در صفحه  4بخوانید
استاندار خراسان رضوی:

انتخاباتی
یادداشت
داغهای

سوتآغازرقابتهایانتخاباتی
هفته گذشته آبستن اخبار داغ انتخاباتی بود .هفته ای که رایزنی
ها برای شــکل گرفتن ائتالف های انتخاباتی به اوج خود رســید و
خبرهایی از دلخوری و حتی بگومگوی فعاالن اقتصادی و صنعتی
هم به گوش رسید .اتفاقاتی که در هفته های پایانی بستن لیستها
تا حدودی طبیعی اســت اما آنچه دوره نهم انتخابات اتاق را جذاب
تر کرده است عدم اشتراک دو لیست اصلی و صف آرایی تمام قد دو
طیف مقابل هم است.
نام ائتالف های «اتاق تصمیم ســاز» و «تغییر و توسعه» بیشتر به
چشــم می خورد و این صف آرایی اصلی را می توان با نگاه کردن به
صفحه اول روزنامه قدیمی شهر هم فهمید.
آنجا که صفحه اول نشریه محلی خراسان رضوی در نیم تای پایین
صفحه به دو قسمت مساوی تقسیم شــده و اسامی  30نفر متمایز
شده اســت .تمایزی که با دیدن اســامی رئیس و نائب رئیس اتاق
بازرگانی خراسان رضوی در دو لیست بدون اشتراک ،تنور انتخابات
را داغ تر کرده است.
از جملــه داغ ترین های هفته پیش شــنیده ها دربــاره دعوا و
مرافعه پیش آمــده در خانه صنعت بود ،بر اســاس اخبار موثق در
میانه رایزنی ها اختالف بین دبیر و رئیس این خانه باال گرفته است
و حتی شنیده شــد که قرار اســت دبیر جدیدی برای این تشکل
معرفی شود.
خبــری که در گروه های تلگرامی پیچیده بود و با مشــاجره لفظی
شکل گرفته بین اعضا در جلسه روسای انجمن های صنایع همگن
با حضور ارکان خانه صنعت خراسان تقویت شــد اما گویا ماجرا با
پادرمیانی عقــای جریان ختم به خیر و منجر به ابقای آقای دبیر و
ارائه لیستی واحد شد.
بازار نقل قول های انتخاباتی که از هفته گذشــته داغ شده بود و
صفحه تلگرام هر فعال اقتصادی حاال میزبان چند گروه جدید شده
است؛ لحظه به لحظه آدم های جدید اضافه می شوند و خالصه وزن
کشی مجازی حول محور عدد اعضاء ادامه دارد.
به طور مشخص دو ائتالف اصلی گردانندگان  2گروه اصلی تلگرامی
هســتند و نامزدان انتخابات هم با شناسه خودشــان و یا از طریق
دوستانشان برای خودشان در هر دو گروه تبلیغ می کنند.
ادامه درصفحه 2

ویژه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی
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سید محمد بحرینیان در نشست «کارگزاران»
به «نقش سمنها در توسعه اقتصاد» پرداخت

معنایتوسعه
چیست؟

دنیایاقتصاد -عصراولینروزاسفندماهامسال،دفترحزبکارگزارانسازندگی
خراسانرضوی،میزبانبرخیازفعاالناقتصادیبود؛دراینجلسهکهباموضوع
«نقشسازمانهایمردمنهاددرتوسعه»برگزارشد،سیدمحمدبحرینیان،عضو
هیاتنمایندگانومدیردفترپژوهشهایاقتصادوتوسعهاتاقبازرگانیخراسان
رضویبهتشریحمطالعاتخوددرخصوصتوسعهکشورهاییچونکرهجنوبی،
ترکیه ،مالزی و ...و مقایسه میزان توسعه یافتگی ایران با آنها و دلیل عقب ماندن
ایرانوبرخیکشورهاازمسیرتوسعهدنیاپرداخت.بحرینیانکهدرگزارشهای
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق ،قریب به 7دهه سیاستگذاری ،تصمیم
گیری و تصمیم سازی را زیر ذرهبین قرار داده و به گفته خودش در آینده نزدیک،
حدود 12گزارشازســویایندفترمنتشرخواهدشــد،بهدنبالنشاندادن
تصویری جامع ازســیمای اقتصاد در حدود يك سده تصميمگيريها و چرایي
توسعهنيافتگيدرایراناست.اودراینگزارشهاراهحلهاياجرایيوپيشنهادي
خودراباجزئياتامكانپذيربیانمیکند.اینعضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانی
خراسانرضویکهبرایحضوردرانتخاباتنهمیندورهپارلمانبخشخصوصی
ثبتنامنکرده،دراینجلسه،دلیلعدمکاندیداتوریخودرافعالیتدرسهدوره
هیاتنمایندگاناتاقدانستوگفت...:
ادامه در صفحه 4

رقابتانتخاباتاتاقبازرگانی آغازشد

شافعی و حسینی سرلیست دو ائتالف اصلی
صفحه 4

بررسی اقدامات دوره هشتم اتاق بازرگانی و انتظارات از نمایندگان دوره نهم در میزگرد انتخاباتی دنیای اقتصاد:

چانه زنی برای گرفتن اختیارات بیشتر

در تازه ترین نشست اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق
خراسان رضوی تاکید شد

بسترسازیبرایتقویتپارلمانبخشخصوصی
صفحه 4

رئیسکانونکارآفرینانخراسانرضوی:

ممنوعیت صادرات خالف قانون است
صفحه 2

صفحه 2و3

عکس :زهرا اعیانی  /دنیای اقتصاد

حضورفعاالنهدرانتخاباتاتاق،
بهتحققبرنامههایاقتصادی
استانکمکخواهدکرد
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ویژه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی
داغهای انتخاباتی

سوت آغاز رقابتهای انتخاباتی

تا اینجای کار تنها یک نامزد است که تیزر تبلیغاتی ساخته و بقیه
فعالبهانتشارنقلقولهایهمراهباعکسوپوسترهایانتخاباتیاکتفا
کرده اند .ائتالف جدیدی با نام «حامیان مدیران نقش آفرین» هم فعال
با تنها یک نامزد اعالم موجودیت کرده اســت و کانالی با همین نام به
تبلیغات برای نامزد مورد اشــاره حول محور صادرات خدمات فنی و
مهندسیمشغولاست.
دعوت بــه مدارا و رعایت اخالق ،عدم ســهم خواهی ،در کنار لزوم
جوانگرایی در اتــاق و انتقاد از عملکرد اتــاق بازرگانی در حوزه های
مختلف از جمله کلید واژه هایی اســت که روی آنها مانور می شود و
جالب اینجاســت که این انتقادات از ناحیه بعضی نمایندگان فعلی
هیات نمایندگان هم مطرح می شــود ،مشابه آن چیزی که در فضای
سیاسی کشور هم مشــاهده می کنیم که نمایندگان مجلس و دیگر
ارگان های مشــورتی و نظارتی از عملکرد خودشان گالیه می کنند.
اما تالش برای جوانگرایی اتفاقی اســت که ردپای آن تقریبا در هر دو
لیست مشاهده می شــود و با اینکه بازهم میانگین سنی ترکیب 15
نفره هر دو لیســت تغییر چندانی نکرده است اما به نظر می رسد کفه
ترازوی جوانگرایی به سمت ائتالف «اتاق تصمیم ساز» با سرلیستی
غالمحسین شافعی سنگینی میکند و البته هر دو ائتالف نام یک زن را
میان کاندیداهای خود قرار داده اند که تغییری نسبت به تنها یک زن
عضو هیات نمایندگان در دوره پیشین ندارد و به نظر می رسد دغدغه
هایعدالتطلبانهجنسیتینقشچندانیمیانفعاالناقتصادیبازی
نمی کند که البته این موضوع نشات گرفته از ترکیب جنسیتی فضای
کسب و کار و صاحبان صنایع است و شاید مطالبه ای باشد برای وقتی
دیگر.
خبر آخر اینکه روز شــنبه قرار بود بر اســاس دســتور رئیس اتاق
بازرگانی ایران اسامی همه واجدان شــرایط رای دهی روی وبسایت
اتاق بازرگانی قرار بگیرد که تا لحظه تنظیم این مطلب هنوز این اتفاق
نیفتاده است .واجدان شرایطی که طبق آئین نامه جدید اگر شخص
حقوقی باشند الزم است حدقل  18ماه و اگر حقیقی باشند  12ماه به
صورتمستمرکارتبازرگانیداشتهباشند.
از امروز هر روز در ســتونی با عنوان «داغ های انتخاباتی» به متن و
حواشی انتخابات اتاق می پردازیم و تالش می کنیم تا شما را در جریان
اتفاقاتمهمانتخاباتیترینهفتهفعاالناقتصادیقراردهیم.

امورآگهیهای
روزنامه دنیای اقتصاد
درمشهد

0912 419 86 35

«عملکرداتاقبازرگانیونقاطضعفوقوتآن»،
نخستین سوال این میزگرد بود؛ مهمانان حاضر در
این نشست در پاســخ به این سوال متفقالقول از
نبود اختیارات اتاق بازرگانی در حوزه اجرا و ناکافی
بودنمیزانبهبازیگرفتنپارلمانبخشخصوصی
از سوی دولت سخن گفتند؛ سیادت معتقد است
انتظارات فعاالن بخش خصوصی باید براســاس
اختیارات اتاق باشد ،امتی بر این باور است که چون
بخش خصوصــی از نظر دولت کوچــک به نظر
میرسد ،مشارکتهایش تاثیری ندارد و رخصت بر
لزوم اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی تاکید
می کند و صفار عملکرد اتاق بازرگانی مشــهد در
ارتباط با دیگر تشکلها را مطلوب ارزیابی می کند.
در ادامه ،مشــروح پاســخ مهمانان میزگرد به
نخستینسوالرامیخوانید:
سیادت :اتاق به عنوان پارلمان بخش
خصوصی قرار بوده که تشکل تشکلها
باشــد .برای ارزیابی نحــوه عملکرد
هیات نمایندگان در این دوره و پیش از
آن ،باید بــه جایگاه و حدود اختیارات
این هیات توجه شــود .در یک نگاه کالنتر باید به حدود
اختیارات اتاق و بخش خصوصی مورد بررسی قرار دارد؛ با
نگاه موجــود ،نگاه تصمیمســازی و مشــارکت بخش
خصوصی در حاکمیت وجود نداشــته و هنوز هم ندارد.
بنابراین در اتاق قرار اســت به رئوســای سه قوه مشاوره
دهیم.
در قانون بهبود مســتمر فضای کسبوکار که در دوره
پیشین به تصویب رسید ،مجلس شورای اسالمی اقدام
بزرگی انجام داد ،اما آییننامه اجرایی بســیاری از مفاد
این قانون تاکنون ابالغ نشده است .اگر این قانونی اجرایی
میشد ،الاقل آن اشتباهات فاحشی که دولت در ابتدای
ســال جاری برای مســاله ارز گرفت ،اتفاق نمیافتاد.
چراکه در جلســات مکرر با بانک مرکزی و وزارت صمت
داشتیم ،نظرات خود را اعالم کردیم اما متاسفانه پس از
گذشت  ۱۰ماه باری دیگر همان نتایج حاصل شده است.
زیرا دولتمردان ما به طور کامل به مشاوره های دلسوزانه
بخش خصوصی توجه کافی ندارند.

سیادت :اینکه نحوه عملکرد اتاق را قابل
قبول ارزیابی کردم به این معنا نیست که
کوتاهی و غفلتی صورت نگرفته چراکه در
هر کاری کوتاهی و غفلت وجود دارد و ما
در اتاق بعضا دچار تضاد منافع هستیم زیرا
برخی اعضای اتاق منافع خود را در یک
نوع سیاست و برخی دیگر در نوع دیگری
از سیاست این منافع را میبینند
در این دوره کمیسیونها نسبت به دورههای پیشین
شاهد تغییرات اساســی و بنیادی بودند؛ یعنی سازمان
کمیسیونها را منسجم کردیم و از سویی دیگر واحدی
به عنوان امور کمیسیون ها وجود دارد که با تالش های
بی شمار آقای طیبی ساماندهی کمیسیونها انجام شد
و البته در این دوره از حضور ایشان بهره نخواهیم برد زیرا
ثبت نام نکرده اند.
البته اینکه اقتصاد و سیاســت ما مبتنی بر مرکز است
یعنی بیشــتر تصمیمات در مرکز نهایی میشــوند ما
نمیتوانیم بگوییم که چه میزان کمیســیونها توانستد
مفید واقع شــوند چراکه بیشتر مسائلی که گریبان گیر
ما شده ،ناشــی از مشکالت ســاختاری و سیاستهای
مرکزی است.
البتــه اینکه نحوه عملکرد اتــاق را قابل قبول ارزیابی
کردم به این معنا نیســت که کوتاهــی و غفلتی صورت
نگرفته چراکه در هــر کاری کوتاهی و غفلت وجود دارد
و ما در اتاق بعضا دچار تضاد منافع هســتیم زیرا برخی
اعضای اتاق منافع خود رادر یک نوع سیاســت و برخی
دیگر در سیاســت دیگری میبینند اما اگر سیاســتها
درســت باشــد ،به جایگاه اتاق بیشــتر توجه شود و در
تصمیمسازی ها مشــارکت داده شود ،حس مسئولیت
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اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
امتی :پیش از پاسخ دادن به عملکرد
هیات نمایندگان باید درک و شناخت
کاملی از خود اتاق داشــته باشــیم تا
بتوان در خصوص نحوه عملکرد هیات
نمایندگان قضاوت کرد .در بسیاری از
کشورهایی که پایه اقتصادی درستی را دارند ،ساختار و
اساس موضوعات اجتماعی ,سیاسی ،اقتصادی است که
کارگــزاران و عوامل خود را هدایت میکند اما نقصی که
در ســاختار ما وجود دارد این است که پایه و نقشه راهی
نداریم تا اقتصاد خود را بر آن بنا کنیم.

بررسی اقدامات دوره هشتم اتاق بازرگانی و انتظارات از ن

چانه زنی برای گرفت

امتی :اینکه چرا خروجی الزم را کسب
نکردیم به دو علت باز میگردد؛ اولین
عامل آن این است که تعامل و اعتمادی
میان بخش خصوصی و دولت ایجاد نشده
و ریشه این امر نیز میتواند آن باشد
که دولت صاحب ثروت عظیمی است به
طوریکه  70تا  80درصد اقتصاد کشور را
دست آن قرار گرفته است
هنگامی که ســخن از نحوه عملکرد هیات نمایندکان
اتاق میشود در واقع درباره نحوه عملکرد افراد صحبت
میکنیم .افرادی که در حوزه های خصوصی و بنگاه های
اقتصادی خود اقدامات بسیاری را انجام دادند و اشخاص
توانمند و نخبهای هستند اما اینکه چرا خروجی الزم را
کســب نکردیم به دو علت باز میگردد؛ اولین عامل آن
این اســت که تعامل و اعتمادی میان بخش خصوصی
و دولت ایجاد نشــده و ریشــه این امر نیــز میتواند آن
باشــد که دولت صاحب ثروت عظیمی است به طوریکه
 70تــا  80درصــد اقتصاد کشــور را دســت آن قرار
گرفته است.
مدعی هســتیم که ترانزیت برای کشور منفعت دارد؛
دولت با محاســبات خود به این نتیجه میرســد که با
فروش نفت در مــدت زمان کمتری میتواند درآمدهای
بیشتری را کســب کند در حالیکه دولت ابراز الزم را در
اختیار بخش خصوصی قرار نمیدهد و از ســویی دیگر،
آنقدر بخش خصوصی کوچک به شمار میرود که نظرات
آن به چشــم نمیآید .در نتیجه اگر در هیات نمایندگان
هرگونه افرادی با توانمندهای متفاوتی باشند ،تا زمانی
که دولت به این مســاله توجهی نداشته باشد ،همچنان
مشــکالت بر قوت خود باقی خواهند ماند .هنگامی که
میزان درآمدهای نفتی در دولتها کاهش پیدا میکند
میزان مشارکت ،توجه و تعامل با بخش خصوصی بیشتر
میشــود در صورتی که اگر میــزان درآمدهای دولت از
نفت افزایش یابد ،این میزان تعامل و مشــارکت کاهش
پیدا میکند.
دومین عامل نقشــه راه اســت؛ حتی اگر اولین عامل
یعنی مشکالت از سوی دولت مرتفع شود ،اگر یک نقشه
راه و نظام جامع نداشــته باشــیم و از سوی دیگر بخش
خصوصی و دولت به وظایف خود واقف نباشند ،نمیتوان
راه به جایی برد به طوریکه جزیرهای عمل کردن وگاهی
مداخله در امور یکدیگر روی می دهد که منجر به تخریب
میشــود .البته با توجه به اینکه یکــی از اعضای هیات
نمایندگان در حوزه حمل ونقل حضور داشــت ،شاهد
اقدامات موثری در این حوزه بودیم.

صفار:اگر قرار است ایرادات را بیان کنیم،
در کنار آن ،نقاط قوت نیز باید گفته
شود .اتاق بهترین تعامل با انجمنهای
زیر مجموعه خود دارد؛ امروز نمایندگان
بخش خصوصی در جلسات افرادی با
اطالع هستند و در حرفه شان تخصص
دارند .این امر یکی از اقدامات فوقالعاده
اتاق به شمار می رود

دنیای اقتصاد -انتظار نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات
زهرا صفدری -افسانه آشفته
خبرنگار
نمایندگان اتاقهای بازرگانی برای تبلیغات به پایان رســید
و داوطلبان از جمعه گذشته به طور رســمی تبلیغات خود را آغاز کردند؛ تب و تاب
کاندیداها برای قرارگرفتن روی  15کرســی هیات نمایندگان اتاق مشهد به خوبی
مشهوداستوتنورانتخاباتدرخراسانرضویگرمشدهاست.
به همین منظور و برای آشــنایی با برنامه ها و نظرات نامزدهای انتخابات پیش رو
رخصت :در خصوص عملکرد اتاق در دوره هشتم
باید ابتدا میزان اختیاراتی که دولت در اختیار بخش
خصوصی قرار داده را مورد بررسی قرار داد و از سوی
دیگر ،باید دقــت کرد که دولت چقــدر به نظرات
بخش خصوصــی توجه کــرده اســت .در حوزه
تصمیمگیری ســهم دولت  ۷۰درصد بوده و تنهــا  ۳۰درصد بخش
خصوصی تصمیمگیری میکند .اما به عقیده من ،باید این امر برعکس
شود به طوریکه باید  ۷۰درصد تصمیمگیریها توسط اتاقهای کشور
انجام شود و دولت نیز به عنوان یک ناظر اصلی و واقعی بر امور نظارت
کند .چهل سال از انقالب اسالمی می گذرد اما تا کنون نیز نتوانستیم
نقش دولت را در اقتصاد کمرنگ کنیم؛ برای آنکه بتوانیم اقتصادی پویا
داشته باشــیم و با اقتصاد جهانی مرتبط شویم ،باید بخش دولتی در
اقتصاد کمرنگ شود و حضور بخش خصوصی را در این عرصه جدیتر
بگیریم.

میزگردهایی با موضوع «اتاق بازرگانــی؛ ا
تشکلهای بخش خصوصی خراسان رضوی
اولین نشست از نظرتان می گذرد« .چگونگ
ضعف و قوت آن ،نقش اتاق در ارتباط با تش
حال حاضر بخش خصوصی خراسان رضوی
میزگردبود.

حاکمیت به تعامل با بخش خصوصی است.
برای اولین بار سال گذشــته رهبر انقالب مسئوالن را به شنیدن
حرف اتاق بازرگانی ملزم کردند و شــاید در گذشته چنین تاکیداتی
نداشتیم .به هر حال شرایط به گونه ای است که دولتمردان مجبورند
به پتانسیلهای عظیم مردمی بازگردند ،این پتانسیلها توسط اتاق
بازرگانی و تشکلها نمایندگی میشود.

سیادت :برای اولین بار سال گذشته رهبر انقالب
مسئوالن را به شنیدن حرف اتاق بازرگانی ملزم
کردند و شاید در گذشته چنین تاکیداتی از سوی
ایشاننداشتیم.
به هر حال شرایط به گونه ای است که دولتمردان
مجبورند به پتانسیلهای عظیم مردمی بازگردند ،این
پتانسیلها توسط اتاق بازرگانی و تشکلها
صفار :شــاید به هیــات نماینــدگان دوره پیش
نمایندگیمیشود
انتقاداتی وارد شده اما غیرمنصفانه است که عملکرد

مثبــت آنها را نیــز حمایت نکنیم .اگر قرار اســت
ایرادات را بیان کنیم ،در کنار آن ،نقاط قوت نیز باید
گفته شــود .اتاق بهترین تعامل با انجمنهای زیر
مجموعه خود دارد؛ امروز نمایندگان بخش خصوصی در جلســات،
افرادی با اطالع هستند و در حرفه شان تخصص دارند .این امر یکی از
اقدامات فوقالعاده اتاق به شمار می رود.
کمیســیون معدن یکی از فعالترین کمیسیون ها بوده و امیدواریم
در چهار ســال آینده کمیســیونی فعالتر و کاراتر داشــته باشــیم.
یکی از اقداماتی که باید کمیســیون معدن انجــام دهد ،ایجاد کانال
ارتباطی با سرمایه گذار خارجی است .همچنین تا جایی که میشود
باید واســطهها را حذف کرد تا قیمت تمام شــده برای مصرف کننده
مناسبتر باشــد و از طرفی دیگر ،معدنکار سود بیشتری کسب کند.
البته جای بسیاری از تشکل ها در اتاق خالی است که باید در این زمینه
فعال تر عمل کند تا بتوانیم جامعه کامل تری داشته باشیم.

دومین ســوال میزگرد درباره «مهمتریــن اقدامات اتاق
بازرگانی در 4سال اخیر و در دوره هشتم هیات نمایندگان» بود
کهحاضرانبهبیاننظراتشاندراینزمینهپرداختند؛
سیادت :در تغییرات سرعت داشتیم و این سرعت
نیز در جهت مثبت بوده است اما شاید آن سرعت
دلخواه و قانــع کنندهای برای خــود ما به عنوان
هیات نمایندگان و ذینفعان در بیرون نبوده و در
این راستا باید تالش بیشتری صورت گیرد و برخی
از تغییراتی که در ترکیب این هیات نمایندگان و یا این گروه تصمیم
سازی مبتنی بر این مساله باشد .چرا که به عقیده برخی از دوستان
ممکن است جایگزینی نیروهای جوان و متفاوت در این مساله مفید
واقع شــود .امیدوار هستم که به دو دلیل دوره آینده دوره متفاوتتر
نســبت به دورههای پیشــین باشــد؛ اولین دلیل آن باور دولت و

بــه عقیده من ،اتاق در چند حوزه رشــد مناســب تری داشــته
اســت؛ در حوزه آموزش ،اقدامات بســیار مطلوبــی صورت گرفت.
در این حوزه اســاس کار ما درآمدزایی نبوده و در بســیاری از موارد
یارانههایی دادیم و برای اقشار مختلف ،ذینفعان اتاق و حتی جوانان،
استارتآپها و شــرکتهای دانش بنیان زمینههایی را فراهم کرده
و دورههــای کوتاه مدت ،میــان مدت و دراز مــدت طراحی و اجرا
کردیم .برخــی از دورههای خود را با دانشــگاههای بیرونی و معتبر
دنبال می کنیــم .همچنین بحث آموزش مجازی را به صورت جدی
برنامه ریزی کردیم و ایــن امر در دوره بعدی این امر توســعه پیدا
خواهــد کرد .همچنین یــک بانک اطالعاتی ایجــاد کردیم و تمام
پژوهشهایی کــه در اتاق و یا بیرون از آن صــورت گرفته ،را جمع
و تالش کردیم تا از دوباره کاری و یا کارهای ســطحی و نمایشــی
خودداری کنیم.
بخش اطالع رســانی و روابط عمومی اتاق مشهد در این اواخر به
شدت متحول شــده است .در دورههای پیشــین ضعفهای بسیار
جدی وجود داشــت و البته همچنان بر این باور هســتیم که در این
مساله ضعف داریم .اما به طور کلی در اطالع رسانی و ارتباط با اعضا
اتاق بهتر عمل کرده است و با تغییراتی که اخیرا اعمال شده ،امیدوار
هستیم چاالکی را در این حوزه شاهد باشیم.
در این اواخر گرایش بیشــتر سمت و ســوی جوانان،شرکتهای
دانش بنیــان و زنان کارآفرین بوده اســت و نــوع حمایتهای که
تشــکلها در ایــن چهار ســال صورت گرفــت ،در هیــچ دورهای
از اتاق انجام نشــده بــود و به جــرات میتوان گفت کــه اقدامات
ایــن دوره بــا دورههای پیشــین برابــری میکند؛ علــت آن نیز
حمایتهای اتــاق ایران از تشــکل ها بــوده چراکــه درآمدهای
اتاق مشــهد بســیار محدود اســت و گاهی نمیتوانیم یک ســوم
هزینههای جاری خود را تامین کنیم و از اتــاق ایران در این زمینه
کمک می گیریم.
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بازرگانی این امر میسر اســت .هیات نمایندگانی که در
بخش صنعت فعالیت دارند ،با این مســاله مواجه شدند
و باید بتوانند راهکارهای مناســبی برای دولت تدوین
کنند و دولت را قانع کنند که این بهره  ۱۸درصدی برای
صنعت و صنعتگر زهر است.
سیاستهای بانکی جدید یعنی کاهش سود سپرده ها
و اخذ مالیات از این ســپرده ها باعث می شود که مردم
سرمایه های خود را به ســمت تولید و صنعت بیاورند،
امیدوارم اتــاق بازرگانی با تصمیمات شایســته دولت
را یــاری دهد تا بهره بانکی بــرای صنعت کاهش یابد تا
شاهد روزی باشیم که سپردهگذاران ما سرمایه هایشان
را به ســمت فضای کســب و کار بیاورند و اگر مشکالت
تولید و صنعت مرتفع شــود ،مردم به سرمایهگذاری در
حوزه عالقهمند خواهند شد.

تن اختیارات بیشتر

عکس :زهرا اعیانی  /دنیای اقتصاد

صفار :یکی از مشــکالت اســتان،
ســازمان تامین اجتماعی اســت؛ به
جرات میتوان گفت ،هر شعبه تامین
اجتماعی و هر کمیسیونی که در این
سازمان شــکل میگیرد ،هر روز یک
جای مخصوص بــه خود میدهد؛ یعنــی وحدت رویه
وجود ندارد و سلیقهای رفتار میکند.
هنگامــی کــه از این ســازمان خواهــان قانونهایش
میشــویم ،به ما پاســخ می دهند که به «وبســایت
ســازمان تامین اجتماعی مراجعه کنیــد ».در حالیکه
نمیتوان اطالعات دقیقی از این ســایت کســب کرد و
هــرروز قوانینی برای خــود تعیین میکننــد و زمان
بســیاری را از ما برای فرایند میگیرد ،در حالی که رای
خود را صادر میکند.

اقدامات و انتظارات» و با حضور نمایندگان
ی در دستور کار ماست که در ادامه مشروح
گی عملکرد و مهمترین اقدامات اتاق ،نقاط
شکلها و وحدت آنها و مهمترین مشکالت
ی» ســرفصل مباحث مطرح شده در این

محمود ســیادت ،عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و رئیس اتاق
مشترک ایران و افغانستان ،غالمعلی رخصت ،رئیس اتحادیه پوشاک مشهد و عضو
انجمنصنایعنساجیایران،محمودامتی ،نایبرئیسهیاتمدیرهانجمنشرکتهای
حمــل و نقل بینالمللی خراســان و احمدرضا صفار طبســی ،نایب رئیس انجمن
شرکتهای فنی و مهندسی و مشــاورهای به عنوان حاضران در ميزگرد به سه سوال
دنياىاقتصاددراينجلسهپاسخگفتند.

امتی :با توجه به این که نایب رئیســی کمیسیون
حمل و نقل در اتاق بر عهده داشتم ،شاهد اجرای
اقدامات مثبــت در این حوزه بودم .در این حوزه با
مشــکالت و گرفتاریهایــی همچــون توقفات
طوالنی مدت در مرز دوغارون در ســال گذشــته
مواجه بودیم؛ در ســال  ۹۶بیش از  ۱۰۰۰کامیون در آن سوی مرز
متوقف شــده بود به طوریکه  ۱۰تا  ۱۵روز ایــن توقف به طول می
انجامیــد و بحران ایجاد کــرده بود .در نهایت این مســاله از طریق
کمیسیون اتاق مشهد و سایر ارکان رسیدگی شد و با توجه به تعامل
اتاق با افغانســتانیها ،در ماه رمضان ســال گذشــته توانستیم این
مشکل را مرتفع سازیم.
مســاله دیگر مالیات بــر ارزش افــزوده و دارایی بــود که برای
شــرکتهای حمل و نقلی بحرانی را به وجود آورده بود که از طریق
انجمن در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان مصوب
شد تا شرکتهای حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند
اما متاســفانه با توجه به اینکه تعامل و اعتماد میان بخش خصوصی
و دولت به شــکل مطلوب وجود ندارد ،وزارت دارایی زیر بار نرفت و
هنوز هم شرکت های ما با این مساله درگیر هستند.
رخصت :به عنوان نماینده حوزه نساجی ،در 20
سال گذشته در این صنعت به ویژه بخش پوشاک
که حلقــه آخر تولید اســت ،شــاهد گرفتاری و
معضل قاچاق کاال بودیم به طوریکه به شــدت و با
قدرت بسیاری وارد کشــور میشد و از این مساله
به شدت رنج میبریم.
اما خوشــبختانه از ابتدای سال  ۹۷که نرخ ارز شکل واقعی خود را
پیدا کرد ،توفیق بسیار مطلوبی در صنعت نساجی به ویژه در بخش
پوشاک حاصل شد؛ این مساله منجر شد که بسیاری از فرهیختگان
و دانشجویان ما که در صنعت مد ،پوشــاک و دوخت فعالیت کمی
داشتهاند ،در این حوزه مشغول به کار شوند.
البتــه ما توقع داریم ،اتاق بازرگانی در دوره جدید توجه ویژهای به
حوزه پوشــاک داشته باشد تا بتوانیم پوشاک ایرانی را به نحو احسن
تولید کرده و از خروج ارز جلوگیــری کنیم .در دوره جدید از هیات
نمایندگان اتاق به ویژه اتاق مشــهد توقع دارم که به مقوله نساجی و
پوشاک توجهی ویژه داشته باشند و حتی کمیسیونی برای نساجی
و پوشــاک برنامه ریزی کنند تا این کمیسیون در اتاق ها فعال شود.
چراکه منجر به توسعه این صنعت و افزایش صادرات و میزان اشتغال
خواهد شد؛ این امر نیاز مبرم کشور به شمار می رود.
صفــار :کمیســیونی در حوزه خدمــات فنی و
مهندسی وجود دارد اما به آن صورت فعال نیست؛
در بخشهایــی بعد از اینکه پروژهها آغاز شــده،
پشــتیبانیهای خوبی از سوی اتاق صورت گرفته
اســت .به طوریکه گاهی در گذشــته ،دریافت
ویزای عراق یک هفته زمان میبرد اماامروز ،وقتی از سوی اتاق برای
اخذ ویزای این کشــور میرویــم ،ظرف  ۲۴ســاعت آن را دریافت

میکنیم؛ در واقع یکی از بزرگترین اقداماتی است که اتاق انجام داده
اســت .همچنین هنگامی که میخواهیم از افغانســتان مهمانی را
بیاوریــم ،اتاق بــار دیگر حمایتهایــی را از ما انجــام میدهد و با
کنسولگری این کشــور در ایران ارتباط برقرار میکند و روند صدور
ضوابط را برای دوستان ما در افغانســتان سریعتر انجام میدهد که
این نکته بسیار مهمی است.
طی ســالهای گذشته به این نتیجه رســیدیم که انفعال و انتقاد
هیچگاه کارگشا نبوده است به طوریکه در این دوره میبینیم که اتاق
بیشترین نزدیکی را به دولت دارد .در حالیکه در دولت های گذشته
تعامل میان هیات نمایندگان اتاق و دولتمردان آنقدر وجود نداشته
است و این امر تنها با روابط نزدیک و دوستیها صورت میگیرد.
اما «مهمترین مشکالت بخش خصوصی خراسان رضوی
که باید به طور جدی از سوی اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان
در دوره نهم پیگیری شــود ،راهکارهای حل آن مشکالت و
برنامه هایی که اتاق باید در آینده پیاده کند» سومین سوال
دنیای اقتصاد در این جلســه بود؛ رخصت در پاسخ به این
ســوال افزایش نیاز مالی واحدهای تولیدی به سرمایه در
گردش و مشکالت بانکی را مهمترین مشکل خواند ،صفار به
رفتار سلیقهای شعب تامین اجتماعی در برخورد با مسائل
یکســان واحدها اشــاره کرد ،ســیادت توجه بیشتر به
استارتاپها و شــرکتهای دانش بنیان را ضروری خواند و
امتی از لزوم رفع مشکالت حمل و نقل ریلی گفت .مشروح
نظرات حاضران در این نشست را میخوانید:
رخصــت :در دوره جدید امید داریــم که آقای
شافعی بار دیگر به عنوان رئیس اتاق ایران به یاری
بانک مرکزی و نماینــدگان مجلس برای کاهش
بهــره بانکی صنعتگــران برود .اگــر یک واحد
صنعتی که نیاز مالی ســرمایه در گردش آن ۱۰
میلیارد تومان بوده و در حال حاضر با توجه به نرخ ارز این نیاز به ۳۰
میلیــارد تومان رســیده و بخواهد این میزان را بــا بهره  ۱۸درصد
دریافت و تسویه کند ،باید بعد از مدتی سند کارخانه خود را تحویل
بانک دهد.
در نتیجه باید برای این مســاله چاره اندیشــی کرد و تنها در اتاق

صفار :گاهی در گذشته ،دریافت ویزای کشور
عراق یک هفته زمان میبرد در حالیکه امروز،
وقتی از سوی اتاق برای اخذ ویزای این کشور
میرویم ،ظرف  ۲۴ساعت آن را دریافت
میکنیم؛ در واقع یکی از بزرگترین اقداماتی
است که اتاق انجام
داده است

سیادت:یکی از اقداماتی که اتاق باید با
صراحت بیشتری ورود پیدا کند این است
که با عضو خاطی خود قبل از آنکه دولت
پیگیری کند ،برخورد نماید .بنابراین باید
در درون خود باید رودربایستیها را کم
کنیم و با صراحت بیشتری با متخلفین بخش
خصوصیبرخوردکنیم
در مساله صادرات خدمات فنی مهندسی بانک توسعه
صادرات باید آماری را ارائه دهد تا ببینیم در ســالهای
گذشــته به چند صادر کننده خدمات فنی مهندســی
تســهیالت و با چه نرخی ارائه داده اســت .در خراسان
رضوی به کدام یک ســازمان خدمات فنی مهندســی
تســهیالت داده اســت؟ در حالی که ما قانون داریم که
قراداد ما به عنوان ضمانتنام ه ارائه میدهیم و باید پولی
به ما بدهد تا پروژه را ســریعتر انجــام دهیم نه اینکه در
نوسانات نرخ ارز به شدت متضرر شویم.
ســیادت :حرف اصلــی دو بخش
اقتصادی حاضر در این نشست ،ورود
سرمایه ارزان و آسان است اما شرایط
موجود در کشــور بر عکس این مساله
در پیش است ،در این وضعیت چه باید
کرد؟ از سویی تحریم های آمریکا از همه طرف عرصه را
بر ما تنگ کرده و قطعاً ســال آینده سال سختی را پیش
رو خواهیم داشــت .آیا غیر از تعامــل راه دیگری وجود
دارد؟ آیا غیر از دســت برادری ملت و حاکمیت در این
مسیر چاره ساز است؟ آنچه که ما داریم را باید به صورت
بهینه استفاده کرده و با مشورت و همفکری هزینه کنیم
در حالیکــه چنین مســائلی را از برخــی از دولتمردان
نمیبینیم و گمــان میکنند که مالک هســتند و این

رخصت :اگر طی  ۷تا  ۸سال گذشته به
جلسات ستاد تسهیل توجه کنیم ،متوجه
می شویم که بیشتر وقت مسئوالن دولتی و
بخش خصوصی صرف بدهکارانی میشود
که نمیتوانند و یا نمیخواهند بدهی خود
د و تنها  ۲۰درصد از
را به بانک بپردازن 
واحدها با مشکل مواجه شدند
مشکل اصلی ماست.
ما به دنبال تعامل هستیم و در واقع از گذشته تاکنون
اتاق محلی برای تعامل بوده اســت اما گاهی این گوش
شــنوا وجود دارد و گاهی هم نه .البته از تمام ابزار برای
رساندن فریاد خود به گوش دولتمردان بهره میبریم .اما
اساسا سیاست ما تقابل نیست زیرا در جایگاه تقابل قرار
نداریم و در صورت تقابل نیز به حاشــیه رانده میشویم
و همان مقدار دســتاوردی که داریم را از دست خواهیم
داد.
در گام اول باید به دنبال راهی برای تعامل با دنیا باشیم
و اساس کار خود را جذب ســرمایه و تعامل قرار دهیم؛
در صورت تعامل دو طرفه ،از سیاستهای تقابل خارجی
خود دست برداریم و در خراسان رضوی میتوان بیشتر
از حضور همســایگان خود بهره ببریم .امروز ازبکستان
مسیری سازندگی و توسعه اقتصادی را آغاز کرده و باید
به این امر توجه بیشتری کنیم.
در افغانســتان فرصت های بســیاری برای کار وجود
دارد .ظرفیت صادرات اســتان به این کشور بیش از ۵۰
درصد اســت ،اما میتوان این ظرفیــت را افزایش داد.
انجمن های اســتان در سطح ملی پیشــتاز هستند .به
دولت هم گفتهایم اگر میخواهیم نوســازی در اقتصاد
کشور شــکل گیرد ،امروز فرصت آن است .دوره آینده
میتواند به نســبت دورههای گذشته به لحاظ دستاورد
متفاوت باشد.

ویژه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی
بیشتر منابع استان به صورت کلی هزینه نشد ،برخی
از استانها از خارج منابع وارد میکنند درحالیکه منابع
خراسان رضوی خارج میشود؛ این موضوع یک اشکال
ساختاری است .یکی از اقداماتی که اتاق باید به صراحت
بیشتری ورود پیدا کند این است که با عضو خاطی خود
قبل از آنکه دولت پیگیــری کند ،برخورد کند .بنابراین
باید در درون خود باید رودربایســتیها را کم کنیم و با
صراحت بیشــتری با متخلفان بخش خصوصی برخورد
کنیم.
تصحیح سیاســتها و عملکرد باید به سمت حمایت
از اشتغال باشــد چراکه منابع محدودی در دست داریم
و باید منابع در راســتای حمایت از اشتعال صرف شود
و این مســاله باید خط قرمز ما باشــد .برخی از بخشها
مانند صادرات ،حمل و نقل و ترانزیت بین المللی مکمل
و راهگشای تولید هســتند .در نتیجه نگاه باید به تولید
صادرات ایجاد اشــتغال و ارزآوری باشــد .هنگامی که
منابع محدود اســت ،باید اولویت بندی شود و باید آن را
در راستای تولید و اشتغال مولد مصرف شود.
اگر واقعا کســانی انتخاب شــوند که بتواند در سطح
ملی چانهزنی کنند و در سیاســتها تاثیرگذار باشند و
ادبیات و درک مســائل ملی را داشته باشند تا در مواجه
با مســئوالن دولتی ،بتوانند منافع ملی و جمع و استانی
در ســر لوحه پیگیریهای خود قرار دهنــد و به دنبال
حل مشکل شــخصی خود نباشند ،بسیاری از مشکالت
را میتوان رفع کرد .امیدواریم بتوانیم یک مکانیزم خود
کنترلی نیز داشته باشــیم و از یکدیگر مراقبت کنیم تا
دچار وسوسه نشویم.

در طول  ۱۰سال گذشته همیشه به
بدهکاران جایزه داده ایم؛ این امر توسعه
بداخالقی است .این رویکرد باعث میشود
که کار سالم از بین برود .هیچگاه برای
واحدی که پرداختیهای خود را به موقع
انجام میدهد ،مشوقهایی را درنطر
نگرفتهایم .ما نمی توانیم متخلفان را به
عنوان صنعتگر و بازرگان خوب بشناسیم
چرا که این افراد باعث میشوند که کشور
دچار ضرر و زیان شود .در واقع بخشی از
بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی ناشی
از این عوامل است
رخصت :اگر طی  ۷تا  ۸سال گذشته
به جلسات ستاد تسهیل توجه کنیم،
متوجه می شــویم که بیشــتر وقت
مســئوالن دولتی و بخش خصوصی
صــرف بدهکارانــی میشــود کــه
نمیتواننــد و یــا نمیخواهند بدهی خــود را به بانک
بپردازنــد و تنها  ۲۰درصد از واحدها با مشــکل مواجه
شــدند .در حالی که  ۸۰درصد واحدهــا نمی خواهند
بدهی خود را به بانک ها پرداخــت کنند .باید اتاق این
رســالت و وظیفه را داشته باشــد ،علت را از واحدی که
نمیخواهد وام خود را پرداخت کند ،جویا شود.
در طول  ۱۰سال گذشته همیشه به بدهکاران جایزه
داده ایم؛ این امر توســعه بداخالقی اســت .این رویکرد
باعث میشــود که کار ســالم از بین برود .هیچگاه برای
واحدی که پرداختیهای خود را به موقع انجام میدهد،
مشوقهایی را درنطر نگرفتهایم .ما نمی توانیم متخلفان
را به عنوان صنعتگر و بازرگان خوب بشناســیم چرا که
این افراد باعث میشــوند که کشــور دچار ضرر و زیان
شــود .در واقع بخشــی از بی اعتمادی دولت به بخش
خصوصی ناشی از این عوامل است.
امتی :بســیاری از کارشناســان و
صاحب نظــران اجتماعــی معتقدند
توسعه بر چهار محور مالی ،اقتصادی،
انسانی و اجتماعی که شخصیتهای
نمادین اســت بنا شــده اســت؛ .اگر
نتوانســتهایم در اقتصاد خود موفقیت آمیز عمل کنیم،
بخشــی از آن بــه ایــن بازمیگــردد که نتوانســتبم
رضایتمندی و امید را در جامعــه خود به ویژه در حوزه
اقتصادی بیاوریــم .در واقع به لحاظ فکــری و ذاتی ما
انســان ها به دنبال توســعه هســتیم اما متاسفانه یک
مشــکلی که در جامعه با آن وجود دارد ،ســطح امید و
میزان رضایتمندی در بخش اقتصادی و آحاد اجتماعی
کم است.
در این مساله دو مشــکل وجود دارد که اولین مشکل
شــامل این اســت که بعد انســانی ما به لحاظ کاری،
اقتصــادی و فرهنگی رشــد نکرده و مشــکل دیگر آن
اســت که نه بخش خصوصی و نه دولتــی به عنوان یک
نظام جامع ســندی را تدوین نکردهاند تا بدانیم باید چه
کاری را انجام دهیم .هر کسی به صورت جزیرهای عمل
میکند .اتاق پتانســیل حل این مشــکل را دارد و قبل
از اینکــه دولت به این مســاله ورود پیــدا کند ،ما برای
این مســاله فکری کنیم و برنامهای برای توســعه خود
تدوین کنیم.
ما باید دیپلماســی حمــل و نقل و تجاری داشــته
باشــیم به این معنا که این تاجر مــا و حوزه حمل و نقل
ما با مشکل مواجه شده ،به یاری آن بشتابیم .همچنین
بایــد ناوگان خود را نوســازی کنیــم و آن را در اختیار
شــرکتهای حقوقی قــرار دهیم .حــوزه حمل و نقل
متولی مشــخصی ندارد و تقریبا  ۲۰تا  ۲۵دســتگاه در
این حوزه دخیل هستند .اما اگر یک سازمان خاص برای
این حوزه به وجود بیاید بســیاری از مشکالت آن مرتفع
خواهد شد.

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد

واگذاریتصدیگریگمرکاتبهبخش
خصوصیخراسانرضوی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -رئیس اتاق بازرگانی ایران
در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی خواستار زمینه سازی برای واگذاری
تصدی گری گمرک مرز دوغارون و سرخس به بخش خصوصی
خراسان رضوی به عنوان الگویی برای کشور شد.
غالمحسین شافعی در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به درخواست سال گذشته
اتاق ایران از کرباسیان ،وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر
واگذاری تصدیگری گمرکات کشور به اتاق بازرگانی با الگوبرداری
از دیگر کشورها از جمله ترکیه اشاره کرد .او در بخش دیگری از
سخنانش توسعه را از مسیر روستاها امکان پذیر دانست و خواستار
استفاده از تجربیات اتاق ایران در بررسی چند روستا شد و استفاده
از این تجربیات را در مهاجرت معکوس موثر دانست.
علیرضا رزم حسینی ،استاندار خراسان رضوی هم از تصدی گری
بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در گمرکات و نقش فعال
این بخش در توسعه استان استقبال کرد و خواهان برنامه ریزی
و اقدام در این زمینه شد .در ادامه ،پس از تبیین دستورکارهای
مربوط به اصالح قوانین مالیاتی توسط رئیس دبیرخانه شورای
گفتگو ،مدیران دولتی ،نماینده مجلس و فعاالن اقتصادی به بیان
دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.
مشــروح این خبر و آنچه در شصت و یکمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گذشت را در
شماره فردا ( 6اسفندماه) بخوانید.

رئیسکانونکارآفرینانخراسانرضوی:

ممنوعیتصادراتخالفقانوناست

دنیای اقتصاد -رئیس کانون کارآفرینان
خراسان رضوی گفت :هرگونه ممنوعیت
صادرات محصوالت داخلی خالف قانون
و سیاستهای برنامه پنجم توسعه است.
محمدحســین روشــنک در نشســت
تولیدکنندگان صادرات محور مرغ و تخم مرغ خراسان رضوی
افــزود :بعد از صنعت نفت ،صنعت مرغ و تخم مرغ بیشــترین
سرمایه گذاری را در کل کشور انجام داده اما از تولیدکننده مرغ
و تخم مرغ هیچ حمایتی نمیشود ،در حالی که مشکالت این
صنف مشکالت مردم است .وی ادامه داد :در این شرایط دولت
باید اجازه دهد مرغ و تخم مرغ صادر شود و بخشی از یارانه ای
کــه در قالب نهاده های طیور به تولیدکننده می دهد در زمان
صادرات محصول از صادرکننده پس بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی
گفت :دولت در زمانی که قیمتها افزایش مییابد برای راضی کردن
مردم در قالب طرح تنظیم بازار تولیدکنندگان را وادار به کاهش
قیمت میکند و در صورتی که از این حیث به نتیجه الزم نرسید،
اقدام به واردات آن کاال میکند که این یک ایراد است.
وی افزود :وزارت جهاد کشاورزی در زمینه دام و طیور نتوانسته
بــه وظیفه خود به خوبی عمل کنــد .این وزارتخانه برای همه
بخشهای تولیدی ارز دولتی دریافت میکند اما در مدیریت بازار،
صادرات و واردات ناموفق بوده اســت .روشنک ادامه داد :ریشه
بخشی از مشکالت تمرکز اختیارات در تهران است .در شرایطی که
همه تصمیمات در حوزه اقتصاد در تهران گرفته میشود چرا باید
مسئوالناستانیپاسخگویتبعاتاینتصمیماتدراستانهاباشند.

رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران گوشتی خراسان رضوی :

مشکلتامیننقدینگیمرغداران

دنیایاقتصاد -رئیسهیاتمدیرهانجمن
مرغداران گوشتی خراسان رضوی گفت:
خراسان ظرفیت بسیار خوبی در تولید
مرغ دارد که میتواند عالوه بر تامین نیاز
خود،کشورهایهمسایهراباصادراتمرغ

پوشش دهد.
احمد سلحشور افزود :ما میتوانیم کشورهای همسایه خود را
برای تامین مرغ پوشش دهیم به شرط آنکه بتوانیم زیرساختهای
الزم را فراهم کنیم و در کنار آن استانداردهای تولید خود را بر
اساس استانداردهای بینالمللی مطابقت دهیم .وی با بیان اینکه
در سال جاری بازار مرغ دچار فراز و نشیبهایی شد و متاسفانه
در دورههایی مرغداران ما متضرر شدند و در این راستا حمایتی از
این افراد صورت نگرفت ،عنوان کرد :یکی از حمایتهای خوبی که
میتوانست از مرغداران صورت بگیرد ،تامین نقدینگی بود؛ باتوجه
با مشکالت ناشی از تحریم ،تمام کاالها به صورت نقدی خریداری
میشد و مرغدار میبایست تمامی اقالم مورد نیاز خود را به صورت
نقدی خریداری میکرد و این یکی از مشکالت اساسی مرغداران
ی بسیار زیاد برخی از فعاالن این عرصه در
بود .وی اضافه کرد :بده 
خراسان رضوی منجر به تعطیلی واحدهای آنها در سال جاری شد.
سلحشور با بیان اینکه در سال جاری جوجهریزی کمتری نسبت
به ســال گذشته صورت گرفته و سرانه مصرف به دلیل افزایش
قیمت گوشت قرمز بیشتر شد ،اظهار کرد :در این شرایط شرکت
پشــتیانی امور دام باید ذخایر استراتژیک را به خوبی مدیریت
میکرد و بازار ملتهب مرغ که در زمان اعتراضات کامیونداران به
خوبی مشهود بود را بهتر مدیریت میکرد.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

حضور فعاالنه در انتخابات اتاق ،به تحقق
برنامههای اقتصادی استان کمک خواهد کرد

بسترسازیبرایتقویتپارلمانبخشخصوصی

دنیای اقتصاد -اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق
خراسان رضوی بر ضرورت مشارکت و حضور پُرشور فعاالن
اقتصادی حقیقی و حقوقی(واجد شرایط) در نهمین دوره
انتخاباتایناتاقتاکیدکردندواینمشارکتجوییراعامل
تقویت پارلمان بخش خصوصی عنوان کردند.
تازهترین نشست این هیات به بررسی روند برگزاری انتخابات
پرداختنــد و اعالم کردند که بنا به دســتور رئیس اتاق ایران به
اتاقهای اســتانی سراســر کشــور ،به منظور دسترسی آزاد به
اطالعات برای تمامی داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات
هیات نمایندگان ،مشخصات واجدان شرایط رأی دادن نیز منتشر
خواهد شد.
براین اساس مشخصات واجدین شرایط رأی دادن (دارندگان
کارتهای بازرگانی و عضویت معتبر) از زمان شروع قانونی تبلیغات
ت اتاق مشهد
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان در وبسای 
قرار خواهد گرفت .اعضای حاضر در این نشست ،از اهمیت پرهیز
از بی اخالقی در جریان انتخابات گفتند و تاکید کردند که؛ توصیه
اکید به داوطلبان ،مراعات قوانین و اجتناب از هر نوع تخریبگری
و دروغ پراکنی علیه دیگر کاندیداهاست.
این گزارش حاکیست؛ تبلیغات کاندیداهای تایید صالحیت شده
از 8صبح 3اسفند آغاز شده و تا 8صبح  10اسفند ماه ادامه دارد.
همچنین نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی 11اسفندماه در محل ساختمان مرکزی
اتاق مشهد برگزار خواهد شد.

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

سامانه ارتباطی3000224800:

پیشرفتهایی داشتیم و نباید آنها را انکار کرد اما این میزان پیشرفت ما طبیعی است

عکس :دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی
گفت :سیاستی که امروز در این خطه
دنبــال می کنیــم ،متمرکز بر بخش
خصوصی و ظرفیت های آن است ،از این
منظر ،نهمین انتخابات اتاق مشهد ،یک
رویداد مهم به شمار می آید.
علیرضا رزم حســینی در حاشــیه شصت و دومین نشست
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در
اتاق مشهد ،تاکید کرد :با توجه به ظرفیت باالی اتاق مشهد و
آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات نهمین دوره این اتاق،
از فعاالن اقتصادی (واجد شرایط) برای شرکت در این انتخابات
مهم دعوت به عمل می آوریم.
وی تاکید کرد :اقداماتی که امروز در استان دنبال می شود،
بر توانمندی بخش خصوصی متمرکز است و طبیعتا باید از این
ظرفیت اســتفاده کرد و با مشارکت در این انتخابات مهم ،به
نوعی به این جریان نیز کمک شود و نفع این مساله نیز متوجه
بخش خصوصی است.

در تازه ترین نشست اعضای هیات نظارت بر انتخابات
اتاق خراسان رضوی تاکید شد

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

معنایتوسعهچیست؟

استاندار خراسان رضوی:

دنیای اقتصاد -براســاس اطالعیه هیات نظارت بر
انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور ،بند  6/5آیین
نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران
ن اصالح شد.
و اتاقهای شهرستا 
هیات نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی سراســر کشور
در اطالعیهای مصوبه جلسه مورخ  ۲۷بهمن  ۹۷شورای عالی
نظارت بر اتاق ایران را به هیات های نظارت بر انتخابات سراسر
کشور ابالغ کرد.
در این اطالعیه آمده است:
«با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان
اتاق های بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی سراسر کشور به
منظور شفافیت و اجتناب از شبهات انتخابات ،مقرر شد حداقل
سابقه عضویت مستمر تا روز انتخابات( ۱۱اسفند  )۹۷برای رای
دهندگان حقیقی  ۱۸ماه در نظر گرفته شود .لذا متن بند 6/5
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران
و اتاق های شهرستان مصوب  ۱۵دی ماه  ۱۳۹۳از یک سال
سابقه عضویت مستمر به  ۱۸ماه سابقه عضویت برای دوره نهم
انتخابات تغییر یافت».

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

سید محمد بحرینیان در نشست «کارگزاران» به نقش سمنها در توسعه اقتصاد پرداخت

خبر

اطالعیههیاتنظارتبرانتخابات
اتاقهایسراسرکشور

روزنامه اقتصادي صبح ايران

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

افسانه آشفته
دنیای اقتصاد -عصر اولین روز اســفندماه امسال ،دفتر
خبرنگار
حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی ،میزبان برخی از
فعاالن اقتصادی بود؛ در این جلسه که با موضوع «نقش سازمانهای مردم نهاد
در توسعه» برگزار شد ،سیدمحمد بحرینیان ،عضو هیات نمایندگان و مدیر
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح
مطالعات خود در خصوص توسعه کشورهایی چون کره جنوبی ،ترکیه ،مالزی
و ...و مقایسه میزان توســعه یافتگی ایران با آنها و دلیل عقب ماندن ایران و
برخی کشورها از مسیر توسعه دنیا پرداخت .بحرینیان که در گزارش های
دفترپژوهشهایاقتصادوتوسعهاتاق،قریببه7دههسیاستگذاری،تصمیم
گیری و تصمیم ســازی را زیر ذرهبین قرار داده و به گفته خودش در آینده
نزدیک ،حدود  21گزارش از سوی این دفتر منتشر خواهد شد ،به دنبال نشان

zمعنایتوسعهچیست؟

بحرینیان با تاکید بر اینکه در مقایسه با کشورهایی
نظیر چین و کره جنوبی به توسعه دست پیدا نکردهایم،
عنوان کرد:طبق تحقیقات ما ،ســهم ایران در تجارت
جهانی در ســال  0/24 ،۲۰۱۵درصد بوده یعنی ایران
اهمیتیدراینحوزهندارد؛اینامرنشاندهندهآناست
کهمابهتوسعهدستپیدانکردهایم.

طبق تحقیقات ما ،سهم ایران در تجارت
جهانی در سال ،۲۰۱۵
 0/24درصد بوده یعنی ایران اهمیتی در
این حوزه ندارد؛ این امر نشان دهنده آن
است که ما به توسعه دست پیدا نکردهایم
بیش از  ۱۶۰تعریف برای مفهوم توسعه مطرح شده
است اما باید نگاه ســادهتری به این مساله داشت .وی با
بیان این مطلب افزود :اگر به بررســی شــاخصهای
اقتصادی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی،GDP ،
تشکیلسرمایهثابتناخالصویامیزانوامبهبخشهای
اقتصادی بپردازیم و میان دو دســته از کشورها تقسیم
کنیم،میتوانبهمفهومتوسعهبهصورتمشهودوعینی
دست یافت؛ دسته اول شامل ایران ،هند ،ترکیه و برزیل
و دسته دوم شامل چین ،کره جنوبی ،مالزی ،تایوان و در
برخی از موارد سنگاپور است .البته این قابل توجه است
که با وجود کوچک بودن کشور سنگاپور نسبت به ایران،
صادراتآنسهبرابرکشورماست.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد افــزود :ایران به
عنوان اولین کشور در آسیا در سال  ۱۳۲۷اولین برنامه
عمرانیوتوسعهایراتدوینکردواینبدانمعناستکه
 ۲۰سال قبل از کره جنوبی ۳۵،سال پیش از چین و۵۰
سال قبل از مالزی در این حوزه آغاز به کار کرده ایم .البته

ایران به عنوان اولین کشور در آسیا
در سال  ۱۳۲۷اولین برنامه عمرانی
و توسعهای را تدوین کرده و این
بدان معناست که  ۲۰سال قبل از کره
جنوبی ۳۵ ،سال پیش از چین و ۵۰
سال قبل از مالزی در این حوزه آغاز
به کار کرده ایم

دادن تصویری جامع از ســیمای اقتصاد در حدود يك سده تصميمگيريها
و چرایي توســعه نيافتگي در ایران اســت .او در این گزارشها راهحلهاي
اجرایي و پيشــنهادي خود را با جزئيات امكانپذير بیان میکند .این عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی که برای حضور در انتخابات
نهمین دوره پارلمان بخش خصوصی ثبت نام نکرده ،در این جلســه ،دلیل
عدم کاندیداتوری خود را فعالیت در سه دوره هیات نمایندگان اتاق دانست
و گفت :وقت آن است که به دیگران میدان بدهم .دفتر پژوهشهای اقتصاد و
توسعهاتاقمشهددرمدتفعالیتخود؛گزارشها،پژوهشهاوهمایشهای
متعددی را برگزار کرده که محور همه آنها ،طرح سواالتی دشوار اما کلیدی در
جهت درک دالیل توسعه نیافتگی در ایران و نابسامانی اقتصاد آن بوده است.
بحرینیان در این جلسه حزب کارگزاران سازندگی ایران -خراسان رضوی ،با

ما پیشرفتهایی داشتیم و نباید آنها را انکار کرد اما این
میزانپیشرفتماطبیعیاست.براساسآمارهایبانک
جهانی ،ما رتبه 71را در امید به زندگی در ســال۲۰۱۶
به خود اختصاص دادیم و در سایر شاخصها نیز تقریبا
در همین رده قرار داشتیم .با توجه به این شاخصها در
مییابیم که میان این دو دســته از کشورها تفاوتهای
بسیاری در مفهوم توســعه وجود دارد .وی خاطرنشان
ت در این کشورها درمی یابیم که ترکیه ،هند
کرد :با دق 
و برزیل با کســری تراز تجاری مواجه اند و این مساله در
ایران نیز از سال ۱۲۷۸وجود داشته و تنها در دوره دکتر
مصدق چنین کسری نداشته ایم و این درحالیست که
ترازتجاریدیگرکشورهامثبتاست.
بحرینیان خاطرنشــان کــرد :از دوره دکتر مصدق
آمارهای قابل تاملی به دســت ما رسیده است؛ حوالی
ســال های 1278تا ،1345ایران برای مدت چند سال
بدون نفت ،تراز تجاری مثبتی داشته است و با اینکه در
تحریمبهسرمیبردهاماتوفیقاتاقتصادیخوبیکسب
می کند .یکی از دالیل توفیق آن ها ،بدون غره شــدن و

خودشيفتگي به داشتن دانش ،با سهيم شدن در خرده
دانش هاي و كاربلدي ديگــران اولين بار اقتصاد بدون
نفت را تجربه کردند .این صنعتگر و پژوهشــگر توسعه
با تاکید بر اینکه تفاوت این دو دسته کشور در صنعتی
بودن آنهاست ،تصریح کرد :سنگاپور ،مالزی ،چین ،کره
جنوبی و ژاپن کشورهایی صنعتی هستند .البته گروه
دیگر نیز دارای صنعت هستند اما با این تفاوت که ،گروه
دوم صاحب فناوری است و دسته اول همچون برزیل و
ترکیه فناوری از آن خــود ندارند .همچنین در ترکیه و
هند برندی وجود ندارد ،در برزیل تنها دو برند وجود دارد
اما کره جنوبی به تنهایــی ۲۶برند ،چین نزدیک به۲۶
برند ،مالزی  ۷و یا  ۸برند و ســنگاپور  ۱۲برند دارند؛ در
نتیجه توسعه در کشورهای دسته دوم روی داده است.
همچنیندرهندتوسعهایوجودنداشتهوتنهاخدمات
محوراستوبهخوبیدراینحوزهعملکردهاست.

بیان اینکه در نهاد مردمی و دولتی ،هم تشکلها و هم دولتیها حضور دارند،
ایننهادهارابهنوعینقطهانرژیتوسعهدربرخیکشورهاخواند.بحرینیاناز
سوی دیگر ،بر لزوم کوچک بودن دولت تاکید و اظهار کرد :این رویه در سطح
دنیادنبالمیشودامابهاینمعنانیستکهدولتاندازهنداشتهباشد؛عملکرد
دولتها در آزادترین مناطق همچون آمریکا با کشــوری چون ایران و شرق
آسیا با یکدیگر متفاوت است و تفاوت اصلی به مفهوم توسعه بازمیگردد .وی
ادامه داد :در ابتدا باید دید که به چه میزان از توسعه در کشور دست یافتهایم و
سپسبهسراغمباحثیچوناندازهدولتومیزاندخالتدولتدراموربرویم.
آنچهکهازموضوعتوسعهبرداشتمیشود،ایناستکهکشوربتواندبهلحاظ
اقتصادی ،پایدار باشد و به لحاظ فناوری قابلیت مطرح شدن در سطح دنیا را
داشته باشد و بتواند سهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.

بســیاری از تصمیمگیران اقتصادی کشور را عاملی
در عدم دستیابی به توسعه دانست و گفت :متاسفانه
تصمیم گیران خود را پشت این موضوع قرار میدهند
که سیستم اجازه توسعه و حرکت را نمیدهد؛ البته
شاید تنها  ۲۰درصد این امر درست باشد زیرا به طور
مشابه ،با اشتباهات خود به تحریمها دامن زدیم و آنها
را اثربخش کرده ایــم .وی ادامه داد :نباید عدم اهلیت
حرفهای را پشــت موانع مطرح کرد؛ در یک کشــور
توســعه نیافته به راحتی نمیتوان گامهایی به جلو
برداشت و باید به سطحی از پیشرفت برسیم تا سپس
مجبورباشیمروبهجلوحرکتکنیم.
بحرینیانعنوانکرد:افرادیکهرشتهتحصیلیآنها
به جایگاهشان ارتباطی ندارد ،نمیتوانند به خوبی در
آن کار عمــل کنند .فردی که در مهندســی عمران
تحصیلکردهنمیتواندبهعنوانفناورتلویزیونایفای
نقش کند؛ در واقع این دسته از اعمال هستند که ما را
با مشکالت بسیاری مواجه کرده است .از سوی دیگر،
نبایدتشکلهایزیادیداشتهباشیم؛ازیکحوزهتنها

zعدم اهلیت حرفهای در تصمیمگیریها مانع دستیابی
بهتوسعه

این فعال اقتصــادی ناتوانی و عدم اهلیت حرفه ای

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی:

دموکراسیالزمهتوسعهاست

دنیایاقتصاد-حسینمتینراد،عضوشورایمرکزیحزبکارگزاران
سازندگی خراسان رضوی از وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی آن
انتقادکردوازاهمیتوقدرتتشکلهاسخنگفت.
متین راد در جلسه اول اسفندماه حزب کارگزاران سازندگی
خراســان رضوی ،با اشاره به اهمیت و قدرت تشکلها گفت:
تشکلهابایددربرابرتصمیماتنادرستدولتمقاومتکنند.
وی اظهار کرد :با توجه به شرایط موجود ،باید بپذیریم که ۷۰
تا ۸۰سالمسیریاشتباهراطیکردهایموبایددرصدداصالح
آنگامهایمثبتیرابرداریماماچگونهمیتواناصالحاتیدرراستایتوسعهانجام
داد ،آن هم در شهری که برخی با ادبیات خود ،خواهان توسعه هستند در حالیکه
برخیدیگرنیز بهفکرمنافعملینیستند.
این فعال اقتصادی ادامه داد :برای توســعه از دانــش کافی برخوردار نبودیم و
یا اگر نخبههایی را داشــتیم ،آن دانش را به خوبی گردهم نیاوردیم و به درستی
اســتفاده نکردیم .همچنین ،عدم اهلیت حرفهای در برخی از صاحب منصبان و
تصمیمگیران اقتصادی در این میان به چشم میخورد که یکی از موانع توسعه به
شمارمیرود.
متینراد با تاکید بر اینکه گاهی خود تشکلها مانعی بر توسعه هستند ،عنوان
کرد :اما سوالی مطرح اســت که آیا تمام خطاهایی که اتفاق افتاده ،تنها به دلیل

تصمیمات اشــتباه دولتمردان بوده؟ نباید این را نادیده گرفت که اگر تشکلی در
برابر برخی از تصمیمگیریهای نادرست محکم بایستد و گاهی با استعفای خود
به نادرست بودن اصرار بورزد ،ممکن اســت اثرگذاری بیشتری به همراه داشته
باشد؛ گاهی نبودن مفیدتر از بودن است و موثرتر واقع میشود .وی البته این راهم
گفت که دولت گاهی به طریقی تشکلها را به سوی خود جذب میکند تا در برابر
تصمیماتدولتاعتراضینکنند .عضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگی
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه توسعه فرهنگی در گرو رشد و توسعه صنعتی
است،تصریحکرد:تشکلهایاقتصادیبایدبهاینمنجرشوندکهتوسعهفرهنگی
از دل صنعت بیرون بیاید و در فرهنگ عمومی اثرگذار باشد ،زیرا میدانیم فرهنگ
صنعتییکیازعواملاساسیرشدفرهنگعمومیاست.
وی دموکراسی را الزمه توسعه دانست و خاطرنشان کرد :این مساله را در میان
خودمان نیز رعایــت نمیکنیم اما توقع داریم که دولت ایــن امر را اجرایی کند.
تشکلهاخودجوشنیستندودولتبرایآنهاتصمیمگیریمیکند.
متینراد نقبی هم به وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی زد و با بیان اینکه تا
روزی که اقتصاد کشور به نفت وابسته باشد ،رابطه رئیسمحور همچنان به قوت
خود باقی خواهد ماند ،عنوان کرد :نفت متعلق به مردم است درحالیکه پس از به
فروش رسیدن در بودجه دولت قرار میگیرد و مردم نیز باید منتظر بمانند تا مقدار
ناچیزیازدرآمدهاینفتینصیبشانشود.

رقابتانتخاباتاتاقبازرگانی آغازشد

شافعیوحسینیسرلیستدوائتالفاصلی
با فرا رسیدن زمان تبلیغات انتخابات نهمین
دورههیاتنمایندگاناتاقهایبازرگانی،لیست
دو ائتالف اصلی تشکلهای خراسان رضوی در
مطبوعات و فضای مجازی منتشر شد و ائتالف
«اتاق تصمیم ساز» از تشکلهای زیرمجموعه اتاق
بازرگانی با محوریت انجمن مدیران صنایع و ائتالف

«تغییر و توســعه» با محوریت خانه صنعت خراسان
رضوی بدون هیچ گزینه مشــترکی اعالم موجودیت
کردهاند .در ائتالف اتاق تصمیم ساز که با شعار «تجربه
و تخصص در خدمت توســعه اقتصادی» و با راهبرد
«خدمت به اعضاء»« ،ارتقا جایگاه بخش خصوصی»
و «توسعه اقتصادی اســتان» مطرح شده ،در بخش
صنعت؛ نام غالمحسین شافعی؛ رئیس اتاق ایران ،رضا
حمیدی؛ رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراســان ؛ محمدعلی چمنیان ،غالمعلی رخصت و

حسینمحمودیخراسانیدیدهمیشود.
نامزدهای این لیســت در بخش بازرگانی شــامل
محمدحســین روشــنک؛ رئیس کانون کارآفرینان
خراسان رضوی ،محمود سیادت؛ رئیس اتاق مشترک
ایران و افغانستان ،محمود امتی ،احمد زمانیان یزدی
و مجید محمدنژاد اســت .نام مریم ســراج احمدی،
علی شریعتی مقدم و علی اکبر علیزاده قناد در بخش
کشاورزی این لیســت به چشم میخورد و محمدرضا
توکلی زاده و احمدرضا صفار طبسی نامزدهای بخش

معدن این ائتالف هستند .اما درائتالف تغییر و توسعه
نام افرادی چون حسن حسینی؛ رئیس خانه صنعت،
جواد باقری؛ رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق
مشــهد ،مجتبی بهاروند ،رئیس کمیسیون حمل و
نقل اتاق ایران و حســین احمدی ســلیمانی؛ رئیس
کمیسیونصنعتاتاقمشهدبهچشممیخورد.
در بخش صنعت این لیست ،نام جواد باقری؛ رئیس
کمیســیون ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ،حســن جالئی مرادزاده ،علیرضا بوســتانی،

بایدیکنهادوجودداشتهباشد؛بایدیکنهادباشدکهبه
درستیکارکندزیراباانجاماقداماتنسنجیده،صنعت
ما نارس باقی مانده است .در حوزه تصمیمگیری یک
انجماد فکری صــورت گرفته درحالیکه باید با نیروی
جوان سروکار داشت .افراد از نسل قدیم و فکری بسته
نمیتوانندبهطورکاملدربهبوداقتصادکمککنندو
بایدنیرویجواننیزدراینعرصهحضورداشتهباشد.

متاسفانه تصمیم گیران خود را پشت این
موضوع قرار میدهند که سیستم اجازه
توسعه و حرکت را نمیدهد؛ البته شاید
تنها  ۲۰درصد این امر درست باشد
زیرا به طور مشابه ،با اشتباهات خود به
تحریمها دامن زدیم و آنها را اثربخش
کرده ایم
ایــن صنعتگر و پژوهشــگر توســعه تصریح کرد:
همانطور که آقای شــافعی تاکید کردند ،ما در مسیر
توسعهازدانشکافیبرخوردارنبودیم.البتهدموکراسی
نیزهمانندتوسعهباصنعتیشدنرویمیدهد؛چگونه
اســت در کشــوری مانند کره جنوبی به مراتب مرد
ساالرتر ،یک زن رئیس جمهور میشود و هنگامی که
رئیس جمهور مرتکب خطایی میشود با تظاهرات در
روزهایشنبهویکشنبه،اوراروانهزندانمیکنند؟
دلیل آن اســت که به اقتصاد کشــور خود اهمیت
میدهند و راه توسعه و رقابت را در بازارهای بینالمللی
میدانند و از شــواهد به راحتی میتوان این مساله را
استنتاجکرد.

دموکراسی نیز همانند توسعه با صنعتی
شدن روی میدهد؛ چگونه است در
کشوری مانند کره جنوبی به مراتب
مرد ساالرتر ،یک زن رئیس جمهور
میشود و هنگامی که رئیس جمهور
مرتکب خطایی میشود با تظاهرات
در روزهای شنبه و یکشنبه ،او را روانه
زندانمیکنند؟
محمد اســتادی و اعظم غفارنیا به چشــم میخورد.
در بخش بازرگانی ،نام مهدی امینی ،غالمحســین
زاهدپیشه ،مجتبی بهاروند؛ رئیس کمیسیون حمل و
نقل و ترانزیت اتاق ایران ،محمدرضا صدیق و محمد
ابوبکری منتشر شده اســت .برای بخش بازرگانی نام
مهدیامینی،غالمحسینزاهدپیشه،مجتبیبهاروند،
محمدرضا صدیق و محمــد ابوبکری آمده ،در بخش
کشاورزی حسن حســینی و احمد سلحشور معرفی
شده اند و نام علی اصغر پورفتح اهلل و حسین احمدی
سلیمانیدربخشمعدنمنتشرشدهاست.
نکته جالب در این میان ،انتشار نام حسین احمدی
ســلیمانی در ائتالف تغییر و توسعه اســت؛ نام او و
سیدحسن حسینی در انتخابات دوره هشتم ،در هر دو
لیستمشترکبود.

