راي مجلس دهم
به نفع قاچاقچيان؟

نايب رئيس اتحاديه توليد وصادرات نساجي و پوشاک گفت :مناطق آزاد متاسفانه
تا به امروز فقط نقش واردات کاالي قاچاق را ايفا کرده اند و افزايش اين مناطق در
کشور باعث افزايش قاچاق خواهد شد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،بهرام شهرياري
افزود :متاسفانه در حاليکه دو روز پيش شاهد آن بوديم که در مجلس نمايندگان
از جوابهاي رئيس جمهور در رابطه با کاالي قاچاق و مناطق آزاد قانع نشده اند اما
ديروز اليحه اي را مصوب کرده اند که عالوه بر  7منطقه آزاد قبلي تعداد  8منطقه
ديگر اضافه خواهد شد.وي گفت :وقتي طرحي در گذشته موفق نبوده است و به
اهدافش نرسيده است چطور امروز بايد افزايش پيدا کند و مناطق آزاد جديدي را
به کشور اضافه کند.شهرياري ادامه داد :مرکز پژوهش هاي مجلس گزارشي را ارائه
داده که در آن استناد شده است مناطق آزاد به اهدافشان نرسيده اند و براي کشور

گزارش

»

حامد رضايي

يکي از موضوعاتي که امروزه مورد تاکيد فراواني قرار گرفته
بحث اقتصاد مقاومتي است ،اقتصاد مقاومتي حوزههاي گسترده اي
دارد که مردم و مسئوالن به نوبه خود در تحقق آن نقش دارند.
تحقق اقتصاد مقاومتي داراي جنبههاي مختلفي از جمله جنبههاي
فرهنگي است.وظيفه اصلي پياده سازي اقتصاد مقاومتي براي
دستيابي به اقتصاد پيشرفته بر عهده دولت است اما مردم نيز به
نوبه خود در تحقق اقتصاد مقاومتي نيز اثرگذارند.دستيابي به اقتصاد
پيشرفته در گرو پيادهسازي اقتصاد مقاومتي است که داشتن
اقتصاد پيشرفته صرفا نياز در حوزه اقتصاد کشور نيست بلکه
عالوه بر اقتصاد ،اثراتش در حوزههاي سياسي ،اجتماعي وامنيتي
کشور نيز قابل توجه است.اقتصاد مقاومتي باعث افزايش وفاداري
مردم نسبت به نظام اسالمي ميشود ،بهبود وضعيت معيشت مردم
و افزايش سطح رفاه مردم را به دنبال خود دارد ،باعث کاهش
معضالت اجتماعي همچون حاشيه نشيني ميشود و به تسهيل
ازدواج کمک ميکند.در حوزه امنيتي اقتصاد مقاومتي باعث ايجاد
اشتغال براي جوانان مي شود که سرگرمي جوان به اشتغال مفيد
و سازنده مانع سوء استفاده دشمنان ميشود.فرهنگ مهمل اقتصاد
است اگرچه فرهنگ از اقتصاد اثر مي پذيرد اما اقتصاد بايد روي
فرهنگ جامعه سوار شود و به عبارت بهتر مي توان گفت ارتباط
بين اقتصاد و فرهنگ ارتباط دو طرفه است.براي اينکه اقتصاد
مقاومتي محقق شود بخشي از تحقق آن در گرو اصالح فرهنگ
است و تنها بخشي از آن در گرو سياستگذاري و خط مشي گذاري
درست است که در حوزه سياست است.براي فرهنگ سازي در زمينه
پيادهسازي اقتصاد مقاومتي فقط نبايد يک قشر خاص مذهبي را
در نظر گرفت بلکه بايد با تبيين اهميت آن براي قشرهاي مختلف
مردم روحيه مطالبه گري را در بين آنها نسبت به خود مردم
و دولت به وجود آورد.روحيه مطالبهگري در مردم را بايد به دور
از شعار زدگي به وجود آورد.الزمه اين امر تبليغات با استفاده از
دانشهاي روز همچون بازاريابي و ديپلماسي آن را گفتمان سازي
کنيم که اين مطالبه يکي از ضرورتها و نيازهاي تحقق اقتصاد
مقاومتي است.دو رابطه مي توان بين فرهنگ و اقتصاد تصور کرد؛
يکي اثراتي که فرهنگ يک کشور در اقتصاد آن باقي ميگذارد
و رابطه ديگر اثرات اقتصاد يک کشور است که در فرهنگ آن به

وجود مي آورد.اقتصاد نيز همچون ساير پديدههاي اجتماعي داراي
جنبه فرهنگي ميباشد .اهميت فرهنگ اقتصاد به قدري است که
مقام معظم رهبري چندين سال است که راهبرد اصلي کشور
را به اين حوزه اختصاص داده اند؛ مواردي همچون اصالح الگو
مصرف ،حمايت از کار و کاالي ايراني ،همت مضاعف کار مضاعف
مواردي است که ذيل فرهنگ اقتصاد دسته بندي ميشود.
بي شک بدون اصالح فرهنگ اقتصادي دستيابي کشور به اقتصاد
پيشرفته محال است و اولين مسئلهاي که ضربه مهلکي به اقتصاد
مقاومتي ميزند ناتواني مديريتي در فرهنگ اقتصادي است؛ بنابراين
اولين گام در مسير توسعه وتحقق اقتصاد مقاومتي اصالح شيوه
مديريت در فرهنگ اقتصادي است.متاسفانه بايد گفت علي رغم
اهميت فرهنگ اقتصاد ،اين بخش مورد غفلت واقع شده است .بايد
به بحث فرهنگ مصرف ،توليد ،توزيع ،سرمايهگذاري و مطلوبيت
به عنوان ابعاد فرهنگ اقتصاد توجه بسيار داشت.اين بخش نيز
علي رغم اينکه حوزه مأموريتي انقالب اسالمي را تقويت ميکند
در اقتصاد مقاومتي مورد غفلت واقع شده است.در يک نگاه اقتصاد
فرهنگ يک بخش جذاب براي سرمايهگذاري است.از مصاديق
اقتصاد فرهنگ ميتوان به تهيه و توليد فيلمهايي همچون پيامبر
اعظم(ص) ،حضرت يوسف ،مريم مقدس ،مختارنامه و ...اشاره
کرد .گوشهاي از ظرفيتهاي بي شمار کشور است که کمتر مورد
استفاده قرار ميگيرد.اگر بخواهيم از حوزه اقتصاد فرهنگ منتفع
بشويم و اقتصاد مقاومتي را پيش ببريم بايد بنيانهاي اقتصادي
کشور را تقويت کنيم و بعد ديگر مهم آن تقويت فرهنگ چه در
داخل و چه در خارج از کشور است که باعث انتفاع کشور در زمينه
منافع اقتصاد فرهنگ ميشود.براي تقويت فرهنگ نيازمند منطق و
مفاهيمي شبيه حوزه اقتصاد هستيم؛ به عنوان مثال در بازاريابي
اقتصادي مفهومي تحت عنوان چرخ عمر محصول يا سازمان داريم
يعني محصوالت يا سازمانها ابتدا متولد ميشوند ،بعد از مدتي رشد
مي کنند ،بعد از مدتي به بلوغ ميرسند و پس از بلوغ نوبت افول
آنها مي شود بنابراين متخصصان اين سازمانها و کارخانهها بايد
پيش از آنکه دوره افول آنها برسد و در حالي که در دوره بلوغ و
شکوفايي هستند بايد از خالقيات و نوآوري در محصول و سازمان
به وجود بياورند و محصوالت جديدي را توليد کنند .يعني محصول
جديد پيش از اينکه محصول قبلي وارد چرخه افول قرار گيرد وارد
چرخه خودش قرار ميگيرد و همين که محصول قبلي بخواهد
افول کند محصول جديد رشد خود را آغاز مي کند.آنچه باعث
انتفاع اقتصادي از اقتصاد فرهنگ ميشود جريان سازي است که
با رويکرد فعاالنه فرهنگي به وجود مي آيد.
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نگاهي به ريشه هاي مشکالت امروز اقتصادي و معيشتي

تغيير رويکرد در کنار ترميم کابينه

» نقطه نظر

اصالح فرهنگ،پيش زمينه
اقتصاد پيشرفته

مشکالت فراواني را درست کرده اند و بسياري از نمايندگان بارها اذعان داشته اند
که ورود کاالي قاچاق از مناطق آزاد است بهعنوان مثال قشم کريدور ورود پوشاک
قاچاق چيني به کشور شده است و در منطقه آزاد ماکو شاهد واردات گسترده مواد
اوليه هستيم که هيچ نظارتي هم بر آن نيست.وي گفت :امروز با تصويب اين اليحه
منافع ملي ما زير سوال رفت چرا که اساساً طرح اوليه ايجاد مناطق آزاد صادرات
کاالهاي ايراني بوده است و حاال شاهد واردات گسترده کاالهاي قاچاق به کشور
هستيم.نايب رئيس اتحاديه توليد وصادرات نساجي و پوشاک افزود :حاال مي گويند در
مناطق آزاد جديد اجاز ورود کاالهاي خارجي کامل را نمي دهيم و اين در حالي است
که اين اتفاق در منطقه آزاد انزلي افتاده است و بعد از  2سال با ايجاد تبصره هاي
جديد همان کاالهايي که اجاز ورود نداشت را وارد کردند.

نگاه »

حميد حسين زاده
بسياري از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند
براي عبور از مشکالت اقتصادي بوجود آمده و با
توجه به شرايط اقتصادي کشور ،ضمن ترميم کابينه
و تيم اقتصادي رئيسجمهور،الزم است رويکردها و
جهت گيري هاي اقتصادي دولت نيز تغيير کند.در
حال حاضر دشمن تحريمهاي ظالمانهاي را عليه کشور
اعمال و جنگ اقتصادي را آغاز کرده است،لذا بايد وزرا
و مديراني در راس امور قرار گيرند که با فضاي جنگ
اقتصادي آشنا باشند.شرايط فعلي اقتصادي جامعه
ايجاب ميکند دولت در جهت کاهش فشار معيشتي و
اقتصادي بر مردم به ويژه اقشار آسيبپذير و جلوگيري
از کاهش بيش از حد قدرت خريد آنها تالش کرده و راه
حل بينديشد.مردم در ذهن خود دغدغههاي اقتصادي
دارند و با توجه به شرايط اقتصادي دولت بايد ارتباط و
تعامل با مردم داشته باشند که ما در چند هفته اخير
از طرف دولت و رئيس جمهور ارتباطي را با مردم
نديدهايم و نداشتيم.تيم اقتصادي دولت نيازمند ترميم
اساسي است و کساني را که طي ساليان اين آزمون
را دادهاند و عملکردشان قابل قبول نبوده نميتوانند
ادامه راه دهند انتظار است که دولت در اين باره تصميم
جدي بگيرد.راه برونرفت از مشکالت اقتصادي کشور
مسيري نيست که اکنون دولت در پيش گرفته است
و تيم اقتصادي دولت هم نتوانسته در ادوار مختلف
مشکالت را حل کند.سياستها و برنامههايي که دولت
در زمينه اقتصادي داشته است يکي پس از ديگري
منجر به شکست شده است؛ بنابراين ضرورت تغيير
در بدنه اقتصادي دولت احساس ميشود.از ماهها قبل
و پس از آشکار شدن ضعفهاي بسيار دولت در مهار
بحرانهاي اقتصادي و عبور از آنچه که به زعم مردم
و کارشناسان اقتصادي بيتدبيري مديران دولتي و
ناکارآمدي برنامههاي اقتصادي دولت خوانده ميشد
مطالبهاي با عنوان ترميم تيم اقتصادي دولت شکل
گرفت که اصرار بر تغيير مديراني که اقتصاددانان معتقد
بودند مدير بحران اقتصادي نيستند از شاخصههاي اين
مطالبهگري بود.
احمد اميرآبادي فراهاني نماينده مردم قم و عضو
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در اين باره
مي گويد":اينکه رويکرد اقتصادي دولت بايد تغيير
کند و دوما اينکه بهتر است افرادي که در تعارض
با منافع هستند ،از مناصب و مسئوليتهايشان کنار
گذاشته شوند تا سراغ بازار و کاسبي خودشان بروند.
به نظر ميرسد براي بهبود شرايط اقتصادي کشور و
وضع معيشتي مردم بايد قوانين و مقررات شفاف شوند،
دستورالعملها بايد شفاف شوند ،امتيازاتي که ميدهند
بايد در اختيار همه قرار گيرد و همه بايد بتوانند از اين
امتيازات استفاده کنند ،همه اين موارد همان راهبردها و
تفکري است که ضرورت دارد با تغيير رويکرد اقتصادي
دولت تغيير کنند".
به اذعان کارشناسان راه برون رفت از معضالت اقتصادي،
تغيير رويکرد دولت و تحقق بخشيدن راهبردهاي
اقتصاد مقاومتي ،وتحول در کابينه با صبغه جوانگرايي و
بهره گيري از مديران کارآمد ،باانگيزه و روحيه جهادي
و خودباوري است و رئيس جمهور بايد خط مشي رهبر
فرزانه و حکيم انقالب اسالمي ،در تغيير نسلي مديران
نظام و اعتماد به جوانان متدين و متخصص در سپردن
مسئوليت هاي کالن را سرمشق خود قراردهد و به
 ۵سال مديريت برخي ژنرال هاي خسته،اشرافي وناتوان
پايان دهد؛ مسلما اين تحول اميد،اعتماد و همکاري
مردم رامضاعف خواهد ساخت.
حجتاالسالم عليرضا سليمي نماينده مردم محالت در
مجلس شوراي اسالمي ضمن تاکيد بر تغيير در کابينه
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حميد حسين زاده
بسياري از کارشناسان معتقدند که
طي  5سال اخير که دولت تدبير و اميد
سکان مديريت اجرائي کشور را بر عهده
داشته است تيم اقتصادي اش ناموفق عمل
کرده و اين نابسامانيهاي اقتصادي هم به
نظام اقتصادي و بخش بيشتري از آن به
مجريان اين نظام اقتصادي برميگردد.بر
همين اساس کارشناسان معتقدند تيم
اقتصادي دولت بايد تغيير کند.اکثر اقدامات
انجامشده يا مد نظر دولت ،کوتاهمدت ،فاقد
جهتگيري نهادي و نامرتبط با اقتصاد
ن است که
مقاومتي است و در حکم مس ّک 
صرفاً قصد تسکين درد را داشته و کمتر
به دنبال درمان اساسي است .از اين رو،
کمترين توجه را به اصالح ساختارهاي
نهادي ،حتي در بلندمدت ،جهت نيل به
اقتصاد مقاومي ،از خود نشان ميدهد.البته
تغيير نفرات نمي تواند به تنهايي مشکالت را
بر طرف کند و به عبارتي شرط الزم هست
اما شرط کافي نيست.بابک صحراگرد روزنامه
نگار مي نويسد":بررسي تجربيات جهاني
نيز نشان ميدهد تغييرات بزرگ در مسير
توسعه اقتصادي کشورها زماني ايجاد شده
است که زاويه نگاه سياستگذاران به مسائل
اقتصادي تغيير کند ،در غير اين صورت
تغيير نفرات به معناي تغيير حداقلي در
تيمي است که از لحاظ تاکتيکي به مشکل
برخورده است".ميتوان گفت عملکرد و
اهداف اقتصادي مد نظر تيم اقتصادي دولت
تدبير و اميد به ميزان هفتاد درصد از اهداف
اقتصاد مقاومتي به دور بوده و صرفاً قصد
ايجاد آرامش در بازار و ايجاد کانالهايي

به ويژه تيم اقتصادي دولت معتقد است":نسبت به ترميم
کابينه نگاهي سياسي وجود ندارد بلکه همه جريانها
به اين موضوع تاکيد دارند که حتماً رئيسجمهور براي
تحرک اقتصادي و برون رفت از شرايط فعلي ،برخي از
وزراء و مديران بهخصوص در حوزه اقتصادي را تغيير
دهد.عملکرد نامناسب برخي از مديران ارشد اقتصادي
کشور در طي سال هاي اخير موجب بياعتمادي روزافزون
مردم نسبت به تصميمات و سياستهاي اجرايي در
بخش اقتصادي کشور شده است،اين مسئله بازنگري در
تيم اقتصادي دولت را ضرورتي اجتنابناپذير ميکند.
تغيير مهرههاي اقتصادي کابينه بدون تغيير رويکرد
دولت در حوزههاي اقتصادي مثمر ثمر نيست،جابه
جايي مهرهها بدون تغيير رويکردها نميتواند کشور
را به هدف اصلي يعني خروج از شرايط اقتصادي
کنوني برساند".
بدون شک نمي توان نقش تحريم ها را در افزايش
قيمت ارز که تبعات آن بر بازارهاي مختلف ايران
بسيار تاثير گذاراست را ناديده گرفت .هر چند از آغاز
پيروزي انقالب اسالمي با تحريم هاي مختلفي از سوي
دنياي غرب رو به رو بوده ايم اما آنچه بر تحريم ها به
لحاظ به چالش کشيدن اقتصاد کشور تاثير گذار بوده

»

از آن را نداشته اند چرا که آنها اعتقاد عملي به حمايت
از خصوصي سازي و باز کردن پاي صادرات ايران به
جهان را ندارند.اگر اقتصاد کشور با تدابير مديران کارآمد
بود بنحوي که با فرض اينکه از صنايع توليداتي به
روز و توانايي برخوردار بوديم و مي توانستيم کاالهايي
توليد کنيم که با کيفيت باال و قيمت مناسب راهي
بازارهاي بين المللي شود؛ چرا که ايران از نظر منابع و
مزيت ها از چنين توانايي برخوردار است با اين فرض
مي توانستيم علي رغم اعمال تحريم ها حرفي براي
گفتن در اقتصاد دنيا داشته باشيم".
بارها تذکر داده شده که در تيم اقتصادي دولت مشکالت
جدي وجود دارد و همين امر باعث شده نگرانيهاي
بسياري را براي دلسوزان انقالب ايجاد کند.تيم اقتصادي
رئيسجمهور بايد هماهنگ باشد و داراي تفکر انقالبي
و جهادي و مطابق با شرايط روز باشد ،اگر معتقديم
جنگ اقتصادي در حال شکلگيري است و بخشي از
اين جنگ اقتصادي هم عملياتي شده ،اگر بر اين باور
داريم و معتقديم اتاق جنگي عليه ايران تشکيل شده
و به شدت در حال اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران
هستند ،بايد در ايران هم همان اتاق جنگ اقتصادي
شکل گيرد و افرادي آنجا به عنوان تصميمگيران کشور

بس�ياري از معضالت اقتصادي از درون کش�ور نشأت
م يگيرد
تيم اقتصادي رئي سجمهور بايد هماهنگ و داراي تفکر
انقالبي و جهادي و مطابق با ش رايط روز باشد

ايرادات مديريتي است که ساختار اقتصادي کشور را
بسيار ضربه پذير کرده است.
دکتر جمشيد پژويان اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد
معتقد است":ساختار اقتصاد کشور از پايه و اساس از
چالش هاي متعددي رنج مي برد که عمده آن به نوع
مديريت دولتمردان باز مي گردد .اين نوع از مديريت
را اگر بتوان در برابر تحريم ها قرار داد شايد به جرات
بتوان گفت که تاثير مديريت ناکارآمد به مراتب بيشتر
از سوء اثري است که از تحريم براقتصاد کشور وارد
مي شود.شايد بتوان گفت آنچه توسط مديريت دولتي
در اقتصاد به جاي مانده نمايشي از ناکارآمدي و عدم
آگاهي به زواياي مختلف اقتصاد و تعامالت اقتصادي
است .وابستگي محض به اقتصاد نفتي اصلي ترين
چالشي است که هيچ گاه دولتمردان توان جدا شدن

حضور داشته باشند که داراي تفکر انقالبي و جهادي و
با روحيه شاداب و جوان باشند تا بتوانند اين شرايط را
مديريت کنند.اينکه بخواهيم با همان روشهاي قبلي و
همان اشکاالت سابق اين وضعيت کشور را مديريت کنيم
و پيش ببريم ،قطعاً به نتيجه نخواهيم رسيد.
عبدالمجيد شيخي ،استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي
هم بر اين باور است که بسياري از معضالت اقتصادي
از درون کشور نشأت ميگيرد و معتقد است با حضور
وزراي فعلي اقتصادي مشکالت حل نميشود.او
مي گويد":بزرگترين سوء مديريت دولت دوازدهم
تکنرخي کردن ارز است.ارز تکنرخي نتيجهاي جز
فساد و رانت براي کشور نداشت و در شرايطي که نرخ
ارز چند نرخي بماند شاهد عقبگرد کامل دولت در
حوزه اقتصاد خواهيم بود.حجم نقدينگي در اقتصاد

کشور طي پنج سال گذشته پنج برابر شده است اما
هنوز پولهاي سرگردان در بخشهاي مختلف اقتصادي
کشور وجود دارد که اگر اين پولها را نظام بانکي به
بخش توليد تزريق ميکرد اشخاص فرصتطلب و
سوداگر نميتوانستند در مدت کوتاهي تالطمهاي
ارزي را در اقتصاد ايران ايجاد کنند".
کارشناسان بر اين باورند که اگر قرار است تغييري در
حوزه اقتصادي صورت بگيرد ،اين تغيير بايد از حوزه
پارادايمي شروع شود .پارادايم جايگزين بايد به دور از
سياستهاي قبلي در حل مسائل باشد .سياستهايي
که با تسلط بخش مالي و مداخلههاي دولتي به دنبال
حل مسائل بود.کارشناسان اعتقاد دارند پس از تغيير
پارادايم است که ميتوان به افراد متناظر با آن فکر
کرد .تجارب جهاني نشان ميدهد براي انجام اصالحات
اقتصادي در کشورهاي موفق ،نقطه تغيير ،سپردن
گرانيگاه اقتصادي در دولت به صاحبنظراني مطرح و
مورد اجماع جريانهاي فکري است .افراد با اين ويژگي،
قادر هستند عالوه بر هماهنگي با ديگر بخشهاي
سياستگذاري ،اصالحات اقتصادي را با سرعت و قدرت
بيشتري پيش ببرند .اما اگر تغيير صرفا به جابهجايي
افراد محدود شود ،فاقد نتيجه مطلوب براي دولت و
اقتصاد ايران خواهد بود.
انتظار از رئيسجمهور اين است که در تيم اقتصادي
خود ،افراد سرحال ،پايکار ،عملياتي و البته مطلع و
متخصص را به کار بگيرد.اگر چنين اتفاقي بيفتد ،طبيعتاً
ميتوان اميدوار بود که در حوزه اقتصادي کشور تحول
رخ بدهد؛ واقعيت اين است که کاهش ارزش پول ملي
آن هم در شرايطي که هنوز تحريمها عملي نشده و
عمدتاً در حد جنگ رواني است ،نشانه ناکارآمدي تيم
اقتصادي دولت است .اصالح تيم اقتصادي در دولت
ميتواند اتفاقات خوبي را در مسير پيشروي دولت و
کشور رقم بزند.يکي از مهمترين حوزههاي مورد نياز
همين وزارت اقتصاد بود؛ برخالف آن چيزي که گفته
ميشود وزير اقتصاد کارهاي نيست ،واقعيت اين است
که سررشته امور بانکي ،شوراي اقتصاد و مسائل سکه
و ارز و تعامالتي که با بانک مرکزي به صورت ارگانيک
انجام ميشود ،در دست وزير اقتصاد است و ميتواند
به صورت مثبت يا منفي اثرگذار باشد .مساله اصلي در
شرايط فعلي رويکرد دولت در مسائل اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي است که بايد تغيير کند .در شرايط فعلي حتي
اگر بهترين مديران و اقتصاددانها را هم در مصدر کار
بگذاريم باز هم شرايط تغيير نخواهد کرد.

مشکل اصلي،سوء مديريت يا تحريم؟
براي دسترسي حداکثري به منابع نفتي و
استفاده از آن در جهت ايجاد آرامش نسبي
در بازار را دارد.جمشيد پژويان ،استاد اقتصاد
تاثير ناکارآمدي هاي مديريتي را بيشتر
از تحريم ها مي داند و مي گويد":نتيجه
سوء مديريت نسبت به تاثير گذاري تحريم ها
بيشتر از پنجاه درصد است بنابراين تحريم ها
نقش کمتري نسبت به سوء تدبير و مديريت
دولتمردان و تيم اقتصادي دولت دارد .لزوما
نمي توان گفت تنها راه نجات کشور تغيير
تيم اقتصادي دولت است چرا که آنچه در
تمام کشورهاي با اقتصاد مطلوب دنبال
مي شود استفاده از تيم قوي مشاورين
اقتصادي است که متشکل از قوي ترين
اقتصاد دانان به شمار مي روند.لزوما نبايد
وزير اقتصاد ،اقتصاد خوانده باشد بلکه
بايد مدير قوي باشد تا بتواند ديدگاهي
اقتصاد دانان بزرگ را به منصه ظهور برساند
مسئله اي که متاسفانه در ايران جدي گرفته
نشده و تيم اقتصادي دولت متشکل از
برترين اقتصاد دانان نيست".
اجراي اقتصاد مقاومتي ،آن هم بر مبناي
ترتيبات نهادي اصالح نهادهاي موجود
و ايجاد نهادهاي جديد مطابق با مباني
اقتصادياسالم،ميتواندازاينگونهرخدادها
جلوگيري نمايد .روندي که در صورت
اتخاذ و گام نهادن در آن ،ميتواند مسير
حل مشکالت اقتصادي کشور را هموار
سازد.بهره مندي از تجربيات و دانش
مشاورين با سواد و توانا و دولتمرداني که
ضرورت تغيير در رويکردهاي اقتصادي را
متوجه شده باشند نياز امروز اقتصاد کشور
است ,در غير اين صورت هر گونه تالشي

بيهوده خواهد بود.بي شک تا زماني که
مديران دولتي توانايي اجراي پلن هاي
صحيح اقتصادي را نداشته باشند نمي
توان بر موفقيت و نجات اقتصاد کشور
از گردابهاي مهلک پيش رو اميدوار بود
و همه موارد ياد شده منوط به مديريت
صحيح واجراي مطلوب و کارشناسي شده
آن است.تا تفکر مديران اقتصادي کشور
تکرار مکرراتي باشد که سالها برآن تاکيد
داشته اند نه راه کوتاه مدت و نه ميان
مدتي براي برون رفت از مسائل و معضالت
اقتصادي وجود ندارد .مديريت اقتصادي و
سياسي ضعيف کشور و وابستگي به نفت
دورنماي آينده مطلوب اقتصاد کشور را
هدف قرار داده است بنابراين تغيير نگاه

و روش مديريت اقتصادي کشور در عمل
نه در شعار تنها راه پيش روي نجات
اقتصاد ايران از مشکالت پيش رو است.
سياست اصلي دولت همان رويکردي است
که در دولتهاي قبل به خصوص در دولت
دهم وجود داشته است ،و در واقع همان
سياستها با رويکرد بازار آزاد و تعديل
ساختاري دنبال مي شود.سياستهاي
اقتصادي که دولتمردان تدبير و اميد در
پيش گرفته اند ،متناسب با شرايط امروز
ايران نيست ،زيرا براي توليد هزينه آور
بوده و و براي بازرگاني و تجارت سودآور
است و تبعات اجتماعي خاص خود را
دارد.اتفاق متفاوتي در اين دولت درعرصه
سياست گذاري نسبت به دولت قبل رخ

نداده است که شاخص باشد و بتوان درباره
آن صحبت کرد ،تنها دريک طرح اقتصادي
اجتماعي به نام بيمه سالمت يک اتفاقي
شروع شده ،که البته دولت بايد امکان
استقرار آن را فراهم کند ،چون شروع آن
يک بحث است و استقرار آن يک بحث
ديگر است .ملت ايران از زماني که راه
خود را انتخاب کرده و استقالل خود را
حفظ کرد .امروز توانسته روي پاي خود
بايستد .البته از همان روزهاي اول کساني
که خود را کدخداي دنيا ميدانستند اجازه
ندادند که ملت ايران به راحتي بتواند به
حقوق خود دست يابد و از همينرو انواع
و اقسام فشارها را در حوزههاي امنيتي،
نظامي ،فرهنگي و ...وارد کردند.

اقتصاد مقاومتي،راه برون رفت
از مشکالت امروز

علي رضا قشقائي

يکي از موضوعاتي که امروزه مورد تاکيد فراواني
قرار گرفته ،بحث اقتصاد مقاومتي است .اقتصاد مقاومتي
حوزههاي گسترده اي دارد که مردم و مسئوالن به نوبه
خود در تحقق آن نقش دارند .تحقق اقتصاد مقاومتي داراي
جنبههاي مختلفي از جمله جنبههاي فرهنگي است.حضرت
آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار آقاي
روحاني رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت در سال 95
فرمودند":امروز مشکالت و گرههاي اقتصادي ،مسئلهي اول
کشور است که بايد حل شوند و حل آنها در گرو اجراي
صحيح و دقيق سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد هم ه فعاليتهاي پرحجم و
گسترد ه اقتصادي در بخشهاي دولتي و خصوصي را رصد
و مراقبت کند که هم ه اين فعاليتها ،همسو با سياستهاي
اقتصاد مقاومتي باشند".ايشان تأکيد کردند :بايد قاطعانه
مانع از ادام ه طرحها يا برنامههاي اقتصادي غيرهمسو با
سياستهاي اقتصاد مقاومتي شد.رهبر انقالب اسالمي با
تأکيد بر اينکه براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
بايد همهي ظرفيتهاي کشور در بخشهاي کشاورزي و
صنعت به ميدان آورده شوند ،خاطرنشان کردند":يکي از
الزامات مهم عملي شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي،
«گفتمانسازي» است که با تبيين صحيح اين سياستها
و تأثيرات آن از جانب مسئوالن ،امکانپذير است ".بحث
اقتصاد مقاومتي ساليان اخير به يکي از مهم ترين مباحث
اقتصادي کشور تبديل شده رويکرد اقتصاد مقاومتي که رهبر
انقالب مطرح کرده اند در واقع بيانگر خط مشي جهادي
و انقالبي در زمينه اقتصاد مقاومتي است .به علت عدم
اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري سالهاست کشورمان
در مسير آماج حمالت و کارشکنيهاي دشمنان نظام در
همه ابعاد به ويژه بعد اقتصادي قرار گرفته است.اقتصاد
مقاومتي اين روزها واژهاي آشنا براي هر ايراني است.
اما شايد آنقدر که سمينار و سخنراني و مطلب در باب
اقتصاد مقاومتي برگزار و منتشر شده است ،براي تحقق آن
گام برداشته نشده باشد .اقتصاد مقاومتي را رهبر انقالب
بارها مورد موشکافي و تبيين قرار داد ه و ابعاد آن را نيز
براي مردم و مسئوالن به جزئيات بازگو کردهاند .بيشک
مهمترين اصل در اقتصاد مقاومتي اتکا به توليدات داخلي و
رشد توليد در عرصه صنايع و کشاورزي در داخل مرزهاي
کشور و کاهش وابستگي به واردات است .اقتصاد مقاومتي
قطعا ابعاد ديگري نيز در زمينههاي مقاومسازي اقتصاد،
ميادين مشترک ،تحريمهاي تکنولوژيک و ...دارد که همه
فرع بر اصل اساسي رشد توليد داخلي هستند.
عبدالملکي ،استاد اقتصاد مي گويد":اقتصاد مقاومتي با
اهداف استقالل اقتصادي ،رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي
آغاز ميشود .اما مشکالت و موانعي بر سر راه وجود دارد
که با اقتصاد مقاومتي به اين اهداف ميرسيم.اين موضوع
داراي ابعاد داخلي و خارجي است و تنها رهيافت ما اقتصاد
مقاومتي است ،اما بخش زيادي از جامعه و مسئوالن
راه حل ديگري را پيشنهاد ميکنند و راه حل مذاکراتي

را جايگزين اقتصاد مقاومتي ميکنند.اين تفکر اقتصاد
مذاکراتي ناشي از دو ديدگاه اشتباه است .يک ديدگاه
تصور ميکنند تمام مشکالت ناشي از تحريمهاي خارجي
است و دومين ديدگاه مذاکره بر سر تحريمها را راه حل
مشکالت اقتصادي ميدانند.اگر به اشتباه بودن اين دو
ديدگاه توجه داشته باشيم خواهيم ديد اقتصاد مقاومتي
راه حل برون رفت از مشکالت اقتصادي کشور است.دو
نوع تحريم خارجي و داخلي داريم،تنبلي نخبگان و دوري
از فرهنگ کار آفريني موجب ناکار آمديهاي اقتصادي
در ايران شده است .کار آفريني داراي سه رکن آموزش،
خالقيت و توکل و همت است".براي پيروزي در جنگ
اقتصادي که سالهاست برعليه کشورمان آغاز شده بايد
با عمل به توصيههاي مقام معظم رهبري و پيادهسازي
نظريه اقتصاد مقاومتي کشور را در برابر اين حجم از
توطئهها محافظت کنيم.ضعفهاي اقتصادي کشورمان
مسئلهاي کام ً
ال روشن براي دشمنان است بنابراين آنان
با استفاده از همين حربه و به علت کوتاهيهاي مسئوالن
در پيادهسازي اهداف اقتصاد مقاومتي ايران را در شرايط
بسيار سختي قرار دادند.از ديدگاه برخي چهرههاي داخلي
اقتصاد ايران تنها در سايه وابستگي به دنياي غرب
توسعه پيدا ميکند در حاليکه مقام معظم رهبري
با طرح نظريه اقتصاد مقاومتي تمام اين ديدگاهها را
باطل کرد.مشکالت اقتصادي موجود در سايه مذاکره
و گفتوگو با دنياي غرب حل و فصل نميشود بلکه
درمان ريشهاي اقتصاد بيمار کشور تنها در گرو پياده
کردن مدل اقتصاد مقاومتي است.دولت بايد قبول کند
که قبل وبعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هيچ
اتفاق خاصي براي اقتصاد کشور رخ نداد و ما بيشتر
دچار خودتحريمي بوده و به جاي برنامه ريزي روي
داشته هاو منابع داخلي کشور نمي بايست به وعده هاي
پوچ غرب اتکا ميکرديم.وليکن با مشخص شده چهره واقعي
آمريکا براي دولتمردان بهترين فرصت براي بازمهندسي
فضاي کسب وکارو تالش مجدانه براي تحقق گام به گام
سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

