ماموریتی برای فردا
فارغ از تمام حواشی ایجاد شده به نظر میرس��د که اتاق ،اهداف بزرگی را برای
خود به تصویر کشیده اس��ت و تالش دارد تا این دوره ،به عنوان دوره تحول اتاق
در تاریخ ثبت ش��ود کمااینکه ضعف ایران در جذب گردشگر و پتانسیل زیاد در
این حوزه موجب ش��د تا مهدی جهانگیری افق تازهای برای جذب توریسم را در
ایران به تصویر بکشد .افق دستیابی به  20میلیون گردشگر در سال و رشد 200
درصدی گردشگری موضوعی است که مهدی جهانگیری به عنوان ماموریت برای
اتاق تعریف کرده است.
وی در مصاحبه با دنیای اقتصاد ،توسعه گردشگری را ماموریت اتاق معرفی کرد.
وی در عین حال به توسعه گردشگری س�لامت اشاره و تصریح کرد :گردشگری
س�لامت در ایران به دالیلی مانند پایی��ن بودن هزینه درمان و وجود پزش��کان
حاذق از مزیتهای رقابتی در منطقه برخوردار اس��ت .بنابراین میتوان با توجه
به این مزیت در بحث اولویتبندی تکمیل زیرس��اختها ،ابتدا به بحث ساخت
هتل-بیمارستانها پرداخت .پیش��نهاد دیگری که میتوان به وزارت بهداشت
و درمان ارائه کرد سرمایهگذاری روی گردشگری پزشکی در مناطق آزاد است؛
چرا که در این مناطق میتوان چند مقوله از گردشگری به صورت همزمان مطرح
و انواع مختلفی از خدمات گردشگری س�لامت را ارائه کرد .بنابراین میتوان در
توریسم سالمت پکیجی را با مرکز ثقل بخش خصوصی ایجاد کرد که پایلوت آن
در مناطق آزاد باشد.
مجموعه دیدگاههای مهدی جهانگیری نش��ان میدهد ک��ه این دانشآموخته
اقتصاد که ضمن تاس��یس بانک گردشگری،ریاس��ت گروه مالی آن را بر دوش
دارد با تجربیاتی در حوزه بانکداری
و صنع��ت همچون ریاس��ت هیات
مدیره مجتمع ف��والد صنعت بناب،
ریاست هیات مدیره هلدینگ صنایع
و معادن ماهان ،هلدینگ ساختمانی
پارس ،تالش دارد تا افق جدیدی را
پیش روی اتاق بازگانی ترسیم کند.
با این حال این س��وال ب��ار دیگر به
صورت جدی مطرح خواهد شد که
آیا وی در این حوزه تحت تاثیر برادر
دولتم��ردش قرار خواه��د گرفت یا
خیر .به عبارت دیگر آیا تالش خواهد
کرد تا صنعت را از زیر س��ایه دولت
خارج کند یا اینکه بخش دولتی به صورت پنهانی اتاق را هدایت و راهبری خواهد
کرد برای پاسخ به این سواالت مس��تلزم این است که مروری به عملکرد اسحاق
جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید بیاندازیم.
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تکنوکراتی برای تمام فصول
اس��حاق جهانگیری؛ تکنوکراتی  58س��اله که همه او را میشناس��ند .او سابقه
همکاری با دولتهای مختلفی را در کارنامه خود داش��ته است از دولت هاشمی
تا دولت خاتمی .دانشآموخته رشته فیزیک از دانشگاه کرمان،کار خود از جهاد
س��ازندگی ریگان بم آغاز کرد و بعد از مدتی بهعنوان مس��ئول جهاد سازندگی
جیرفت مشغول به کار شد .وی تا اواسط  ۱۳۶۳در جهاد کشاورزی مشغول بود تا
اینکه به عنوان نماینده جیرفت وارد مجلس شد .حضور وی در مجلس هفت ساله
شد که به عنوان استاندار به اصفهان رفت .بدین ترتیب بعد از مجلس ،وی حضور
در قوه مجریه را تجربه کرد.
اسحاق جهانگیری را میتوان یکی از مردان موفق در حوزه صنعت کشور دانست.
با این حال فعالیت در دولت هاش��می و خاتمی مانع از آن نش��د که وی فعالیت
حزبی را نادیده بگیرد .حضور در حزب کارگزاران سازندگی نشان میدهد که وی
باوری عمیق به کار حزبی دارد و همواره آن را به صورت علنی و آشکار بیان کرده
است .تجارب زیاد اسحاق جهانگیری موجب شد تا بی حرف و حدیث معاون اول
دولت روحانی ش��ود .البته این نکته را نباید نادیده گرفت که وی از یاران نزدیک
هاشمی محسوب میشود ،به همین دلیل این انتصاب چندان مایه تعجب نشد.
دولتی که او معاون اولش بود ،وعده داده بود تا در اولین فرصت ،مش��کل پرونده
هستهای را حل میکند و تمام توان خود را در جهت حل مشکالت اقتصادی به
کار بگیرد .تحقق این مهم نیازمند حضور تکنوکراتهای آزمون پس دادهای بود

که توان مدیریتی خوبی داشته باشند .برجام دستاورد بزرگی بود که خیلی زود
وعده دولت را محقق کرد و بدین ترتیب ،ایران در کانون توجهات بینالمللی قرار
گرفت .اما این کامیابی مانع از آن نشد تا پاستور از توجه به خیابان وزرا و طالقانی
غافل شود .به هرحال اتاق بازرگانی ایران و تهران در این مسیر میتوانست همه
جانبه به دولت یاری برس��اند .حال این س��وال مطرح میش��ود که ایا دولت به
فعالیت بخش خصوصی باوری عمیق دارد یا اینکه این رویکرد در حد یک شعار
مطرح شده و هرگز دنبال نمیش��ود .البته دولتمردان همواره تاکید کردهاند که
توسعه فعالیت بخش خصوصی نه یک ادعا بلکه از یک باور عمیق نشات میگیرد.
اسحاق جهانگیری نیز باید در دسته کسانی دانست که همواره برضرورت فعالیت
بخش خصوصی تاکید میکند .وی به هر مناسبتی تالش دارد تا اعتقاد به فعالیت
بخش خصوصی را در کشور نهادینه کند .به همین دلیل وجه غالب سخنرانیهای
وی کمک به بخش خصوصی واقعی در کشور است .وی اعتقادی راسخ به بخش
خصوصی داشته و قصد دارد تا باورهای منسوخ گستردگی حضور بخش دولتی
در اقتصاد را به تاریخ بسپارد و نگرش متناس��ب با دوران پسابرجام را در جامعه
جاری و ساری کند.
باور به بخش خصوصی
اگر برجام قرار اس��ت تا ایرانی نوین را متناس��ب با ظرفیته��ای جامعه بنا کند
باید از ظرفیتها و پتانس��یلهای ایرانی که برداشته ش��دن تحریمها را تجربه
میکند،نهای��ت به��ره را ببرد .به همی��ن دلیل بس��یاری در تحلیله��ای ارائه
ش��ده بر این نکته تاکید کردند که در حال حاضر ماموریت مردان هس��تهای و
دیپلماتهای کارکش��ته ب��ه پایان
رسیده است و حال نوبت شوالیههای
اقتصادی اس��ت که از فرصتهایی
ک��ه پی��شروی ایرانی��ان نه��اده
میشود،بهره بگیرند.
این ارزیابی را میت��وان از البه الی
سخنان معاون اول ریاست جمهوری
به خوبی استخراج کرد .به هر حال او
نیز نیک میداند که با اتکا به بخش
دولتی نمیتوان کاری از پیش برد.
بخش دولت��ی فرب��ه و ناکارآمد ،در
ط��ول تاریخ ثاب��ت کرده ک��ه توان
اج��رای کاری را ن��دارد در حالیکه
سپردن همان کار به بخش خصوصی
سبب میشود تا آن کار بهتر و با هزینه کمتر انجام شود.
رشد هشت درصدی
بسیج ملی برای تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد،موضوعی است که به صورت
جدی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است اما آیا این کار با توجه به شرایط
اقتصادی ایران امکانپذیر بوده و میتوان به این آرمان دست یافت .درصورتی که
امکان تحقق این مهم وجود دارد باید از چه ابزار و امکاناتی بهره گرفت .اس��حاق
جهانگیری ،خیلی باهوشتر از آن است که تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد که
تا پایان برنامه ششم،ایران باید به آن دست پیدا کند را درگرو فعالیت بخش دولتی
و بدون نیاز به بخش خصوصی بداند .به هر ح��ال عملکرد بخش دولتی موجب
شده تا همه از بخش دولتی قطع امید کنند .معاون اول ریاست جمهوری همواره
درسخنان خود تاکید دارد که باید از بخش خصوصی به صورت همهجانبه حمایت
شده و امنیت سرمایهگذاری این بخش تضمین شود .بیان این سخنان کافی بود
تا بخش خصوصی متوجه شود که معاون اول ریاس��ت جمهموری چقدر با آنها
حس همدلی دارد و میخواهد تم��ام موانع پیشروی بخش خصوصی را بردارد.
جهانگیری ضمن امیدواری برای ایفای نقش بیشتر توسط بخش خصوصی گفت:
دولت ،مجلس و ق��وه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاس��د اقتصادی و ممانعت از
وقوع تخلفات ،زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود
برخی پروندههای بزرگ مفاسد اقتصادی ،موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد
سرمایهگزاری نشود.این سخنان به این جهت بیان شد تا فعاالن حوزه اقتصادی
نگران نشوند و به آنها اطمینان خاطر داده ش��د که در صورت فعالیت اقتصادی
شفاف و آشکار و سالم دولت به صورت همهجانبه از آنها حمایت میکند.

