی از جمله طرح مرحوم 
کنون نیز صحبت از طرح دانشگاه تهران شده و افرادی می گویند این طرح تنها طرحی است که دارای هویت  طاش، طرح  مهرآزان و ا
کنند از کدام طرح و کدام  کارشناسی از نظر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زائر پذیری است ، بدون اینكه تبین  و مطالعه ی 
گویند! اصا پشتوانه اجرایی این  کنند و از چه طرحی سخن می  کدام تایيد متخصصان فنی و بزرگان استان صحبت می  مطالعه و 
گر در شورای عالی  کدام ردیف بودجه و اعتبار ا طرح چیست؟ و تكلیف حقوق مكتسبه شرعی و قانونی چه می شود؟ و یا بر اساس 
شهرسازی و معماری به تصویب برسد قرار است اجرا شود ؟ تكلیف قانون شوراها چه می شود ؟ آیا مجدد نیز قرار هست پول اجرای 
کنند؟ خسارت حقوق شرعی دارندگان حقوق مكتسبه ، خیابان  گذاران مشهد پرداخت  این طرح را از جیب مردم، مالكین سرمایه 

کرد ! ها و پارک ها و.. را از چه طریقی پرداخت خواهند 

کارآفرینان در منطقه ثامن گیر شدن  زمین 

گذاران با شانتاژ های  که بدون مشورت با مردم ، مالكین ، سرمایه  گونه طرح های خلق الساعه را  کرد: این  روشنک اضافه 
کازرونی و از طریق رسانه ها و فضای مجازی و حتی پرونده سازی خفه  سیاسی و توهین و تهمت و ترساندن ذینفعان طرح مرحوم 
گرفته میشود اعتراض نكنند حتما  گذاران  کارآفرینی و سرمایه  که پشت درب های بسته به ضرر مردم مشهد ،  کنند تا به تصمیماتی 

راه بجایی نمی برد .

گذاران  کارآفرینان و سرمایه  کرد: تكریم  کرده اند اضافه  که سازندگان حریم حرم مطهر او را بعنوان نماینده خود انتخاب  روشنک 
که با تبلیغات و قسم حضرت عباس)ع( و امام مهربانی ها حضرت رضا  گذارانی  کارآفرینان و سرمایه  کش ، ولی درست نیست  پيش 
گیر سیاست های متغیر آقایان و خانم  )ع( توسز همین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد سرمایه خود را سال هاست زمین 
کرده اند، ضمن شنیدن تهمت و توهین و ..نگران طرح جدید متعلق به آقایان و خانم ها و جنگ معماران شهرسازی در این ماه  ها 

های آخر دولت و شورا شهر هستند !

کازرونی گرفتن طرح  تخلف  و نادیده 

کازرونی که اولین طرح و مبنای ورود سرمایه گذاران بود، بسیار حساب شده مطرح گردید و از همان  روشنک گفت: طرح مرحوم 
ابتدا حمایت مقام معظم رهبری، تولیت فقید آستان قدس مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی و بعد نماینده معزز حضرت آقا در استان 
که البته متاسفانه آن طرح بمنظور تحقق  خراسان حضرت آیت اهلل علم الهدی و همچنین حضرت آیت اهلل مروی را نیز با خود دارد 



36
بخشی از چالش ها، اولویت ها و راهکارهای اقتصادی ایران اسالمی

گفت مشاور طاش و سرکار خانم مدیر  که میشود  تراز صفر به سفارش وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد توسط مشاور طاش 
کازرونی نداشته و ندارد و حتی به طرح دستكاری شده توسط خود و تعهدات آن طرح نیز  آن هیچ تعهدی و تعصبی به طرح مرحوم 
کازرونی مظلوم واقع شده و به مقدار زیاد با تخلف  گیرند لذا طرح مرحوم  اصا تعهد نداشته و با دریافت پول ضوابط آن را نادیده می 

و دادن مجوز پولی تخریب شده است.

خلف وعده های وزارت راه در ثامن

کازرونی مقدماتی داشته است از جمله قرار بوده وزارت مسكن و شهرسازی وقت  کارآفرینان افزود: طرح مرحوم  کانون  رئیس 
که به پول امروز چند هزار میلیارد تومان می شود را به شرکت مجری طرح بدهد) سازمان مجری  مبلغ ۲0 میلیارد تومان پول نقدی 
که متعلق به شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و آستان قدس رضوی است( ولی وزارت راه و شهرسازی خلف  طرح شرکتی است 

وعده و عهد و پيمان نموده و این پول را پرداخت نكرد!

که با عدم تامین اعتبار و بودجه توسط وزارت راه و شهرسازی مواجه میشوند  گفت: سازمان مجری طرح و شهرداری ثامن  وی 
که  بافاصله به مشاور طاش سفارش تهیه طرح با تراز صفر را می دهند لذا مشاور طاش طرحی با طبقات اضافی و تجاری بسیار 
که در آن بخشی از طرح مرحوم  کازرونی ندارد تهیه و به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ارائه می نماید  شباهتی با طرح مرحوم 
کازرونی بطور کلی نادیده گرفته میشود ، البته دلیل اصلی این امر عدم پرداخت سهم نقدی تعهد شده توسط وزارت راه و شهرسازی، 

کرده بوده است! که تراز صفر حكم می  و اجباری 

چرا مسببین وضع موجود بازخواست نمی شوند؟

گفت: من محاسبه نكرده  کرده است،  کازرونی تغیير  که چند درصد طرح مرحوم  کارآفرینان در پاسخ به این سوال  کانون  رئیس 
کنید در محدوده  که بيشتر به مرتفع سازی و تجاری سازی مربوط است ، فرض  کنم ۲0 درصد بيشتر تغیيرکرده باشد  ام اما فكر نمی 
که قرار بر این بوده شش  ۵0 متری حرم مطهر یک ساختمان 1۲ طبقه را بر اساس طرح طاش مجوز ساخت می داده اند در حالی 
که این سرو صدا در مواردی بحق نیز بوده است ، اما واقعا  طبقه ساخته شود و همین مساله باعث سر و صدای مخالفین شده است 
که به دعوت بزرگان آمده اند نبوده اند ، بلكه وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری  کارآفرینان  گذاران و  مقصر این خاف ها سرمایه 
گران  کرده اند ، اینكه چرا مطالبه  که در قابل دریافت پول های کان این مجوز ها را صادر  مشهد و مشاور طاش مقصر بوده و هستند 
که اتفاقا معاونت شهرسازی منطقه ثامن را نیز سال ها بعهده  و عدالتخواهان از وزارت راه و شهر سازی ، شهرداری و مشاور طاش 
کرده اند ،  کازرونی را نابود  که در تعهد آنها بوده را بعد از ۲۵ سال حتی به نیمه راه نرسانده و طرح مرحوم  داشته و طرح ده ساله 

کنند جای سوال بسیار دارد . کارآفرینان را متهم معرفی و به آنها توهین می  کنند و سازندگان و  مطالبه نمی 

کارآفرینان و  لذا   ، ابتدا اجباری می بوده است  از  نباید  ک  کرد: خرید اما کارآفرینی در مطلب بعدی خود بيان  کانون  رئیس 
ک مردم موافق هستند ، اما باید مردم و مالكین منطقه بدانند این موضوع واقعا به نفع  سازندگان نیز با عدم اجباری بودن خرید اما
که بعید  گر اجرا شود  که به طرح جدید دانشگاه تهران معروف است ، ا که ارزش ملک آنها در طرحی  مالكین خرد منطقه نیست چرا 
ک بسازند  که نمیتوانند بيش از چهار طبقه در این اما کاهش خواهد یافت چرا  میدانم امكان اجرا داشته باشد به یک سوم قیمت 

کمی خواهد داشت. لذا ارزش بسیار 

کازرونی وارد نموده  گفت: از سال ۷۴ به بعد مشاور طاش در پيرامون حرم مطهر خسارت بسیار نسبت به طرح مرحوم  روشنک 
کامل بوده و دارای پيوست تایيد مقام معظم رهبری و تمام روسای قوا، آستان  کازرونی طرحی  که طرح مرحوم  است ، در حالی 

قدس رضوی و همین طور تایيد نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی می باشد .
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گویا حدود 300 پروژه طراحی شده است  گرفته اند گفت: درحال حاضر  که چند پروژه طراحی و مجوز  روشنک در پاسخ این سوال 
که حقوق شرعی و قانونی غیر  کرده  که 1۵0 پروژه مجوز و موافقت و قرارداد از وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری و مشاور طاش دریافت 

گرفتن توسط هیچ نهاد و مصوبه ای در خود دارند . قابل انكار و نادیده 

کرد تنها راه حل مشكل منطقه ثامن حكمیت بزرگان استان است و هیچ راهی بجز آن ندارد . روشنک در پایان بار دیگر تكرار 

9. دستکاری های در ساختار های اقتصادی کشور توسط رسانه ها

کشور با نگاه ضد  این روزها شاهد هجمه فرهنگی وسیع در بعضی از رسانه ها از جمله محدود برنامه های رسانه ملی به اقتصاد 
کارآفرینی، سازندگی  و سرمایه گذاری و تشویق نوعی اقتصاد که رنگ و بوی کمونیستی و شاید هم فرقانی در آنها موج می زند هستیم. 

که با دیدگاه نقد دولت روحانی تهیه می شود، ضمن اینكه مجریان، خود از ابتدا تا انتها از  مثا در برنامه ای تحت عنوان »ثریا« 
گذاری را مساوی با رانت خواری و دزدی و... معرفی می کند، از میهمانانی  کارآفرینی و سرمایه  که  دیالوگ هایی استفاده می کنند 
کنند؛ بدون اینكه بخواهند به فسادهای انجام شده  که مطالبی مخالف اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مطرح  نیز دعوت می شود 
و  خصوصی  اقتصاد  اصل  به  کنند،  اشاره  دادند(  توسعه  را  رانتی  خصوصی سازی  که  دهم  و  نهم  دولت های  )بویژه  دولت ها  در 

خصوصی سازی بد و بيراه می گویند. 

کامل و جامع از سرمایه گذاری  که سیاست رسمی نظام و بيانات مكرر مقام معظم رهبری و سران قوا، حمایت  این درحالی است 
کارآفرینی در بخش خصوصی و خصوصی سازی بوده  و هست.  بمنظور 

که  جدا از اینكه بعضی از برنامه های رسانه ملی چه سیاستی داشته و چه افرادی آن را مدیریت می کنند، سواالت مطرح است 
امید می رود مدیران جهادی و دلسوز صدا و سیما پاسخ مشخص داشته باشند.

کارآفرین و مورد احترام جامعه و نظام  گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان،  کنند از نگاه صدا و سیما، سرمایه  به ویژه مشخص 
که باید با آنها برخورد فرهنگی شود. هستند یا زالو صفت  بوده 

10.دو  ماه تا تعیین تکلیف 200 پروژه بافت اطراف حرم رضوی فرصت است؛

گذاران یا عمل به تعهدات یا پرداخت خسارت سرمایه 

)روزنامه خراسان  19 خرداد 139۸(

گو با »خراسان رضوی« درباره  گذاران در دیدار با استاندار نیز حضور داشت، در گفت و  که به عنوان یكی از این سرمایه  »روشنک« 
جزئیات آن جلسه می    گوید: رعایت احترام به قول و قرار  ها، توافق نامه   ها، صورت جلسات و آن چه سازمان   های دولتی و شهرداری 
کنند، از  گذاری در پروژه   های اطراف حرم تشویق  کردند تا آن   ها را به سرمایه  گذاران قول داده بودند و تعهد  کارآفرینان و سرمایه  به 
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گذاران به میزان  گر طرحی ۲0 سال قبل تصویب شده و بر اساس آن سرمایه  جمله موضوعات مورد بررسی بود. وی ادامه می    دهد: ا
ک  کرده اند، امروز هیچ مقامی    شرعی و قانونی حق ندارد برای سرمایه   های مردم و موقعیت اما گذاری  زیادی در اطراف حرم سرمایه 
گذار هم قبولشان دارد، خسارت سرمایه  که سرمایه  کارشناسانی  که ابتدا توسط  ج از ضوابط طرح تصمیم بگیرد. مگر این  آن   ها خار
کارآفرین برآورد شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می    افزاید: به عنوان مثال شهرداری ملكی را بر حسب طرح  گذار و 
کرده است. حاال  گذاری  گذار هم بر همین اساس سرمایه  گذار در حاشیه خیابان 30 متری فروخته و سرمایه  مصوب به سرمایه 
درست نیست که راه و شهرسازی یا هرجای دیگری بياید و بگوید می    خواهیم این خیابان را ۲0 متری یا ۲9 متری کنیم چرا که سرمایه 
کارآفرینان از  گذاران و  کرده است. وی یادآور می    شود: در جلسه با استاندار، سرمایه  گذاری  گذار براساس خیابان 30 متری سرمایه 
که امضا شده است، رعایت شود.  که تعهدات و تفاهم نامه ای  کشوری و شهری هیچ چیزی نخواستند جز این  مسئوالن استانی، 
کارآفرینان بفروشد، پای نقشه را امضا و برای  چه معنایی دارد می    راث فرهنگی قبل از این که شهرداری پروژه   ها را به سرمایه گذاران و 
کرده  گذاری  که دارد سرمایه  گذار بر اساس پروانه صادر شده و مجوز و قراردادی  کرده است؟ سرمایه  مثال پروژه را در 10 طبقه، تایيد 
گر ایرادی هست به نرخ روز اسكناس   هایش را تحویل بدهند، چون ادعا دارند برای می    راث فرهنگی ضرر دارد. »روشنک«  است. ا
گر در جایی اشتباهی صورت  که بيان می    شود، طرح   های تاش و مهرازان خوب نبوده است، معنایی ندارد. ا تصریح می    کند: این 
که  که اساس طرح را زیر سوال ببرند، آن هم طرحی  کنند؛ نه این  گذاران پرداخت  گرفته، آن اشتباه را اصاح و خسارت را به سرمایه 
گذار خواهد بود و این موضوع به  کار بر دوش ۲00 سرمایه  ۲0 سال از آن می    گذرد و ۷0 درصد از آن هم اجرا شده است. خسارت این 

دور از منطق و اصول است.

کوچه   های ضعف سازمان مجری طرح و دخالت   های  گذاران، اندر خم  11.احقاق حقوق مکتسبه سرمایه 
گردشگری وزارت راه، مسکن و صنایع دستی، 

)روزنامه صبح امروز 13 آذر 9۸13(

گذاران این منطقه همچنان سه سال است به دلیل  در حالیكه ۵0 درصد از طرح طاش در اطراف حرم اجرا شده است، سرمایه 
ج از استان و ضعف سازمان مجری طرح در باتكلیفی به سر می    برند. دخالت   های خار

گفت:  گذاران اطراف حرم برگزار شد،  که به منظور رفع مشكل سرمایه  کارآفرینان استان، در جلسه ستاد تسهیل  کانون  رئیس 
گذاری و ایجاد هزاران شغل را دارد و در حال حاضر باید دید چقدر درآن  بافت اطراف حرم، ظرفیت ۵00 هزار میلیارد تومان سرمایه 
که دخالت  گذار در سه سال اخیر  کارگاه   ها فعال هستند و چند سرمایه  کاره فعال است و چقدر از تاور  های  گذاری حتی نیمه  سرمایه 

مرکز نشینان شروع شد به منطقه آمده اند.

کارآفرینان، باشگاه  کانون  محمدحسین روشنک ادامه داد: پس از نظر موافق استاندار خراسان و حمایت مقامات دادگستری، 
کنون اعضای آن 3۵ جلسه داشته و ۴ اجاس در این خصوص برگزار شده  که تا سازندگان حریم حرم را با حضور 130 تشكیل داد 

است.

گر آن  ها امضا نكرده بودند، کارآفرینان هم برای سرمایه  وی افزود: طرح طاش را مقامات جمهوری اسامی    ایران، امضا کرده اند و ا
گذاران در آن است، و اجرای  که حقوق همه سرمایه  کارآفرینان خواستار اجرای این نقشه  گذاری اقدام نمی    کردند و در حال حاضر، 

تعهدات و مفاد قرار داد   ها توسط شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح خواسته دیگری ندارند.

گذاران ضمن تشكر بخاطر حمایت   های جدی شما از جنابعالی  گفت: سرمایه  روشنک خطاب به آقای رزم حسینی، استاندار 
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بعنوان نماینده نظام جمهوری اسامی    ایران و حاج آقای صادقی به عنوان نماینده دادگستری تقاضا دارند که تمام توان خود را برای 
کارآفرینان بكار بگیرید. گذاران اطراف حرم و اجرای مفاد قراداد   ها با  تقویت سازمان مجری طرح و احقاق حقوق مكتسبه سرمایه 

گذار ربطی ندارد. وی افزود: اینكه عده ای زن و مرد با هم سر این طرح مشكل دارند و نمی    توانند به توافق برسند، به سرمایه 

گر این طرح از اول اجرا نمی    شد، اشكالی  گفت: ا که حقوق مكتسبه طبق قانون، واجب االجراست،  روشنک با بيان این مطلب 
گر همه جمع شوند بازهم نمی    توانند، هم آن را تغیير  کارآفرینان مربوط نبود ولی االن بيش از ۵0 درصد آن اجرا شده و ا نداشت و به 

کنند. گذار و مفاد قرار داد   ها را رعایت  دهند و هم حقوق مكتسبه سرمایه 

12.حمایت یا حسادت 

کارآفرینی، آن را دشوارتر می    کنند برخی به جای تسهیل شرایط 

روزنامه صبح امروز ۲3 بهمن 139۸

که به جای تشویق و حمایت از کارآفرینی،  رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در حق جوانان بيكار ظلم شده ، چرا
از حسادت و دخالت حمایت شده است.

گزارش صبح امروز، محمدحسین روشنک در نشست خبری صادرکنندگان نمونه ملی و استانی با اصحاب رسانه، ضمن  به 
تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد پيروزی انقاب اسامی    افزود: در تبعیت از مقام معظم رهبری و سیاست   های نظام جمهوری 

کارآفرینی می    کنند، حمایت می    کنیم. که اشتغال زایی و  کسانی  اسامی    و مثلث توسعه اقتصادی، از همه 

کرد: عده ای دلواپس می    گویند هر چقدر آدم   ها فقیرتر باشند، معنویت شان بيشتر است. ما دست فقیران را  وی خاطرنشان 
که به جای تشویق و  که دارند. در حق جوانان بيكار ظلم شده ، چرا می    بوسیم اما نه به خاطر فقیر بودنشان بلكه به خاطری صبری 

کارآفرینی، از حسادت و دخالت حمایت شده است. حمایت از 

گر صادرات نباشد تولید و اشتغالی  کید کرد: ما به دنبال صادرات هستیم چون ا رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان، تا
کشاورزی  کارخانه، دامداری، مرغداری و زمین  که می    توان برج و پروژه   های عمرانی،  گذاری است  وجود ندارد. با افزایش سرمایه 
کرد؟ برای مثال این حجم از معادن  کسی بگوید چرا این   ها را می    سازید؟ بگویيد برای جذب بيشتر سرمایه باید چه  ساخت. نباید 

که در استان غیرفعال باقی مانده اند به خاطر عدم جذب سرمایه است.

کارآفرینی را ندارد کسی حق تضعیف   

گر یک فعال اقتصادی در چارچوب  کند، بانک مرکزی مقرراتی دارد و ا کارآفرنی را تضعیف  کسی حق ندارد  کرد:  روشنک تصریح 
از مجرای قانونی  که  را  کسی  کرد  ه ای؟ نباید  اینقدر سود  کسی نباید بگوید تو چرا  افزایش دهد،  را  قانون توانسته سرمای  هاش 
که با جذب سرمایه گذاری خارجی در مشهد ساخته  گذشته، در افتتاحیه یک هتل  درآمدزایی می    کند، زیرسوال برد. در چند روز 
کید کردند که ما هم قسم شد  هایم تا نگذاریم کسی مانع سرمایه گذاری  شد  هاست، استاندار محترم و رئیس کل دادگستری استان تا
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کارآفرینی شود. و 

کشور ما شد،  وی افزود: در زمان جنگ، همه امكانات را در خدمت آن قرار می    دادیم و همین سبب پيروزی و سربلندی امروز 
گر مثلث  گرفته است. ا که در جنگ اقتصادی به سر می    بریم چقدر از امكانات موجود در اختیار این سربازان قرار  اما در حال حاضر 

اقتصادی آقای رزم حسینی نبود، امروز بيكاری در استان بيداد می    کرد.

تحریم در مرزهای شرقی وجود ندارد

کشور  هایی  که در این سمت،  کشور، تحریم وجود ندارد چرا که در شرق  گفت  هایم  کرد: ما بار  ها  کارآفرینان ابراز  کانون  رئیس 
کاال  های صادراتی ما نیاز دارند. استاندار محترم خراسان رضوی از بخش  که عاوه بر عدم تمكین از دستورات آمریكا، به  حضور دارند 
که برای رسیدن استان به هدف ۵ میلیارد دالر صادرات، برنامه اجرایی ارائه دهند. قطعا کمیسیون تجارت  خصوصی خواست  هاند 

اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه تاش خود را می    کند.

گرفتار بروکراسی نحس اداری هستیم

کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی  کرد: من به عنوان یک صادرکننده و نه رئیس اتحادیه صادرکنندگان و نه رئیس  روشنک تبیين 
که در سال   های گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون دالر صادرات انجام می    دادم ولی فقط به خاطر ممنوعیت   های  خراسان ررضوی، می    گویم 
گرفت و  که بعد از سال   ها در آسیای میانه شكل  کمتر از ۵00 هزار دالر صادرات داشتم. »خزر روشن« برندی است  صادراتی، امسال 
زمانی برای خرید این برند، 1۵ میلیون دالر پيشنهاد داده می    شد اما امسال به خاطر ناتوانی در صادرات، زمین خورد و از بين رفت. 
که  گاهی دارند. برند و سرمایه من به خاطر ممنوعیتی  کار می    کنند، از جایگاه برند »خزر روشن« آ که در آسیای میانه  دوستانی 
کردند، از بين رفت؛ البته در وضع فعلی کشور، »شخص« مقصر نیست، بلكه به قول آقای  کنون، از سر نادانی وضع  دولت   های نهم تا

کرده است. استاندار »بروکراسی نحس« اداری ما را فلج 

کاالهای یارانه دار تعیين تكلیف صادرات 

گر سوبسیدی در روغن نباتی خام و کاال  های دیگر وجود دارد حاضریم مابه  روشنک در پایان تصریح کرد: ما بار  ها به دولت گفتیم ا
التفاوت آن را بپردازیم، نباید با ممنوعیت، آبرو و تاش شبانه روزی ما را از بين ببرند. بعداز هزینه بسیار، زمانی حرف ما را شنیدند که 

کنیم. که چگونه جبران  که شما ضرر دیده اید اما نمیدانیم  گفتند ما قبول داریم  برند زمین خورد و 

کارآفرینان استان به هجمه   ها علیه »پیمان سپاری ارزی«؛ کانون  کنش رئیس  13.وا

کنید حساب بخش خصوصی را از دولتی   ها جدا 

)روزنامه صبح امروز 13 آبان 139۷(

همچنان بحث تعهد سپاری ارزی یكی از موضوعات جنجالی در اقتصاد و به خصوص صادرات است. در این که بخش خصوصی 
که از ابتدای این تصمیم دولت، واهمه  کند، شكی نیست. هرچند  باید خود را موظف را به رعایت قوانین و وفق دادن با شرایط 
و اعتراض   های زیادی به پا بود ولی در نهایت فعالین اقتصادی غیردولتی ناچار و تسلیم به این امر شدند و خود را با بازار ثانویه و 
که امروز دولتی   ها و شبه دولتی   ها  گرفته است. چرا  سامانه »نیما« وفق دادند. حاال اما شرایط و اعتراض   ها شكل دیگری را به خود 
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که باید در صف تحویل ارز به دولت باشند و در آغاز روز  های سخت  کسانی  گرفته اند. همان  راه مقاومت دربرابر برگشت ارز را در پيش 
که بيرون  که بخش خصوصی  کنند. به راستی چه عواملی این شرایط را رقم زده است؟ چگونه می    شود  تحریم دولت و نظام را یاری 

کنند؟ گیری است، بخشنامه   های خلق الساعه و شرایط دشوار را بپذیرد اما خودی   ها، سرپيچی  از دایره تصمیم 

کارآفرینان خراسان رضوی رئیس اتحادیه  کانون  پاسخ این سواالت و جزئیات بيشتر را از نگاه محمد حسین روشنک، رئیس 
صادرکنندگان خراسان رضوی را در ادامه می    خوانید.

کنیم حساب بخش خصوصی را از دولتی   ها جدا 

که توسط بخش  کوچک  کشاورزی، صنایع دستی چون قالی، صنایع  کاال  های روستایی،  دولت باید حساب ۲0 درصد صادرات 
که عمدتا پتروشیمی    و فوالدی و... توسط دولتی   ها و خصولتی   ها صادر  خصوصی واقعی انجام می    شود را از ۸0 درصد مواد اولیه 

کند.  می    شوند، جدا

که از زمان بخشنامه ارزی معروف به »دالر جهانگیری « ۸0 درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی  شرکت   های دولتی و خصولتی 
کشور  های مختلف به دنبال  که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه »نیما« برگردانند در اختیار داشته و دارند، این روز   ها در  را 
که  کشور در بين صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی  مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن، تماس می    گیرند و همزمان در داخل 
گذشته برند و بازار صادراتی آن   ها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند به دنبال پياده  حوادث هفت ماه 

نظام برای فضا سازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تاشند.

کردیم! مواد اولیه افغانستان را تامین 

نهاد  های  و  سازمان   ها  و  دولت  به  مربوط  بماند«  امان  در  می    ل  و  حیف  از  گر  »ا آن   ها  درآمد  و  مالكیت  که  بنگاه   ها  اینگونه 
عمومی    کشور هستند و عمدتا مانند پتروشیمی      ها و فوالدی   ها و.. با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایين دستی و عمران و ساختمان 
که الزم و مهم بود. مواد اولیه صنایع پایين دستی را تامین می    کردند با  کان ملی ایجاد شده اند درست در زمانی  با سرمایه   های 
کاال   های وارده از  که می    گویند در هرات افغانستان به مقدارمصرف بيش از یک سال  صادرات انبوه تولیدات خود شرایطی را رقم زدند 

ایران مانند فوالد ذخیره شده است.

که ممكن بود ۲ یا 3  این واقعه نشان می    دهد طرح و دستكاری اعامیدر ساعت ۲3 روز ۲0 فرودین 9۷ توسط اقای جهانگیری 
گردید.  ماه دوام داشته باشد در همان ماه اول با شكست مواجه 

کردند بازار را متشنج 

که می    بایست یار  و یاور دولت و ملت می    بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت   ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و  این شرکت   ها 
که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه  کردند  کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد  کار و مصرف  بازار کشور را به زیان فضای کسب و 
کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال، چوب این  ممكن نشد و به احتمال زیاد تا مدت   ها نیز ممكن نخواهد شد و مردم 

زیادخواهی بعضی از بنگاه   های با مالكیت دولتی و خصولتی را بخورند.

که بخشی از این بنگاه   ها حیاط خلوت آن   ها بوده و انتخاب هیئت مدیره و  مدیران ارشد دولت و سازمان و نهاد   های عمومی     نیز 
مدیر عامل   ها را در اختیار دارند و در مواردی خود پست رئیس هیئت مدیره اینگونه موسسات اقتصادی را نیز بعهده داشته و دارند، 
گرفتن فشار اقتصادی به بنگاه   های کوچک و متوسط و مردم  کردن چراغ سبز و نادیده  به منظور درآمد بيشتر این شرکت   ها با روشن 
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کار البته در مواردی از نوع رانتی  کنون نیز همان مدیران ارشد )که بعضا خود کاسب  کم درآمد توسط این بنگاه   ها نقش ویژه داشته و ا
کاال  های  پنهان و هستند ( با ایجاد فضای مخفی جوسازی برعلیه اجرای مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات، برای نرخ ارز و بازار 

مصرفی مردم مشكل ایجاد می    کنند.

صادرکنندگان واقعی، پياده نظام سازمان   های نظارتی

کمتر از ۲0 درصد صادرات را در اختیار دارند درد سر ایجاد نموده  که  ضمن اینكه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی 
کرده اند و مشخص است پياده نظام نیز همیشه با  و آن  ها را به پياده نظام مقابله با نظارت سازمان   های مسئول نظارت تبدیل 
تلفات بيشتری مواجه می    شود و سازمان   های نظارتی همیشه به دنبال خرده پا   ها هستند، بویژه وقتی بين آتش پر حجم نیرو  های 
کوچک  که متاسفانه مردم و بنگاه   های تولیدی و صادراتی  گرفتار شوند  دشمن خارجی )ترامپ ( و داخلی ) مدیران ناتوان و ذینفع ( 
و متوسط بخش خصوصی کشور که همان پياده نظام مستقر در خط مقدم اقتصاد مردمی    و مقاومتی هستند، در شرایط سختی قرار 

دارند و هر روز توسط سازمان   های مربوطه پرونده ای تحت عناوین مختلف برای واحدی از این بخش از اقتصاد تشكیل می    شود.

جاده صاف کن دولتی   ها نشویم

کشور را در اختیار  کثر ۲0 درصد صادرات غیر نفتی، اشتغال زا، روستایی، صنایع دستی و صنایع کوچک  که حدا بخش خصوصی 
که ۸0درصد صادرات در سال جاری را  که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی  دارند باید هشیار باشند 
کوچک و متوسط تبدیل  ک صنایع  که الزم بود در بازار داخل به خورا بخود اختصاص داده اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای 
کشور فروخته و می    فروشند، جاده  ج  تا چرخ آن  ها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خار

صاف کن نباشند.

ضرورت برخورد با مدیران متخلف

گر راست می    گوید  که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد، ا دولت » به معنای عام « نیز 
)که امیدواریم اینگونه باشد ( باید شرکت   های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸0 درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز 

کند. کمک قانون و قوه قضائیه زندانی  گرالزم بود با تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آن  ها را برکنار و ا

کمتری می    برد، را  که ارز  کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، اشتغال زا  ضمن اینكه صادرکنندگان بخش خصوصی محصوالت 
کند. برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهكاری میانه پيدا 

که خود را پنهان می    کنند آن هایی 

کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت   ها  فعالین و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت 
قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه   های دولتی و خصولتی خدمت نكرده و اجازه ندهند تاش آن   ها برای 
کاال   ها با محاسبه نرخ  که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف می    شد و صادرات آن  کاال  هایی  برنگرداندن ارز حاصل از صادرات 

گرانی تولیدات داخلی و باال رفتن هزینه زندگی مردم می    شود، به نتیجه برسد. ارز آزاد باعث 

که مثا با سرانگشت هنر  کمی    از صادرات آن هم صادراتی  که قسمت  که این افراد با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی  چرا 
کنند و  کوچک تولید می    شود را به عهده بگیرند و شخصیت واقعی خود را مخفی  کشاورزان و صنایع  زحمتكشانی چون قالیبافان و 
کنند، برای منفعت طلبی بيشتر و  کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند  که ممكن است خود به نام صادرکنندگان  از فضائی 
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کنند. کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده  گران 

اتاق از دولت بپرسد

فعالین بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بين صادرکنندگان ۸0 درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید 
کاال  های کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، صنایع کوچک اشتغال  که عموما  کشور هستند با ۲0 درصد صادرات بخش خصوصی 
کند چرا باید صادرات  زا می    باشند تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال 
کاال  هایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی، قالی دست باف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل 
کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستا   ها به شهر   ها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی    و فوالد 

که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده می    کنند، داشته باشد؟ و... 

که  کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود، در حالی  و متاسفانه با صادرکننده 
کرده و می    کنند  که از برگشت ارز خودداری  بنگاه   های دولتی و دولتی   های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی   ها 
که دستورات و بخشنامه   ها را اجرا  با برخورد جدی مواجه نشوند، آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه   های دولتی 

نمی    کنند برخورد کند؟ 

که با وجود بيش از  کشاورزی و روستایی و صنایع دستی  کوچک و بخش  آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع 
کشور را در اختیار داشته باشند  کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی  کمتر از ده درصد  پنجاه در صد ایجاد اشتغال، شاید حجم 

کشور و دولت را حل می    کند؟ مشكل اقتصاد 

کید کرد: 14.رئیس کمیسیون تجارت در روزنامه همشهری تا

 ورود هوشمند به سالی با نام حماسه اقتصادی 

)روزنامه همشهری فروردین 139۲(

نوروز سال 9۲ طبق روال هر سال مقام معظم رهبری در سخنرانی شان در حرم مطهری رضوی امسال را با نام حماسه سیاسی و 
کردند. اعام سال با این مضمون و عنوان در شرایط اقتصادی جهان و ایران برای شروع یک حرکت پویا و  حماسه اقتصادی معرفی 
که نزدیک به سه هفته از اعام این عنوان گذشته، باید قدری دقیق تر بر ویژگی   ها و نتایج  همه جانبه تصمیم شایسته ای بود. امروز 

کنیم. حاصل از آن نظر 

از ابعاد مختلف وارد یک نهضت اقتصادی، آن هم با رویكردی حماسی شود اما پایان این  که سال 9۲ باید  به نظر می    رسد 
حرکت   ها نباید اتمام سال 9۲ تلقی شود.

کنیم وظیفه ی خود را در این خصوص  کرده و نباید فكر  که نباید سال 9۲ را سال اتمام حمایت از تولید ملی تقلی  همان طور 
را به مدیران، سیاست  اقتصادی  اقتصادی می    خواهد اهمیت مسائل و فعالیت   های  ایم. در حقیقت حماسه  اتمام رسانده  به 
کنیم. حماسه اقتصادی در سال جاری باید به  که در عرض یک سال از آن عبور  گذاران و آحاد مردم یادآور شود، لذا شایسته نیست 
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مفهومی    ماندگار در ذهن ما تبدیل شود.

اما این مهم از چه طریقی امكان پذیر است و چگونه می    توان این امر را محقق کرد؟ به نظر می    رسد برای تحقق حماسه اقتصادی 
کند تا با افزایش بهره وری به  که قرار دارد سعی  کس در هر جایگاهی  باید همه مردم اعم از بخش خصوصی و دولتی وارد شوند و هر 

نوعی در تحقق این حماسه اقتصادی سهیم باشد.

کنیم باید در  گر  می    خواهیم حماسه خلق  که ا گذشتگی اشاره دارد. به این معنی  البته بخشی از حماسه اقتصادی نیز به از خود 
کفایی نزدیک شود. کشور هرچه بيشتر به خود  کاهش دهیم تا  سال جاری هزینه   های اضافی را در هر سطحی 

گرفتن ۲ واژه حماسه و اقتصاد است. در تحلیل لغوی، حماسه به موضوع اقتصاد  کنار هم قرار  نكته دیگر در بررسی سال 9۲ 
کید می    کند اقتصاد یک عنوان خشک  که ارزش معنوی فعالیت   های اقتصادی را به همگان تا معنویت می    بخشد. به این مفهوم 
بين المللی و جهاد در ذهن ما یادآور معرف   های ناب دینی است. در نتیجه اقتصاد با این دیدگاه می    تواند نتایج خوبی را در بر داشته 

باشد.

کنند و بتوانند  کوتاه وارد متن زندگی مردم می    شد تا مردم به درستی این مفهوم را درک  حماسه اقتصادی باید از سر فصل   های 
که این موضوع به دالیل مختلف محقق نشد. کنند. حال آن  نقش و وظیفه خود را در قبال چنین هدف بزرگی ایفا 

که تنها مدت  کز اطاع رسانی مربوط شود  البته شاید بيشترین ماحظه در موضوع حماسه اقتصادی به بخش رسانه و مرا
کوتاهی آن هم به صورت سطحی به این بحث پرداختند اما ما انتظار داشتیم رسانه محلی در خراسان رضوی عمیق تر مربوط شود 

کند. گذاری آشنا  گرانه با مفاهیم مدیریت مالی خانوار، پس انداز و سرمایه  و مردم را با روند روشن 

که  کید می    کنم حماسه اقتصادی تنها عنوان یک سال نیست بلكه آمادگی ذهنی و مفهومی    بنیادی است  در پایان بار دیگر تا
گر غیر از این بود عناوین بسیار دیگری در حوزه اقتصادی وجود  مقام معظم رهبری ضررورت تمرکز بر آن را به همگان یادآور شدند و ا

داشت!

کاال و خدمات کدام است؟ 15.مقصرافزایش قیمت تمام شده 

)روزنامه صبح امروز 1 مهر 1396(

که  کشور  کاهش جدی هزینه مدیریت  قلم در ادامه نوشت پيش شرط تحقق انقاب اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد مقاوتی 
که دیگر ریالی برای توسعه و عمران بجای نمانده است و قبول ریاضت توسط سازمان   های  کنون به باالترین حد آن رسیده تا جایی  ا
دولتی و نهاد  های عمومی    و انقابی از باالترین رده تا پائین توسط مجلس شورای اسامی    و دولت آقای روحانی با حمایت و مدیریت 
کشور  کاهش هزینه مدیریت  مستقیم مقام معظم رهبری، سرآغاز اقدامات تاثیرگذار بمنظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی همزمان با 

می    تواند موارد ذیل باشد:

کامل دریافت )9(درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از تولید و تجارت 1-  توقف 

کنون و اختصاص آن به نوسازی  ۲-  محاسبه حق بنگاه   های اقتصادی از درآمد  های طرح تعدیل اقتصادی از زمان شروع تا
کشاورزی. صنایع و معادن و 
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کاال  های قاچاق و جرایم مربوطه به مشوق   های  کشف  کل درآمد حاصل از تعرفه   ها همراه با درآمد  های حاصل از  3-  اختصاص 
کاال  های غیر نفتی. کسب ارز حاصل از صادرات  کاالی صادرات محور با هدف توسعه صادرات و  صادراتی بمنظور تولید 

کنند. کشور تولید  کاال باهدف صادرات و بدون فروش در داخل  که  ۴-  ایجاد مشوق مالیاتی و تامین اجتماعی برای بنگاه   هایی 

کاالی  که محصوالت جایگزین  ۵-  اختصاص تسهیات بلند مدت و بدون بهره از محل صندوق ذخیره ملی به بنگاه   هایی 
کرده و محصوالت مشابه تولید خود را از چرخه  کاالی قاچاق  کنند مشروط به اینكه بتواند آن محصول را جایگزین  قاچاق تولید 

کنند. ج  کشور خار قاچاق به 

6-  عدم حمایت از سرمایه گذاری بمنظور تاسیس واحد  های تولیدی و تكراری که باعث کاهش ظرفیت تولید واحد  های موجود 
کارخانه« با برند تجاری داخلی و صادراتی. می    شود و تقویت برون سپاری تولید »تولید بدون 

۷-  تشویق و هدایت نقدینگی حوزه تجارت به حوزه تولید با صدور مجوز تولید بدون کارخانه ) برون سپاری تولید( برای صاحبان 
برند  های تجاری داخلی و صادراتی

که توجیه اقتصادی نداشته و امكان بروزرسانی رقابت پذیری ندارند بویژه  ۸-  عدم اختصاص تسهیات و حمایت از بنگاه   هایی 
ک، مواد غذائی، مصالح ساختمانی، دام و طیور بمنظور تقویت  خودروسازان، تولیدکنندگان سیمان، فوالد و بعضی از صنایع پوشا

که توان بروزرسانی و رقابت پذیری دارند. واحد  هایی 

که بپذیرند خودرو با  9-  اختصاص تسهیات بلند مدت و بدون بهره از محل صندوق ذخیره ملی به واحد  های خودروسازی 
کنند. کیفیت و قیمت جهانی در بازار ایران عرضه 

که در صورت تحقق اجرای مفاد 1تا6 هیچ گونه اثر تورمی    نخواهد داشت. 10-  یكسان سازی فوری نرخ ارز 

که اقدام به بازسازی و نوسازی و به روز رسانی ماشین  11-  توقف سه تا پنچ ساله دریافت سود تسهیات از واحد  های تولیدی 
که در دوران تحریم   ها در بانک   های خارجی توقیف شده بود و  کنند.بودجه این مورد از محل مطالبات فروش نفت  آالت تولید 

خصوصی سازی واقعی بنگاه   های دولتی می    تواند تامین شود.

کارآفرینان و دادن شخصیت و جایگاه اجتماعی و ارزش قائل شدن برای این سرداران اقتصادی  1۲-  ایجاد فضای امنیت برای 
کارگران تحت پوشش. کشور بر اساس رتبه بندی و اهمیت هر بنگاه اقتصادی بویژه تعداد 

ج کرده اند  13-  ایجاد انگیزه برای بازگشت سرمایه ایرانیانی که از ترس و یا تحت فشار و یا تصور باغ سبز سرمایه خود را از کشور خار
کشور به اوج خود برسد. ج و بيكاری در  کشور از چرخه خار و باعث شده سهم ایجاد اشتغال میلیون   ها جوان 

کشور در رده   های مختلف بر اساس ارزیابی توان اقتصادی و دوری جستن از نگاه   های  1۴-  مهم تر از همه؛ انتخاب مدیریت   های 
گروهی بویژه برای پست   های اقتصادی. جناحی و 
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16.مشکالت حوزه تجارت قدیمی     است

)صمت نیوز ۲9 شهریور 139۴(

کشوری را  گذشته باعث شد تا در بسیاری از حوزه   های صنعتی و معدنی دست هر  سال   های تحریم و سیاست   های دولت   های 
برای ارتقای این بخش از اقتصاد ایران بفشاریم و برای همكاری در این حوزه   ها پيش قدم باشیم.

گذاران با دید بازتری برخورد می    شود و  گذشته حاال با سرمایه  کنون زمان این سیاست   ها نیز  اما با سپری شدن این دوران ا
کشور  حضورشان در ایران در بوته نقد و آزمایش قرار می    گیرد. بر همین اساس مسئوالن استان خراسان رضوی حاضر به همكاری با 

کرده اند.  چین در همه حوزه   ها نیستند بلكه برای این همكاری، شرط و شروطی تعیين 

کردند قصد همكاری  کراتی اعام  که یكی از بزرگترین قطبهای اقتصادی دنیا به شمار می    رود، در مذا کشور چین  نمایندگان 
با استان خراسان رضوی در حوزه معادن را دارند اما مسئوالن استانی معتقدند تنها در برخی از حوزه   ها با چین قادر به همكاری 
کنون  کرده و ا خواهیم بود و در بعضی موارد حاضر به همكاری نیستیم. آن  ها معتقدند ایران در برخی از حوزه   ها سرمایه گذاری 

فناوری قوی تر از چینی   ها را داراست و بر این اساس همكاری با چینی   ها در همه حوزه   ها توجیهی ندارد.

مشكات حوزه تجارت قدیمی    است

کشاورزی مشهد نیز درباره دیدار با هیات   های  محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
گیرد دستاورد  های هیات   های تجاری برای  که باید مورد بررسی قرار  تجاری در استان خراسان رضوی می    گوید: یكی از موضوعاتی 
کافی نبردن خراسان رضوی در  استان خراسان رضوی است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اظهار دل گیری از بهره 
دیدار با هیات   های تجاری ادامه می    دهد: تجارت مربوط به امروز نیست و مشكات این حوزه قدیمی    است که برای رفع این مشكات 
کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه  کنترل و نظارت با دقت بيشتری انجام شود. روشنک با اشاره به اینكه اقدامات  باید 
گره گشای مشكات به وجود آمده در دوره   های قبل بوده است، ادامه می    دهد: در حوزه تجارت مشكاتی وجود  صنعت و معدن 
کنترل از سوی این وزارتخانه مشكات موجود تا  که با افزایش میزان نظارت و  گذشته برمی    گردد  که به سیاست   های سال   های  دارد 

حد زیادی برطرف خواهد شد. 

تهران مرکز تجارت نیست

کشور  های دنیا به وجود  کشور  های 1+۵ امكان تجارت با  کرات هسته ای ایران با  وی با بيان اینكه پس از تدبير دولت در مذا
کشور است.  آمده است، ادامه می    دهد: تمرکز تجارت بر خاف آنچه پنداشته می    شود در تهران نیست، بلكه در دیگر استان   های 
کشاورزی مشهد با اشاره به اینكه استان خراسان  رضوی در حوزه معدن  این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
که برای استفاده از آن  ها باید اقدامات الزم  ظرفیت   های بسیاری دارد، می    گوید: در استان خراسان رضوی، معادن زیادی وجود دارد 
کره کرد و در صورتی که ظرفیت   های موجود در کشور  گر نیاز به حضور کشور  های دیگر است باید با آن  ها مذا انجام شود و در این میان ا

پاسخگوی نیاز معادن استان است نیز باید از آن  ها بهره مند شد.
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کارآفرینان خراسان رضوی: 17.رئیس کانون 

گذاری نیاز دارد ایجاد 10۵ هزار فرصت شغلی استان  به سرمایه 

)ایرنا 1۸ مرداد 139۵(

کمبود اشتغال در استان باید ساالنه 10۵ هزار فرصت شغلی  گفت: برای رفع بحران  کارآفرینان خراسان رضوی نیز  کانون  رئیس 
گذاری، منابع و فضای مناسب دارد.  که ایجاد آن  ها نیاز به سرمایه  جدید ایجاد شود 

محمد حسین روشنک افزود: در سال گذشته حدود 3۵ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد که این میزان کافی نیست. 

کارآفرینی در آن  کارآفرینی در این استان در مقایسه با استان   های دیگر متفاوت است زیرا بيش از 9۵ درصد  کرد: شرایط  وی بيان 
در حوزه بخش خصوصی تعریف شده و اقتصاد دولتی در این استان ضعیف است. 

گذاری در حوزه اقتصاد  گفت: به رغم اینكه اصل ۴۴ قانون اساسی در خراسان رضوی اجرا شده و این استان از نظر سرمایه  وی 
که عمده آنان از بخش خصوصی هستند در بحران   ها آسیب پذیرتر  کارآفرینان استان  شرایط بهتری نسبت به سایر استان  ها دارد اما 

کارآفرینان بخش دولتی یا مورد حمایت دولت می    باشند.  از 

که بانک  ها به عنوان  که مردم این استان در بانک  ها دارند بيشتر از مبلغی است  روشنک افزود: عاوه بر آن حجم پس انداز  هایی 
تسهیات در اختیار بنگاه   های اقتصادی قرار می    دهند. 

گذاران  کرد: از سوی دیگر بانک  ها در مقابل پرداخت تسهیات با سود به نسبت زیاد، وثیقه   های سنگین از سرمایه  وی اظهار 
طلب نموده یا ضوابط و قوانین سختی برای این بخش در نظر می    گیرند. 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: کارآفرینان و صاحبان واحد  های تولیدی اغلب به دلیل داشتن 
چک   های برگشتی، نداشتن وثیقه یا ضوابط و مقررات سختگیرانه بانک  ها، قادر به دریافت تسهیات از بانک  ها نیستند. 

کشور  کرد: مازاد منابع بانک  های خراسان رضوی به صورت پرداخت تسهیات در استان   های دیگر یا در مرکز  روشنک اظهار 
که هیچ نفعی برای بخش تولید و اشتغال استان ندارد.  هزینه می    شود 

کارآفرینان خراسان رضوی گفت: با همه تاش مسئوالن دولتی و خصوصی استان، هنوز فضا و شرایط برای سرمایه  کانون  رئیس 
کم توجهی می    شود. کارآفرینی مطلوب نیست و به این حوزه  گذاری و 

گذاری در آن  ها با شرایط اجتماعی و اقتصادی مشهد یا خراسان رضوی  وی افزود: از سوی دیگر اجرای برخی طرح  ها و سرمایه 
سازگار نیست.

که هر سال بر تعداد آن  ها افزوده  کرد: با توجه به زائرپذیر بودن این استان و حجم قابل توجهی از مسافران در مشهد  وی اظهار 
که در صورت فراهم شدن  کشاورزی بویژه خدمات و حوزه ساختمان مهیاست  کارآفرینی در حوزه صنعت، معدن،  می    شود، زمینه 

کارآفرینی را داشت.  فضای مناسب می    توان بيشترین اشتغال و 
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کارآفرینان و صنعتگران خراسان رضوی شود شمار بسیاری  گر منابع بانكی استان به طور کامل صرف پرداخت به  روشنک افزود: ا
کارآفرینی بهبود پيدا می    کند.  از اشتغال بوجود آمده و فضای 

پتروشیمی    و  ک،  پا انرژی   های  تولید  حوزه  در  متعدد  کارآفرینی  و  گذاری  سرمایه  فرصت   های  رضوی  خراسان  داد:  ادامه  وی 
کارآفرینان  که برای بهره برداری از این فرصت  ها نیاز به محیط مناسب و فراهم شدن فضای مطلوب برای ورود  گردشگری دارد 

می    باشد.

18.گفت وگوی مشهد نیوز با محمد حسین روشنک: 

کردن نیست!  ما به  کننده بود! طرح هدفمندی یارانه   ها، قابل زنده  عملكرد دولت   های نهم و دهم، از نظر اقتصادی نابود 
کارآفرین پروری نیاز داریم!

)مشهد نیوز دی 139۲(

که قدرت خرید مردم، یک چهارم  کرد  کار  کامًا محقق شد. دولت یازدهم در شرایطی شروع به  گذاری »حماسه سیاسی«  هدف 
شده بود! ما در اتاق بازرگانی به این جمع بندی رسیدیم که دولت نهم و دهم کاری کرده اند که باید 10 سال کار شود تا تازه برگردیم به 
کوپنی و دوپينگی معیوب شد! این  وضعیت ابتدای دولت نهم! اقتصاد ما، در دوران نخست وزیری دهه 60، با سیاست   های غلط 
که دولت بخواهد بگوید تا دیروز ۴۵ هزار تومان یارانه می    دادم؛ از امروز ۸0 هزار تومان می    دهم، درد را درمان نمی    کند، بلكه عمیق تر 

کسی بنگاه اقتصادی داشت، به او زالو صفت می    گفتند!...« گر  که ا کشتیم! یک روزی بود  کشور  کارآفرینی را در  می    کند! ما روحیه 

جمات فوق، بخشی از اظهارات محمد حسین روشنک است. روشنک، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس 
کارنامه  کارآفرین برتر را در  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می    باشد. هم چنین، کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی و 

گفتگوی مشهد نیوز با آقای روشنک تقدیم می    شود:  دارد. در ادامه، 

گذاری سال   ها استفاده می    کنند. سال جاری نیز با  در سال   های اخیر، مقام معظم رهبری، از موضوعات اقتصادی برای نام   •
که در ماه یازدهم این سال قرار داریم، به نظر شما، مردم و  کنون  گذاری شد. ا عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام 

مسئولین چقدر توانستند در تحقق شعار امسال موفق باشند؟

که بخش عمده آن   ها در مشهد نیوز منتشر  گذاری سال   ها ابتدای هر سال یادداشت   هایی می    نویسم  اتفاقًا من در خصوص نام 
گذاری   ها فقط یک نام  کافی صورت نمی    گیرد. این نام  گذاری   ها توجه  گایه داشتم چرا به اهمیت این نام  شده است. همیشه هم 

که بایسته است، پيگیری نمی    کنیم؟! گونه  گذاری را آن  گذاری هم هست. چرا این هدف  گذاری ساده نیست. هدف 

گذاری   ها نبود، امروز چه شرایطی داشتیم؟! آن روزی  گر این هدف  که ا که الزم است به آن دقت شود، آن است  نكته دیگری 
گذاری   ها نبود، ما حتی در  گر این هدف  کردند، امروز را می    دیدند. ا گذاری   های اقتصادی را شروع  که مقام معظم رهبری، این نام 

جایگاه امروز هم نبودیم.

گر ما در این مبارزه مقاومت  ما در یک مبارزه همه جانبه با دنیای استكباری قرار داریم. مبارز  ه ای که صد در صد الزم بوده است. ا
نمی    کردیم، دنیای استكبار، وجود مملكت امام زمان )عج( را تحمل نمی    کرد.
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گر می    توانستم، پيچ و مهره   های برنامه هست  های ایران را جمع می    کردم! این  گفت ا  اخیرًا اوباما اعتراف بسیار جالبی داشت و 
که اوباما و سایر مستكبران تا امروز نتوانست  هاند به اهداف خود دست یابند، یكی از عواملش، هدف گذاری   های مقام معظم رهبری 
کار نشده،  گذاری   ها  که شایسته است، برای تحقق این هدف  که آن طور  گایه داریم  گر چه  گذاری سال   ها بوده است. ا در قالب نام 

اما همین قدر هم خوب است.

کار ندارم.  کامًا محقق شد. انتخابات یک حماسه سیاسی بود. به نتیجه انتخابات  گذاری »حماسه سیاسی«  امسال، هدف 
اصل حضور مردم در انتخابات، با وجود این همه مشكات، یک حماسه بسیار بزرگ بود.

که در سال 9۲ افتاد، نرمش قهرمانانه بود. بعد از سی و چند سال، رئیس جمهور آمریكا با رئیس جمهور ایران  اتفاق دیگری 
که غنی سازی  کرات هم با وجود آن  گرفت. این خودش یک حماسه بود. نتیجه حماسه سیاسی مردم بود. در قضیه مذا تماس 

کرات به طور نسبی به نتیجه رسیده است. ادامه دارد، مذا

گذاری هم تا انداز  های محقق شده است. تورم رو به  که این هدف  گذاری امسال، »حماسه اقتصادی« بود  اما بعد دیگر نام 
کنند. این مسأله، نشان  گذاری  گذاران خارجی در تكاپو هستند تا در ایران سرمایه  کاهش رفته. اعتماد به بازار برگشته و سرمایه 
گذاری، امسال بيش تر از سال   های قبل محقق  که ما در جهت تحقق حماسه اقتصادی پيش می    رویم.این هدف  دهنده آن است 

گر چه، هنوز جای پيشرفت زیادی دارد. شد؛ ا

در طول سال   های پایانی عمر دولت دهم، وضعیت معیشت مردم با چالش   های اساسی مواجه شد و تورم بيش از ۴0 درصد   •
گذشته در حوزه  کارنامه دولت  کارشناس اقتصادی،  کرد. به عنوان یک  و نرخ بيكاری باال، مشكات بسیاری را برای مردم ایجاد 

اقتصاد را چه طور ارزیابی می    کنید؟

گذاری   های خوب مقام معظم رهبری و درآمد  کننده بود! با وجود هدف  عملكرد دولت   های نهم و دهم، از نظر اقتصادی نابود 
کاال، نداشته باشیم! گرفتاری   هایی مثل سبد  که امروز،  نفتی قابل توجه، باید در جایگاهی قرار می    گرفتیم 

ارز باال رفته بود! تورم سنگین  که قدرت خرید مردم، یک چهارم شده بود! نرخ  کرد  کار  دولت یازدهم در شرایطی شروع به 
که  کارگری  کارمند و  گذشته در مدیریت اقتصاد، باعث شده بود دخل و خرج مردم به هم بریزد و  ناتوانی دولت  داشتیم! این 

می    خواستند برای زندگی خود برنامه ریزی داشته باشند، با مشكل مواجه شوند!

که یک اقتصاد  کرد  کارش را شروع  عملكرد دولت   های نهم و دهم در حوزه اقتصاد خیلی ضعیف بود! دولت یازدهم در شرایطی 
کم نمی    گنجد! که در این مجال  گذشته، سخن بسیار است  گرفت! در رابطه با عملكرد اقتصادی دولت  ورشكسته تحویل 

یكی از مهم ترین مطالبات مردم از دولت یازدهم، بهبود وضعیت اقتصادی است. عملكرد شش ماهه دولت در این خصوص   •
را چه طور می    بينید؟

کار شود تا تازه برگردیم به  که باید 10 سال  کرده اند  کاری  که دولت نهم و دهم   ما در اتاق بازرگانی به این جمع بندی رسیدیم 
که الزم  کار می    توانسته بكند؟! این، یک مطلب است  وضعیت ابتدای دولت نهم! حاال دولت یازدهم، در این مدت شش ماه، چه 

کنیم. است انتظارات مان را از دولت یازدهم متناسب با شرایط تنظیم 
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اما عملكرد دولت در این شش ماه چه طور بوده؟!   •

که درآمد نفتی  که دولت گذشته، با آن  که بعد از چند سال، بودجه را به موقع به مجلس تحویل داد. آن هم در شرایطی  اول این 
کرد و اآلن  گذاری  که دولت، توقف افزایش تورم را هدف  بسیار خوبی داشت، هیچ وقت بودجه را به موقع تحویل نمی    داد! دوم این 
که در دولت دهم، هر  می    بينیم این هدف دولت تا حدودی محقق شده. آرامش و امنیت به اقتصاد خانوار   ها برگشته. در شرایطی 
کند،  کاال مثل طا و سكه و ارز  کسی پول داشت، نگران بود، ارزش پولش از بين برود و سعی می    کرد سریع، پولش را تبدیل به یک 

اآلن، چنین جوی وجود ندارد.

گذاری است. کشور با هدف سرمایه  موفقیت دیگر دولت در حوزه اقتصاد، ورود هیأت   های اقتصادی خارجی به 

کرده. ضمنًا نوسانات بازار ارز  کاهش پيدا  نرخ ارز هم تثبیت شده و از نزدیک ۴ هزار تومان در دولت قبل، به نزدیک 3 هزار تومان 
کم شده است. گذشته، خیلی  نسبت به 

کاهش تورم و  که سیاست   های دولت در بخش تولید، خیلی موفق نبوده! تضاد بين سیاست   های  کنم  البته الزم است اشاره 
کنار  کرده است. چون برای رونق تولید داخلی، الزم است سیاست   های مالی انقباضی را  رونق تولید، مشكاتی را برای دولت ایجاد 

کند. کاهش تورم، دولت ناچار است سیاست   های مالی انقباضی را دنبال  گذاشت اما در مقابل، برای 

کار قرار دهد،  کاهش تورم، سیاست انقباضی را در دستور  گر دخل و خرج مردم به هم ریخته نبود و دولت مجبور نبود برای  ا
کنترل تورم، پول به جامعه تزریق نكند و این موضوع،  مطمئنًا از تولید بيش تر حمایت می    کرد. اما حاال دولت مجبور است به خاطر 

کاهش تولید می    شود. منجر به 

برخی منتقدان معتقدند دولت برای رفع مشكات اقتصادی به جای توجه به ظرفیت   های داخلی، تكیه بر اقتصاد درونی   •
کاهش تحریم   ها امید بسته است و راه برون رفت از مشكات اقتصادی  کره با غربی   ها و  و مد نظر قرار دادن اقتصاد مقاومتی، به مذا

را رابطه با آمریكا می داند. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا این نقد را وارد می دانید؟

گر دولت بخواهد اولویت اول خود در حوزه اقتصاد را به تقویت اقتصاد   اتفاقًا پاسخ این سؤال شما، در ادامه پاسخ قبلی است. ا
کنار بگذارد و آن وقت تورم، تا مرز صد در صد افزایش  کاهش تورم را  که سیاست   های  درونی اختصاص دهد، این، بدین معنی است 

پيدا می    کند! به نظر شما، آیا جامعه، ظرفیت پذیرش این میزان تورم را دارد؟

کرات ایران با دنیای استكبار، ما برای رفاقت به سمت آن   ها نرفت  هایم! هم ما و هم غرب، بر حسب یک ضرورت  البته در مذا
کره  کره می    کنیم.می    خواهیم گرهی را که می    شود با دست باز کرد، با دندان باز نكنیم! کسی اشتباه نكند که حاال که مذا است که مذا

کرده ایم، پس با غرب رفیق شدیم!

کره نیاز  گرفت، اما از آن طرف، ده   ها برابر به آن   ها زیان وارد شد. ما هم به مذا که غرب، جلوی صادرات نفت ما را  درست است 
کره نیاز دارد! با مقاومت ما در این چند سال، بيش ترین لطمات به آن   ها وارد شد!  داریم اما غرب خیلی بيش تر از ما، به مذا

کشورمان نتوانست  هایم به این خواسته دست یابيم؛ چون پایه   های اقتصاد  اما در رابطه با تكیه بر اقتصاد درونی، هنوز ما در 
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کدام دولت اقتصادی نبودند.  از آن   ها، دولت   های هفتم و هشتم، هیچ  ما، محكم نیست. دولت   های نهم و دهم و حتی قبل 
بنابراین، ما، پایه اقتصاد مقاومتی نداریم. زیر ساخت   های اقتصاد مقاومتی باید از 1۵ سال قبل بسته می    شد. بعد از دولت آقای 
که اقتصاد محور باشد، نداشتیم. دو دولت آقای خاتمی    ، فرهنگ محور بودند و دو دولت آقای احمدی نژاد،  رفسنجانی، دولتی 

دنبال بحث   های سیاسی بودند.

که چرا ما از این  ما فیلم یوسف پيامبر را ساختیم و تفسیر تصویری از سوره یوسف ارائه دادیم. خوب هم بود. سؤال این جاست 
فیلم درس نگرفتیم؟! چرا دولت ما از این فیلم درس نگرفت؟! در این فیلم دیدیم وقتی حضرت یوسف، آینده دشوار و قحطی را 

کرد، دستور ذخیره سازی داد و این تدبير را به ما آموزش داد. پيش بينی 

که می    رویم، احتمال   دولت   های نهم و دهم هم باید از این تفسیر تصویری درس می    گرفتند و پيش بينی می    کردند با راهی 
که از محل فروش نفت داشتند، ذخیره می    کردند تا امروز در  تحریم   های ناجوانمردانه هست.بنابراین، باید از درآمد  های فراوانی 

پياده سازی اقتصاد مقاومتی مشكل نداشته باشیم.

گر آن روز، از آن درآمد ۸00 میلیارد دالری، به خوبی استفاده می    کردند، امروز اقتصاد مقاومتی به نتیجه رسیده بود. اآلن هم  ا
گر ذخیره شده  گر خرج شده است، کجا خرج شده؟ و ا سؤال ما از مسئولین دولت   های نهم و دهم آن است که آن درآمد کجا رفت؟! ا

کجا؛ تا مردم هم بدانند! است بگویيد 

گر زیرساخت   ها شكل نگرفته،  کند؟! ا گر از آن درآمد خبری نیست، پس دولت یازدهم با چه چیزی، اقتصاد مقاومتی را اداره  اما ا
کدام تولید می    خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و واردات نداشته باشیم؟! امروز با 

که البته با برخی مشكات همراه  کاال بود  کمک به مردم در آستانه سال جدید، توزیع سبد  یكی از طرح   های دولت برای   •
کاال  که برخی اصل این طرح را زیر سؤال بردند و با تعابيری مثل »توزیع سبد  شد و انتقادات فراوانی را به همراه داشت؛ تا جایی 

کمک به اقشار ضعیف مردم چگونه است؟ کردند.به نظر شما راه صحیح  گداپروری است« به این طرح دولت انتقاد 

کوپنی و   برای پاسخ به این سؤال باید به دهه 60 برگردم. اقتصاد ما، در دوران نخست وزیری دهه 60، با سیاست   های غلط 
کشور ما، از آن زمان شروع شد و تا به امروز هم ادامه دارد. اصًا پرداخت یارانه، به هر شكلی بر  دوپينگی، معیوب شد! عیب اقتصاد 

کوپنی! این سیستم اقتصادی، نمی    تواند پویا، قوی و بی عیب باشد! کاالیی، چه  ضد اقتصاد است! چه نقدی، چه 

که دولت  کند؟! پاسخ آن است  کاالی رایگان میان آن   ها توزیع  کمک به مردم، سبد  اما چرا دولت یازدهم مجبور شد برای 
کمک  کم درآمد، در آستانه سال جدید به آن   ها  که به خاطر مشكات اقشار  کار نداشت!دولت مجبور بود  یازدهم، چار  های جز این 
کمک نقدی دولت و تزریق پول  کمک نقدی، دولت بهترین انتخاب را انجام داد. چون  کاالیی و  کمک  کند. اتفاقًا در انتخاب بين 

به جامعه، باعث تورم می    شد.

کاال، به  کاال و انتخاب مواد غذایی موجود در این سبد اشكاالتی وجود داشت اما در اصل توزیع سبد  قطعًا در نحوه توزیع سبد 
که برای  کمک می    کرد.اتفاقًا آن صف   هایی  کم درآمد  کار نداشت و باید به هر ترتیبی شده، به اقشار  نظرم دولت، چار  های جز این 

کمک دولت نیاز داشتند. کاال تشكیل شد، نشان می    دهد مردم به این سبد و  دریافت سبد 

کار، اقتصاد  کردم، با اصل پرداخت یارانه موافق نیستم و معتقدم با این  که در ابتدای پاسخ به این سؤال عرض  البته همان طور 
که آن را به مردم عرضه می    کردیم،  که بين قیمت تمام شده یک محصول و قیمتی  بيمار می    شود. اقتصاد ما هم از زمانی بيمار شد 

تفاوت گذاشتیم!
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گاز کسی را که زیاد مصرف می    کند،  گاز یارانه تعلق می    گیرد و بنابراین، همیشه ما نگران مصرف زیاد مردم هستیم! چرا باید  مثًا به 
که این مشكل را در حوزه مخابرات و استفاده از تلفن نداریم. چون از ابتدا به آن یارانه اختصاص ندادیم و  کنیم؟! در حالی  قطع 

اجازه دادیم قیمتش به طور منطقی باال برود!

البته نمی    خواهم بگویم امروز قیمت گاز را باید زیاد کنیم! می    خواهم بگویم پایه   های اقتصاد ما خراب است و اصاح این وضعیت، 
کج! کج، تا ثریا می    رود دیوار  یک شبه ممكن نیست!خشت اول چون نهد معمار 

که تولید ما دوپينگی است! بسیاری از ماشین آالت صنعتی، با توجیه اقتصادی ایجاد نشد  هاند؛ بلكه با  کید من آن است  تأ
گذاشته شده است، امروز اقتصاد ما وابسته است و رقابت پذیر  کمک یارانه دولت ایجاد شد  هاند.چون پایه اقتصاد ما، این طور 
کند. پس پایه اقتصاد ما  کارخانه تأسیس  که نفت بفروشیم و دالرش را به فردی بدهیم تا  نیست. پایه اقتصاد ما، نفت است. این 

که از غیر راه تولید به دست آمده! معیوب است؛ دلیلش هم داشتن پولی است 

کرده است: »هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه   ها،  کید  اخیرًا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأ  •
از طرف دیگر، بنابر  را در این راه تنها می    بيند.«  از این اقدام پرداختند اما امروز، دولت خود  کشور به حمایت  تمام تریبون   های 
مصوبه مجلس شورای اسامی    ، دولت از ابتدای تابستان 93 باید فاز دوم هدفمندی یارانه   ها را اجرا نماید. با این شرایط، سرنوشت 
کند یا فاز دوم هم به سرنوشت فاز اول  هدفمندی یارانه   ها چه خواهد شد؟! آیا دولت یازدهم می    تواند با موفقیت، فاز دوم را اجرا 

دچار می    شود و با اجرای آن، تورم باال به مردم تحمیل می    شود؟

کردن اقتصاد نام  گذاری این طرح غلط است. شاید بهتر بود آن را طرح تعدیل اقتصادی یا طرح واقعی  البته به نظر من اسم 
کنیم. بنابراین، باید هر چه زودتر به این هدف  که به وسیله آن، اقتصاد را رقابتی  گذاری می    کردیم. در واقع، هدف این طرح آن است 

کنیم. دست پيدا 

که اصل اجرا شدن چنین طرحی، واجب است و  کردیم، به این خاطر است  که همه و از جمله خود من، از آن طرح حمایت  این 
که طرح، بد اجرا شد! کسی از این طرح حمایت نمی    کند، بدین خاطر است  که اآلن،  کشور ماست. اما این  مورد نیاز 

که اجرای فاز دوم، به این سادگی  کسی، امیدی به فاز دوم نداشته باشد. من هم اعتقادم آن است  این بد اجرا شدن باعث شد 
که دولت بخواهد  کرد.این  کردن نیست! باید شیوه   های دیگری را طراحی  نخواهد بود. حتی به نظر من، این طرح دیگر، قابل زنده 

بگوید تا دیروز ۴۵ هزار تومان یارانه می    دادم؛ از امروز۸0هزار تومان می    دهم، درد را درمان نمی    کند، بلكه عمیق تر می    کند!

که زمانی جزء طرفداران طرح هدفمندی بودم، اآلن با همان شدت، اعتقاد دارم این طرح قابل زنده  من خودم به همان شدتی 
گرچه با آزادسازی اقتصاد موافقم اما با تجربه فاز اول، امیدی به موفقیت فاز دوم ندارم! کردن نیست. ا

کارآفرینان از جایگاه اجتماعی شایسته  کشور ما،  آیا در  کشور محسوب می    شوید.  کارآفرینان برتر  از  آقای روشنک! شما   •
کارآفرینی تمایل  گذاری، به  کشور ما، خیلی   ها، به خاطر ریسک موجود برای سرمایه  که در  برخوردارند؟ آیا این فرضیه درست است 

ندارند؟!

کس جرأت  که هیچ  کشتیم! آن زمانی  کشور  کارآفرینی را در  کم داریم ! ما روحیه  کارآفرین  که  کشور ما، آن است   یكی از اشكاالت 
از نداشتن  که امروز، اقتصاد ما  کشتیم! نتیجه آن است  کارآفرین را  کارخانه دارم، من بنگاه اقتصادی دارم،  نمی    کرد بگوید من 
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کارآفرینان را داشته باشد، بهترین اقتصاد را خواهد داشت. که بهترین و بيش ترین  کشوری  کارآفرین   های متعهد رنج می    برد. هر 

کسی بنگاه اقتصادی داشت،  گر  که ا کارآفرین هستیم، اما یک روزی هم بود  که ما افتخار می    کنیم  امروز شرایط طوری شده 
که  کارآفرینان تبلیغ می    شد! اما واقعیت آن است  به او زالو صفت می    گفتند! آن زمان حتی از طریق تریبون   های رسمی    کشور، علیه 

کارآفرینان دل سوزی داشت  هاند. کشور  های پيشرفته از لحاظ اقتصادی، 

که چند سال پشت سر هم، نام سال   ها از موضوعات  کرد، مقام معظم رهبری بودند. این  کشور را درک  که این درد  کسی  اولین 
کارآفرینان ما، احترام پيدا  کم مهری دیگران به حوزه اقتصاد بود! این سال   ها،  اقتصادی انتخاب شد، به منظور جبران همان 

کارآفرین پروری نیاز داریم! کنیم. ما به  کار  کارآفرینان متخصص و معتقد به نظام  کرده اند. ما باید بر موضوع حمایت از 

که شما، صادرکننده نمونه ملی هستید، وضعیت اقتصاد ما در بخش صادرات چه طور است؟! با توجه به این   •

گراست! ما باید اقتصادمان را از درون  گرا نیست؛ درون   یكی از ضعف   های اقتصاد ما، در حوزه صادرات است. صادرات ما برون 
ج کنیم. معنی اقتصاد مقاومتی این نیست که واردات نداشته باشیم، معنایش این نیست که با اقتصاد دنیا رابطه نداشته  گرایی خار
که واردات مان باید هدفمند باشد. واردات هدفمند، محور مقاومت اقتصادی است. با واردات  باشیم! بلكه بدین معنی است 

هدفمند می    توانیم صادرات هدفمند داشته باشیم.

گر به چنین جایگاهی رسیدیم، به اقتصاد  که ارز حاصل از آن، معادل واردات مان باشد. ا ما باید صادرات مان را به جایی برسانیم 
مقاومتی دست یافت  هایم. اما متأسفانه در حوزه صادرات ضعیف عمل می    کنیم.

بيش از 10 سال است که در خراسان برای صادرات اجناس تولیدی به کشور  های منطقه، مشكل حمل و نقل ریلی داریم که هنوز 
هم این مشكل پابرجاست و برای حلش، به نتیجه ای نرسید  هایم! ما در حوزه صادرات، ظرفیت   های بالقوه بسیار خوبی داریم؛ هم 
کامل مهیا  که زیرساخت   های الزم برای رونق صادرات، به طور  کارکشته. مشكل آن جاست  بازار هدف مشتاق داریم و هم بازرگانان 

نیست.

که به امر تولید  که این روز  ها، در دنیا مطرح است. در دنیا، کسانی  کارخانه است  نكته دیگر در این خصوص، موضوع تولید بدون 
کشور ما، جای این نوع از تجارت خالی است. هنوز وزارتخانه   های  کارخانه اشتغال دارند، دارای هویت و پروانه هستند اما در  بدون 

ما، آن را به رسمی    ت نمی    شناسند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:  .19

کارخانه، خروج از رکود را تسریع می    بخشد  تولید بدون 

)فراخبر ۲۲ مرداد 1393(

کارشناسان معتقدند افزایش قابلیت   هاي تولیدي نقطه کلیدي در رقابت پذیري اقتصادي کشور  هاست. »تولید بدون کارخانه« 
کشور ما موضوعی نسبتًا جدید است؛ هدف آن  کن در  که در دنیا سال  ها سابقه دارد ال از جمله الگو  هاي تولیدي محسوب مي شود 
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کثر امكانات تحقیقاتي و تولیدي با توجه به حداقل هزینه   هاي تولیدي است. این روش از جمله روش   هاي متداولي  استفاده از حدا
کشور  هاي توسعه یافته استفاده مي شود. از جمله ویژگي   هاي این روش، احتیاج به  که در زمینه   هاي مختلف تولیدي در  است 

کمتري تولید مي شود. کمتر براي تولید محصول مشخص است و به همین دلیل محصول مورد نظر با هزینه  گذاري ثابت  سرمایه 

در این رابطه محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
گفت : امروزه مسئله بهره وري و استفاده بهینه از تمام امكانات و  کارخانه تاش دارد  که سال   هاست برای صدور پروانه تولید بدون 

کلیدي دارد. منابع تولیدي در توسعه جوامع به خصوص جوامع در حال رشد اهمیت 

کمیسیون تجارت اتاق این  گون مطرح شده است. شما هم به عنوان رئیس  گونا کارخانه در محافل  امروزه تولید بدون   •
که باید این موضوع تدوین نشده است اصواًل تولید  کنون آنگونه  کرده اید. بنظر می    رسد تا مسئله را بار  ها در محافل تخصصی مطرح 

کارخانه به چه مسئل  های اشاره دارد؟ بدون 

کید بر جایگاهیابی  کار بر پایه برون سپاری فرآیند  های تولید با تا کسب و  کارخانه استعار  های است از یک استراتژی  تولید بدون 
گذاری فعالیت  های مدیریتی  و بهره گیری از شبكه تامین و توزیع به منظور دستیابی به مزیت   های رقابتی تولید. یا به عبارت دیگر وا
گذاری ثابت و هزینه   های تولید از یک طرف و افزایش بهره  کاهش سرمایه  و عملیاتی سازمان به بنگاه  ها و شرکت  های دیگر با هدف 
وری و تمرکز روی فعالیت  های راهبردی سازمان از سوی دیگر با استفاده از نام تجاری مشخص و بهره گیری بهینه از منابع تحقیقاتی 

و تولیدی با جلوگیری از تكراری هزینه برای ایجاد امكانات و پرسنل می    باشد.

کز تولیدی موفق بوده  گیری از ظرفیت خالی مرا کارخانه، با بهره  کرده اند درتولید بدون  که اقدام به ایجاد برند  شرکت   هایی 
کارخانه شیوه نوینی برای استفاده بهینه از سرمایه  کاالیي را بنام و متعلق بخود تولید و توزیع می    کنند. تولید بدون  که  به طوری 
گذاری   های جدید  کمک می    کند تا بدون نیاز به سرمایه  گذاری   های ثابت انجام شده در بخش تولید می    باشد. در واقع این شیوه 
کنون  که هم ا کردن ظرفیت   های خالی تولید  میزان تولید یک محصول را افزایش دهیم از طرفی این شیوه باعث می    شود با پر 
کارخانه مواد غذایی ایجاد شده  کشورتعداد زیادی  بدون استفاده مانده است استیصال بيشتری ایجاد نمود. به عنوان مثال در 
گوجه فرنگی و سایر محصوالت غذایی و لوازم خانگی فعالیت می    کنند.اما به  کارونی، رب  که در بخش   های مختلفی مانند تولید ما
کنید یک صاحب برند می    آید و به  کمتری فعالیت دارند. حال شما تصور  گذاری این صنایع با ظرفیت بسیار  دلیل تكرار سرمایه 
کنند. این مسئله ضمن اینكه باعث تولید محصول آن برند می    شود،  کارخانه   ها سفارش می    دهد تا با برند او محصول تولید  این 
ظرفیت   های خالی صنایع مربوط را با حداقل نقدینگی فعال می    کند و از تعطیلی و رکود آن واحد   ها جلوگیری و اشتغال ایجاد می    شود.
کشور مادر به دلیل  که دیگر در  کنون در دنیا برند  های معروفی درزمینه خودرو و لوازم خانگی و سایر اقام مصرفی وجود دارند  هم ا
که متعلق به خود آن  ها نیست  کارخانجاتی  کشور  ها و با  کارخان  های ندارند، اما با استفاده از برند خود در سایر  هزینه   های تولید 

محصول تولید و روانه بازار می    کنند.

گفته اید.  کارخانه  گر چه امتیازات زیادی از تولید بدون  که سال  هاست مطالب و یادداشت   های شما را دیده ام ا از آنجا   •
کنید؟ کارخانه مطرح  می    خواهم بيشتر از امتیازات تولید بدون 

کسب  که می    توان الگوی جدیدی برای  کارخانه با افزایش بهره برداری از ظرفیت  های با استفاده ملی است  از فواید تولید بدون 
کند تا درآمد واحد  های تولیدی افزایش یابد، بنابراین از یک سو، توجیه اقتصادی طرح   های تولیدی بهبود یافته و از  کار معرفی  و 
کارخانه با بهره گیری از ظرفیت  های بااستفاده  سوی دیگر، مالیات پرداختی بنگاه   های تولیدی افزایش خواهد یافت. تولید بدون 
از  کرد.افزایش استفاده  از اتاف سرمایه   های ملی اجتناب خواهد  از سرمایه گذاری مجدد جلوگیری به عمل خواهد آورد و  ملی، 
ظرفیت  های بااستفاده موجب افزایش میزان بهره وری از امكانات موجود و بنگاه   های تولیدی شده، نهایتا تولید ناخالص ملی را 
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بهبود می    بخشد. با رشد تولید ناخالص ملی، رفاه اجتماعی نیز توسعه خواهد یافت و موجب حفظ و افزایش سطح اشتغال می    شود. 
کمبود نقدینگی  کارخانه باعث می    شود تا با ورود سرمایه تجار و بازرگانان به حوزه تولید، ضمن رفع مشكات  استفاده از تولید بدون 

کشور فراهم شود. تولید این دو بخش به یكدیگر نزدیک تر شده و بستر  های الزم برای افزایش تولید ناخالص ملی در 

کشور باید صورت بگیرد؟ کارخانه در  چه اقدامات حمایتي به منظور توسعه تولید بدون   •

کارخانه. با به رسمیت شناختن  که در این ارتباط مي توان صورت داد عبارتند از تسهیل فعالیت تولید بدون  برخي از اقداماتي 
این فعالیت و صدور مجوز  هاي قانوني الزم براي آن توسط وزارتخانه   ها و سازمان   ها و مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت و معادن 
کاالي تولید بر اساس محصول ن  هایي.  و تجارت محقق مي شود. رفع برخي محدودیت   هاي قانوني و صدور مجوز استاندارد براي 
از مراحل  کارخانه این بررسي مي تواند بر روي محصوالت ن  هایي در هر یک  باتوجه به فقدان خط تولید در مدل تولید بدون 
گذاري برند. گیرد.رفع محدودیت   هاي ناشي از وا انبارسازي, فروش و پس از فروش و یاروش   هاي مناسب و قابل قبول دیگر صورت 
تولید محصول توسط یک کارخانه به سفارش کارخانه دیگر و یا برند کارخانه سفارش دهنده یكي از محدودیت   هاي قانوني این گونه 
کمک   ها  گیرنده یكی دیگر از  گذاري حقوق برند توسط سفارش دهنده به سفارش  کار در برخي موارد است. عدم اجبار به وا کسب و 
کارخانه با هدف صادرات به صورت تسهیات بانكي  کنندگان بدون  گردش تولید  کمک به تامین بخشی از سرمایه ثابت و در  است. 
کشور و بهره برداري بيشتر از ظرفیت   هاي بنگاه   های  کارخانه در  با نرخ مصوب بخش تولید از عوامل موثر در رونق تولیدات بدون 

کشور خواهد بود. موجود و نصب شده در 

کارخانه انجام داده اید؟ کنون چه اقدامی     برای توسعه تولید بدون  به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان تا  •

کار خود  اتحادیه صادرکنندگان از سال  ها پيش وارد بحث تولید بدون کارخانه و برندینگ شده و پيگیری این موضوع را در دستور 
قرار داده است. در این راستا نشریه ای الكترونیكی به صورت ما  هانه توسط اتحادیه منتشر شده و آخرین دستاورد  های تولید بدون 
کارخانه با برند در دنیا و اقدامات ضروری برای تحقق این مهم در ایران را منتشر می    کند.همچنین قرار است به زودی در مشهد 
کارخانه است توسط دبيرخانه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با  که در واقع همان تولید بدون  همایشی تحت عنوان برند 

همكاری اتحادیه برگزار شود.

کارخانه شدید؟ کار و تولید وارد بحث تولید بدون  کننده نمونه ملی و چهره ماندگار  که شما به عنوان صادر  چگونه شد   •

کارخان  های داشته  کشور بدون اینكه  کاال  هایی توسط تجار این  که به پكن داشتم، متوجه شدم  من در سال 13۷0 درسفری 
کارخانه شدم لذا عاقه مندی به موضوع باعث شد تا بعد از  که متوجه بحث تولید بدون  باشند، عرضه می    شود. آن زمان بود 
گسترده و سرمایه  کنم.با فعالیت   هایی  کشور اقدام به ایجاد برند خزر روشن در تولید مواد غذایی صرفًا با هدف صادرات  بازگشت به 
کشور  ها  که مردم این  که انجام شد برند »خزر روشن« در کشور  های آسیای میانه به خوبی جا افتاد به طوری  گذاری   های قابل توجه 
کنون به عنوان یک برند خوشنام در بين آن   ها شناخته  کرده و می    کنند و هم ا از محصوالت برند »خزر روشن« استقبال خوبی 
کار متقابله با آن نیز ضعیف  که راه  گون  گونا می    شود. با این حال همین برند با مشكاتی مواجه بوده است. به عنوان مثال تقلبهای 
که برخاف قانون توسط دولت صورت می    گرفت و می    گردد از آن جمله است. با این حال  گهانی صادرات  است و ممنوعیت   های نا
کرده و باعث توسعه صادرات غیرنفتی  کارخانه عمل  همچنان برند خزر روشن توانسته است به عنوان الگوی موفقی در تولید بدون 
که بحث خروج از رکود مطرح است به نظر من تقویت این مبحث ضمن اینكه باعث فعال سازی  کنون  کشور شود. در نهایت هم ا
کمک می    کند تا  کز تولید بستر الزم برای  گردش مرا کمک می    کند تا با تامین سرمایه در  کشور می    شود،  کارخانه   ها  ظرفیت   های خالی 

کشور سرعت بگیرد. اشتغال مولد و خروج از رکود اقتصادی 
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که  از سرکار خانم علیرضایی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان  گفتگو الزم می دانم ضمن تقدیر  در پایان این 
که با  کارخانه تحمل نموده و همراهی می    کنند می    خواهم  سال  هاست پيگیری   های بنده را برای تحقق صدور پروانه تولید بدون 
که بعد از بيش  کنند این حق استان است  کارخانه در استان این افتخار را برای استان در تاریخ ثبت  صدور اولین پروانه تولید بدون 

کند. از ده سال پيگیری اولین پروانه را صادر 

بایسته   های تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی  .20

)فراخبر3 خرداد 1393(

گفته اند  تجربه نشان داده آنچه را اقتصاددانان بزرگ در خصوص پيش نیاز امنیت سیاسی و اجتماعی برای توسعه اقتصاد 
کشور از امنیت و نشاط  کامًا صحیح است. در همین مملكت عزیز خودمان هرگاه فضای سیاسی و اجتماعی داخلی و برون مرزی 
کاهش تورم را به همراه داشته شده است و برعكس هرگاه  که رشداقتصاد و  کار  کسب و  برخوردار بوده باعث ایجاد فضای مناسب 
کار تاثیر منفی گذاشته  جنجال   های سیاسی در فضای داخلی وروابط خارجی رقم خورده با فاصله بر امنیت فضای مناسب کسب و 
که با وجود در آمد  های سرشارنفتی، رشد اقتصاد متوقف و تورم و بيكاری و به هم خوردن دخل و خرج جامعه خودنمایی  به طوری 
گذاشته  که فكر می    کرد در روز والدت بزرگ عدالت خواه هستی تصمیمی    به نوشتن یادداشتی در آن مورد داریم اثر  کرده است ؛ قلم 
ارتباط آنچه نوشتیم با امروز کجاست به او گفتم موال امیر المومنین حضرت علی )ع( ازجمله راه   های رسیدن به عدالت و رفاه جامعه 
که  کار حال برای آحاد مردم معرفی فرموده اند؛ لذا امروز مناسب است بنویسم در سالی  کسب و  را ایجاد امنیت درفضای مناسب 
مقام معظم رهبری سیاست   های اقتصاد مقاومتی را اباغ و سال را به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی 
کید می    نمایند چرا عده ای که اقلیتی بيش نیستند با گفتن مطالب  اعام فرموده اند و در بياناتشان بر رفع مشكات معیشتی مردم تا
کننده فضای شفاف داخلی و سیاست   های خارجی را تیره و تار معرفی می    کنند ؛ وقتی مقام معظم رهبری با صراحت اعام  ناامید 
کرات هست  های هیچ اقدامی    بدون نظر  کرات هست  های حمایت می    کنند و رئیس جمهور محترم نیز می    گویند در مذا می    دارند از مذا
گرفت، چرا این اقلیت بر خاف آن شعار می    دهند اینان خوب می دانند دولت تدبير و امید خود را  رهبری صورت نگرفته و نخواهد 
موظف به اجرای رهنمود  های رهبری می داند؛ پس چرا شعار   هایی سر می    دهند که تاثیر فوری در تخریب فضای کسب و کار و اقتصاد 
کم درامد جامعه را دارد ؛  کشور داشته و تورم و بيكاری را افزایش می    دهد آیا رسیدن به مقاصد سیاسی ارزش تخریب معیشت اقشار 
کنند همراه می    شود. قیمت دالر  که فضای سیاسی جامعه با شعار  های ناامید  ملت سربلند ایران اسامی خود شاهد هستند هر روز 
که حق سوال از دولت و وزرا را دارند از این  کاال  های مصرفی افزایش می    یابد نمایندگان فهیم ملت در مجلس شورای اسامی    نیز  و 
گیری  کسب وکار و جلو  کشاندن آن   ها به مجلس تا چه اندازه باعث تخریب امنیت فضای  کوچک بهتر می دانند سوال از وزرا و  بنده 
ازتوسعه سرمایه گذاری در کشور می    شود نمایندگان محترم و گروه   های سیاسی توجه دارند بعضی اقدامات ضمن جلوگیری از تحقق 

کردن فضا و برگرداندن امید به جامعه می    افزاید. اهداف نامگذاری سال بر زحمت مقام عظمای والیت برای آرام 
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اخذ مالیات نباید مانع برای بخش های مولد و خدماتی باشد  .21

) اعتمادساز۲۷ خرداد 1۴00(

کند تا به بخش خصوصی  گفت: سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی تاش فراوانی می  کارآفرینان خراسان رضوی  کانون  رئیس 
کند اما ابزار این سازمان در برخی موارد اشتباه است. کمک 

کید کرد: اخذ مالیات نباید مانعی  محمد حسین روشنك در جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی تا
گر چنین شود، توسعه اقتصادی متوقف خواهد شد. که ا برای بخش های مولد و خدمات باشد 

گذاری در خراسان رضوی سخن به میان آورد و  وي در بخش دیگری از سخنان خود، از ضعف توجه به ظرفیت های سرمایه 
که به مقوله  متذکر شد: اقتصاد این خطه عمدتا بر شانه بخش خصوصی است اما در این سال ها به واسطه همین نگاه ضعیفی 
کز تولید بزرگ دولتی، باعث شده تا عمده مالیاتی که سهم استان  سرمایه گذاری وجود دارد، این شرکت ها رشد نكرده اند. فقدان مرا

ما می شود نیز از بخش خصوصی با وجود توان ضعیف و حمایت های ضعیف تر، ستانده شود.

کمال خود مصداق ندارد،  که چرا در استان خراسان رضوی  اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای تمام و   روشنك با طرح این سوال 
کنون در مرکز شهر مشهد و بافت پيرامونی حرم رضوی معطل است  گذاری از ۲۵ سال قبل تا افزود: ۵00 هزار میلیارد تومان، سرمایه 
گذار و هدررفت سرمایه او نیست. ارگان های ذی  که هنوز به ۵0 درصد پيشرفت نرسیده و هیچ ارگانی پاسخگوی معطلی سرمایه 
گذار چگونه  که حقوق پایمال شده سرمایه  که این طرح مطلوب نیست. حال سوال اینجاست  کرده اند  ربط پس از ۲۵ سال عنوان 

محاسبه می شود؟ خسارت تاخیر 1۵ ساله چطور محاسبه می شود؟

22.مقاومت اقتصاد مقاومتی بومی    در مقایسه با بنگاه داری بزرگ وارداتی »2«

کارآفرینان/ تیر 139۸ کانون  منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/سایت 

ُکر  های  غ و در سال 90، درکتاب اقتصاد مقاومتی، بنگاه داری بزرگ از نوع  کتاِب »طنز« مناظره خودرو و تخم مر قلم که سال ۸6 در 
و ژاپنی و اروپایی را به جای بنگاه داری و کسب و کار  های کوچک و متوسط بومی    ایران، نقد و هشدار داده بود )مبنی بر اینكه سیاست 
که قرار است تحت  کرد(، در بخش اول این یادداشت   ها  به حاشیه راندن اقتصاد بومی    ، خسارت غیر قابل جبرانی ایجاد خواهد 
غ منتشر شود، تاش می    کند به دالیل عدم موفقیت بنگاه داری بزرگ در اقتصاد ایران  عنوان کتاب مناظره »جدی« خودرو و تخم مر

از دوران شاه تا به حال بپردازد.

که در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران،  آنچه مسلم است از ابتدا، حتی در دوران حكومت شاه مشخص بود 
گرفته و مالكیت بخش خصوصی واقعی  که در آن بنگاه داری بزرگ محور قرار  کرده اند  کسب وکار بومی    را طوری تعریف  ویژگی   های 
گونه بنگاه   ها اجبارًا دولتی یا خصولتی و خصوصی وابسته تعریف می    شوند. ) در نتیجه نمی    توانند در برابر  در آن جایی ندارد و این 
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شوک   ها و نامایمات مقاومت داشته باشند.(

کوچک و متوسط با مدیریت بخش خصوصی می    توانند  کار   های بومی    ایران در قالب بنگاه   های  کسب و  که  این در حالی است 
کنند. به خوبی در برابر نامایمات و حتی تحریم   ها مقاومت 

کردن تعداد بنگاه   های اقتصادی و  ایران به سمت محدود  که طرفدار هدایت اقتصاد  از پيروزی انقاب اسامی    جمعی  بعد 
گذار شود  ایجاد بنگاه   های بزرگ بودند؛ چون میدانستند چناچه اختیار تصمیم گیری   های اقتصادی به استان   ها و شهرستان   ها وا
کسب و کار   های بومی    مانند  هیچگاه امكان ایجاد بنگاه   های بزرگی همچون خودرو سازی   ها و فوالد سپا  هان ممكن نخواهد شد و 
کشاورزی و صنایع تبدیلی، نساجی و صنایع وابسته دامداری و پرورش طیور و... حمایت خواهند شد،  کوچک و متوسط،  صنایع 
کشور از حوزهتصمیم گیری   های اقتصادی دور نگهداشته شوند و خودشان با  کردند تا استان   ها و مناطق مختلف  لذا تاش زیادی 

کز تصمیم گیری پایتخت، اهداِف اقتصاد ماشینی را محقق سازند و اقتصاد مقاوم بومی    ایران را به حاشیه برانند. نفوذ در مرا

مزاحم  بزرگ،  بنگاه   های  برای  را  استانی  اتاق   های  بازرگانی  داشتن کارت  بومی    ،  کسب و کار   های  به حاشیه راندن  دوستداران 
اثر گذاری خود در تشكیات مختلف میدانستند؛ لذا طرح انتقال دفتر مرکزی بنگاه   های اقتصادی )که محل فعالیت آن  ها در استان   ها 
کارت   های بازرگانی  کارت بازرگانی از اتاق تهران و یا ابطال  و شهرستان   هاست( به پایتخت را رقم زدند. تصمیم گیری و ضوابط دریافت 
کارت   های  کارت عضویت ۲۵0 هزار تومانی اتاق تهران را در برنامه خود قراردادند. همزمان، امور تجاری خود را به  گرفتن  استان   ها و 
امور  برای متولیان  آنان  از چهار چوب  ج  کردن ردپای فعالیت   های خار تا پيدا کردند  اجاره ای معروف به »یک بار مصرف« محول 

کارت   ها پيدا شوند، چیزی برای پس دادن نداشته باشند. گر صاحبان  گمرک بسیار سخت باشد، یا ا مالیاتی و بانک مرکزی و 

که در  از اهداف دیگر انتقال دفاتر مرکزی بنگاه   ها به تهران؛ فرار از شفافیت و دورماندن از دسترسی متولیان امور مالیاتی )آنگونه 
کرد. استان   ها ممكن است( و جلوگیری از زیر ذّره بين رفتن بدهكاری   های معوقه و تسهیات سنگین بانكی را می    توان یاد 

اصوال تفكر بنگاه داری بزرگ دولتی و خصولتی و خصوصی   های وابسته، تشكل   های بخش خصوصی را از آن جهت که تولید کنندگان 
که عموما خصوصی خالص  کشاورزی، اصناف و صادرکنندگان خرده پا )مانند ریلی خراسان   ها( و...  کوچک و متوسط، روستایی، 
کثریت قرار دارند، قبول نداشته و  ندارد و فقط به منظور رساندن خود به تریبون تشكل   ها به ویژه  و شهرستانی و منطق  های و در ا
که  اتاق بازرگانی، در مواردی عضویت تشكل   ها را می    پذیرند، یا خودشان تشكل ویژ  های ایجاد و از آن طریق صنایع پایين دست 

کردن خواسته   های خود قرار می    دهند. کشور را تحت فشار برای قبول  محصوالت آن  ها را مصرف می    کنند، مسئولین 

کوچک و  کنده  که در مخالفت با بنگاه داری متعدد و پرا این تفكر بدون تابلو ولی با نفوذ، برای توجیه اهداف و برنامه   های خود 
متوسط که بازمانده از اقتصاد بومی    )کاغی( ایران هستند، راه به جایی نمی    برند؛ ضمن اینكه شعار می    دهند: »چون کشور آب ندارد، 
کشاورزی داشته باشد!« از طرف دیگر می    گویند: »صنایع دستی و روستایی قدیمی    شده چرا پيگیری شود؟!«، همچنین  نباید 
که نمی    توانند سرمیز ما بنشینند، چون زبان خارجی نمی دانند! پس، وجودشان الزم  که »دامداران و مرغداران و... هم  معتقدند 
نیست!«، »تاجران نیز دالل هستند، پس چرا باید وجود داشته باشند؟« از طرف دیگر، »اصناف هم باید تبدیل به فروشگاه   های 
زنجیر  های بزرگ مانند چند نمونه دولتی و خصولتی شده و مغازه داری فراموش شود!«، »احیای وزارت بازرگانی هم مزاحم اهداف 

رسیدن به سیاست   های اقتصاد بنگاه داری محدود و بزرگ )کبكی( است؛ پس چرا باید احیا شود؟!«

از حمایت  که  گاهی خصوصی ویژه هستند، چهل سال است  که عموما دولتی، خصولتی و  صنعت خودرو و صنایع وابسته 
۴00درصدی تعرفه واردات محصوالت مشابه، سهمیه ارزی دولتی و سوخت تقریبا مجانی استفاده می    کنند، به شدت مورد حمایت 
گر وزیر از خواسته   های متولیان حوزه خودرو سازی و صنایع وابسته سر باز  که می    گویند »ا دوستداران بنگاه داری بزرگ است تا جایی 
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که در مجلس داریم برکنارش  گر تسلیم نشود با کمک افرادی  کارگر را برعلیه او و کشور می    شورانیم تا تسلیم شود و ا زند، چند میلیون 
می    کنیم.«

که اروپایی و  که خریداران نفت ایران  کرده اند  کره، سال   ها تاش و پيگیری  دوستداران الگو  های بنگاه داری بزرگ غرب، ژاپن و 
کر  های هستند، شرط خرید نفت از ایران را فروش خودرو و قطعات خودرو قرار دهند تا پول نفت به جای تامین آب مورد نیاز  ژاپنی و 

کشاورزی استان   های خشک و اقتصاد بومی    ایران، صرف بنگاه داری بزرِگ »سرهم کردن خودرو« شود.

قلم که در یادداشت سوم به تاثیر دالر  های نفتی در تقویت تفكر الگوی بنگاه   های بزرگ دولتی و خصولتی و خصوصی   های وابسته 
کوتاه به عدم موفقیت بنگاه داری بزرگ در  کوچک و متوسط خواهد پرداخت، اشاره ای  و به حاشیه راندن اقتصاد بومی     و بنگاه   های 

مقایسه با اقتصاد بومی     را الزم می داند.

این روز   ها، بنگاه   های بزرگ که دست پخت تفكر راه رفتن »کبكی« در اقتصاد ایران است با یک اخم ترامپ، تمام مقاومت خود را از 
دست دادند و منفعل شدند؛ در مقابل، اقتصاد بومی    »کاغی« با تكیه بر بنگاه   های کوچک و متوسط توانستند مشكات را کم رنگ و 
کنند بنگاه   های کوچک و متوسط بومی     می    توانند اقتصاد مقاومتی  کنند و در صادرات موفق شوند تا ثابت  نیاز   های داخلی را تامین 

را محقق نمایند.

23.»رونق تولید« و پیشگیری از انحراف

منبع: سایت محمد حسین روشنک/9 اردیبهشت 139۸

سال   هاست رهبر معظم انقاب با هدف توسعۀ اقتصادی و ایجاد اشتغال بر اساس نیاز زمان، برای سال نام اقتصادی انتخاب و 
اعام می    کنند. این اقدام هوشمندانه، تذکری مكرر به بلندای یک سال است تا همه بدانند در سال جاری باید موانع و ضعف   های 

مدیریت در حوزۀ تولید برطرف و رونق تولید محقق شود.

متأسفانه هرساله جمعی باهدف یا بی هدف، با اقداماتی بسیار سطحی، نام گذاری   ها را به سوی انحراف از هدف پيش برده و 
می    برند. مثًا نام باصابت و مهم »اقتصاد مقاومتی« درسی از قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ حضرت یوسف برای انسان   ها و به ویژه 
گر در دوران دولت   های  مسلمانان است و در ایران، با شخصیت »یوزارسیف« در یک سریال تلویزیونی به تصویر کشیده شده است. ا
که آن سریال قرآنی ساخته و پخش می    شد، برای هشتصد میلیارد دالر درآمد نفتی و غیرنفتی برنامه می    داشتیم و برای  نهم و دهم 
مقاوم سازی اقتصاد از آن بهره می    گرفتیم، امروز تحریم   های ترامپ قلدر کمتر مردم و فضای کسب وکار را آزار می    داد. افسوس که درس 
که رهبر معظم انقاب از  گرفت  کم توجهی دولت   های نهم و دهم در حالی صورت  کجا هزینه شد!  نگرفتیم و مشخص نشد آن دالر  ها 
مدت   ها قبل با نام گذاری اقتصادی سال   ها، رسیدن به اقتصاد مقاومتی را در دستورکار قرار داده بودند و در نهایت نیز سال 139۵را 

کید، اقتصاد مقاومتی نام نهادند. با تأ

البته پيش بينی می    شد این بار نیز همانند سال   های قبل، موضوع نام گذاری سال با برگزاری چند سمی    نار و جلسه و تشكیل 
که در آن   ها، وظایف عادی دولت، مجلس، قوۀ قضایيه، سازمان   ها و  ستاد  های بی برنامه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال شود 
گونه شد  و سال اقتصاد مقاومتی هم بدون اینكه آب از آب تكان بخورد، به  نهاد  ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال شود. همین 

پایان رسید.
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که در سال اقتصاد مقاومتی، به بهانۀ حمایت از تولید ملی، ناشیانه در ساختار  های بانكی و پولی دست کاری و  جالب اینجاست 
سود پس انداز  های مردم نزد بانک   ها به کمتر از یک سوم تورم کاهش داده شد. )قلم از اقدام دولت و بانک مرکزی به ترک دادن معتاد 
کرد.( آن اقدام، ارزش بدهی   های معوقۀ دولتی و  که باعث مرگ معتاد می    شود، یاد  کشور در یک شب  چهل سالۀ نظام پولی و بانكی 
کاهش داد؛ اما ارزش دالر »مرگ بر آمریكا « را نیز از 3۵00 تومان به نزدیک ۲0، 000 تومان  خصولتی و اندک خصوصی را به یک چهارم 
گربه و سگ اختصاص یافت تا در راستای رسیدن  ک خواب  رساند و در ادامه، دالر ۲0، 000تومانی با نرخ ۴۲00 تومان برای واردات خا

به اقتصاد مقاومتی، اقدامیانجام شده باشد!

گفته شود  که بهتر است  گونه خواهد شد و به بهانه رونق تولید، چند همایش و… برگزار می    شود، ستاد تسهیل  امسال نیز همین 
ستاد تسهیات بانكی برای حرف  های   ها، در چند جلسه حجمی    از نقدینگی مردم نزد بانک   ها را به باد می    دهد و تحت عنوان حمایت 
کرد سود تسهیات بانک   ها را در حدود یک  چهارم تورم تصویب و برای خاموش کردن  از رونق تولید، دولت و مجلس را وادار خواهند 
کشور پول پس اندازگذاران  که پول   های مردم را پس نمی    دهند، از خزانۀ  صدای پس اندازگذاران، مجبور می    شوند به جای بدهكاران 
کمتر از 1۵درصد تسهیات به بخش تولید اختصاص داده  که سابقه نشان داده  کنند. جالب اینجاست  نزد بانک   ها را پرداخت 
کمتر از ۵درصد واقعی در امر تولید استفاده می    شود؛ یعنی ۸۵درصد به همراه 10درصد سر از بازار ارز،  که از همان 1۵درصد نیز  می    شود 
ج درخواهد آورد و هیچ نقشی در رونق تولید و توسعۀ اقتصاد و  سكه، طا، ملک داخلی، ویای خارجی و سپرده در بانک   های خار

ایجاد اشتغال نخواهد داشت. فقط روز به روز جیب مردم ضعیف جامعه خالی و بر ثروت بخش دیگر افزوده خواهد شد.

تولید، میلیارد  ها تومان  برای رونق  که  گزارش   های متعددی در بين سازمان   ها و رسانه   ها ردوبدل خواهد شد  در این حال، 
که دیگر حوصلۀ نوشتن تكراری درد  ها را ندارد. در ادامه خواهم نوشت رونق  تسهیات پرداخت شود تا رونق تولید محقق شود. قلم 
تولید با جابه جایی ارزش پول   های مردم ممكن نخواهد شد و باید ابتدا ریشۀ رونق نیافتن تولید و رسیدن نرخ خودرو به چند برابر 
کشاورزی، معدن،  کرد. خواهم نوشت آیا میدانید علل نبود رونق تولید در بخش   های  را شناسایی و در جهت رفع آن برنامه ریزی 

کجاست؟ علل محقق نشدن رونق تولید را باید در این   ها ُجست: عمران، صنعت و از همه مهم تر تولید صادرات محور 

کرده است. فرقی ندارد،  که تمام عیار در بدنۀ بخش   های از جامعه به صورت علنی و غیرعلنی جا خوش  1. فساد، فساد، فساد 
کشوری، استانی، شهرستانی، شهری، روستایی، بنگاهی، ارزی، ریالی، سهمی      های،  همه جا هست: دولتی، خصولتی، خصوصی 
گاهی غیرقانونی  کاال با ارز ۴۲00تومانی و فروش آن با ارز 1۵، 000تومانی، قاچاق، فروش امضا به صورت قانونی پای نقشه   ها و  واردات 
با  و  وثیقه  بدون  بانكی  کان  وام   های  ۴۲00تومانی،  ارز  و  سوبسیددار  کاال  های  سهمی    ۀ  تعیين  و  خواص  کاال  های  واردات  برای 
کمک علنی به افراد و بنگاه   ها و حتی  مدارک صوری، نپرداختن تسهیات دریافتی از بانک   ها، نپرداختن حقوق عمومی    )مالیات(، 

کار خاف و…. دستگاه   های دولتی و عمومی    به منظور دورزدن قانون و انجام 

۲. حق حساب و پول توجیبی  گرفتن علنی و غیرعلنی به منظور انجام مأموریت ذاتی بعضی از مسئوالن و کارشناسان سازمان   های 
که بنگاه دار می داند  کار به جایی رسیده  دولتی و نهاد   های عمومی    از بنگاه   های اقتصادی و تولیدی. دراین باره سخن بسیار است. 
گرفت؛ لذا قبل از  کارش را خواهند  که پول توجیبی به بعضی از موظفان پرداخت نشود، بهاستناد مفاد قانونی، جلوی  در صورتی 
گرفته تا هزارمیلیارد تومان و شاید هم سه هزارمیلیارد تومان،  هر اقدامی    ، به دنبال واسطۀ پرداخت پول توجیبی، از صدهزار تومان 

می    گردد.

3. به رسمیت  نشناختن و محترم ندانستن ثروت، ثروتمند، سرمایه گذار و کارآفرین و به طور کلی اقتصاد آزاد در کشور. این موضوع 
کارآفرینی شوند؛ لذا مالكیت و مدیریت بخش بزرگی  باعث شده ثروتمندان حاضر نباشند با ثروت خود وارد میدان علنی اقتصاد و 
که ثروت و  کشور در اختیار افراد پارتی دار و رابطه دار غیرثروتمند از راه تسهیات و قرض قرار دارد؛ به طوری  از بنگاه   های اقتصادی 

کمتر پيدا می    شود. سرمایه و نقدینگِی متعلق به بنگاه دار   ها، در فضای کسب وکار 
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گذاشتن آن   ها توسط مدیران سازمان   های  کار  ۴. وجودنداشتن فضای مناسب برای جذب ثروتمند و سرمایه گذار خارجی و سر 
که از این دست، در پروژه   های اطراف حرم امام رضا)علیه السام( تعداد زیادی پيدا  کارآفرینان  دولتی و عمومی    و نابودکردن این 

می    شود.

۵. وجود مدیریت   های غیردخیل در سود و زیان بنگاه   های اقتصادی دولتی و خصولتی که نتیجۀ آن، سندسازی و ایجاد خسارت 
کشور و رونق نیافتن است؛ مانند خودروسازان. برای خزانۀ 

گاز و نیز سازمان   های متولی و غیرمتولی  6. پشتیبانی نكردن سازمان   ها و شرکت   های انحصاری دولتی چون برق، آب، فاضاب و 
کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، استاندارد و محیط زیست. از بنگاه   های اقتصادی و تولیدی. مانند جهاد 

نوشتن این بند  ها دربارۀ علل رونق نیافتن تولید و به طور کلی اقتصاد و اشتغال را پایان می    دهم تا بقیۀ مباحث را در یادداشت   های 
کارشناسان دیگر ببینیم. بعدی و نوشته   ها و  گفته   های 

از بنگاه  هاي خرد و  کرد: اقتصاد مقاومتي با حمایت  کارآفرینان خراسان رضوی اعالم  کانون  24.رئیس 
متوسط تحقق مي یابد

منبع: روزنامه ایران/۲6 اردیبهشت 139۵

کاال  های وارداتی بر روند فعالیت  های تجاری تأثیرگذار است از این رو باید با تداوم روند منطقی تعرفه   ها به توسعه  افزایش تعرفه 
کرد. تجارت کمک 

گفت وگو با ایران درباره روند صادرات  کارآفرینان خراسان رضوي با بيان این مطلب در  کانون  محمدحسین روشنك، رئیس 
که اصول تجارت را درك نكرده  کشور  هاي آسیاي میانه  که در شرایط بحران با  استان افزود: خراسان، بازرگانان و تجار بينظیري دارد 
که به هرجا  کاال مانند آب داخل رودخانه اي است  کارکرده و اغلب از شیوه   هاي انحصاري استفاده میكردند. وي ادامه داد:  بودند، 
کشاورزي و  کشور ما بجز تولیدات  شیب و حرکت داشته باشد جهت پيدا میكند و متأسفانه باید پذیرفت در چند سال اخیر در 

کشور  هاي خارجي ندارد. کاال براي صادرات به  که به صورت محدود هستند،  صنعتي 

کشور ما منابع معدني،  گفت: در  کم است،  وي با بيان اینكه در ایران امنیت و ثبات سیاسي به عنوان اصل نخست تجارت حا
گاز به وفور دیده می    شود و جوانان تحصیلكرده زیادی داریم اما با وجود تمامي این امكانات و نعمات نرخ تمام شده  نفت، آب، 

کاال  هاي تولید شده از همه جاي دنیا در ایران باالتر است. 

کشور چین مواد اولیه تولیدات خود را از ایران تهیه میكند و پس از فرایند  کارآفرینان خراسان رضوي اظهار داشت:  کانون  رئیس 
کاالي خارجي را  کاالي داخلي در این شرایط توان رقابت با  کشور میشود بنابراین  تكمیل، با افزایش 30 درصدي تعرفه بار دیگر وارد 

ندارد.

کثر  کاال به ایران از ا کشاورزي مشهد افزود: میانگین تعرفه واردات  کمیسیون تجارت اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و  رئیس 
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کاال  هاي وارداتي است و بستري براي  کننده  کشور ما مصرف  که  کشور  هاي دنیا باالتر است و این موضوع نشان دهنده این است 
کاالوجود ندارد. تولید به منظور صادرات 

کشور نبود عرضه، فروش و قیمت  کشور به سرمایه و تسهیات بانكي نیاز ندارد بلكه مشكل عمده   روشنك ادامه داد :تولیدات 
تمام شده باال کاال  هاست و ما براي حمایت از تولیدات داخلي نیاز به تعیين تعرفه داریم تا واردات به کشور کاهش یابد و شاهد عرضه 

صادارت باشیم. 

گفت : تشكیل ستاد توزیع تسهیات، از اجراي طرح اقتصاد مقاومتي به معني واقعي آن جلوگیري میكند و در حال حاضر  وي 
حمایت از طر ح  هایي صورت میگیرد که هیچ گاه در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي ندارد و از تولیدکننده واقعي در حوزه   هاي دامداري، 

صنایع کشاورزي و قالیبافي حمایت نمیشود.

گذشته  رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اظهار داشت: حمایت اخیر دولت بویژه استانداري در حوزه صادرات در یك سال 
گذشته و در دولت قبل صورت میگرفت، صادرات به جنب و جوش و  گر همین حمایت  ها از حوزه صادرات در 3سال  بينظیر بوده و ا
شكوفایي چشمگیري میرسید، اما متأسفانه در این دوره با وجود حمایت  هاي دولت چیزي براي صادرات با توجه به نرخ باالي ارز 

نداریم و یارانه   هاي دولتي به صادرات تعلق نمیگیرد.

کاال  هاي داخلي است. گام نخست، شناخت عوامل قیمت تمام شده تولیدات  کرد :راهكار  هاي توسعه صادرات در  وي تصریح 

کمیت یكپارچه برخوردار است، گفت:  رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به اینكه کشور از قشر جوان و تحصیلكرده و حا
کاال  هاي خارجي باالتر است و دیوار تعرفه   ها هر روز بلندتر  با وجود شرایط مساعد باز هم قیمت تمام شده تولیدات داخلي نسبت به 

که مشكل باید ریشه یابي شود. میيابد و این باعث میشود صادرات به نقطه صفر برسد و در چنین شرایطي است 

کرد: براي رقابت  گیر، تسهیات بانكي و نرخ نقدینگي باالست، اضافه  کشور، قوانین دست و پا وي با بيان اینكه مشكات اصلي 
که با تشكیل  کاهش رساند چرا کاال  هاي خارجي، هر مجموع   هاي باید منفعت خود را از این عرصه به  کردن تولیدات داخلي با 

کید رهبري است، دست یافت. که مورد تأ ستاد  هاي توزیع تسهیات نمي توان به اقتصاد مقاومتي حقیقي 

گفت: وي با بيان اینكه اقتصاد مقاومتي با حمایت از بنگا ه  هاي خرد و متوسط تحقق می    آید، 

که نقشي در تحقق اقتصاد  کننده و سربار جامعه هستند  کم دریافت میكنند، مصرف  که تسهیات بانكي با بهره اي  بنگا ه   هایي 
مقاومتي نخواهند داشت.
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که با ریسک مال و جان خود برای  25. تبریک به سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی ایران اسالمی،    همان هایی 
توسعه صادرات و ایجاد اشتغال درکشور تالش می    کنند.

۲۷ آبان 139۵

که به صادرکنندگان تبریک می    گویند و همه درسالنی جمع می    شوند  امروز را روز ملی صادرات نامیدند تنها خوبی امروز آن است 
که چند سال است می    گویند و خود می دانند تكراری بوده و حاصلی نداشته و نخواهد  تانمایشی تبلیغاتی برگزار وحرف  هایی بگویند 
داشت دولت جناب روحانی خود به خوبی می داند سیاست   های اقتصادی ضدتورمی    اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، 
گردیده  گاز، حمل و نقل، بهره بانكی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگرباعث  ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، 
کاال  های تولیدی به مقصد تولیدات دیگر  کاال  های تولید داخل انگونه افزایش یابد که کشور ایران به تدریج از مبدا  قیمت تمام شده 
کنند ایرانی را  کاال مصرف  که دولت مجبور شده با افزایش تعرفه وتشكیل تیم   های مبارزه باقاچاق  کشور  ها تبدیل شود. تا جایی 
کند.البته دولت خود می داند دریافت تعرفه بيشتر و  کثر کشور  های جهان  وادار به خرید نیازمندی خود با باالترین قیمت نسبت به ا
مبارزه با قاچاق باهدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی بجز باالبردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت مگر برای 
گران  کاال  های  که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینكه دیگر در بازار  های هدف صادراتی جایی برای  کاال مانند خودرو  چند 
کثرا یا دستندرکار خودرو سازی هستند و یا پتروشیمی    و چند  قیمت ایرانی باقی نمانده است.جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که ا
صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت انحال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه ))همچون تقسیم اراضی زمان شاه(( 

کردند. کشورمتاشی  گذاشته و نیرو  های با تجربه و تخصص حوزه تجارت  به اجرا 

متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیرومشاورانش 
گرچه باید جدا از هم عمل کنند لیكن نتیجه  گانه و مكمل یكدیگرند بوده که ا حمایت کردند، غافل ازینكه تجارت و تولید دو بال جدا
کنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش  کشور را به همراه دارد، ا بال زدن این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت 
کشوربهراه  کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه ای برای تولید  ج  و حامیان سیاست از دور خار

داشته است.ایا متاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است 

کارخانه و بنگاه تولیدی  ایا این سیاست  های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است. آیا تعطیلی اشكار و پنهان هزاران 
کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف  کشور و  کاال به  و افزایش سرسام اور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق 
صادراتی حاصل این سیاست  ها نبوده است. مگر نه اینكه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بيش از صد میلیارد دالر صادرات غیر 
گزاری نشده بود. چرا وزیربا تجربه حاضر نیست به شكست سیاست   های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف  نفتی برای امروز هدف 

کشور قرار دهد. کند و با تغیيرسیاست   ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فراروی اقتصاد 

چرا جناب رئیس جمهور که از دوسال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست   های وزیر عزیز و با سابقه خود شد و بار  ها صدای افراد 
باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شكل جدید وزارتخانه ))بهم چسبانده شده صنعت، معدن و تجارت پاره پاره شده(( 
را شنید توجه نكرد و نمی    کند ایا اقتصاد کشور مجبور است نابودی را به بهای احترام برای رئیس ستاد انتخابات رئیس جمهور تحمل 
که بجز با قبول  کشور حال بدی دارد  که اقتصاد  کند.جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم ازجمله من و قلم چرا توجه 

تحول اساسی و انقاب اقتصادی دارویی محتمل نیست.برای ر  های اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل الزم است:

گذشته افزایش یابد. -  نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال 

کاهش یابد -  هزینه   های اضافی تحمیل شده به تولید به فوریت 
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گرفته شود. کشور احیا و تقسیم اراضی ان پس  -  حوزه تجارت 

-  به اقتصاد خارجی همچون سیاست خارجی نگاه شده و توسعه تجارت در دستورکار وزارت امورخارجه قرارگیرد.

-  به جای دریافت تعرفه از وسائل حمل و نقل عمومی    بخصوص حمل بار به این بخش سوبسید داده شود.

کوچک و متوسط حمایت شود. -  به جای حمایت از بنگاه   های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و...از بنگاه   های 

کارخانه(( به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت  -  بنگاه   های تولیدی صادرات محور وتولید با برند ))تولید بدون 
شود.

گذشته دلجویی شود. -  از صادرکنندگان زیان دیده از سیاست  های دولت درسال   های 

-  بخش خصوصی بصورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود.

گرنه رکود و بيكاری سیاه چاله ای  گیرد و  -  و درنهایت نگاه به حوزه اقتصاد همانند سیاست خارجی و فرهنگ مورد توجه قرار 
که دوری از ان غیرقابل امكان خواهد بود. شده 


