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سياسي

وزیر امور خارجه بدون آن که نامی از رئیسجمهور آمریکا بیاورد از او به دلیل ســرعت در اهانت به اســام و تردید در محکومیت ترور ناشــی از نژادپرستی در داخل
ظریف با اشاره به رفتارهای ترامپ:
سریع در توهین به اسالم و مردد در کشورش انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف در واکنش به نحوه مواجهه دونالد ترامپ با تنشهای نژادپرستانه اخیر در آمریکا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :سریع
محکوم کردن تروریسم نژادپرستانه در
در توهین به اسالم و مردد در محکوم کردن تروریسم نژادپرستانه در خانه .تروریسم به نام نژاد یا مذهب ،تروریسم است و به هیچ یک ( نژاد یا مذهب ) ارتباط ندارد.
خانه

محسن هاشمی رئیس شورای پنجم شد

محسن هاشمی در نخستین اظهارنظر پس از

انتخاب به عنوان رئیس پنجمین دوره شورای
اسالمی شــهر تهران بر تقویت جنبه نظارتی
شورا برای انجام فعالیتها و تعامل با شهرداری
تاکید کرد.
به گــزارش ایرنا ،هاشــمی پس از پایان جلســه
منتخبین شــورای شــهر تهران و انتخــاب اعضای
هیئت رئیسه شورا در جمع خبرنگاران گفت :قانون
رابطه میان شورا و شــهرداری را به درستی تعریف
کرده و این دو نهاد باید قانونی و بهدور از حاشــیه با

ترکیب هیئت رئیسه شورای
پنجم تهران مشخص شد
در جلسه روز شنبه منتخبان شورای شهر پنجم تهران
ترکیب هیئت رئیسه شورا مشخص شد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه محسن هاشمی با  21رای به
عنوان رئیس شورای پنجم تهران انتخاب شد.
سید ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی اعطا بهعنوان
سخنگوی شورای پنجم پایتخت انتخاب شدند.
منتخبان شــورای پنجم نیز رای مثبت به بهاره آروین و زهرا
نژادبهرام به عنوان منشیهای جلسه دادند.
در این جلســه الویری و مسجدجامعی به منظور حفظ اتحاد
و انسجام شورا ،از کاندیداتوری ریاست شورا انصراف دادند.
پیــش از این نیز محمدعلی نجفی به عنوان شــهردار تهران
انتخاب شده بود.
شورای پنجم تهران از روز چهارشــنبه اول شهریور فعالیت
خود را آغاز میکند.

 60هزار زائر ایرانی به
سرزمین وحی اعزام شدند
شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی اعالم کرد :تاکنون
بیــش از  60هزار زائر ایرانی از فرودگاههای کشــور ( 8
تا  27مرداد) توســط هواپیمایی ایران ایر و سعودی به
سرزمین وحی اعزام شدند.
به گزارش ایرنا ،این تعداد زائر ایرانی با  228پرواز به عربستان
ســعودی عزیمت کردهانــد و در روزهای هجدهــم ،نوزدهم و
بیستم 11 ،هزار و  699زائر ایرانی به مدینه منوره و مکه مکرمه
عزیمت کردهاند.
عملیــات اعزام زائران در روزهای هجدهم ،نوزدهم و بیســتم
بــا انجام  44پرواز و اعزام  11هــزار و  699زائر از فرودگاههای
امام خمینی(ره) ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،ساری ،گرگان ،ارومیه،
اهواز و یزد به مقصد جده و مدینه منوره انجام شده است.
 34مورد از اعزامها در این سه روز به مقصد جده و  10پرواز به
سمت مدینه منوره بودند که  11پرواز توسط شرکت هواپیمایی
سعودی و  33پرواز هم توسط ایرانایر انجام شد.
در روز هجدهم اعزامها ،چهارده پرواز انجام شــد که  12مورد
آن به مقصد جده و  2پرواز هم به ســمت مدینه منوره صورت
گرفت و ســهم شــرکت ســعودی چهار پرواز به سمت جده و
شرکت ایرانایر  10پرواز به جده و مدینه منوره بود.
روز نوزدهــم اعزامها نیز  14پرواز انجام شــد که  4مورد آن
توسط شرکت ســعودی و سایر پروازها توســط ایرانایر و روز
بیســتم اعزامها  16پرواز داشــت که  6مــورد از اعزامهای این
روز بــه مقصد مدینه منوره و ســایر پروازها به مقصد جده بوده
است.
امســال بیش از  86هزار زائر ایرانی برای انجام حج تمتع عازم
سرزمین وحی میشوند که تاکنون بیش از  60هزار نفر آنان به
عربستان سعودی عزیمت کردهاند.

متن سوگندنامه
شهردار آینده تهران
در متن سوگندنامه شهردار آینده تهران بر شفافیت در
اقدامات ،پاســخگویی به افکار عمومی و توجه به جریان
آزاد اطالعات ،عدالت در توزیــع منابع ،رعایت صرفه و
صالح جامعه و مبارزه با فســاد و خودکامگی تاکید شده
است.
به گزارش ایلنا ،بر اساس متن این سوگندنامه  ،شهردار آینده
تهران ســوگند خواهد خورد ،مدیرانی پاکدســت و شایسته
انتخــاب کند و عدالت را در توزیع منابع رســمی بهکار بندد .او
همچنین متعهد خواهد شــد؛ پاسخگوی افکار عمومی بوده و به
جریان آزاد اطالعات اهتمام ورزد.
متن کامل سوگندنامه شهردار تهران به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
من به عنوان شــهردار منتخب شــورای پنجم شــهر تهران،
ری و تجریش در پیشــگاه قرآن کریم و در برابر شورای شهر و
شــهروندان گرانقدر تهران به پروردگار یکتا سوگند یاد میکنم
کــه با به کارگیــری دانش و تجربه خــود و انتخاب همکاران و
مدیران پاکدست ،شایســته و امین و تکیه بر مشارکت مردم،
بهرهمندی از خرد جمعی و کارشناســی،شــرایط مناســبی را
برای نیــل به اهداف و برنامههای توســعه پایدار شــهر فراهم
نمایم.
بــر شــفافیت در اقدامــات ،پاســخگویی به افــکار عمومی
و توجــه بــه جریــان آزاد اطالعات اهتمــام ورزیــده و ارتقاء
جایــگاه شــورا ،اجــرای کامــل مصوبــات قانونــی و پذیرش
نظــارت جامعــه آن را نصبالعیــن قــرار دهــم و عدالت در
توزیــع منابع ،رعایــت صرفه و صالح جامعه و مبارزه با فســاد
و خودکامگــی را ســرلوحه فعالیتهای خــود و همکارانم قرار
دهم.
گفتنیاســت؛ رئیس ســنی شــورای شــهر نیز پیش از این
اعــام کرده بود که نجفی ،گزینه نهایی شــهرداری تهران متن
سوگندنامه را پذیرفته است.

یکدیگر تعامل و همکاری کنند.
وی با اشــاره به اینکه شــهرداری و شورای شهر
هریک وظایفی را برعهده دارنــد اظهار کرد :برنامه
شــورای پنجم  ،تعامــل و همــکاری حداکثری و
قانونمند با شــهرداری به منظور بهبود روند انجام
کارها بــرای خدمت رســانی بهینــه و مطلوب به
شهروندان است.
منتخبین پنجمین دوره شــورای اســامی شهر
تهران امروز محســن هاشــمی را به عنوان رئیس و

ابراهیم امینی را به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب
کردند.
همچنیــن علی اعطا ،بهاره آروین و زهرا نژادبهرام
نیز به ترتیب به عنوان ســخنگو و  2منشــی هیئت
رئیسه شورای پنجم شهر تهران انتخاب شدند.
فعالیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران
با  21عضو از اول شهریور آغاز میشود.
اعضای شــورای پنجم ،پیش از این نیز محمدعلی
نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.

محمد کیانوشراد نماینده سابق مجلس:

انتخاب آذری جهرمی به درهمریختگی بیشتر
مرز اختیارات منجر میشود
یک اســتاد جامعهشناسی در خصوص
انتقادهای صــورت گرفته درباره انتخاب
وزیری با پیشــینه امنیتــی و اطالعاتی
برای وزارتخانه ارتباطات گفت :به نظر
من انتخاب آقای جهرمی به عنوان وزیر
ارتباطات به دلیل حضور ایشان در وزارت
اطالعات به درهمریختگی برخی مرزهای
مشخص چه در وزارت ارتباطات و چه در
وزارت اطالعات کمک میکند.
به گزارش ایلنا ،کیانوشراد درباره اینکه آیا کابینه
معرفی شده به مجلس قادر است مطالبات بیست و
چهار میلیــون رایدهنده به روحانی را برآورده کند
یــا نه ،گفت بخش دیگــری از جامعه که به آقای
روحانــی رای ندادهاند نباید احســاس کنند نادیده
گرفته شدهاند به همین دلیل آقای روحانی باید سعی
کند بیشترین همافزایی را در کل جامعه داشته باشد.
او افــزود  :چیدن کابینــه و انتخاب اعضا باید به
گونهای باشــد که برنامهها و وعدههایی که اعالم
کــرده را اجرایی کند .کابینــه فعلی از این لحاظ از
کابینه قبل ضعیفتر نیست.
کیانوشراد در خصوص انتخاب وزیر علوم گفت:
در بخــش آموزش عالــی ،اصالحطلبان مطالبات
جدیتری دارند اما در مجموع این کابینه قابل دفاع
است.
این اســتاد جامعهشناسی در خصوص انتقادهای
صورت گرفتــه درباره انتخاب وزیری با پیشــینه
امنیتی و اطالعاتی برای وزارتخانه ارتباطات گفت:

به نظر من انتخاب آقــای جهرمی به عنوان وزیر
ارتباطات به دلیل حضور ایشان در وزارت اطالعات
به در همریختگی برخی مرزهای مشــخص چه در
وزارت ارتباطات و چــه در وزارت اطالعات کمک
میکند.
او تاکید کرد  :از این منظر باید فردی که تجربه
بیشــتری در این خصــوص دارد و باعث نگرانی
بخشی از جامعه بهویژه سیاسیون نمیشود ،پیشنهاد
میشد .به هر حال مجلس تعیینکننده است و شاید
اگر فردی بهتر از آقای جهرمی انتخاب میشد بهتر
بود نگرانی برخی دوســتان این است که شاید در
آینده در صورت وزارت آقای جهرمی بافت مدیران
میانه وزارت ارتباطات به صورت گسترده تغییر کند
و دراین صورت شاهد جایگزینی افرادی که به شیوه
دیگری میاندیشند ،باشیم.
کیانوشراد درباره مالحظات موجود در خصوص
وزارت علوم گفت :برای وزارت علوم نمیشود فردی
را انتخاب کرد که بدنه وزارت علوم عبارت از اساتید
و دانشجویان نسبت به او همخوانی و قرابت نداشته
باشند .دانشگاه یک جامعه فرهنگی و سیاسی است
و حتمــا فردی باید در راس ایــن وزارت خانه قرار
بگیرد که به رموز به کارگیری نسل جوان و توجه به
تحوالت فرهنگی آشنا باشد.
او افزود  :برای مثال حضور آقای رهبر به دانشگاه
آزاد به زودی مشخص خواهد کرد که دانشگاه آزاد
ت مواجه خواهد شد یا خیر .در زمان ریاست
با بنبس 
رهبر بر دانشگاه تهران ما شــاهد بودیم که اولین

چیزی که به ذهن ایشــان رسید این بود که ورود و
خروج دانشجویان را با شیوههای امنیتی همراه کند.
چیزی که در هیچ دانشگاه دیگری نمونه نداشت ،در
دانشگاه تهران پیاده شد.
کیانوشراد تاکید کرد :به همین دلیل باید انتخابی
در آموزش عالی صورت بگیرد که توسعه فرهنگی و
سیاسی و قبول دانشگاه به عنوان یکی از ستونهای
تغییرات در جامعه باور داشته باشد .البته وزارت علوم
جایگاه حزبی و جناحی و یک جریان خاص نیست
اما فردی بایــد در راس این وزارتخانه قرار بگیرد
که فهم درســتی از تعامالت ،مجامع دانشگاهی و
انجمنهای اســامی و علمی در دانشگاهها داشته
باشــد و حاضر باشد بستر را برای همه جریانهای
فکری در دانشــگاه آماده کند .او در خصوص اینکه
ســطح وزرای پیشــنهادی نســبت به دوره قبل
چگونهاست ،گفت  :ممکن است در برخی از موارد
بشود گفت ســطح وزرا پایین آمده اما در مجموع
معدل کابینه با کابینه قبلی تفاوت معناداری ندارد و
در برخی جهات بهتر هم شده است.

فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عدهای به اسم «دولت توسعهگرا» برای خود رانت ایجاد کردند
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با انتقاد از شکلگیری دولت
توســعهگرا گفت :عدهای به اسم دولت
توسعهگرا برای خود رانت ایجاد کردهاند
و نتیجــه آن ایجاد مشــکالت اقتصادی
گوناگون در کشور است.
به گزارش تســنیم عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی با بیان
اینکه در برنامههای کالنی که از ســوی دولت ارائه
میشود رقم و زمان مشــخصی برای اجرای پروژه
داده نمیشــود گفت :مشکل اساسی در صفحه 52
قانون برنامه ششم توسعه است که خواهان کاهش
تصدیگری دولت و رفتن به سمت دولت توسعهگرا
است.
وی با اشــاره به اینکه بنده به شدت از این دولت
توسعه گرا و اجرای ناقص آن در ایران اظهار نگرانی
میکنم گفت :الگوی دولت توسعهگرا الگویی بود که
بعد از جنگ در شرق آسیا وارد شد و برای کشور ایران
قابلیت اجرایی شدن ندارد.
فالحتپیشــه با بیان اینکه دخالت دولت در امور
مربوط به زمانی مشروع است که دخالت آن بهینه و
نتیجه مثبتی در برداشته باشد بیان کرد :تاکنون شاهد
این بودیم که هر زمانی که دولت در امر توسعه دخالت
کرده نتیجه منفی در بر داشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت به اسم توسعهگرا بودن
و ایفای نقش مثبت بــرای خود حق قانونی دخالت

ایجاد کرده است عنوان کرد :در حالی که یک عده به
اسم دولت برای خود رانت ایجاد میکنند و نتیجه آن
شکلگیری مشکالت کنونی کشور است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه در نتیجه این
شــرایط فراریان بزرگ مالی و بانکی در حال انجام
فعالیتهای خود هســتند در حالی کار ورشکستگان
کوچک و کشــاورزان برای یک وام معطل هستند و
هر روز به کســب و کار آنها آسیب جدی وارد میآید
گفــت :لذا از دولت انتظار میرود که یک خانهتکانی
مدیریتی عظیمی در کابینه خود انجام دهد تا حق هیچ
مدیری ضایع نشود اما در ضمن حق احکام و ارقام در
برنامه ششم توسعه نیز تضییع نشود.
وی با بیان اینکه به اعتقاد بنده آن دسته از مدیرانی
که در توسعه و عمران کشور عملکرد قابل قبولی دارند
از هر حزب و یا جریانی هستند باید در مدیریت کشور
باقی بمانند بیان کرد :اما تداوم مدیریت افراد ضعیف
در دولت به نفع کشــور نبوده و شاخصهای کمی و
کیفی حوزه عمران کشور را زیر سوال خواهد برد.
فالحتپیشــه با اشــاره به اینکه در بخشــی از
برنامههای دولت به برنامه ششــم توسعه بیتوجهی
شده اســت گفت :مجلس و دولت نیز برای اجرای
تعهدات مشــترک و برنامههــای کالن نظام باید با
یکدیگر توافق و همکاری داشته باشند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه در این راستا

هم مجلس و هم دولت باید خود را متعهد به اجرای
برنامههای تصویب شده کنند بیان کرد :در غیر این
صــورت وزرای کابینه دولت دوازدهم با ســیلی از
تذکــرات جدی در آینده مواجه خواهند شــد و وقت
مجلس تنها به این امور میگذرد.
فالحتپیشه با اشاره به اینکه دولت دوازدهم وارث
همه دولتهای گذشته و مسئول عملکرد مدیریتی
چهار سال گذشــته خود است عنوان کرد :مسئوالن
دولتی باید در سال یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنند
که  300هزار شغل ایجاد شــده آن جبران سالهای
گذشته اســت و امسال یک میلیون و  200هزار فرد
بیکار به تعداد بیکاران جامعه در حال افزوده شــدن
است.
وی با بیــان اینکه این در حالی اســت که ایجاد
اشــتغال یک تعهد شــرعی و قانونی است و انتظار
میرفت که دولت سهم تک تک وزراتخانهها را برای
ارائه طرحهای اشتغالزایی خود در برنامه ششم توسعه
مشخص کند گفت :با این وجود برنامهها برای ایجاد
اشتغال خیلی کلی آورده شــده است و مردم دیگر
از تکرار شــعارهایی همچون ایجاد اشتغال ،مبارزه با
قاچاق کاال و فســاد و اجرای عدالت خسته شدهاند.
نماینده مردم اســامآباد غرب در مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه دولت باید در انتخاب وزرای خود
برنامــه ویژهای برای احزاب در نظر بگیرد بیان کرد:
متاسفانه در شرایط کنونی احزاب زیر پای جناحهای
سیاسی در حال له شدن هستند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

آرای وزیران پیشنهادی تا ظهر یکشنبه اعالم میشود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی با تشــریح نحوه اخذ و شمارش
آرای وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در
خانه ملت گفت :رای گیری فردا  -یکشنبه
 انجام میشود و تمام تالش ما این استکه تاظهر فردا نتیجــه رایگیری را اعالم
کنیم و دولــت دوازدهم کار خود را از عصر
یکشنبه آغاز کند.
به گزارش ایرنا ،بهروز نعمتی در حاشــیه جلســه
علنی روز شــنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت:
هیئت رئیسه مجلس تصمیم دارد رای اعتماد وزیران
پیشنهادی دولت هر چه مختصرتر و با برنامه دقیق
رسیدگی شود.

وی افزود :به نظر میرسد بررسی صالحیت یک یا
دو نفر از وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم امروز باقی
میماند که نمایندگان در جلسه صبح فردا صالحیت
آنها را رسیدگی میکنند.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس یادآور شــد:
پس از بررســی صالحیت تمام وزیران پیشــنهادی
رئیسجمهوری سخنرانی میکند و رایگیری تا ظهر
فردا به طول میانجامد.
نماینــده مردم تهران در مجلــس اضافه کرد :در
دو بخــش غربی و شــرقی صحــن علنی مجلس
صندوقهایی برای اخذ رای تعبیه میشود ،همچنین
در پشت جایگاه هیئت رئیسه مجلس  6میز گذاشته
میشــود که هر میز مســئول شــمارش سه وزیر
پیشنهادی است.
نعمتی تاکید کرد که از هر فراکسیون مجلس یک
ناظر در شمارش آرا حضور خواهد داشت .همچنین ما
از کارکنان مجلس هم استفاده خواهیم کرد.
وی اضافه کرد :تمام تالش ما این است که تا ظهر
فردا نتیجه رایگیری را اعالم کنیم تا دولت دوازدهم

کار خود را از عصر فردا آغاز کند.
وی در مورد مدت زمان شمارش آرا گفت این برای
نخســتین بار است که ما برای شمارش آرا این گونه
عمل میکنیم و بــه احتمال زیاد در مدت  45دقیقه
شمارش آرا انجام میشود.
نعمتی در پاســخ به این سوال که آیا همه وزیران
پیشنهادی رای میآورند ،گفت :سوال سختی است،
باید منتظر رای نمایندگان ماند ،تجربه نشان میدهد
ممکن است برخی از وزیران پیشنهادی حدنصاب الزم
را نداشته باشند .نمیتوانم پیش بینی کنم ولی احتمال
میرود یک یا دو وزیر بیافتنــد .وی در مورد تعیین
تکلیف وزراتخانههایی که وزیرانشــان رای اعتماد
از مجلس نخواهند گرفت ،گفت :رئیسجمهوری 3
ماه فرصت دارد نفر بعدی را معرفی کند تا این زمان
وزارتخانه مذکور با سرپرست اداره میشود.
عضو هیئت رئیســه مجلــس همچنین گفت :به
دلیل این که وضعیت وزارت علوم پیچیده شده است،
به احتمال زیاد رئیسجمهور زودتر از ســه ماه وزیر
پیشنهادی علوم را معرفی میکند.
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یادداشت

راه نجات صنعت دربرنامه وزارت
دکتر محمد شریعتمداری
محمد نیشابوری  -فعال سیاسی اصالحطلب

طي  48ماه عمردولت يازدهم ،برنامهها و طرحهاي مختلفي از ســوي مردان اقتصادي دولت
دکتر روحاني بررســي ،رونمايي و اجرايي شــده اســت اما به رغم همه تالشها به دلیل اجرای
سیاستهای ناکارآمد ســالهای  84تا  92آنطوركه بايد بخشهاي توليدي و تجاری نتوانستند
همپای سایرعوامل موثر در خروج از رکود حرکت کنند .نیازی به یادآوری وضعیت صنعت و تولید
و تجارت داخلی و خارجی درسال  92نمیبینم .چون همه ما خوب میدانیم چه شرایط اسفباری
بر تولید و تجارت حاکم شده بود .شاید بتوان وضعیت آن سال را با شرایط پس از جنگ تحمیلی
یکســان دانست .چراکه طي ماههاي پاياني دولت دهم ،بســياري از واحدها درگير ركود تورمي
شــده بودند .برای درک وضعیت تشریح شده کافی اســت نگاهی به اعداد و ارقام داشته باشیم،
بهرغم اجرایی بسیاری از سیاستهای کارآمد طی  4سال گذشته اما رتبه ایران درشاخص فضای
کسب و کار 120است .درشاخص رقابتپذیری جهانی ،76در رقابتپذیری صنعتی  ،66درآزادی
اقتصادی  ،155در توانمندســازی تجاری  136و درتجارت جهانی نیز در سال  2015سهم ایران
 % 3.0بوده اســت .این درحالی اســت که در تولید ناخالص داخلی سهم بخش صنعت ،معدن و
تجارت فقط  5.22درصد بوده است .رشد ارزش افزوده در بخش صنعت هم طی دوره چهارسال
گذشــته فقط  - 3.0، 6.7- ، 7.1و  5.6درصد اســت .طی همان دوره رشد ارزش افزوده بخش
بازرگانی هم  1.0 ، 5.3 ، 8.1و  5.4درصد اســت .اما طی سالهای  92تا  95صادرات غیرنفتی
 4.42، 6.50، 8.41و  9.43میلیارد دالراعالم شــده اســت .واردات هم به ترتیب 6.53، 7.49
 5.41،و  7.43میلیارد دالراســت .حال با دانســتن این اعداد و ارقام و توجه به این موضوع که
رکود و تورم دو مریضی امروز اقتصاد کشــور است درشرایطی در حال تالش برای کاهش تورم
هستیم که نتوانستیم رونق مناسب ایجاد کنیم لذا برای تحقق همزمان کاهش تورم و ایجاد رونق
میبایست سیاســتهای هماهنگ دروندستگاهی و بروندســتگاهی متحدی را اتخاذ کرد .به
عبارت دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت درصورتی میتواند بدون ایجاد عوامل تورمی ،رونق
را به تولید بازگرداند که ســایر دستگاهها و نهادهای حاکمیتی به سیاستهای طراحی شده ایمان
داشــته باشــند و برای اجرای آن تمام قد درکنار وزارت متبوع قرار گیرند .تقويت صنايع كوچك
و متوسط ،تزريق نقدينگي و تســهيالت به واحدهاي توليدي ،افزايش ميزان توليد ،برنامهريزي
براي بروننگر بــودن توليدات و نگاه صادراتي ،جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی ،زدودن
قوانین موازی و گاه چالش برانگیز ،همکاری با نظام بانکی برای اجرای دقیق سیاســتهای کلی
اقتصادی در حوزه مالی و پولی ،دركنار اجراي بند بند سياستهاي اقتصاد مقاومتي و  ....همزمان
که نیاز به ایجاد رویه واحد ،تعامل دستگاهی و بیندستگاهی دارد نیازمند حضور وزیری تعاملگرا،
مشورتپذیر ،مقتدر ،کارآمد و خالق در راس وزارت صنعت ،معدن و تجارت است .مدیری توانمند
با نگاهی اســتراتژیک .اگربه ســرفصلهای برنامه دکتر شــریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت،
معدن و تجارت نگاهی موشــکافانه داشته باشــیم؛ میبینیم که همه دغدغههای حوزه صنعت،
معدن و تجارت در برنامه مدون ارائه شــده آمده است و برای آنها راهکار تحقق هم دیده شده
اســت .مثال در بخش رویکردها و برنامه اجرایی ایشــان آمده که محدودیت درسرمایهگذاری و
تصدیگری شــرکتهای دولتی به جز سازمانهای توسعهای در مناطق غیربرخوردار با مشارکت
بخش غیردولتی درچارچوب قوانین جاری کشــور بعنوان یک شــاخص برنامهای در دستورکار
چهارساله آینده وزارت متبوع قرارخواهد گرفت این به چه معناست؟
چرا بر این موضوع در نخستین آیتم رویکردها و برنامهها تاکید شده است؟ به واقع اگر نگاهی
بــه آفتهای ســرمایهگذاری در بخش تولید و تجارت طی نزدیک چهاردهه گذشــته بیافکنیم؛
میبینیــم که همه بنگاههای بزرگ دولتی یا خصولتی تحت عناوین متعدد و بهانههای گوناگون
موجب کشیدن دیوار بزرگی بین صنایع بخش خصوصی و فرصتهای تولیدی و اقتصادی بخش
دولتی شــدهاند .آنها با داشــتن رانتهای گوناگون عرصه رقابت را محدود و غیرقابل حصول
کردهانــد و در پایان هم بــا زیاندهکردن بنگاههای مناطق کمبرخــوردار ،صنعت را در وضعیت
اســفناکی قراردادهاند و درنهایت هم راه بهجایی نبردند .دکتر شریعتمداری با درک و نگاه عالمانه
به وضعیت مناطق کمبرخوردار و نیز توجه به اصل آمایش ســرزمینی به همراه توسعه پایدار ،در
نظردارد فرصتهای برابر توسعه را دراختیار همه استانها قرار دهد .البته استانهای کمبرخوردار
برای رســیدن به ســطح رقابت نیاز به توجه بیشتر دارند که اتفاقا در برنامه ارائهشده این مهم به
خوبی دیده شــده است .یا در موضوع بازسازی و نوسازی صنایع براساس فناوریهای نوین .طی
ســالهای 84تا  92که درآمدهای سرشار نفتی نصیب کشورشد متاسفانه نگاه مصرف گرا و غیر
ســرمایهای در هزینه کرد منابع عظیم نفت موجب شــد که صنعت کشور نتواند با رشد فناوری
خود را تطبیق دهد لذا آنچه امروز نصیب صنایع تولیدی شــده اســت .بدهی انباشته به بانکها
با جرایم سنگین ،نیروی انســانی کارآمد و متبحر اما بیکار ،دستگاهها و ابزار مستهلک درعرصه
تولید و تجارت اســت .این وضعیت فرصتهای بزرگ و بازارهــای مهمی را ازکف ایران خارج
کرد .بنابراین بهبود فضای کســب و کار ا زطریق ســاده سازی ،حذف فرآیندهای زائد و دست و
پاگیــر با پذیرش اصل اعتماد به فعاالن اقتصادی ،اســتفاده بهینه ازمنابع و مواد خام در تولید با
ارزش افزوده باال و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام ،اصالح و بهینهسازی الگوی مصرف
با رویکرد اســتفاده از تولیدات داخلی ،توسعه دیپلماسی کســب وکار برای شکلدهی بازارهای
جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها بهویژه با کشورهای همسایه و منطقه،
توان افزایی و توســعه منابع انسانی بهویژه در سطوح مدیریت ،حصول اطمینان از تامین و توزیع
مناســب کاالهای اساســی با هدف امنیت غذایی ،هدایت فعالیتهای صنعتی و معدنی به سوی
استفاده درســت و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت مالحظات زیست محیطی ،حمایت از
حقوق مصرفکنندگان و توانمندســازی آنان ازطریق اطالع رسانی منظم ،به روزآوری مقررات و
قواعد مربوط به حمایت از مصرفکنندگان مطابق با روشهای نوین جهانی و کاهش روشهای
غیرمنصفانه و غیر رقابتی کسب وکار ،بهرهبرداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست؛
پرهیز و جلوگیری از انواع فســاد اداری ،مالی و اقتصادی در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت
ازطریق شفافسازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور و رعایت مالحظات زیست محیطی درتمامی
فعالیتهــای اقتصادی بخــش از مهمترین راهکارهای و برنامه اجرایی پیش روســت که دکتر
شــریعتمداری وزیر محترم پیشــنهادی صنعت  ،معدن و تجارت در سرفصل برنامههای اجرایی
بدان اشاره مستقیم داشتهاند و جزو باورهای ریشهای اندیشه ایشان است .چراکه سابقه مدیریت
ایشان در وزارت بازرگانی گواه محکمی بر اندیشه تولید محور براساس ظرفیتهای ملی و بومی
اســت .به طور مثال طرح موضوع خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی توســط ایشان مطرح،
پیگیری و اجرایی شــد .در برنامه دکتر شــریعتمداری به اصــول و ارزشهای حاکم بر برنامه
پیشنهادی درچارچوب اهداف تعیینشده بخش در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران درافق
 ،1404سیاستهای کل اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ابالغی مقام
معظم رهبری ،قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاســتهای کلی
نظام درحوزههای مرتبط با بخش صنعت ،معدن و تجارت ،برنامه دولت دوازدهم و ســند برنامه
راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت توجه مبســوطی شده است ،که اهم این اصول به شرح
ذیل میباشــد :باور و تعهد عملی به اجرا و تحقق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی به منزله تقوای
اجتماعی مسئوالن بخش ،اهتمام به امنیت ،تسهیل و سودآوری سرمایهگذاری بخش خصوصی
داخلی وخارجی برای رشــد ارزش افزوده بخش ،تاکید و تمرکز ویژه بر توســعه بخش معدن و
افزایش ســهم آن در اقتصاد ملی ازطریق به روزنمودن و توسعه فناوری در اکتشاف ،استخراج و
بهرهبرداری با پشتیبانی موثر از سرمایهگذاران داخلی و خارجی.
بنابراین به همه همکاران و نمایندگان ملت شــریف ایران پیشــنهاد میکنم با رای قاطع به
گزینه پیشــنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت این امکان را برای کشور فراهم کنند تا فردی
در راس این وزارت مهم و اســتراتژیک کشور قرار گیرد که به معنای واقعی به اقتصاد مقاومتی،
تولید ملی براســاس اصل رقابتپذیری ،افزایش کیفیت محصول تولیدی ایران ،حضور مستمر و
ریشهای در بازارهای جهانی باور دارد .دکتر شریعتمداری معتقد واقعی به تعامل با دنیا برای جلب
و جذب منافــع حداکثری ملت ایران و دغدغهمند برای حل معضل بیکاری با ایجاد فرصتهای
متنوع شغلی در سراسرکشوراست.
ایشــان اراده جدی برای تبدیل ایران به جایگاه اول صنعتی ،معدنی و تجاری در منطقه دارد.
اوتالش خواهد کرد تا ایران با کشــورهای نوظهور صنعتی درشــاخصهای اقتصادی بینالمللی
همتراز شــود .دکتر شــریعتمداری اعتقاد و اهتمام ویژهای به جذب ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی برای خروج تولید از رکود و ایجاد رونق درعرصــه اقتصادی وحل معضل بیکاری دارد.
او اعتقاد راســخ دارد که تنها وجود بخش خصوصی توانمند و مجموعههای فعال بزرگ مقیاس
درتولید و خدمات میتواند راه برونرفت کشــور از شرایط کنونی تولید ،تجارت و بحران بیکاری
باشد.

