در صفحه  4بخوانید
روایت دنیای اقتصاد از چالشی که این روزها در
شبکههایاجتماعیانتخاباتاتاقمنتشرشدهاست

شفاف 
سازی
باانتشارمدرکدانشگاهی

ویژه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی

چهارشنبه 8/اسفندماه 21/1397جمادیالثانی1440
 27فوریه  /2019سال هفدهم/شماره4/ 4557صفحه  /ضمیمه رایگان

یادداشت
* حسین متین راد

رقابت میان اصفهانی ها و اهالی بقیه استان ها از جمله
خراســانی ها موضوع تازه ای نیست و سابقه ای دور و
دراز دارد و البته همیشــه هم مردم اصفهــان از این
خاصیت ذاتی «اصفهان مداری» ســود نبــرده اند.
نمونهاش انتقال طرح احداث کارخانــه ذوب آهن و
صنایعفوالدسازیازجنوبکشوربهحومهاینشهربودکهحاالمایهخشک
شدن منابع آبی شان شده است .آنها برای انتقال سایت طرح کلنگ خورده
ایرانخودروخراسانهمتالشهایچشمگیریکردند،اماطرفینبستندو
باهوشمندیاستانداروقتخراسانبزرگیعنیمحسنمهرعلیزادهمواجه
شدند.
با تصدیق هوش و ذکاوت شهروندان اصفهانی باید گفت که قصه رقابت
ما و آنها کهنه اســت و حاال حاال ها ادامه دارد .از سیاست و ترکیب کابینه
شروع می شــود و به زمین فوتبال هم می رسد و حاال به ایستگاه جدیدی
رسیدی است .رقابت بر سر کسب کرسی اتاق ایران که در دوره اخیر به یک
شهرستانی یعنی غالمحسین شــافعی رسید ،حاال نقطه تمرکز دوستان
کوشای اصفهانی شده اســت و موضوع آنقدر اهمیت دارد که رئیس اتاق
بازرگانیاصفهانرادرکورانرقابتهایانتخاباتیبهمشهدبکشاندتابلکه
باتقویتجریانرقیبشافعی،اگرهمنتوانداوراازراهیافتنبازدارد،حداقل
باکاستنازپشتوانهرایاشبرایرقابتدرانتخاباتاتاقایرانتضعیفکند.
هر چند گویا کسالتی مانع این حضور شده است اما به کار آقای سهل آبادی
ایرادیواردنیستبلکهالزماستبهاینبرنامهریزیوهوشمندیاحسنت
گفت ،ولی آیا این دعوت و تضعیف شافعی در تضاد منافع همه ما خراسانی
هانیست؟
دوستان ما را چه شده است؟ طبیعی است که دو دوره ریاست اتاق ایران
برای خراســانی ها با وجود آقای شافعی برای استان خراسان مزیت و برای
رقیبان حسرت بوده و این رقابت ها که البته امیدواریم از طرق جوانمردانه
باشد ،طبیعی است .خاطرم هســت که همراه آقای نوری مدیرکل وقت
صنایع و استاندار آقای مهرعلیزاده برای کلنگ زنی کارخانه ایرانخودرو به
بینالود رفته بودیم .به محض این اتفاق و حتی تا دوره پیش اتاق ،حداقل دو
یا ســه بار هجمه ای از طرف تیم اصفهانی های مستقر در تهران ایجاد شد
که این کارخانه را به بهانه هایی از جمله وجود مزیت های بیشتر به اصفهان
ببرند .حاال گمان کنید اگر این اتفاق رخ داده بود آیا صنعت قطعه سازی ما
اینقدر پیشرفت می کرد؟ و این نشان می دهد که نتیجه بعضی تصمیمات
دربلندمدتمشخصمیشودکهممکناستبهچشمنیاید.
ادامه درصفحه 2

هدفگذاریبرای
انتخاباتیسالم
دنیایاقتصاد -روزگذشتهانجمننظارتبرانتخاباتاتاقهایبازرگانی،صنایع،
معادنوکشاورزیسراسرکشورازسامانهایرونماییکردکهمیتوانازطریقآن
مجاز بودن یک کارت برای مشارکت و رأی دادن در انتخابات را استعالم گرفت.
برایاطالعازچندوچونعملکردایندستگاهونیزچگونگیبرگزاریانتخاباتی
الکترونیکبهسراغفرامرزمرادی،رئیسهیاتنظارتبرانتخاباتاتاقبازرگانی
خراسان رضوی میرویم .مرادی از هماهنگی وزارت کشور با استانداریها برای
قرار دادن صندوقهای الکترونیک رای دهی در اختیار اتاقهای بازرگانی خبر
میدهدومیگوید:ازایندستگاههابرایانتخاباتالکترونیکریاستجمهوریو
مجلسشورایاسالمیاستفادهشدودراختیاراستانداریهاست.
وی در تشریح عملکرد این دســتگاهها برای انتخابات اتاق اظهار میکند :این
دستگاهها ابتدا استعالم کارتها را انجام و نشان میدهد که فرد اجازه رای دادن
داردیاخیر؛سپسمتصدیانامر،کارتالکترونیکیرابهفردرایدهندهمیدهند
واوپایصندوقرایمیرود؛صندوقرایالکترونیکیاستورایدهندهبایدابتدا
کد نامزد مورد نظر خود را در آن وارد کند .رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق
بازرگانیخراسانرضوییادآورمیشود
ادامه در صفحه 4

مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی اعالم کرد

نمایندگان  2ائتالف رقیب در انتخابات اتاق بازرگانی رو در رو به انتقادات پاسخ دادند:

عدم تناسب اختیارات و انتظارات

درستونداغهایانتخاباتببخوانید:

مدیرعاملشرکتنیانالکترونیک:

صفحه 2و3

اشتغال 4200نفر در شرکت های پارک علم و فناوری

خلفوعدهآقایرئیس

تزریق اندیشه دانشبنیان و تکنولوژی محور در اتاق

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 4
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داغهای انتخاباتی

خلف وعده آقای رئیس

پنجمین روز تبلیغات انتخابات اتاق بازرگانی مشهد با اخباری درباره
ســخنرانی قریب الوقوع عبدالوهاب ســهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی
اصفهاندرمشهددرحمایتازلیست«تغییروتوسعه»شروعشد.خبری
نســبتا عجیب که با توجه به رقابت آقای سهل آبادی برای کسب کرسی
ریاست اتاق ایران با غالمحســین شافعی بحث بر سر تالش برای حذف
شافعی از سوی خود مشهدی ها را در گروه های تلگرامی داغ کرده است
و منتقدان با انتقاد شــدید از دعوت کنندگان سهل آبادی ،آنها را که به
صورت زبانی حذف شافعی را تکذیب اما در عمل از رقیب اصفهانی او برای
سخنرانی دعوت میکنند ،متهم به نفاق و فدا کردن منافع خراسانیها
میکنند.هرچندشنیدههاحکایتازلغواینسخنرانیدارد.
تــاش برای «نفوذ» به اتاق کلید واژه جدیدی بود که دیروز در یک
یادداشــت بلند در گروه ها دست به دست میشد ،نویسنده یادداشت با
اشاره به نقش مشورتی اتاق بازرگانی و نپرداختن حقوق به اعضای هیات
نمایندگان ،تالش های ســینه چاکانه برای رای آوری با توسل به روش
های غیراخالقی و تهمت پراکنی را زیر ســوال برده و با آوردن عبارت نام
آشنای «ادب مرد به ز دولت اوست» و اشاره ای ظریف به بداخالقی های
انجام شــده در جریان انتخابات پرحاشیه  88نوشته است « :آن کس که
برای نفوذ نقشــه کشیده و یارکشی می کند ،از سخنان خشن و تهدید و
واژه های تند و تیز و طرح اتّهام علیه دیگران و بدگویی های نهان و آشکار
استفاده می کند تا شاید احساسات تهییج شده رأی دهندگان را بهنفع
شخصخودشبکارگیرد».
اما مهمترین خبر دیروز خلف وعده سید حسن حسینی رئیس خانه
صنعت و سرلیســت ائتالف «تغییر و توســعه» برای شرکت در مناظره
ای با حضور علی شــریعتی مقدم بود .آقای حسینی پیشتر در واکنش
به درخواست حســین متین راد گفته بود که فرصت مناظره با این عضو
انجمن مدیران که نامزد انتخابات نیســت در آینده وجود دارد و در بازه
انتخابات تنها حاضر اســت با رئیس یک تشکل و از اعضای اصلی لیست
مقابل به گفتگو و مباحثه بنشــیند .پس از این اعالم آمادگی ،خبرنگار
دنیای اقتصاد پس از استعالم از لیســت رقیب نام علی شریعتیمقدم،
رئیس کنونی کمیســیون کشاورزی اتاق مشــهد و از اعضای شناخته
شده ملی لیست «اتاق تصمیم ساز» را به آقای حسینی ارائه کرده بود و
با موافقت او تنها موضوع تعیین زمان مناظره به صبح دیروز موکول شده
بود .تماس تلفنی صبح دوشــنبه برای هماهنگی زمان جلسه با پاسخ
شــرکت در مصاحبه ای در روزنامه شهرآرا و تعیین وقت برای بعد از این
قرار مواجه شد و پس از آن نیز در تماس ساعت  15:30خبرنگار روزنامه با
آقای حسینی و علی رغم هماهنگی قبلی درباره فرد طرف مناظره اعالم
شد که با آقای شریعتیمقدم حاضر به مناظره نیستم.
خبــر آخــر آنکــه محمدحســین روشــنک رئیــس اتحادیه
صادرکنندگان خراســان رضــوی در واکنش به اطالعیــه این اتحادیه
و اعالم لیســتی  9نفره برای انتخابات اتاق به صــدور این اطالعیه قبل
از بسته شدن لیســت «اتاق تصمیم ساز» اشــاره کرده و نوشته است:
« اتحادیه صادرکنندگان هیچ فعالیت تبلیغاتی و حمایت از هیچ لیستی
را مصوب نکرده و قرار نیست در فضای انتخاباتی حضور داشته باشد بنده
نیز از جایگاه کانون کارآفرینان در ائتالف با لیست ««اتاق تصمیم ساز»
حضور دارم و کانون و بنده از تمام  ۱۵نفر لیســت اتاق تصمیم ساز تحت
سرلیستیآقایمهندس شافعیکهخودنیزیکنفرازآنهاهستمحمایت
میکند و امیدوارهستیم انشااهلل نتیجه دلخواه حاصل شود».
در آخر این یادداشــت بد نیست به مکالمه ای تلگرامی بین دو عضو
یک گروه انتخاباتی اشاره کنیم .کاربری در واکنش به عبارتی ذیل یکی
از  2لیست اصلی انتخاباتی که نوشــته « ما نمی توانیم باد ،باران یا دیگر
تغییرات آب و هوایی را تحت کنتــرل خود بگیریم؛ اما می توانیم بادبان
هایمان را در جهتی که می خواهیم بچرخانیم تا در مسیر مورد نظر خود
حرکت کنیم ».آورده است « :دوســت عزیز این کشتی امروزی را اگر به
دست برخی از این ناخداها بسپارین ،تکه پاره هایش را هم از هیچ ساحلی
نمی توان یافت کرد»

یادداشت

اصفهانیامشهد؟مسالهایناست
ادامهازصفحهاول
بحث آقای شافعی هم همین است ،ایشان دو دوره رئیس اتاق ایران شده اند
و چه خوب و چه بد در تهران و بقیه اســتان ها به ایشان رای داده اند و تنها یک
دورهدیگرمیتوانندرئیسباشنداماآیاعقلسلیموحتیمنفعتطلبانهحکم
نمیکندکههمهتشکلهابهخاطرمنافعاستانازآقایشافعیحمایتکنند؟
اولین ابزار الزم برای این کار رای آوردن ایشان از مشهد است که خب مساله
پیچیدهای نیست و آقای شافعی این ظرفیت را با وجود سرمایه اجتماعی ملی
دارند ،اما اگر با اکثریت آراء انتخاب شــوند بدیهی است با دست پر تری برای
رایگیری ریاســت اتاق ایران خواهند رفت .بعضی از دوستان از جمله آقای
حســینی عنوان میکنند که قصد حذف شافعی را نداریم ،مگر تصمیم برای
حذف به معنای به دست گرفتن شمشیر است؟ روند طی شده نشان میدهد
که این خواسته یا ناخواسته در دستور کار است ،مگر اینکه دوستان متوجه این
موضوعنشدهباشند.آقایسهلآبادیابتدادرخانهاصفهان،سپساتاقاصفهان
و بعد هم به خانه صنعت ایران آمدهاند و بدیهی است که انگیزه جانشینی آقای
شافعیرادارندوآیاماشخصیدرحدواندازهشافعیداریمکهبتواندنامزدجدی
وواقعیریاستاتاقایرانباشد؟
اولویت یک ما حفظ آن صندلی است و بحث ما در این باره شافعی یا حسینی
نیســت .اگر امروز به جای نام شافعی نام آقای« » Xبا کارنامهای قابل قبول به
عنواننمایندهخراسانیهابرمسندریاستاتاققرارداشت،وظیفهمابودکهازاو
حمایتکنیمودوگانهایکهبهتضعیفاشبینجامدایجادنکنیم.
با شرحی که رفت و دالیلی که بیان شد و برای تاکید بر صدق گفتار و در ادامه
جملهخوب«بهدنبالحذفشافعینیستیم»بالحاظمصلحتعمومیاستان
الزم است دوســتان اطالعیه بدهند و به خاطر منافع خراسان از آقای شافعی
حمایتکنند؛اینبایدراهبردماباشدوبتوانیمهمچنانازاینسرمایهاجتماعی
بهرهببریم.انشاهلل

روشنک :من همیشه می گویم عملکردها را باید
بر حسب انتظار و انتظار را هم بر حسب اختیار
بررســی کرد .ما باید ببینیم عملکــرد اتاق در
چارچوب اختیاراتی که داشــته و دارد چه بوده
است .در همین موضوع ارز که دولت محترم در
 20فروردین قیمت رسمی  4200تومان را اعالم کرد باید ببینیم
عملکرد اتاق در همین موضوع چالش فروردین چگونه بوده است؟
دولت بدون مطالعــه یکباره اعالم کرد که نــرخ ارز  4200بدون
محدودیت هر کســی هر چه دلش خواست تحویل بگیرد .یعنی
شما زعفران صادر کنید با ارز  4200تومان و بعد خاک خواب گربه
با همین ارز وارد کنید .بحث سر این است که عملکرد اتاق چه بوده
است؟
اتاق به غیر از اینکه تریبون دارد برای گفتن و برای مطالبه گری
و اینکه اعضای هیات نمایندگان می توانند بنویســند و مصاحبه
کنند مثل همین میزگرد شما چه کار دیگری می توانسته اند انجام
بدهند؟ آیا در این کم گذاشــته اند؟ به عقیده من اتاق بازرگانی در
این جهت اصال کم نگذاشته است.
البته این ایراد در اتاق از قبل وجود داشته است و االن هم وجود
دارد که سازماندهی اتاق به گونه ای است که قانون اتاق تضاد منافع
بین اعضا دارد و این باعث می شود کارهایش را نتواند آنطور که باید
انجام دهد .کدام یک از ما در اتاق اختیار داریم که در اجرای قانون
دخالت کنیم؟ از آن طرف هم قانون و فضای کسب و کاری که می
توانست دســت اتاق را باز بگذارد را متاسفانه اجرا نکردند و باوری
برای اجرای آن وجود نداشــته و هنوز هم وجــود ندارد و بنابراین
عملکرد اتاق نه مطلــوب در حد اعضا اما مطلوب در حد اختیارات
بوده است.
در همین جلسه اخیر به آقای شــافعی گفتم که غلبه کردن بر
تضاد منافع در اتاق ایران شاهکار آقای شافعی است .قانون بهبود
فضای کسب و کار که اجرا نشده است و قانون اولیه اتاق تنها اختیار
تریبون و مشورت به اتاق داده است.

بهاروند :کمیسیون ها نسبت به دور قبل خیلی فعال
تر بودند اما اتاق مشهد بدنه قدیمی و فرسوده
ای دارد که این بدنه نه تنها نسبت به دور قبل که
نسبت به دور ماقبلش هم به روز نشده است .اکثر
معاونت های اتاق شاید دور دوم بازنشستگی شان
هم شروع شده است
بهاروند :یکی از مهمترین چیزهایی که باید در
دوره نهم به آن توجه بشود قانون اتاق است که
باید اصالح بشــود و این قانون در حد پارلمان
بخش خصوصی نیســت و همانطــور که آقای
روشــنک گفتند هیــات نماینــدگان تقریبا
اختیاری ندارند و ما از زمانی که انتخاب می شــویم حدود یک ماه
اوضاعمان خوب است و دیده می شویم .تا زمانی که رئیس و هیات
رئیس انتخاب نشده اند ما واقعی هستیم و دیده می شویم .وقتی
هم که انتخاب شــد طبق قانون اتاق با رای نسبی رئیس و هیات
رئیســه انتخاب می شوند اما عزل شان با دوســوم آرا است و این
مشکل دارد.
در پارلمان شــهری این مزیت را داریم که هیات رئیسه اش هر
یکسال انتخاب می شود و وقتی من احساس کنم سال آینده هم
به رای نمایندگان احتیــاج دارم هم برنامه ام را طوری تنظیم می
کنم که کارنامه درستی داشته باشم و نظراتم را هم با نظرات هیات
نمایندگان نزدیک کنم .ولی وقتی به مدت  4ســال انتخاب شوم

باقری :من به کارنامه اتاق هشتم نمره قابل قبولی
نمی دهم .دلیلش هم این است که قانون اتاق
رئیس محور است .ما وقتی می گوییم رئیس محور
بالفاصله فرد خاصی در اذهان متبادر نشود و تصور
نشود که راجع به یک شخص صحبت می کنیم.
قانون اتاق اصفهان و تهران هم رئیس محور است
خیالم راحت است و  10نفر هم باید مرا عزل کنند و در بعضی اتاق
ها از چند سال قبل  9نفر امضا جمع کرده بودند که رئیس را عزل
کنند و آخر هم موفق نشدند.
اگر بخواهیم دور هشتم را به نســبت دور هفتم مقایسه کنیم
به نظر من یک مطلوبیت نســبی داشــته اســت کــه آن هم ما
محدودیتهایی داشته ایم .به عنوان مثال در شورای شهر مشهد
کمیسیون ها واقعی هستند طرحی در کمیسیون اصلی و فرعی
بررسی می شــود و بعد از تصویب در صحن علنی تبدیل به قانون
می شــود اما همچین چیزی نداریم .ما فقط بودجه صورت های
مالی را ســالی یکبار تصویب می کنیــم و در حد همان اختیارات
داریم و بخشــی از این به آن بر می گردد که کمیسیون های ما در
قانون جنبه مشورتی دارند و آنچه من در کمیسیونم تصویب کنم
هیات رئیسه می تواند آن را استفاده کند و می تواند نکند .یا اینکه
مواردی از طرف رئیس و هیات رئیسه اجرا بشود که حداقل به من
در کمیسیون قضایی به جز یکی دو مورد ارجاع نشد.
البته در مورد بحث مطالبه گری خود من در هیات نمایندگان
مشهد به دالیل مختلف آنچنان که باید و شاید مطالبه گر نبودم.
کمیســیون ها نســبت به دور قبل خیلی فعال تر بودند اما اتاق
مشهد بدنه قدیمی و فرسوده ای دارد که این بدنه نه تنها نسبت به
دور قبل که نسبت به دور ماقبلش هم به روز نشده است.
اکثر معاونت های اتاق شــاید دور دوم بازنشســتگی شان هم
شروع شده است .یکی را جابجا می کنیم و دوباره یک بازنشسته
دیگر جای او می گذاریم.

سیادت :می گویند رئیس محور و مرتب تکرار
می کنند .به هر حال بعضی تشکل ها دبیر محور
هستند .ما دوره ای دبیر محوری را هم در این اتاق
مشهد تجربه کردیم و هنوز هم داریم آن تبعات
منفی را جمع می کنیم و بعضی تشکل های دیگر
هم گرفتار این عارضه هستند

2

سال هفدهم شماره 4557

باقری :جاهای مختلف گفتم و اینجا هم تاکید
می کنم کــه رقابت برای گرفتــن یکی از 15
صندلی هیات نمایندگان بیش از آنکه فرصت
باشد دین است و مسئولیتی را ایجاد می کند که
این مسئولیت را اگر کسی بدون برنامه و راهبرد
مشــخص دنبال کند هم به خودش و هم جریانی که از او حمایت
می کنــد و هم به طریق اولــی به ذینفعان ظلم کرده اســت و به
مسئولیتش خیانت کرده است.

سیادت :بحث اختیارات اتاق و واگذار نشدن اختیارات
هم مهم است؛ نمونه آن حکمی است که آقای بهاروند
اخیرا گرفت و در فضای مجازی هم منتشر کرد؛ آن
حکم را آقای شافعی اعطا کرد و ایشان را نماینده
تام االختیار گذاشت؛ بنابراین اگر بخواهیم افراد را
به باندبازی و جریان بازی متهم کنیم ،باید بگویم با
وجود اینکه من در گروه طرفدار آقای شافعی تلقی
میشوم ،یکی از آن حکمها را به من ندادند
اتاق بر اســاس قانون تنها جایگاه یا جزو معدود جایگاه هایی از
بخش خصوصی اســت که از مجلس قانون مصوب دارد و حسب
قانون یکی از پرقــدرت ترین پایگاه های بخــش خصوصی اتاق
بازرگانی است .همه دوســتان می دانیم که در کشور ما نهاد های
قدرتــی که قدرت عرف و اجتماعی شــان از پایگاه قانونی شــان
باالتر یا پایین تر اســت فراوان داریم .پیامی که بزرگان و ســران
اتاق درباره اینکه اتاق چــه وضعیتی دارد ،می دهند هم موید این
اســت که اگر پایگاه قانونی اتاق از جایگاه عرفی آن بیشتر نباشد
کمتر نیست .شــاید این باعث می شــود که مطالبه گری بخش
خصوصی امروز از این نهاد قانونی اش بیشــتر می شــود و به حق
بیشتر هم باید باشد.
ای کاش یکی از اعضای هیات رئیســه دوره هشتم در این جمع
می بودند .ما هیات رئیسه را انتخاب کردیم و تا مقطعی حتی مجاز
به خبردار شــدن از مصوبات هیات رئیسه نبودیم .بعد از مدتی که
اتاق ایران و تهران این را روی وبسایت می گذاشت با تالش بسیار
باالخــره توجیه کردیم که هیات نمایندگان نســبت به مصوبات
هیات رئیسه غریبه نیست که حاال اخیرا در قالب دو سه پاراگراف
مصوبه در وبسایت قرار می گیرد.
اگر ما ظرفیت نداریم چرا شفاف به ذینفعان بیان نمی کنیم که
ما به غیر از یک تریبون که حرفمان را بزنیم و کسی هم گوش نمی
کند کاری نمی توانیم کنیم و اگر این را اعالم نکردیم معنایش این
است که این مسئولیت را پذیرفته ایم .اینکه امروز بگوییم ما توانی
نداشتیم فرار از مسئولیت است.
من به کارنامه اتاق هشــتم نمره قابل قبولی نمی دهم .دلیلش
هم این است که قانون اتاق رئیس محور است .ما وقتی می گوییم
رئیس محور بالفاصله فرد خاصی در اذهان متبادر نشــود و تصور
نشود که راجع به یک شخص صحبت می کنیم .قانون اتاق اصفهان
و تهران هم رئیس محور است .ظرفیت های اتاق بر اساس رئیس
تنظیم شده است و یک ضعف بزرگ ما در این دوره نبودن جناب
آقای رئیس در طول هفته و در طول سال در مشهد بود .این باعث
می شد که ما بسیاری از ظرفیت ها و مطالبات به حق بیرونی مان
را نتوانیم منعکس کنیم.
بعضی از دوستان به این قائل بودند که به کسی ربطی ندارد که در
هیات رئیسه چه می گذرد .نگرانی ما این است که اگر ما خودمان
را واقعا نماینده ذینفعان نمی دانیم و به کسی ارتباط ندارد که آنجا
چه می گذارد ،این خیلی دیدگاه خطرناکی است .ما باید خودمان
را موظف به پاسخگویی کنیم نه اینکه فقط وقتی به رای نیاز داریم
همه عزیز بشوند.
قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نمی کنند ،چه کسی باید
مطالبه کند؟ همه دوستان معتقدند که قانون بهبود فضای کسب
و کار اجــرا نمی شــود .اگر حقی از من ضایع شــده یا حقم را می
گیرم یا به مرجعی دادخواهی می کنم ،حرف من این است که اتاق
بازرگانی ایران و خراسان کجا پیگیری کرده است؟
سیادت :موضوعی که دوستان مطرح می کنند
بحث اصالح قانون اتاق اســت .بلــه قانون اتاق
اشکاالتی دارد .دو نگاه وجود داشت .یکی اینکه
کل قانون اتاق را به مجلس ارائه بدهیم .چون آنها
تصویب کردند و آنها بایــد اصالح کنند اما این
نگرانی وجود داشت که اگر این قانون را مجدد ارائه بدهیم چیز از آن
در بیاید که همین جایگاه فعلی اتاق هم خدشه دار بشود .نگاه دوم
اینکه مرتب روی موادی از قانون اتاق کار می شود و به مجلس داده
شده است و بعضی از ایراداتی که دوستان مطرح کردند در آن زمره
است.

روشنک :آیا منظور فقط تغییر شافعی است؟ اگر
اینگونه است چرا در اتاق ایران اکثریت  450نفر به
او رای دادند؟ در دوره قبل هم که من به شافعی
رای ندادم ،چطور او رئیس شد؟ البد ظرفیت بخش
خصوصی ما در کل کشور همین مقدار و حاصلش
همین است و شافعی بهترین ظرفیت بوده که به
عنوان رئیس انتخاب و تغییر حاصل شده است
اما دیکته ننوشته غلط ندارد .باید مسیر طی شده را بررسی کنیم
و ارزیابی مقایســه ای در طول زمان انجام بدهیم .کارهای بسیار
خوبی انجام شده است .می گویند رئیس محور و مرتب تکرار می
کنند .به هر حال بعضی تشــکل ها دبیر محور هستند .ما دوره ای
دبیــر محوری را هم در این اتاق مشــهد تجربه کردیم و هنوز هم
داریم آن تبعات منفی را جمع می کنیم و بعضی تشکل های دیگر
هم گرفتار این عارضه هستند.
به نقل از آقای توکلی زاده تقریبا موردی نیست که آقای شافعی
مسائل را در هیات رئیسه مطرح نکنند و اتفاقا یک نماینده از جمع
دوســتانی که امروز در گروه دیگری هستند در طول این سال ها
در هیات رئیســه بودند و در تصمیم گیری مشارکت داشتند و ما
هم این اعتقاد را داشتیم که هیات رئیســه ای ترکیبی از دیدگاه
ها مختلــف را انتخاب کردیم و هر کداممــان هم به عنوان هیات
نمایندگانوظایفیداشتیم.
واقعیت این است که همه ما به ریاست آقای شافعی رای دادیم.

نمایندگان  2ائتالف رقی

عدم تناسب

دنیای اقتصاد -تب و تــاب انتخابات اتاق بازرگانی بــه روزهای اوج
زهرا صفدری -افسانه آشفته
خبرنگار
خود نزدیک می شــود و فضای رســانه های مجازی مملو از پیام ها و
بعضا جر و بحث فعاالن اقتصادی است .در مشــهد  2ائتالف اصلی در حال رقابت هستند که
خالف دوره قبل هیچ عضو مشــترکی هم ندارند .در این دوره حتی نام غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران تنها در یک لیســت قرار گرفته اســت و خود این موضوع آبستن
بحث های زیادی شــده اســت .رئیس و نایب رئیس اتاق مشــهد حاال در رقابتی حساس
جمع بندی مان این بود که کســی که بیشــتر به نســبت بقیه وقت بگذارد و
بودنشــان در اتاق ایران می تواند یک فرصت برای مشهد باشد که این استفاده
شــد و جلســات هیات نمایندگان در طول دوره بدون تعطیلی همیشه برگزار
شده است.

بهاروند:یکی از مهمترین چیزهاییکه باید
در دوره نهم به آن توجه بشود قانون اتاق است
که باید اصالح بشود و این قانون در حد پارلمان
بخش خصوصی نیست
آقای بهاروند فرمودند که وظایف ما محدود است اما یکشنبه گذشته ما در
تهران جلســه تصویب بودجه داشتیم و از یک هفته قبل هم به ما اعالم شده
بود ،ولی خیلی از دوســتانی که امروز بعضی از اقدامات را زیر سوال می برند
در آن جلسه حضور پیدا نکردند .یعنی ما از همان فرصت هایی که برای انجام
وظیفه نمایندگی و اظهار نظر داریم کوتاهی می کنیم.
من یکی از مطالبه گرترین و منتقدترین اعضای هیات نمایندگان بودم اما
معتقدم انتقاد را باید در جایی گفت که اثرگذار باشد .باید مراقب باشیم چون
امروز فضای کشور شکننده است و نباید به قیمت برخی چیزها اعتماد و باور
مردم به تشــکلی که امید بخشی از جامعه است را خدشه دار کنیم؛ بازگشت
این اعتماد میتواند بسیار هزینه ساز و مشکل ساز باشد.
در این میان ،بحث اختیارات اتاق و واگذار نشدن اختیارات هم مهم است؛
نمونه آن حکمی اســت که آقای بهاروند اخیرا گرفت و در فضای مجازی هم
منتشر کرد؛ آن حکم را آقای شافعی اعطا کرد و ایشان را نماینده تام االختیار
گذاشت؛ بنابراین اگر بخواهیم افراد را به باندبازی و جریان بازی متهم کنیم،
باید بگویم با وجود اینکه من در گروه طرفدار آقای شافعی تلقی میشوم ،یکی
از آن حکمها را به من ندادند.
ما در امور تشکلها به نسبت همه دورانهای گذشته به دلیل حضور شافعی
در اتاق ایران توانستیم امکانات بیشتری بگیریم.
حرف من این اســت کــه باید بیشــتر مطالبه کنیم و هیــات نمایندگان
دوره بعد مطالبه بیشــتری داشــته باشــد؛ من هم منتقد برخی از بخشها و
کم کاریها هســتم اما اینکه همه روند و مدیریت و ریاســت را زیر ســوال
ببریم و نمای تاریک یک تنبل خانه که هیچ کاری نمیکند را نشــان دهیم،
صحیح نیست.
آنچه امروز میبینیم به ریشه اقتصاد نفتی و احساس بی نیازی حاکمیت از
تعامل با بخش خصوصی برمیگردد ،تاکنون در روی همین پاشنه چرخیده و
ما با البی و خواهش در بخشهایی ورود کردیم اما از دوره بعد به خاطر شرایط
تحریم و اینکه پول نفت دیگر مثل سابق نمیرسد ،میتوان خواسته ها را بهتر
پیگیری کرد.
باقری :بهتر اســت آقای سیادت به این سوال پاســخ بدهند که آیا مصوبات
هیات رئیسه و اقداماتش باید منتشر بشود یا خیر؟
ســیادت :حرف من این است که ما  5نفر را به عنوان هیات
رئیســه انتخاب کردیم؛ مثل شــما که به عنــوان رئیس
کمیسیون سرمایه گذاری انتخاب شدید اما ما جزء به جزء
کارهــای شــما را بررســی نکردیــم؛ البته بســیاری از
سیاســتگذاریهای هیات رئیســه در هیات نمایندگان به
بحث گذاشته شــده و فضای بسته و تاریکی از هیات رئیســه نمیبینم .اگر
چیزی شــفاف نیســت مقصر ما بودیم که کمتر مطالبه کردیــم زیرا وقتی
مطالبه کردیم عمال جواب گرفتیم.

روشنک:این جزو افتخارات است که به همه استانها از
جمله خراسان کمک شده و این نشان دهنده توان ما
خراسانیهاست که مثل برخی استانها نیستیم که همه چیز را
فقط برای خودمان بخواهیم

در لیســت ه
اجتماعی آقای
و کلید واژه جد
مشهد مطرح
روشنک و محم
تصمیم ســاز

روشنک :یکی از بحثهای
تغییر اســت؛ من خودم در
شدم اما سوال اینجاست که
نمایندگانی که بار اول در می
در این دوره داوطلب هســت
است .اما آیا منظور فقط تغییر شافعی است؟ ا
اکثریت  450نفر به او رای دادند؟ در دوره قبل
چطور او رئیس شد؟ البد ظرفیت بخش خصوص
حاصلش همین است و شافعی بهترین ظرفیت
و تغییر حاصل شده اســت .اگر امروز بیش از
اتاق خراسان میشوند ،بدان معناست که اتاق
این نکته را هم بگویم که تا قبل از این دوره ،ن
به ما ارائه میشــد و نه صورت جلسه هیات ر
ی
هیات نمایندگان وارد شود در اجرا دخالت م 
درخواست و پیگیری االن صورت جلسه روی و
داریم .با اینحال خطاب به آقای باقری میگویم
در هیات رئیسه حضور داشت و شما میتوانستی
را سوال کنید و این یعنی چیزی مخفی و محرم
به هیات نمایندگان احترام گذاشته شود.
سیادت :بحث این است که آیا شــعارهای ا
عملکرد افراد آن لیست هست؟ آقای باقری ح
لیست مطالبه گر است و یک لیست توجیه گر
مثل دولتها و از جمله این دولت عمل نکنیم.
بهاروند :آقای سیادت میگ
خیلی زمان انتقاد نیست؛ ام
«در شــرایط حســاس کن
هیچوقت انتقاد نکنیم .آقای
کرد که صورت جلســه هیا
نمایندگان ارسال شود و ما هم در اتاق مشهد م
در کشور ما زیاد تحمل نمیشود همانطور که آ
اتاق کنار رفت اما ماه بعد در مشهد قبراق و سرح
ایران به رشد کامل رسیده و خیلی هم فعالیت
است بگوید دیگر شرکت نمیکنم و این از عوار
اتاق این موضوع جا افتاده که اگر کسی خیلی
خصوصی دفاع نکند ،همیشه هست .درباره ح
باید بگویم؛ قبال در تمام شوراها کارمندان و مد
هیات رئیســه اتاق بسیار جنگیدیم و در نهایت
کرد روسای کمیسیونها در شوراها شرکت کن
هیچ شورایی معرفی نکردند ،به دلیل این بود ک
رئیسه نبودید .در اتاق مشهد من تنها شخصی ب
ایران را برعهده داشــتم و در کمیته رصد تح
روسای کمیسیونهای اتاق معرفی شــدند ،ا
زمینه تنها به من لطف نکرد.
سیادت :حرف من این است ضمن انتقاداتی ک
هم بگوییم؛ من نمیگویم سانسور کنیم بلکه م
بهاروند :این برداشــت شما
میکنیم به معنای دشمنی
داشــتم در انتخابات اتاق ای
شایسته تر میدانستم و به
معنا نیست که شافعی فرد
میکنیم به معنای دشمنی و کینه نیست و حت
مواردی موثر بوده اســت .درباره اینکه میگوی
بودجه و امکانات به اتاق به استان داده شده ،صح
در تمام اســتانها اتاقی ساخته شده که شــا
برابری کند .بنابراین بودجه به همه اتاقهای اس
روشــنک :این جزو افتخارات است که به همه
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ویژه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی

یب در انتخابات اتاق بازرگانی رو در رو به انتقادات پاسخ دادند:

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

ب اختیارات و انتظارات

های متفاوتی قرار گرفته اند و اعضای ائتالف ها از کم لطفی نســبت به سرمایه
ی رئیس توسط رقبای بومی گالیه دارند .موضوع رئیس محوری اما انتقاد جدی
دیدی است که در یک ماه اخیر توســط سید حسن حسینی نایب رئیس اتاق
شده اســت و نوک پیکان حمالت را متوجه شافعی کرده است .محمد حسین
مد ســیادت از اعضای کنونی هیات نمایندگان اتاق و از نامزدهای ائتالف «اتاق
ز» با سرلیستی شــافعی و جواد باقری و مجتبی بهاروند هم دیگر اعضای هیات

ی دوستان در ائتالف خانه صنعت،
ر اولین دوره با شعار تغییر وارد اتاق
ه چه تغییری؟ از 15نفر عضو هیات
یان آنها حضور یافتم فقط سه نفر
تند و این یعنی تغییر اتفاق افتاده
اگر اینگونه است چرا در اتاق ایران
ل هم که من به شافعی رای ندادم،
صی ما در کل کشور همین مقدار و
ت بوده که به عنوان رئیس انتخاب
ز  70نفر داوطلب هیات نمایندگی
ق کار کرده است.
نه صورت جلسه هیات نمایندگان
رئیسه و دلیلشــان این بود که اگر
یکند و نباید این اتفاق بیافتد .اما با
وبسایت قرار میگیرد و اطالعات را
م؛ آقای حسینی که در این  4سال
ید هر چه در هیات رئیسه میگذرد
مانه نبود و بحث ما فقط این بود که

انتخاباتی که میدهیم منطبق بر
حرفهای شما بدین معناست که
ر و دنبال رو؛ حرف من این است که
.
گوید در موضوع مطالبه گری االن
ما در  40سال اخیر مدام میگوییم
نونی» نباید انتقاد کرد و این یعنی
ی جاللپور این موضوع را نهادینه
ات رئیســه هر هفتــه برای همه
مدام مطالبه کردیم .مطالبه گری
آقای جاللپور یکباره بیمار شد و از
حال دیده شد .شخصی که در اتاق
ت انتخاباتی میکند ،یکباره ممکن
رض مطالبه گری در اتاق است .در
مطالبه گر نباشد و خیلی از بخش
حکمی که آقای سیادت گفت هم
دیران اتاقها حضور داشتند و ما در
ت هیات رئیسه اتاق ایران تصویب
نند .آقای سیادت اینکه شما را در
که در هیچ کمیسیونی عضو هیات
بودم که ریاست کمیسیون در اتاق
حریم هم طبق مصوبه ،ســه نفر از
از جمله من و آقای شافعی در این

که داریم از پیشرفتها و دستاوردها
میگویم مدام سیاه نمایی نکنیم.
است؛ اگر ما انتقادی از رئیس اتاق
ی با او نیست؛ من بنا به دالیلی که
یران در آن مقطع رقیب شافعی را
خوانســاری رای دادم و این بدان
خوبی نیســت؛ اگر رئیس را نقد
تما این رئیس اقداماتی داشته و در
یید با ریاست شافعی در اتاق ایران
حیح نیست زیرا در طول این دوره
اید از نظر ساختمان با اتاق مشهد
ستانی داده شده است.
ه استانها از جمله خراسان کمک

نمایندگان اتاق و از نامزدهای ائتالف «تغییر و توســعه» با سرلیستی حسینی میهمان ما در
این میزگرد بودند و به مدت  2ساعت تالش کردند تا به صورت شفاف به انتقادات مطرح شده
پاسخ دهند .محور ســواالت ما عملکرد دوره هشــتم اتاق بازرگانی بود و در بخش پایانی از
نامزدان خواستیم به بیان اهداف و برنامههای خود برای دوره نهم هیات نمایندگان بپردازند.
در ادامه پاســخ های مدعوان به پرســش کلیدی یعنی «ارزیابی عملکرد دوره هشتم هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی» را می خوانید.

شده و این نشان دهنده توان ما خراسانیهاست که مثل برخی استانها نیستیم
که همه چیز را فقط برای خودمان بخواهیم.
باقری :ما  4ســال به عنوان اعضای هیات نمایندگان تــاش کردیم و امروز
نیامدیم نقاط قوت را بگوییم؛ بلکه آمده ایم ضعفعها را بگوییم تا اصالح شــود.
این بدان معنا نیست که عملکرد اتاق در همه این ضعفها خالصه بود زیرا حتما
کارهایی کرده و وظیفه اش بوده است اما کم کاریها را برای اصالح باید بگوییم.
صوت مذاکرات ما در کمیســیون سرمایه گذاری را بشنوید و ببینید در کدام
جلسه ایرادات را نگفتم .اینکه میگویم اتاق رئیس محور است به این معنا که اتاق
شافعی محور است ،نیست؛ ایراد من به شخص شافعی نیست و اگر روشنک هم
رئیس اتاق بود همین وضعیت را داشتیم.
سیادت :در آستانه انتخابات اتاق طرح این موضوع چه فایده ای دارد؟
باقری :برداشت شما این است که من در آستانه انتخابات میگویم درحالیکه
من در همه این مدت این نکته را گفته ام که ساختار اتاق رئیس محور است.
ســیادت :من این موضوع را یکبار هم در جلسه هیات نمایندگان از زبان شما
نشنیده ام.
باقری :من همیشه گفتم اتاق براساس رفتار هیات نمایندگان و
نیت آنها باید اداره شــود؛ اتاق رئیس محور اســت و مشــکل
ساختاری دارد؛ این بدان معنا نیست که ما مشکل رفتاری نداریم.
بهتر است کارنامه سایر اتاقها را ببینیم ،اتاقهایی داریم که در
این مدت بسیار موفقتر از اتاق مشهد عمل کرده اند.
روشــنک :من این را اصال قبول ندارم؛ بعضی اتاقها رانت باز
هستند ،اتاق مشــهد موفقترین اتاق بوده چون  12سال در
اینجا تالش کرده ام .اینکه میگویید قانون اتاق رئیس محور
است و هیات نمایندگان به حساب نمیآیند و بعد از انتخاب
هیات نمایندگان  7نفر همان اول کنار میروند را قبول دارم اما
اگر عملکرد کمیســیونهای اتاق مشهد را منتشــر کنیم ،قابل توجه است و
میبینیم که در ســایر استانها چنین عملکردی نداشــته ایم .من موفقترین
کمیسیونهای اتاق را در دوره  4سال گذشته در مشهد دیدم؛ آقای باقری شما
بهتر از کمیســیون سرمایه گذاری اتاق مشــهد میتوانید کمیسیون سرمایه
گذاری در کشور معرفی کنید؟ از کمیسیون تجارت اتاق مشهد بهتر چطور؟ تنها
یک کمیسیون ما موفق نبود و این را قبول دارم .ما در اتاق خراسان خوشبختانه
تعریفجناحنداشتیم.

روشنک:روحیه استاندار خراسان رضوی ،روحیه بخش خصوصی
من بخش
است یعنی روحیه آن به ما شباهت دارد و به نوعی او از ِ
خصوصی مطالبهگرتر است .تصمیم داریم که در کنار استاندار
باشیم و او را حمایت کنیم تا مطالبات او را در سطح ملی برای
خراسان رضوی به دست بیاوریم و در استان از آن دفاع کنیم
باقری :در اتاق مشــهد جناح بندی نداشتیم با اینحال و با وجود اینکه رئیس
با  15رای انتخاب شد ،نایب رئیس  11رای کسب کرد و در شرایطی که اجماع
کرده بودیم  ،یک نفر هم خط قرمز شد.
بهاروند :ما از نظر برگزاری جلسات کمیسیون موفق بودیم اما
از نظر عصاره کمیسیون مثال میزنم؛ در کمیسیون حقوقی
که کمیسیونی جدید بود و برای جلوگیری از دعوا و اختالف
در بخش حمل و نقل ،ایجاد شد ،آنچنان که باید کار کردیم؟
ما در جلسه ای مجوز شورای حل اختالفی مخصوص فعاالن
اقتصادی را طرح کردیم و یک ســال است که این شورا در بوروکراسی اتاق گیر
کرده چون یک کارشــناس نوشــت که این در شان اتاق نیســت .منظور ما از
ناکارامدی اتاق ،بدنه اجرایی آن است.
باقری :درباره تغییر و توسعه ای که شعار ائتالف ماست؛ باید
خیلی شفاف بگویم که منظور از تغییر ،تغییر افراد نیست بلکه
تغییر جریان و تفکر و مــدل برای افزایش بهره وری ،چابکی
فعالیتهای مثمر ،اثربخشی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به مخاطبان اســت .این وظیفه اتاق اســت که گزارشــی از

عملکرد  4ساله خود بدهد و بگوید چارت سازمانی که در اول این دوره با هزینه
ایجــاد کرد ،کجا رفت و چه شــد؟ ما برای برنامه اســتراتژیک اتاق اگر مصوبه
نداشتیم،چراپیمانکارگرفتیمواگرمصوبهداشتیم،برنامهاستراتژیککجاست؟
تغییر یعنی این؛ یعنی نســبت به هزینه و فایده اتاق بــه مردم جواب بدهیم و
بگوییم هزینه ای که کردیم فایده اش کجا بوده است.
سیادت :اینکه از  4نفری که قبال در یک کشتی نشسته بودیم،
حاال یک گروهمان مدعی شویم و گروهی دیگر پاسخگو صحیح
نیست؛ من نه رئیس اتاق بودم و نه حامی و مدافع مطلق عملکرد
خودم .پیگیریهای زیادی کرده ام اما روی زمان و شکل گفتنها
ایراد دارم .ما هر کدام تشکلی را نمایندگی میکنیم و سوالم این
است که آیا در تشــکلهای خودمان این ایرادها وجود ندارد؟ آیا مسیر طی شده
مثبت نبوده؟ آیا قبل از بزرگنمایی ایرادها بهتر نیســت دو عملکرد مثبت را هم
بگوییم؟ این روزها در سخنان و فضای مجازی این موضوع را نمیبینم و این شاید
مناسب نباشــد .قانون اتاق تغییر کرده و رئیس بیش از دو دوره متوالی نمیتواند
رئیس باشد؛ اما آقای خاموشی در دوره های گذشته چندین دوره رئیس بوده است.
برخی از اشکاالت از قانون است و قانون اتاق میگوید به این شکل عمل کنیم .در
شــورای نظارت اتاق  4وزیر نشســته و در شــرایطی که هنوز در بسیاری موارد
کارآفرین رانت خور و چپاول گر دیده میشود صحیح است که از خطر قرمزها عبور
کنیم؟ حرفم این است که آیا با تقابل با دولت و با تهاجم به دولت دستاوردی داشته
ایم؟ با شــعار دادن و تهییج کردن افکار عمومی به نتیجه رســیده ایم یا با تعقل و
همراهی و نشان دادن اراده و در کنار آن انتقاد و مطالبه کردن؟

سیادت:حرفم این است که آیا با تقابل با دولت و با تهاجم به
دولت دستاوردی داشته ایم؟ با شعار دادن و تهییج کردن افکار
عمومی به نتیجه رسیده ایم یا با تعقل و همراهی و نشان دادن
اراده و در کنار آن انتقاد و مطالبه کردن؟
سومین ســوال این میزگرد درباره «اهداف و برنامه های نامزدها در
دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی» بود که مشروح پاسخها را میخوانید:
روشنک :امروز عدالت در اجرای قوانین رعایت نمی شود و این
امر باید توســط اتاق مطالبه شــود .از گذشته تاکنون به این
مســاله که «دســتکاری دولت در حوز ه اقتصــاد و بخش
خصوصی منجر به بروز مشــکالت بسیاری میشود» تاکید
داشته و دارم .سالهای گذشته به مسائل و مشکالت بسیاری
اشاره کردم که بخشی از آنها محقق شده و شاهد این مسائل در اقتصاد استان و
کشور هستیم .به عنوان مثال ،در گذشته به ساختار نادرست حملونقل اشاره
کردم .همواره این مسائل را مطالبه و بیان کردم و برخی معتقدند که بسیار آنها
را گفتهام .در این دوره نیز برای اجرای قانون بهبود محیط کســب و کار تالش
زیادی کردیم اما من نه قانونگذار هستم ،نه مجری قانون و دولت.
خط مشــی امســال با دوره قبلی فرق دارد؛ این دو لیست امسال به شدت به
یکدیگر نزدیک هستند؛ البته درست اســت که درون آنها رادیکالهایی وجود
دارد .انتقادات ما از یک دســته اســت اما از قدیم تاکنون تفاوتهایی میان این
دو گروه وجــود دارد؛ درحالیکه در کنار هم مطالبهگر نیــز بودهایم .در هیات
نمایندگان افرادی را داشتیم که از اول دوره تا آخر آن ،هیچ سخنی را نگفتند و
دست به اقدامی نیز نزدند .اما آنچه همه باید مطالبه کنیم ،اجرای قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار بدون کم و کاستی است.
روحیه استاندار خراسان رضوی ،روحیه بخش خصوصی است یعنی روحیه آن
من بخش خصوصی مطالبهگرتر است .تصمیم
به ما شباهت دارد و به نوعی او از ِ
داریم که در کنار اســتاندار باشیم و او را حمایت کنیم تا مطالبات او را در سطح
ملی برای خراسان رضوی به دست بیاوریم و در استان از آن دفاع کنیم؛
بهاروند :بر اساس علم مدیریت مدرن ،دوره مفید مدیریت دو
نوع است؛ آقای شافعی سه دوره رئیس اتاق مشهد بوده و هر
آنچه که توان ،انرژی و خالقیت داشــته به کار برده است ،با
توجه به اینکه فردی جوان در گروه مقابل اســت ،آیا حاضر
هستید که این فرد جایگزین آقای شافعی شود و ریاست اتاق

را بر عهده بگیــرد که توان خالقیت و انــرژی را همراه خود به اتاق
بیاورد؟ مدیر جدید همواره اندیشه جدید همراه خود دارد .آیا شما
حاضر هستید که این کار را انجام بدهید یا همچنان آن روند قبل را
ادامه میدهید؟ البته گفتنی است که در دوره آقای شافعی اقدامات
خوبی انجام شده است.
ســیادت :همه ما به این جمع بندی رسیدیم که
بهترین گزینه برای ریاســت اتاق مشــهد آقای
شافعی است .ایشان یک تقسیم کاری را انجام داد
و در بسیاری از حوزهها دوســتان را نماینده تام
االختیار خود قــرار داد .به عنــوان مثال ،آقای
روشنک نماینده ایشــان در کمیسیون تجارت بود .همچنین خود
من در کمیســیون نظارت ،اصناف و کمیته پایش تجارت خارجی
نماینده بودم و شورای آموزش اتاق و در مسئولیت نظارت راهبردی
تشکلها را داشتم .امروز کمترین دخالت در امور صورت میگیرد و
البته برای تمام این زمینهها وقت میگذاشتم.

خراسان رضوی که  ۹۰درصد آن بخش خصوصی واقعیت دارد و باید
بسیار پررنگ تر از قبل باشد؛ چیست؟ تمام این موارد مذکور بدون
برنامه ،راهبرد و اســتراتژی موثر نیست .اتاق بینش ،خرد و راهبرد
ندارد؛ زمانی که اینگونه باشــد ،نمیتوان آن را ارزیابی کرد .وقتی
میتوانید شخصی را ارزیابی کنید که برنامه و راهبرد داشته باشد.
اتاق باید برنامه مصوب شده هیات نمایندگان داشته باشد و ما این
برنامه و راهبرد را تهیه کردیم.
در سطح اســتانی ،بزرگترین وظیفه اتاق آشتی با ذینفعان است؛
مخاطبان و ذینفعان اتاق باید در جریان امور به طور مســتمر قرار
بگیرند و خواسته های آنها باید خواسته های اتاق شود ،نمیتوانیم
از ذینفعان خود در  ۱۵روز منتهی به انتخابات اتاق سراغ بگیریم و
سپس خود را ملزم به پاسخگویی نکنیم .خواسته عمده ذینفعان
در کمیسیونها متبلور میشود .ما نمیتوانیم کمیسیونهای اتاق
را به عنوان مازاد بر بدنه اتاق ببینیم و باید کمیسیونها را در راستای
تصمیمسازی در اتاق دخیل کنیم؛ خود ما مقصر نیستیم.

باقری :این وظیفه اتاق است که گزارشی از عملکرد
 4ساله خود بدهد و بگوید چارت سازمانی که در
اول این دوره با هزینه ایجاد کرد ،کجا رفت و چه
شد؟ ما برای برنامه استراتژیک اتاق اگر مصوبه
نداشتیم ،چرا پیمانکار گرفتیم و اگر مصوبه داشتیم،
برنامهاستراتژیککجاست؟

روشــنک :در این دوره از انتخابــات به دنبال دو
لیســت نبودیم ،تالش من همواره این بود که به
اینجا کشیده نشود و لیستی واحد ارائه شود ،برای
خــود انتخابات و پس از آن نیز برنامه داشــتیم.
متاسفانه در جریان قرار میگیریم که باید چنین
مطالبی را بیان کنیم .امروز به دنبال این هستیم که میخواهیم چه
کاری را انجام دهیم .من اصال خط کشی میان لیستها نمیبینم ،اگر
چه مــا در تبلیغات به این صورت عمل میکنیم .وظیفه ما به لحاظ
لیستها این است که بر اساس خط کشیها عمل کنیم اما به لحاظ
فکری به این صورت نیست.

همچنین نمایندگی کل مرزهای شــرقی را انجام میدادم و در حد
توان خود ،به مشکالت رســیدگی میکردم .اصال بحث من و یا ما
بودن نیست .بنده حتی یک سفر خارجی با هزینه اتاق نرفتم و زمانی
این کار را انجام خواهم داد که بدانم دو برابر آن ســود به همراه خود
برای استان بیاورم .کسانی که سفر خارجی رفتهاند ،گزارش دهند
که چه اقداماتی را برای اتاق انجام دادند؟ معتقد هستم که اصالحات
باید در اتاق انجام شود چرا که بسیار ضروری است اما آن چیزی که
شما ،آقای بهاروند ،از من مطالبه میکنید در صورتی که ارائه و بیان
نشده و شرایط را نمیدانید ،به نظر این یک حرکت رو به جلویی است.
اعتقاد دارم آقای شــافعی به عنوان یک سرمایه ملی است و باید از
ایشان استفاده شــود اما ضعفهایی که وجود دارد و کمبود حضور
ایشان باید با اطمینان برای هیات نمایندگان محرز شود که آسیبی
به اتاق نمی زند.
بهاروند :اینکه آقای شافعی سرمایه ملی هستند
در آن شــکی نیست اما در سه دوره قبل که آقای
شافعی توسط هیات نمایندگان انتخاب شدند،
اتاق وضعیت امروز را داشت؟ امیدواریم این سنت
ادامه پیدا نکند که حضرت عزرائیل ما را از ریاست
جدا کند و صندوق رای باعث این کار شود.
روشنک :آقای بهاروند ،چه جمل ه زیبایی گفتید! صندوق رای تعیین
تکلیف خواهد کرد یعنی اگر رای دهند او رئیس خواهد شد.
ســیادت :آقای بهاروند رئیس منتخب جریان شما برای اتاق چه
کسی است؟
بهاروند :تاکنون شخصی را انتخاب نکردهایم؛ جریان ما سه دوره
رئیس نبوده که عملکرد او را مورد بررسی قرار دهد.
سیادت :چطور وقتی شــما هنوز به جمع بندی
نرســیدید نتیجه گیری می کنید که ما رئیس
آینده را انتخاب کردیم؟ رئیس جریان شــما در
جایی دیگر و در دو یا سه دوره رئیس است؛ من به
چرخش مدیریت معتقد هستم و اصالحات را در
اتاق ضروری میدانم و نواقص اتاق را نیز قبول دارم.
ن تغییر پیدا نکنند ،آن دیگر
بهاروند :اینکه در سه دوره مدیران آ 
اصالحات نیست؛ اصالحات آن است که به صورت عملی انجام شود.
 ۸۰درصد مدیران اتاق بازنشسته هستند.
ســیادت :چند مدیر جوان در این دوره وارد اتاق شــدند؟ نیروی
آموزش و ...از نیروهای جوان بودند .یعنی بر اساس گفته شما ،کسی
که دو سال کار کرده باید تغییر کند؟  ۸۰درصد مدیران بازنشسته
هستند؟ آیا میتوانید این را اثبات کنید؟
باقری :سوال شما به صورت شفاف این است که
اگر ما انتخاب شــدیم ،برنامه ما چیست؟ اگر ما
قدرت تصمیمگیری در اتاق داشتیم ،برنامه ما چه
خواهد بود؟ اتاقی که یک کارشناس خالف نظر
هیات نمایندگان و دســتور رئیس نامه میزند و
ختم کمیســیون را اعالم میکند ،باید به حال آن گریه کرد .اگر ما
قدرت تصمیم گیری داشته باشیم هر آنچه که توسط صندوق رای
مشخص شــود ،باید برای همه محترم باشد برای همه افراد نامزد و
غیرنامزد باید معتبر باشــد و از دوازدهم اسفند ماه به بعد ،همه باید
برای موفقیت اتاق تالش کنند.

روشنک :خطاب به آقای باقری میگویم؛ آقای
حسینی که در این  4سال در هیات رئیسه حضور
داشت و شما میتوانستید هر چه در هیات رئیسه
میگذرد را سوال کنید و این یعنی چیزی مخفی و
محرمانه نبود و بحث ما فقط این بود که به هیات
نمایندگاناحترامگذاشتهشود
االن یک واقعیتی اســت که تنها به صورت دو لیست درآمده است.
البته افراد در درازمدت تفکرات نزدیک به خود را در لیســت های
مختلف پیدا میکنند امــا زمانی قدرت تصمیمســازی دارید که
اکثریت باشید .اگرچه باید برای اقلیتها حق قائل بود و انتظار دارم
در این دوره بهتر از این دوره برای اقلیت حق قائل شــویم .امیدوارم
هر کسی که حداکثر شد ،حق اقلیت را به معنای واقعی به رسمیت
بشناسد نه با دادن یک صندلی.
جریان ما اگر حاکم باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشیم ،در
اتاق در سه سطح بین المللی ،ملی و استانی برنامه تدوین کردیم؛ در
ســطح بینالمللی تنها مطالبه و پیشنهاد ارائه خواهیم کرد چراکه
اتاق ایران باید چنین برنامههایی را دنبال کند .در سطح ملی حتما
برنامههای مشــخصی برای افزایش جایگاه اقتصاد استان در بدنه
کشور داریم .امروز فرار ســرمایه در استان اتفاق افتاده و نه سرمایه
گذاری استان.
روابط بینالمللی حتی در بخشهایی که مزیت داشتیم ،در حال
کاهش است .در چنین شرایطی نقش آفرینی بخش خصوصی در

سیادت:همه ما به این جمع بندی رسیدیم که
بهترین گزینه برای ریاست اتاق مشهد آقای شافعی
است .ایشان یک تقسیم کاری را انجام داد و در
بسیاری از حوزهها دوستان را نماینده تام االختیار
خود قرار داد
آقای باقری بایــد بپذیریم که در تشــکل های بخش خصوصی
منظمترین و سمبل آنها ،اتاق است .خانه صنعت به مسائل تجارت
بینالملل وارد شد .به عنوان مثال ،طرح عمان که طرح بسیار خوبی
بود اما واقعا آن به جایی رسید؟ خیر! نرسید .سازمان کشوری به تمام
تشکلها اجازه نداده که ما تشکلهای منظم و مرتبی داشته باشیم.
یک روز به رئیس محوری ،کارمند محوری و ...میرسیم؛ این اشکالی
است که وجود دارد .ما ضعفهایی در تمام تشکلهای خود داریم .در
خصوص برخی مسایل همچون ارز همه پیگیری کردند در حالیکه
یا دولت نمیتوانســته حرف ما را بشــنود یا به درستی عمل نکرده
است .در نتیجه ذات کارکرد اتاق خوبی بوده و دفاع من از خود اتاق
است ،نه عملکرد آن.
باقری :اگر در جای خــود ،خانه صنعت معدن و
تجارت استان را نقد کنند ،ما استقبال میکنیم.
مساله بعدی نیز در خصوص این است که اگر این
همه بحث درباره اتاق میشــود ،بــه ظرفیت و
بزرگی آن بازمیگردد .ما در اتاق میتوانستیم به
نســبت کاری که کردیم ،خروجی بهتری بگیریــم ،اما در برخی از
موارد که پرونده کامال بسته شده و سرنوشت برنامه استراتژیک اتاق
به کجا رسید؟

باقری :اگر ما قدرت تصمیم گیری داشته باشیم
هر آنچه که توسط صندوق رای مشخص شود،
باید برای همه محترم باشد برای همه افراد نامزد
و غیرنامزد باید معتبر باشد و از دوازدهم اسفند
ماه به بعد ،همه باید برای
موفقیت اتاق تالش کنند
ســیادت :همه معتقدند که اتاق دارای وزن و جایگاه واالیی است
که همین تالشهــا و افراد بودند که اتاق را به اینجا رســاندند .اگر
میتوانســتیم به دولت برای واگذاری اختیارات چشــم بدوزیم،
همچنان اتاق  ۵۰ســال پیش مانده بودیم اما این اقدامات کفایت
نمیکند .البته برای همه زمینهها تالشهای فراوانی شد ،به طوریکه
من با اینکه در کمیســیونها عضو نبودم ،شــرکت میکردم و در
خصوص برنامه استراتژی بیشــترین وقت را گذاشتم .مدیران اتاق
و دبیر کل اتاق نیز میگویند زمینههــای اجرایی آن در حال آماده
شدن است و برخی از بخشهای آن اجرا شده است.
باقری :ایــن برنامه به تصویب نرســید و باقی مانــد و در هیات
نمایندگان پرونده بسته شد اما اگر در حال اجرایی شدن است ،خطا
به شمار میرود.
ســیادت :ما یک اســتاندار بخــش خصوصی با
پیشینه مثبت در حوزه تعامل با بخش خصوصی
از یک اســتان دیگر داریم که فرصت بی بدیلی
اســت؛ اقای رزم حســینی خود را با بخشهای
سیاسی درگیر نکرده و هدفی را مشخص کرده و
انتظار داریم که اتاق را بیشــتر در مکانیزم تصمیمگیری و اجرای
حوزه اقتصادی بازی دهد .اگر قرار است کاری انجام شود ،باید چنین
الگوهایی را بدون ایجاد درگیری و توقع انتخاب کنیم .به عقیده من،
با این الگو موفقیتهایی را کسب می کنیم .من همیشه نقاط قوت و
ضعف را باهم بیان میکنم ،خانه صنعت ،معدن و تجارت در برخی از
موارد به خوبی عمل کرده است.

روشنک :آقای باقری باید بپذیریم که در
تشکل های بخش خصوصی منظمترین و سمبل
آنها ،اتاق است .خانه صنعت به مسائل تجارت
بینالملل وارد شد .به عنوان مثال ،طرح عمان که
طرح بسیار خوبی بود اما واقعا آن به جایی رسید؟
خیر! نرسید .سازمان کشوری به تمام تشکلها
اجازه نداده که ما تشکلهای منظم و مرتبی
داشتهباشیم

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
خبر

مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی اعالم کرد

اشتغال  4200نفر
در شرکت های پارک علم و فناوری

دنیای اقتصاد -مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی با
اشاره به فعالیت  310شرکت دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری
استان ،از اشتغال  4200نفر در این شرکتها خبر داد.
سیدایمان شریعتی در نشست خبری معرفی فناوری شرکتهای دانش بنیان
برگزیده در دومین جشنواره علمی رضوی که در ساختمان پارک علم و فناوری
خراســان برگزار شــد ،اظهار کرد :پارک علم و فناوری خراسان مجموعهای از
شرکتهای فناور و دانش بنیان را مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد و جزو
سه پارک برتر کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه هشت مرکز رشد را در پارک علم و فناوری خراسان در
اختیار داریم که این مراکز موتور پیشران حمایت از ایدهها و طرحها هستند،
افزود :مرکز رشد حوزه کشاورزی صنایع غذایی که با همکاری مجموعه وزارت
جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان فعالیت میکند ،مرکز رشد فرهنگی و
مرکز رشــد فناوریهای  ICTکه در ســاختمان پارک علم و فناوری خراسان
مستقر هستند .مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی اضافه کرد:
سه مرکز رشد در شهرستانهای گناباد ،تربت حیدریه و نیشابور وجود دارد و از
جمله ظرفیتهای پارک علم و فناوری در مشهد هستند که در این شهرستانها
توسعه پیدا میکند و نیشابور به تنهایی  10هکتار زمین و گناباد از پنج هکتار
زمین برخوردار است و مجموعههایی هستند که به صورت شعبهای از پارک علم
ن دنبال میکنند.
و فناوری همان رسالت را در شهرستا 
شریعتی عنوان کرد :طبق آمار  9ماهه تاکنون حدود  747شرکت فناور و دانش
بنیان از مجموعه خدمات پارک علم و فناوری شکل گرفته است و از سالهای
ابتدایی تا سالهای اخیر ،همکاری با این مجموعهها باعث شد تا حضور بیشتر و
انگیزه باالتری پیدا کنند .وی تصریح کرد :از میان  747شرکت ،در حال حاضر
 310شرکت جاری وجود دارد و نزدیک به 4200نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی
و متخصصین در مجموعه شرکتهای جاری پارک علم و فناوری استان مشغول
به فعالیت هستند .مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی اظهار
س و همایش باعث تقویت
کرد :پارک علم و فناوری با برگزاری نشست ،کنفران 
ارتباط شرکتهای دانش بنیان و فناور با فضای مختلف جامعه در بخشهای
علمی دانشگاهی و صنعتی شده است و این ظرفیت در دومین جشنواره رضوی
هم دیده شد و در کنار شبکه جامع دانشگاهها و مراکز علمی استان به عنوان
متولی حوزه علم و فناوری استان حضور خوبی داشتیم.
مدیر مرکز رشــد پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت :در حال حاضر
 310شرکت دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری استان وجود دارد که
نزدیک به  4هزار و  200نفر از فارغالتحصیالن دانشگاهی و متخصصین در این
شرکتها مشغول به فعالیت هستند.
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رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعالم کرد

هدفگذاری برای انتخاباتی سالم

دنیای اقتصاد -روز گذشــته انجمن
نظارتبرانتخابــاتاتاقهایبازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزیسراسرکشور
از ســامانهای رونمایی کرد که میتوان
از طریق آن مجاز بودن یک کارت برای
مشــارکت و رأی دادن در انتخابات را
اســتعالم گرفت .برای اطالع از چند و
چونعملکردایندستگاهونیزچگونگی
برگزاری انتخاباتی الکترونیک به سراغ
فرامرز مرادی ،رئیــس هیات نظارت بر
انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی
میرویم.
مــرادی از هماهنگــی وزارت کشــور بــا
اســتانداریها برای قــرار دادن صندوقهای
الکترونیــک رای دهی در اختیــار اتاقهای
بازرگانــی خبر میدهــد و میگویــد :از این
دستگاهها برای انتخابات الکترونیک ریاست
جمهوری و مجلس شــورای اسالمی استفاده
شدودراختیاراستانداریهاست.
وی در تشریح عملکرد این دستگاهها برای
انتخابات اتاق اظهار میکند :این دســتگاهها
ابتدا استعالم کارتها را انجام و نشان میدهد
که فــرد اجازه رای دادن دارد یا خیر؛ ســپس
متصدیان امر ،کارت الکترونیکی را به فرد رای
دهنده میدهند و او پای صندوق رای میرود؛
صندوقرایالکترونیکیاستورایدهندهباید
ابتدا کد نامزد مورد نظر خود را در آن وارد کند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی
خراسانرضوییادآورمیشود:باتوجهبهاینکه
رایدهندگاندربخشهایصنعتوبازرگانی
هر کدام 5نفر ،در بخش معدن 2نفر و در بخش
کشاورزی  3نفر را میتوانند انتخاب کنند؛ اگر
برای هر بخشی بیشــتر از تعداد مذکور ،نامزد
انتخابکنند،آراءاضافهمحاسبهنمیشود.
وی ادامــه میدهد :همزمان بــا رای دهی

شفافسازیباانتشارمدرکدانشگاهی

دنیای اقتصاد -در دو روز گذشــته فضای گروههای انتخاباتی اتاق بازرگانی شاهد بحث درباره مدارک تحصیلی نامزدها بود؛ ماجرا از
زهرا صفدری
خبرنگار
این قرار است که پس از آمدن پیشوند اسامی دکتر و مهندس قبل از نام بعضی نامزدها ،عدهای از کاربران فضای مجازی از این عناوین
اظهار تعجب کردهاند و خواستار شفافسازی موضوع شدهاند .از جمله اینکه بعضیها با استدالل معادل نبودن مدارکی با عنوان  ABDکه در دوره های
کوتاه مدت کسب می شود ،از نامزدها خواسته اند تا تصاویر مدارک تحصیلی شان را منتشر کنند و در اولین گام محمدعلی چمنیان ،نامزد ائتالف «اتاق
تصمیمساز» به این درخواست پاسخ مثبت داد .آقای چمنیان با انتشار تصویر دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی و مدیریت
اجرایی با آرم دانشگاه فردوسی به پاسخ دهندگان چالش مدرک پیوسته است .اما انتشار اسامی واجدان شرایط رای دادن در وبسایت اتاق بازرگانی از
دیگر اخباری بود که دیروز منتشر شد و در واکنش به انتشار این لیست ،برخی از نامزدها در فضای مجازی اعتراض کردند که چرا اتاق بازرگانی لیست
اســامی را بدون نشانی ،شماره تلفن همراه و ایمیل افراد منتشر کرده است؟ یکی از کاربران نوشته بود «اتاق با دریافت هزینه ای سامانه پیامکی اش را
در اختیار دیگران قرار دهد تا بتوانند از این طریق برای خودشان تبلیغ کنند» .برای بررسی این دو موضوع به سراغ دو تن از نامزدهای دو ائتالف اصلی
انتخاباتاتاقبازرگانیخراسانرضویرفتیم.
وی درباره انتشار اســامی واجدان شرایط رای
دادن از سوی اتاق بازرگانی و تاثیر این موضوع در
ســامت انتخابات نیز میگوید :با توجه به اینکه
برخیها اتاق را متهم به رانت اطالعاتی کرده بودند،
این اقدام از سوی اتاق انجام شده و به نظرم این کار
درراستایشفافسازیاقدامشایستهایاست.

zمدارکنامعتبربرخینامزدها

zاعتراض برخی نامزدها به عدم نمایش اطالعات
تماس رای دهندگان

دردسروپیچیدگیخاصیندارد.
وی ادامه میدهد :اینکه برخی از دوســتان نه برنامه ای
ارائــه میدهند و نه کارنامه ای منتشــر میکنند و اعالم
میکنند مــدرک دکترا دارند به نظر من عدم شــفافیت
زیادی است و حداقل میزان شفافیت را میتوانند با انتشار
تصویر مدرک دانشــگاهی خود نشــان دهند در غیر این
صورت ،موارد بسیاری هنوز جای ســوال دارد .چمنیان
خطاب به نامزدهــای انتخابات اتاق بازرگانی خراســان
رضویتاکیدمیکند:بایددرفضاییشفافکاریکنیمکه
رایدهندگانبهدرستیبدانندبهچهکسانیرایمیدهند
و از انتخابات سرخورده نشوند .باید کاری کنیم که بخش
خصوصی به طور حداکثری پای صندوقهای رای حاضر
شوندودرنهایتنمایندههایواقعیآنهاانتخابشوند.

معرفی نامزدها با استفاده از عناوین
دکتر و مهندس با اخالق انتخاباتی
مطابقت ندارد و آنها بهتر است برای
شناساندن خود به رای دهندگان به
گزارش کار و عملکرد بپردازند تا
اینکه مشخصات خود را با عناوین پر
کنند و با آنچه که در واقع رسمی
نیستتبلیغکنند

الکترونیکی ،نســخه کاغذی آراء با دســتگاه
پرینت گرفته و وارد صندوق میشود و ارسال
همزمان آراء هم به طور همزمان برای کنترل
به اتاق ایران صورت میگیرد و در نهایت نسخه
کاغذیبرایکنترلبیشترشمارشمیشود.
مرادیبابیاناینکهصندوقهایالکترونیک
رای دهی از انجام تخلف و تقلب در انتخابات
جلوگیریمیکند،میگوید 12:صندوقرای

این دستگاهها ابتدا استعالم کارتها را انجام و نشان میدهد که
فرد اجازه رای دادن دارد یا خیر؛ سپس متصدیان امر ،کارت
الکترونیکی را به فرد رای دهنده میدهند و او پای صندوق رای
میرود؛ صندوق رای الکترونیکی است و رای دهنده باید ابتدا کد
نامزد مورد نظر خود را در آن وارد کند

روایتدنیایاقتصادازچالشیکهاینروزهادرشبکههایاجتماعیانتخاباتاتاقمنتشرشدهاست

محمدعلی چمنیــان ،عضو
هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان درباره دلیل
انتشار مدرک دانشگاهی اش
در فضای مجــازی و لبیک به
«چالش مدرک» میگوید :مدرک دانشگاهی ام را
به دعوت دوســتان در فضای مجازی و گروههای
انتخاباتی منتشر کردم؛ دلیل این موضوع این بود
که در برخی از لیســتها برخی دوستان از عناوین
دکتر و مهندس برای پیشوند اسامی خود استفاده
کرده اند در صورتیکه صحت داشتن این مدارک تا
حدی زیر سوال است.
وی میافزاید :ما معموال از آوردن عناوینی چون دکتر و
مهندس در اســم خود پرهیز میکنیم اما برخی دوستان
در ایام انتخابات برای معرفی خود از این عناوین اســتفاده
میکنند؛ این درحالیست که برخی از آنها هنوز مشغول به
تحصیلند و برخی هم از مراجعی مدرک گرفته اند که مورد
تاییدآموزشعالینیست.
چمنیان معتقد اســت که معرفی نامزدها با استفاده از
عناوین دکتر و مهندس با اخالق انتخاباتی مطابقت ندارد
و آنها بهتر است برای شناساندن خود به رای دهندگان به
گزارش کار و عملکرد بپردازند تا اینکه مشخصات خود را
با عناوین پر کنند و با آنچه که در واقع رسمی نیست تبلیغ
کنند.
وی با بیان اینکه «دکتر» عنوانی مشخص و رسمی است
و فردی که از آن استفاده میکند باید دوره دکترا را گذرانده
و مدرک مورد تایید آموزش عالی را داشــته باشد ،تصریح
میکند :برخی از دوستان در حال تحصیلند اما از عناوین
دکتر و مهندس استفاده میکنند؛ این موضوع برای من و
برخی دیگر از نامزدها و رای دهندگان جای سوال داشت و
با شرکت در این چالش به دنبال روشن شدن این موضوع
هستم.
ایننامزدائتالفاتاقتصمیمسازخاطرنشانمیکند:به
یمن وجود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گرفتن
عکس از مدرک دانشگاهی و انتشار آن کاری ساده است و

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

اما علی اصغر پورفتح اهلل ،عضو
هیات نمایندگان دوره هشتم
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
و نامــزد ائتــاف «تغییــر و
توسعه» در واکنش به چالش
مدرک میگوید :در تبلیغات انتخاباتی خود اعالم کرده ام
کهدرمرحلهپایاننامهمقطعدکترایبرنامهریزیهستمو
دانشگاه من زیر پوشش وزارت علوم است .در خصوص این
چالش اظهار نظری ندارم و مدرک دانشگاهی ام را به طور
صریحاعالمکردم.
وی در خصوص انتشار لیست اســامی واجدان شرایط
رای دهی از سوی اتاق بازرگانی هم اظهار میکند :برخی
نامزدها درباره کامل نبودن این لیســت اعتراض دارند و
معتقدند که برخی دیگر به ســامانه تلفن همراه و ایمیل
اعضای اتاق دسترسی دارند و از این طریق تبلیغات خود را
انجام میدهند و بهتر است این امکان به طور یکسان برای
همهوجودداشتهباشد.
پورفتح اهلل تصریح میکند :نظر من هم این است که اگر
ایمیلاعضایاتاقدراختیارهمهنامزدهابرایتبلیغاتقرار
بگیردخوباستتاهمهازتبلیغاتیکسانیاستفادهکنند.
وی خاطرنشــان میکند :نکته ای که در انتشار لیست
واجدان رای دهی وجود دارد این است که در پایان لیست
این توضیح آمده که این لیســت قطعی نیست درحالیکه
توقع ما این بود که تا االن قطعی شده باشد و کسانی که تا
 11اسفندماه میزان الزم عضویت را دارند و میتوانند رای
بدهند ،مشخص باشــند .البته شاید منظور اتاق از انتشار
اینگونه اسامی این است که برخی افراد تا قبل از انتخابات
ممکناستنسبتبهتمدیدکارتخوداقدامکنند.

دهیدرمحلاتاقبازرگانیمشهدتعبیهشده
و ســاز و کار الزم مشخص شده است و در روز
 11اســفندماه ابتدا اعضای اتاق بازرگانی در
بخشی دیگر از اتاق برای چگونگی رای دهی
توجیه میشوند .وی درباره زمان اعالم نتایج
انتخابات تصریح میکند :یکساعت پس از
به پایان رســیدن فرایند انتخابات ،شمارش
آراء انجام میشود و احتماال همان شنبه شب
نتایج را در فضای مجازی اعالم میکنیم و روز
یکشنبههمازطریقروزنامههانتایجدراختیار
عموم قرار میگیــرد .رئیس هیات نظارت بر
انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور
میشــود :پس از اعالم نتایج ،در صورتی که
نامزدهااعتراضیدارند،میتواننداعالمکنندو
درنهایتظرفسهروزبهاعتراضهارسیدگی
میشود.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک:

تزریق اندیشه دانشبنیان و تکنولوژی
محور در اتاق

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک گفت:
برنامه ما در ائتالف اتاق تصمیم ساز ،این است که برنامه ،نقش
و اندیشه اتاق را دانش بنیان ،تکنولوژی محور و مدرن کرده و
این موضوعات را در سیاستها و تفکرات تزریق کنیم.
محمدعلی چمنیان در میزگرد ائتالف اتاق تصمیمساز اظهار کرد:
برنامههای اتاق تاکنون خوب پیش رفته اما کافی نبوده و نیازمند به
روز رسانی است .دنیا در حال تغییر است و به شدت همه چیز تغییر
میکند ولی سرعت تغییرات ما در کشور کم است و به همین دلیل در
عرصه رقابت پذیری عقب مانده ایم.
مدیرعامل شــرکت نیان الکترونیک خاطرنشان کرد :امروز دنیا به
سمت نوآوری ،فناوری ،کسب و کارهای دیجیتال و بحث دانش بنیان
رفته اما این گونه مباحث با وجود اهمیت فراوان آن ،به ندرت در اتاق
بازرگانی بیان میشود .چمنیان بیان کرد :اتاق بازرگانی سنتی معتقد
است که تنها چهار الی پنج درصد اقتصاد مرتبط به مسائل دانش بنیان،
صنایع نوپا ،مدرن و کسب و کار دیجیتال است اما در حقیقت اعتقاد
ما این است که بیش از  40الی  50درصد اقتصاد را باید به این مسائل
اختصــاص داد .وی اضافه کرد :این موضوع نه تنها در حوزه بازرگانی
بلکه در کشاورزی و معدن نیز حائز اهمیت است .متاسفانه اقتصاد ما
کمی سنتی بوده و وزن توجه به این بخشها کم است.
مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک مطرح کرد :در بحث تشکالت نیز
باید اندیشه دانش بنیان را در جهت افزایش ارزش افزوده تزریق کنیم
و کمیسونها و تشکالت جدید را راه اندازی کنیم.
چمنیان تصریح کرد :همچنین تصمیمسازی و تصمیمات کشوری را
باید بیشتر در اختیار این حوزه قرار دهیم و در حوزه اصلی اتاق که بهبود
فضای کسب و کار را شامل میشود ،بستر کسب و کار را بهبود دهیم.
وی درباره برنامههای ائتالف اتاق تصمیمساز گفت :هیات نمایندگان
بیشترین نقش را در تعیین استراتژی ،تفکر و خط دهی به فعالیت اتاق
داراست و ما در نظر داریم که تفکر دانش بنیان را در آنجا نهادینه و
سپس به تمام بخشها تزریق کنیم.
مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک در رابطه با میزگرد برگزار شده
اظهار کرد :امروز سعی کردیم از بخشهای مختلف از جمله علمی ،دانش
بنیان ،انجمن تحقیق و توسعه ،دانشگاه و ...در این میزگرد استفاده کرده
و انتظارات آنان را در بخشهای مختلف صنعت جویا شویم .چمنیان
خاطرنشان کرد :نتایج اتاق بازرگانی باید برای تمام اقشار جامعه مورد
استفاده قرار بگیرد و باید بدانیم که به عنوان مثال این اتاق باید برای همه
قشرها باشد .این میزگرد بستری خوبی برای تعامل و برقراری اطالعات
در جهت شناسایی برنامههای ما و انتظارات صنایع است.

