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قائممقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت:

میشوند .بابک دینپرست گفت :دولت مصمم به حل

تسهیل و رفع موانع تولید افزود :بانکها یکی از اعضای

دستگاههایی که به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع

مشکالت واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هستند و اگر به درستی

تولیــد عمــل نکننــد و عملکرد خوبی در حل مشــکالت

و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی نکند

بــه وظایــف خود عمــل نکنند به هیــات انتظامی بانک

واحدهای تولیدی نداشــته باشند به دادستانی معرفی

به دستگاه قضا معرفی میشود .قائممقام رئیس ستاد

مرکزی معرفی میشوند تا به تخلف آنها رسیدگی شود.

صنعت ،معدن
و تجارت

 4صفحه

بررسی مسیرهای اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم در گفت و گوی اختصاصی «اقتصاد کرمان» با محسن جاللپور؛

خبر

فوریتهای اقتصادی دولت رئیسی

معاون بازرگانی شرکت گلگهر خبر داد

ثبت فروش
١٧هزار میلیارد تومانی
طی  ۴ماه

ی واقعی وارد شود و
از این جریان ،این است که بخش خصوص ِ
اگر غیر از این باشد و غیر از این مسیر را برویم ،حتما ً به سمت
ونزوئالیــی شــدن میرویــم؛ چراکــه هیــچ امکانــی بــرای اقتصــاد
ریاضتی نمیبینم.
در مجمــوع افــرادی کــه حضــور پیــدا میکننــد بایــد بــه فضــای
کسبوکار،مجال تنفس بدهند و اجازه دهند بخش خصوصی در
میدان اقتصادی عرضاندام کند نه اینکه میدان باز هم در اختیار
شرکتهای دولتی قرار گیرد که نه اشتغالزا هستند و نه بهرهور.

خبر

3

با حضور رییس جهاددانشگاهی استان کرمان؛

قرارداد همکاری آموزشی
«جهاد دانشگاهی کرمان» و
«مس سرچشمه» امضا شد

در دولتهای مختلف« ،اصالح ساختاری در اقتصاد ایران» مطرح
بودهامانهایتابهنتیجهمطلوبیدستنیافتهایم.ازدیدجنابعالیپرونده
اصالحاتساختاریبستهاستیاهمچنانمیتوانبهوجودکورسوها

و روزنههایی برای اجرایی شدن آن ،امید بست؟

فروش  ۴ماهه گل گهر از مرز  ۱۷هزار میلیارد تومان
فراتر رفت .حسین شاهمرادی معاون بازرگانی شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر با اشاره به مطلب فوق گفت:
فروش محصوالت شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر
در  ۴ماه منتهی به تیر ،میزان  ١٧هزار و  ۳۲۸میلیارد
تومان ثبت شد که از این مبلغ  ۳هزا ر و  ۱۲۰میلیارد
تومان آن مربوط به تیرماه است .
بــه گــزارش روابطعمومــی و امــور بینالملــل شــرکت
گلگهر ،حســین شــاهمرادی افزود :مبلغ فروش این
شــرکت در مدت  ۴ماهه در مقایســه با مدت مشــابه
سال قبل  ٢١٠درصد رشد داشته است.

مدیرعامل «شرکت گهر پویش گام» ،خبر داد

افزایش تولید سنگآهن
معدن  ٢گلگهر در تیرماه

شــرکت «گهــر پویــش گام» توانســت در تیــر مــاه بــه
میزان  ٤٢٠هزار تن سنگ آهن تولید کند که این میزان
نسبت به خرداد ماه  ٢٠درصد افزایش داشته است.
مهندس حسین پورمعصومی مدیر عامل این شرکت
گفــت :شــرکت گام بــا همراهی شــرکت آرمان گهر به
عنوان پیمانکار و شرکت کوشا معدن به عنوان مشاور
دستگاه نظارت با حذف کردن خودروهای معدنی که
راندمان پایینی داشتند و در پی آن کاهش هزینه تولید
سنگ ،توانست میزان تولید را باال ببرد.
او با تاکید بر این نکته که این استخراج از پایین ترین
پلــه هــای معــدن  ٢انجــام شــده افــزود :امیــد داریم با
ادامــه ایــن رونــد در مــرداد مــاه بیــش از  ٢میلیون تن
اســتخراج ســنگ آهن و باطله داشــته باشــیم .ایشان
افزودنــد طراحــی موجود در معدن  ٢گل گهر مبنی بر
تولید  ٥/٤میلیون تن ســنگ آهن در یک ســال اســت
کــه بــا توجــه به تولید  ٢٨میلیون تن فوالد در کشــور،
با پیروی از سیاست های توسعه ای شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر ،می توانیم بیش از  ٥درصد خوراک
کل کشــور را تامیــن کــرده و در تحقــق برنامــه ی ١٤٠٤
کشور ،نقش مهمی ایفا کنیم.
مهنــدس پورمعصومــی همچنیــن بــا اشــاره بــه رشــد
چشمگیر نمودار تولید  ۴ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰نسبت
به دوره مشابه سال  ۱۳۹۹گفت :توانستیم در خرداد
ماه به صورت تجمعی یک بار دیگر به رکورد تولید در
معدن  ۲برسیم.

رییس سازمان صمت جنوب استان کرمان خبر
داد

پایانه صادراتی جنوب کرمان
 90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد

رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت جنــوب
اســتان کرمان از پیشــرفت فیزیکی  ۹۰درصدی پایانه
صادراتی این منطقه خبرداد و گفت :پایانه صادراتی
جنوب کرمان قابلیت سورت و بسته بندی  ۷۰هزار ت ُن
محصوالت کشاورزی را دارد.
مســلم مروجــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آخریــن
وضعیــت پایانــه صادراتــی به عنوان یکــی از مهمترین
زیرساخت های صادرات محصوالت کشاورزی چگونه
اســت؟ اظهــار کــرد :بــا همــکاری معاونت غــذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در جلسه ای جهت رفع
مشــکل صدور مجوز پایانه صادراتی تصمیمات قابل
توجه ای در راستای رفع مشکالت بهداشتی این طرح
صنعتی و زیربنایی گرفته شده است.
وی پیشرفت فیزیکی مجموعه پایانه صادراتی جیرفت
را بیــش از  ۹۰درصــد اعــام کرد و افــزود :این طرح به
عنوان اولین پایانه صادراتی جنوب کرمان با توجه به
حجم باالی تولید محصوالت کشــاورزی در منطقه به
صورت جدی در دستور کار است.
رییس سازمان صمت جنوب کرمان با برشمردن مزیت
هــای راه انــدازی پایانــه صادراتــی اظهــار کــرد :تکمیل
و بهــره بــرداری از ایــن طــرح جهــت جلوگیــری از افــت
قیمت ها ،افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزی،
افزایش صادرات غیر نفتی و ارزی آوری برای کشور از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بــا ابــراز امیــدواری از همــکاری بانــک ها در تامین
ســرمایه در گــردش الزم گفــت :فعالیــت اجرایــی این
مجموعه که قابلیت سورت و بسته بندی حدود  ۷۰هزار
تن محصوالت کشاورزی را دارد ،تا آبان ماه سالجاری
محقق خواهد شد.
مروجــی راه انــدازی پایانــه صادراتــی بــا  ۱۰۰۰میلیــارد
ریال سرمایه گذاری و فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۷۰
نفــر را نقطــه عطفی در رونق بخش کشــاورزی جنوب
کرمان عنوان کرد.

اقتصاد کرمان:حکم ریاست جمهوری دوره سیزدهم هم تنفیذ
شــد تــا راهبــری اقتصــاد ایــران در یکــی از حســاسترین مقاطع
خود به تیم اقتصادی منتخب سیدابراهیم رییسی سپرده شود.
تحریمهــای ســنگین،تورم و رشــد نقدینگــی فزاینــده  ،به تعویق
افتادن اصالحات ساختاری،تداوم سیاستگذاری نادرست در
بخشهای مختلف،آســیبهای گســترده اقتصــادی و اجتماعی
ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونا و گســترش نارضایتــی عمومی از
واقعیتهای فراروی اقتصاد ایران هستند که دولت رییسی باید
برای آنها چارهاندیشی کند.با محسن جاللپور تحلیلگر اقتصادی
و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران به بررسی مسیرهای پیش روی
دولت سیزدهم برای احیای اقتصاد ایران پرداختهایم:
در مقطع شکلگیری دولتهای جدید معموال در مورد تیم اقتصادی

دولت بحثهای زیادی مطرح میشود.شما با تحلیل شرایط فعلی

اقتصادی ،چه دیدگاهی در خصوص تیم اقتصادی دولت سیزدهم
دارید؟

در ابتــدای دولــت دوازدهــم هــم بــه دلیــل شــرایط خــاص و
حساســیتهایی کــه وجــود داشــت دربارۀ تیم اقتصــادی دولت
صحبتِهای جدی داشــتیم .موضوع اصلی چه در آن مقطع و
چه مقطع کنونی این اســت که بعد از پیروزی انقالب ،در هیچ
دورهای نتوانستهایم یک استراژی ،راهبرد و تعریف مشخصی از
اقتصاد داشته باشیم و همواره با نگاهها و دیدگاههای متفاوت و
سلیقهای جلو رفتهایم که در دورهای این مساله ،شرایط را خیلی
ســخت کــرد تــا جایــی که در یک دولت ،افــرادی که دور یک میز
نشسته بودند ،سالیق متفاوت و متضادی داشتند.
اگر امروز از من بهعنوان یک فعال اقتصادی و بهعنوان کسی که
در یــک دوره طوالنــی رییس اتاق کرمان ،نایبرییس اتاق ایران
و رییس اتاق ایران بودهام و ســالها در نشســتهای اقتصادی
حضور داشتهام ،سوال کنید ،باید بگویم پس از پیروزی انقالب،
مشــخص اقتصــادی وبرنامهریــزی خاصــی
ِ
هیــچ دولتــی راهبــرد
نداشته و هر پنج رییسجمهوری که پس از انقالب ،هشتسال
رییــس جمهــور بودند ،براســاس نگاههای ســلیقهای و مبتنی بر
شرایط پیش روی خود جلو رفتند..
البتــه االن ،علیرغــم اینکــه آمارهــا و اطالعاتِ تمــام دولتها را
دارم ،امــا قصــد نــدارم بهصورت ریز وارد این مســأله شــوم .اگر
عملکــرد دولتهــای آقــای هاشــمی ،آقــای احمدینــژاد و آقــای
روحانی را در دور اول و دور دوم نگاه کنید ،متوجه این موضوع
خواهید شد.اخیرا هم در تحلیلی عنوان کردم که عملکرد آقای
روحانی را باید در دو قسمت بررسی کرد؛ در دور اول که با ارتفاع
بــاالی اقتصــادی ،حکمرانــی میکرد و دور دوم که وارد جزییات،
قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها شد و کامال ً میتوانیم تفاوت
دو دوره را ببینیم..
در دور نخســت دولت ،آقای هاشــمی هم عمدتا ً پیگیر این بود
که مسایل مربوط به جنگ و بازسازی را پیگیری کند و نام آن را
دوران بازسازی گذاشته بود که بهعنوان سردار سازندگی شهرت
یافت .در دولت دوم ،آقای هاشمی سعی کرد تغییرات اقتصادی
بزرگتری در اقتصاد کشــور بهوجود آورد و به مدت دوســال هم
خیلــی جــدی پیــش رفــت ،امــا آنجاکــه عواقــب و آثــار نامطلوب
گذشــته یعنــی ســالهای بعــد از انقــاب و اندکی هم ســالهای
قبل از انقالب روی این مســیر اثر گذاشــت ،نتوانست این روند
را ادامــه دهــد؛ بنابرایــن ،دوربرگردان زد و بســیاری از تالشها و
نتایجی را که گرفته بود ،از دست داد.
اگر به یاد داشته باشید ،در سال  74که دو سال آخر دولت آقای
هاشمی بود تا سال  ،86دولت کامال ً در حال برگشت به اقتصاد
بسته و مسدود اقتصادی ،نظارتی و قیمتگذاری بود درحالیکه
پیش از آن تالش میکرد فضا را برای یک اقتصاد رقابتی ،شکوفا
و پویا باز کند که اگر همان مسیر را ادامه داده بود ،حتما ً امروز
وضــع مــا بهتــر بود؛ بنابراین ،در دولت جدید هم تا اســتراتژی و
راهبرد اقتصادی مشخص نشود،نمیتوان به آن امید بست.
در گمانهزنیهایی که از اعضای کابینه میشود معموال روی اسامی

افراد و گزینههای پیشنهادی برای تیم اقتصادی مانور داده میشود
تا رویکردها.کدامیک موثرترند از دید شما؟

درســت اســت که افراد میتوانند مؤثر باشــند اما بیش از  70تا
 80درصد اتفاقات بر مبنای اســتراتژی و ســاختار اتفاق میافتد
و در کمتــر از  30درصــد آن ،افــراد میتواننــد مؤثر باشــد.ضمن
اینکه اگر ســاختار اقتصادی درســت نباشــد افراد چه بســا 100
درصــد اثرگــذاری منفــی هــم داشــته باشــند.در مقابــل در یــک
ساختار درست واستراتژی مناسب ،افراد بیش از  20تا  30درصد
نمیتوانند تأثیرگذار باشند.
من ،هم برای دولت دوازدهم این مطلب را نوشتم و هم به دولت
سیزدهم عرض میکنم که پیش از تصمیمگیری درخصوص تیم
ی کشور معلوم شود؛ باالخره
اقتصادی دولت ،باید راهبرد اقتصاد ِ
باید بدانیم اقتصاد ما رقابتی است ،آزاد است ،سوسیالیستی
بر مبنای تولید اســت ،اقتصاد بر مبنای تولید و توزیع اســت یا
اقتصــاد بــر مبنــای رقابــت و نــوآوری و خالقیت؟ و ایــن در حالی
است که معموال در آستانه آغاز به کار دولتها ،هیچکدام از این
مــوارد را نمیدانیــم و آدمهایــی را هم که بهعنوان تیم اقتصادی
انتخاب میکنیم ،سلیقهای عمل میکنند و همیشه در این نوع
حرکت ،بازنده بودهایم.
به نظر نمیآید آقای رئیســی هم چنین تصمیمی داشــته باشــد
.با توجه به مناظرات و شناختی که نسبت به ایشان دارم ،فعال ً
تــوان و دانــش تدوین اســتراتژی و راهبرد مشــخص اقتصادی را

ندارنــد؛ بنابرایــن در فقــدان یــک اســتراتژی مشــخص ،توقع ما
ایــن اســت کــه بــرای  20تا  30درصــد اثرگــذاری باقیمانده ،تیم
ی همــراه و همگرایــی انتخاب کنند که این تیم میتواند
اقتصــاد ِ
از آفات بیشتر جلوگیری کند؛ هرچند که امکان دارد مسیر پویا
و بالندهای را طی نکند ،اما حداقل از خودزنیها و درگیریهای
داخلی در دولت جلوگیری خواهد کرد.
بــه عنــوان مثــال در دولــت دوازدهــم اتفاقی که افتاد ،همیشــه
بیــن آقــای نوبخــت ،رییــسکل بانــک مرکــزی و چنــد وزارتخانــه
اقتصادی،اختالف بود تا جایی که دو وزیر اقتصاد و دو رییسکل
بانــک مرکــزی عوض شــد ،اما هیچوقت همگرایی ایجاد نشــد .
شاید هنوز در دولت یازدهم این همراهی بیشتر وجود داشت.
بنابرایــن ،نکتــۀ مهــم در شــرایط کنونــی این اســت کــه یک تیم
همگن اقتصادی انتخاب شود که یکدیگر را قبول داشته باشند و
نگاهشان نزدیک به هم باشد .اگر رییس سازمان برنامه و بودجه
را بر این مبنا انتخاب کنید که فقط سیستم توزیعی تعریفشده
و نه عدالتمحور واقعی را پیش بگیرد و بهنوعی نگاهش صرفا
بــه پرداخــت یارانــه باشــد ،امــا وزیر اقتصــاد ،بهدنبال توســعه و
شکوفایی باشد و رییسکل بانک مرکزی هم نگاه دیگری داشته
باشــد ،هیچوقت به توافق نمیرســند و همان اندک کار مثبت
مورد انتظار نیز انجام نخواهد شد.

با فرض اینکه دولت منتخب به پیشنهادهای صاحبنظران اقتصادی

توجه کند ،چه انتظارات حداقلی در مورد گزینش تیم اقتصادی دولت

مطرح خواهید کرد؟

بــه نظــر مــن نبایــد چنــدان امیــدوار بود کــه آقای رئیســی از این
مصاحبه و توصیهها ،سخنی را بپذیرد چون اصوال ً در کشور ما
بیشتر جریانهای سیاسی و از همه مهمتر بدهبستانها و قول و
قرارهایی که در دوره انتخابات انجام میشود ،تعیینکننده است.
در همین انتخابات ،صالحیت تعداد زیادی احراز نشد و افرادی
هم که باقی ماندند ،شرایطی را ایجاد کردند که چندان مناسب
نبــود و برخــی هــم در طول انتخابات عقبنشــینی کردند .آقای
مهنــدس باهنــر اشــاره درســتی کردنــد کــه برخــی از ایــن افــراد
«کاندیداهای بعد از انتخابات» هستند یعنی کاندیدای وزارت
هستند تا ریاستجمهوری.در چنین شرایطی جهتگیری سیاسی
برســایر مــوارد ،برتــری پیــدا میکنــد و اولویت دادن بــه «راهبرد
اقتصادی» مغفول میماند.
پیش رو ،باید تیم اقتصادی
ِ
اما جدای از این ســخنان ،در دورۀ
دولت ،حداقل فهم از وضعیت موجود اقتصادی را داشته باشد
چراکه مهمترین اصل این اســت که به روشــنی بدانیم االن در
چه شرایط اقتصادی قرار داریم.
هرچنــد از برخــی مســئوالن تعجــب میکنــم چراکــه بــه گونــهای
صحبــت میکننــد آدم فکــر میکند این افــراد ،یک ایران دیگر و
یک جهان دیگری دارند و واقعا ً متوجه نیستند در چه وضعیت
اقتصادی دشوار و پیچیدهای قرار داریم!
درک صحیح از وضع موجود و پی بردن به صورتمسأله ،بخشی
از حل مسأله است و فکر میکنم پیش از اینکه بخواهیم راهبرد
و مســیر اقتصادی را تدوین و تشــریح کنیم ،نخستین نکته این
اســت کــه بدانیــم چــه شــرایط اقتصــادی داریــم و اکنــون در چه
نقطهای قرار گرفتهایم.
به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور اشاره کردید  .در همین شرایط

دشوار ،چه مسیرهایی پیش روی دولت و تیم اقتصادی آن وجود دارد

و چه فوریتهایی را می توان مطرح کرد؟

از نظر من ،اقتصاد ایران دوسه راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید
به سمت ریاضت برود و یا به سمت اصالح ساختاری حرکت کند
وگرنه در مسیر ونزوئالیی شدن پیش خواهیم رفت.
ی فعلی ،مردم توان
در مورد ریاضت اقتصادی با سرمایۀ اجتماع ِ
و آمادگی آن را ندارند و همراهی نخواهند کرد بنابراین ،اصالح
ســاختاری تنهــا راه پیــش روی اقتصــاد ایران اســت کــه این روند
قطعا ً به آدمهای توانمند نیاز دارد.
اعتقاد دارم آقای رئیسی هم قادر به اجرای اصالح ساختاری در
اقتصاد نیست اما حداقل میتواند «اصالح سیاستگذاری» را
انجام دهد و بر آن تمرکز کند که در مسیر اصالح سیاستگذاری،
دانستن صورتمسأله خیلی مهم است.
تفاوت اصالح ســاختاری و اصالح سیاســتگذاری در این اســت
که اصالح ساختاری ،بهطور کلی ریل و مسیر را عوض میکند
اما در اصالح سیاستگذاری ،در همین ریل و مسیری که قرار
داریم ،برخی از ایستگاهها و گزینهها را تغییر میدهد و درنهایت
حداقل زمان اندک و فرصت دوبارهای را خواهیم داشت تا شرایط
را بهترکنیم .با اصالح سیاستگذاری ،میتوانیم شرایط موجود
را حفــظ و کنتــرل کنیــم تا در موقعیتی مناســب ،بتوانیم اصالح
ساختاری را انجام دهیم .
در واقع معتقدید «اصالح سیاستگذاری» در دسترستر است اما

باز هم همه چیز به توان تیم اقتصادی دولت بستگی دارد.

بله .برای اصالح سیاستگذاری ،باید افرادی حضور داشته باشند
که بیش از هر چیز ،وضع موجود را بدانند و پس از آن آمادگی
داشــته باشــند تا با جرات و جســارت تصمیمگیری کنند و کمتر
نگران از دست رفتن محبوبیت خود باشند .در غیر این صورت
م پولپاشی و فضای فعلی ادامه خواهد یافت در
همین سیست ِ
حالی که الزاما باید سرچشمههای رانت مثل دالر  4200تومانی،
قیمتگذاری و فضای پ ُرفشار بر تولید را حذف کنیم.
ی واقعی
دولت سیزدهم باید فضا را برای فعالیت بخش خصوص ِ
آماده کند و اعتقاد و باور درونی داشــته باشــد که راه برونرفت

معتقدم که شــرایط فعلی ،زمان مناســبی برای اصالح ســاختاری
نیســت.در واقــع فرصــت اصالح ســاختاری را از دســت دادهایم؛
بنابراین ،حداقل برای یکیدو سال باید فضا را آرام کنیم و سرمایه
اجتماعیای که به صفر رسیده را افزایش دهیم .اکنون ،ناا ُمیدی
به حداکثر ممکن رسیده و بیبرنامگی و آشفتگی در کشور موج
ی در سطح پایین را از دست
میزند .مردم توان یک زندگی معمول ِ
دادهاند و کرونا کشور را فرا گرفته و آسیبهای فراوان اقتصادی
و اجتماعی به بار آورده است.در این شرایط جایی برای پرداختن
به اصالح ساختاری باقی نمیماند.
در فضایی که مردم به نان شــب محتاج هســتند ،بیمارســتانها
پذیرش ندارند ،دارو و لوازم پزشکی به اندازۀ کافی وجود ندارد،
ی مردم اجازه نمیدهد که خود را درمان کنند ،نان شب
شرایط مال ِ
داشته باشند و کمترین رفاه را در زندگی تجربه کنند ،نمیتوانیم
از این مردم با آنهمه نامالیماتی که در این سالها تجربه کردهاند
وحجم باالی ناامیدی و بیاعتمادی که رقم خورده،توقع داشــته
باشیم که با ما در مسیر اصالحات اقتصادی همراهی کنند.
بــر ایــن اســاس ،حداقل باید یکیدوســال فضــا را آرام کنیم ،از
کرونــا عبــور کنیــم تا مــردم آرامش بیابند و شــرایط بهتری را در
زندگــی خــود تجربــه کنند،بــا اصــاح سیاســتگذاریها از پیچ
فعلی عبور کنیم؛ آن زمان شاید بتوان «اصالحات ساختاری»
را مجددا پی گرفت.
معمــوال دولتهــا همــواره مجموعــهای از انتظــارات را از «بخــش
خصوصــی» مطــرح میکننــد بیآنکــه به انتظــارات بخش خصوصی

بــا حضــور رییــس جهاددانشــگاهی اســتان کرمان؛
قــرارداد مشــترک آموزشــی بیــن ایــن نهــاد بــا اداره
آمــوزش نیــروی انســانی مجتمــع مــس سرچشــمه
امضا شد.
دکترمهدی بازمانده در نشست امضای تفاهمنامه با
مس سرچشمه با اشاره به سابقه فعالیت آموزشی
جهاددانشــگاهی و شــعب فعال این نهاد علمی در
سراسر کشور ،آمادگی خود را جهت اجرای فعالیت
های مشترک با مجتمع مس سرچشمه اعالم کرد.
وی به اهمیت آموزش در زمینه های مختلف اشاره و
تصریح کرد :باید چتر آموزشی با کیفیت در سراسر
اســتان گســترانده شــود و بــه جــد ایــن مطلــب را بــا
رویکرد کارآفرینی پیگیری می کنیم.
امیری مدیر اداره آموزش و خدمات نیروی انســانی
مجتمع مس سرچشــمه نیز در این نشســت ضمن
تاکیــد بــر همــکاری متقابــل ،یکــی از وظایف اصلی
ایــن مجموعــه را آموزش پرســنل و تقویت مهارتهای
آنها عنوان و تصریح کرد :جهاددانشگاهی به عنوان
یــک مجموعــه بــا فعالیت و پتانســیل بــاال می تواند
در حــوزه خانــواده و دیگــر حوزه های مهارتی در کنار
ما قرار گیرد.

پاسخی داده باشند .در شرایط فعلی ،انتظارات بخش خصوصی از
دولت ســیزدهم چیســت و در چه شــرایطی دولت میتواند از بخش
خصوصی انتظار متقابل داشته باشد؟

به نظر من دولت نباید در شرایط فعلی از بخش خصوصی توقعی
داشــته باشــد؛ چراکــه بخش خصوصــی تاکنون ،به انــدازۀ کافی
امتیاز داده و آســیب دیده اســت.در ســالهای گذشــته بار تمام
تحریمها و فشارهای بینالمللی بر دوش بخش خصوصی بوده.
این بخش امروز به معنای واقعی ضعیف و نحیف شــده اســت و
قادر نیست به انتظارات غیرواقعبینانه پاسخی بدهد.
امــروز بخــش خصوصــی واقعی ،کمکم در حــال از بین رفتن و رو
به اضمحالل اســت و آنچه که امروز به نام بخش خصوصی نام
ی مصنوعی یا شبهخصوصی است.
برده میشود ،بخش خصوص ِ
بخش خصوصی واقعی اما فقط یک فضای رقابتی و سالم برای
فعالیت نیاز دارد و این تنها توقع بخش خصوصی واقعی است.
فقــط میخواهــد همیــن اصولی که مــن نام بردم ،رعایت شــود.
توپاگیر حذف شود ،رانت را بردارند
فقط تقاضا دارد قوانین دس 
و سرچشمههای رانت ازجمله ارز  4200تومانی ،انرژی ارزان و یا
بســیاری از یارانههایی که در کشــور بهصورت غیرعادالنه توزیع
میشود ،حذف شود .بخش خصوصی واقعی درخواست دارد این
موارد اصالح شود و مدتی زمان داشته باشد تا تولید را به شرایط
مناسب برساند تا نرخ ارز با پشتوانۀ تولید کاهش پیدا کند و نه
با پشتوانۀ نفت و منابع زیرزمینی.
اینکــه برخــی میگویند بخش خصوصی مخالــف کاهش نرخ ارز
اســت؛ اصال ً اینگونه نیســت؛ بخش خصوصی آرزو دارد نرخ ارز
کاهش پیدا کند ،اما میگوید کاهش نرخ ارز ،باید با مبنای واقعی
باشد .اینکه منابع کشور را بفروشیم ،مثل این است که پدر یک
خانواده همه وسایلی که در خانه دارد و متعلق به فرزندان اوست
را بفروشد و بگوید برای شما خوب خرج میکنم؛ این بچهها دیگر
در آینده چیزی نخواهند داشت در حالی که پدر خوب کسی است
که منابع کافی خلق کند و به بچهها کار یاد بدهد تا تولید کنند
و از محل تولید ،خانه خود را اداره کند.
سخن ما این است که پشتوانۀ ارز ،باید تولید ،کار و اشتغال باشد
کــه در ایــن صــورت هــم دنیا را خواهیم داشــت و هم آخرت؛ هم
کاهش قیمت ارز را خواهیم داشت و هم اشتغالزایی خواهیم کرد.
اتفاقی که االن افتاده و داریم از منابع کشور استفاده میکنیم،
اشــتغال ایجــاد نمیکنــد؛ ضمــن اینکــه منابع کشــور را هم هدر
میدهیم و در آینده کشور را با مشکالت اساسی مواجه خواهد
شــد که نه اشــتغال خواهیم داشــت و نه توســعه؛ بنابراین ،باید
ی واقعی بر مبنای نگاه جدی به یک
میدان را برای بخش خصوص ِ
بوکار باز کنیم.
اقتصاد رقابتی و بهبود فضای کس 
بوکار نیز به معنی صدور بخشــنامه نیســت؛
بهبود فضای کســ 
بلکه به این معنی اســت که بخشــنامهها را بردارید ،فضا را آرام
کنیــد ،اقتصــاد آزاد ایجــاد کنید و اجازه دهیــد در فضای رقابتی،
کار پیــش بــرود .در فضــای رقابتــی ،اگر تولیدکننــدهای گرانتر از
دیگری کاالی خود را فروخت ،از رقابت خارج میشود؛ بنابراین،
چه دلیلی برای نظارت و قیمتگذاری اســت .در چنین شــرایطی
واقعا ً کاالیی تولید میشود که در بازار جایگاه دارد وگرنه اکنون
اگر دســت حمایتی دولت برداشــته شــود ،همه مشــکل خواهند
داشت تا جایی که اگر دولت امروز اعالم کند انرژی را به قیمت
واقعی به تولیدکنندهها خواهد داد ،با توجه به شرایطی که درست
کردهایم ،تمام واحدهای تولیدی تعطیل خواهد شد .برای همین
است که میگویم عملکرد فعلی مصداق اتالف منابع و سرمایۀ
ملــی و ســرمایۀ بیننســلی بــرای آینده ایران اســت .امــا اگر فضا
درست باشد ،حتی اگر نفت هم تمام کنیم ،آنقدر زیربنایی کار
کردهایم و اقتصاد رقابتی داریم که میتوانیم کار را از طریق تولید
محصوالت دیگر با دنیا ادامه دهیم.
تصور کنید امروز نفت تمام کنیم و یا به هر دلیل نتوانیم نفت
بفروشیم،شــاهد خواهیم بود که تمام مجموعههای تولیدی ما
با مشکل اساسی روبهرو خواهند شد و باید تعطیل کنند؛ یعنی
چیــزی بهوجــود آوردهایــم کــه آینده ندارد و ثروتمــان را به چیزی
تبدیل کردهایم که برای نســل آینده دیگر ســهمی باقی نخواهد
بود؛ بنابراین ،باید بخش خصوصی را با فضای رقابتی و سالم،
بوکار و نه پولپاشــی،
با پشــتیبانی از طریق بهبود فضای کســ 
حمایــت کنیــم تــا آینــدهای مطمئن و توســعهای و پایدار داشــته
باشیم.

رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد

بستهحمایت
از صادرات غیرنفتی
سال  ۱۴۰۰ابالغ شد

معاون وزیر و رئیسکل ســازمان توســعه تجارت
ایران از ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
سال ۱۴۰۰توسط معاون اول رئیسجمهور و رئیس
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
حمیــد زادبــوم بــا بیــان ایــن خبــر اظهار داشــت:
پیشنویــس بســته حمایت از صــادرات غیرنفتی
ســال  ۱۴۰۰پس از تدوین و تهیه توســط ســازمان
توســعه تجــارت ایــران و تائیــد ســازمان برنامــه
و بودجــه کشــور ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت
جهــاد کشــاورزی ،بانــک مرکــزی ایــران و صندوق
توســعه ملــی ،ابــاغ شــده اســت و در صــورت
تخصیص بودجه مشوقهای صادراتی مندرج در
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ،حمایت از
صادرکنندگان در چارچوب درونزایی و برونگرایی
اقتصــاد و براســاس سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتی انجام شود.
وی افزود :در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
ســال  ،۱۴۰۰مبلغ  ۲۰هزار میلیارد ریال از منابع
صنــدوق توســعه ملــی جهــت ســپردهگذاری در
بانکهــای عامــل بــا هــدف پرداخــت تســهیالت
ســرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با
نرخهــای ترجیحــی در نظر گرفته شــده اســت که
همانند سال  ،۹۹صادرکنندگان میتوانند نسبت
به ثبت درخواستهای خود از طریق سامانههای
ســپیدار و بهینیاب جهت دریافت تسهیالت باد
شده اقدام کنند.
رئیس کارگروه مشــوقهای صادراتی اضافه کرد:
منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰
کشــور ،شــامل  ۷۶۰۰میلیارد ریال از ردیف های
بودجهای برای پرداخت مشوقهای صادراتی در ده
سرفصل و  ۱۹۰۰میلیارد ریال از محل درآمدهای
حاصــل از حقــوق ورودی جهت تامین مالی یارانه
حمل و نقل هوایی صادرات محصوالت کشاورزی
به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است.
زادبــوم گفــت :پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
در ســقف اعتبــارات تخصیصــی و بــا توجــه به دو
اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت
از زیرساختهای صادراتی در سال جاری استمرار
خواهد داشــت و تالش خواهد شــد کلیه فعالیت
هــای صادرکننــدگان مــورد بررســی و مداقــه قــرار
گرفته و حمایت در سرفصلهای مصوب با هدف
کاهــش هزینــه هــای صادرکننــدگان در بازارهای
هــدف در اولویــت برنامههــای ســازمان توســعه
تجارت ایران قرار گیرد.

