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بازار و اقتصاد
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«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد راهکارهای تحقق شعار سال بررسی میکند

راه عملیاتیشدن شعار سال سخنرانی و همایش نیست
سبزینه

فاطمه ابراهيمي

نامگذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری براساس ضرورت و مقتضیات زمانی و مسائل کالن کشوری و جهانی
انجام میپذیرد .ایش�ان امس�ال را به نام «تولید؛ پش�تیبانیها ،مانعزداییها» نامگذاری کردند که اقدامی مدبرانه
و بس�یار بااهمیت اس�ت ،چرا که رمز عبور کشور از ورطه مش�کالت توجه به تولید داخلی است .متأسفانه با وجود
تمام تأکیدات ایش�ان مبنی بر توجه به تولید داخل در س�الهای اخیر مسئوالن تنها به تصویب چند قانون ،نصب
بنر ،ش�عار دادن و برگزاری همایش بس�نده کردهاند و در عمل از توجه به تولید داخل بازماندهاند که گواه این مدعا
تعطیلی بسیاری از بنگاههای تولیدی و سوق یافتن سرمایهها به سمت بازارهای کاذب و داللی است .حاال اما رهبری
انقالب در ش�عار امسال تأکید بر مانعزدایی دارند؛ امری که در صورت تحقق میتواند گره دست و پای تولید داخل
را بگش�اید و س�بب توسعه اقتصادی شود که باید دید مسئوالن در سال جاری نسبت به این امر اقدام خواهند کرد
یا همچنان به شعار دادن اکتفا میکنند .در ادامه برای بررسی راهکارهای تحقق شعار سال نظر کاشناسان را جویا
شدهایم که میآید.

سيد محسن دهنوي

احسان ارکانی

عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی

قوانين بيمهاي و مالياتي در راستاي حمايت از توليد نيست
عضو هيئت رئيسه مجلس
ش��وراي اس�لامي اظه��ار
داش��ت :وقتي پاي درد دل
ش��رکتهاي دانشبنيان،
بخش خصوصي و توليدي
مينشينيم ،همه مانع اصلي
را قوانين مربوط به ماليات
و بيمه ميدانند و ميگويند
که قوانين بيمهاي و مالياتي
در راستاي حمايت از توليد
و ايجاد اشتغال نيست.
س��يد محس��ن دهن��وي در ارزيابي خ��ود درباره
قواني��ن مزاح��م توليد در کش��ور به ب��ازار گفت:
يک��ي از مهمتري��ن موانع در زمين��ه توليد ،قوانين
مرب��وط ب��ه ص��دور مجوزه��ا پيرو ش��کلگيري
کسبوکارها است.
وي تأکيد کرد :در حال حاضر وقتي جواني بخواهد
کس��ب و کاري را راهاندازي کند ،نياز دارد تا برود و
دهها مجوز و تأیيديه از ادارات و سازمانها بگيرد ،در
حال��ي که خيلي از اين قوانين ضرورت ندارد؛ يعني
ميتوانيم بس��ياري از مجوزها و قوانين غيرضروري
را کنار بگذاريم.
دهنوي در ادامه با اشاره به قوانين زائد در نظام پولي
و بانک��ي تأکيد کرد :جهتگيري قوانين نظام پولي
و بانکي ما به س��مت حمايت از توليد نيست .وقتي
بخواهيم به لحاظ تقنيني به امر توليد کمک کنیم
و موانع را برداشته و پشتيباني الزم را منظور کنيم،
بايد رفع قوانين زائد در اين بخش را در اولويت قرار
دهيم .وي بيان داش��ت :همچنين م��ا بايد قوانين
مربوط به واردات و صادرات در کشور را در راستاي
مانعزدايي از امر توليد ،اصالح کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تأکيد کرد:
بنابراين حذف قوانين زائد در زمينه تسهيل کسب

حاکم قاسمی

و کار ،اصالح قوانين بيمهای
و مالياتی ،اصالح نظام پولي
و بانک��ي و نهايت��اً اص�لاح
قوانين مرب��وط به واردات و
ص��ادرات ميتواند به نوعي
موان��ع را از جل��وي پ��اي
توليد بردارد.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه م��ا
قواني��ن متض��اد ه��م در
کش��ور کم نداري��م ،تأکيد
کرد :مبحثي ب��ا نام تنقيح
قوانين را ني��ز داريم؛ لذا بايد در راس��تاي حمايت
از توليد ،يکس��ري کار تنقيحي در کش��ور انجام
دهيم .باي��د قوانين معارض را شناس��ايي و حذف
کني��م؛ بنابراين اين موضوعات از جمله موضوعاتي
است که انشاءهلل ميکوشيم امسال در دستور کار
مجلس قرار دهيم و اقدامات تنقيحي را هم مدنظر
داشته باشيم.

نای��ب رئیس کمیس��یون ویژه جهش
تولی��د در مجل��س در رابط��ه با نقش
سیاس��تهای واردات��ی و بازرگانی در
فرآیند تولید اظهار داشت :واردات باید
هدفمند باشد؛ یعنی در حوزههایی که
نیاز به مواد اولیه و ماش��ینآالت داریم
و ام��کان تولید آنها در داخل کش��ور
نیست ،باید واردات داشته باشیم.
احس��ان ارکان��ی ب��ا بی��ان اینکه به
دیدگاهی که واردات را نفی میکند و
دیدگاهی ک��ه واردات بیرویه را تأیید
میکند ،اعتقادی ندارم ،به فارس گفت :واردات باید هدفمند
باش��د؛ یعنی در حوزههایی که امکان تولید در داخل کش��ور
نیس��ت ،واردات داش��ته باش��یم ،چرا که با واردات این اقالم
میتوان خط تولید جدید را در داخل کشور فراهم کرد.
نایب رئیس کمیس��یون ویژه جهش تولید مجلس ادامه داد:
بخش��ی از مشکالت کش��ور در حوزه واردات ناشی از قوانین

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي:

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:

بخشی از مشکالت کشور در حوزه واردات ناشی از قوانین و ضوابط مغایر و بعضاً
متناقض با یکدیگر است که بخشی از این قوانین هم مصوب مجلس هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره):

راه عملیاتیش��دن ش��عار س��ال و تحقق آن تنه��ا س��خنرانی ،تبلیغات،
موضعگیری و برگزاری همایش نیست و این امر از این مسیر طی نمیشود،
بلکه باید اقداماتی را انجام داد که شعار سال جلوه عملیاتیتری بگیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد:

اگر در کشور تولید افزایش یابد و رونق بگیرد ،درآمد دولت از محل درآمدهای
مالیاتیبهعنوانیکدرآمدپایدار،افزایشخواهدیافتوکسریبودجهیابهطور
کامل رفع خواهد شد و یا تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم
کاهش مییابد.

حوزهها باید تعارضات قانونی و تناقضها از بین
برود ،چراکه بس��یاری از قوانین نیازمند بهروز
رسانی هستند و مجلس شورای اسالمی در این
زمینه باید پیشگام باشد.
قاس��می تأکید ک��رد :ق��وه مجریه براس��اس
وظایف و کارکردهایی که دارد ،الزم اس��ت که
فرآیندهای الزم را بررسی ،اصالح و ایجاد کند تا
بدین وسیله موانع تولید برطرف شود و از طرف
دیگ��ر باید امکانات الزم را برای تولیدکنندگان
تأمین و منابع ،ظرفیته��ا و فرصتهای مورد
نیاز را برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی اف��زود :نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید نظارت دقیق و بههنگام
داشته باشند ،چراکه گاه شاهد این هستیم که در برخی از امور که نیاز
بوده ،این دستگاهها ورود نکردند و بدین وسیله انحرافهایی در بخش
تولید به وجود آمده که نتایج زیانباری به بار آورده اس��ت .اگر هر یک
از این نهادها ش��عار سال را متناس��ب با وظایف خود تبدیل به راهبرد
و راهکارهای سیاس��تی و بر اس��اس آن عمل کنند ،میتوانند گامهای
بلندی در جهت عملیاتیشدن این شعار بردارند.
مردم از الگوها و شیوههایی تبعیت کنند

که به تقویت تولید داخلی منتهی میشود
عضو هیئت علمی دانش��گاه بینالمللی امام خمینی(ره) در پاس��خ به
اینکه وظیفه مردم و تولیدکنندگان در زمینه عملیاتیش��دن ش��عار
س��ال چیست ،گفت :بخش��ی دیگر از عوامل تحقق شعار سال مربوط
به مردم میش��ود و آنان باید از الگوها و شیوههایی تبعیت کنند که به
تقویت تولید داخلی منتهی میش��ود .در این جهت اس��تفاده از کاالی
داخلی یکی از مهمترین موضوعات بهحس��اب میآید که باید توس��ط
مردم اجرایی شود و این مهم نیاز به فرهنگسازی دارد؛ لذا باید فرهنگ
مصرف کاالی تولید داخل در بین مردم رواج پیدا کند .
وی اف��زود :تولیدکنندگان هم نباید بهعنوان بخش��ی از مردم صرفاً به
دنبال سود کوتاهمدت باشند و کاالی بیکیفیت تولید کنند ،بلکه آنها
نیز باید به فکر ارتقای کیفیت محصوالت خود باش��د .فرهنگی در بین
تولیدکنندگان باید به وجود بیاید که به باالبردن کیفیت کاال و خدمات
خود بیندیش��ند و برای بلندمدت و کس��ب سود مس��تمر و بلندمدت
برنامهریزی کنند.
قاس��می گفت :برای تحقق ش��عارهای س��االنه باید آنها را تبدیل به
سیاس��ت کرد و این سیاس��تها هم نباید تنها با توجه به وضع موجود
تعیین ش��ود ،بلکه باید با نگاه بلندمدت و ترسیم چشمانداز آینده ،در
چارچوب نقشه راهی که برای رسیدن به وضع مطلوب طراحی و ترسیم
میشود ،قرارگیرد تا به شکل سیاستی یکپارچه اجرایی شود .رصدهای
مستمر از وضعیت جهانی و توجه به تغییرات و تحوالتی که بروز میکند
و در آینده ممکن است به وقوع بپیوندد ،الزمه این نوع سیاستگذاری
است که باید به صورت کارشناسی انجام شود تا بتواند نیازهای کشور را
در سالهای پیش رو و در بلندمدت هم ببیند .دنیای کنونی روز به روز
در حال تغییر ،تکامل و پیشرفت است؛ بنابراین نمیتوان بدون توجه به
آنها برای توسعه کشور سیاستگذاری و برنامهریزی کرد.

محمدحسین روشنک

مدی��رکل ام��ور اقتصادی و
دارایی اس��تان یزد ب��ا بیان
این ک��ه امکان��ات ،خدمات
و ت�لاش مس��ئوالن باید در
راس��تای تولید و و رفع موانع
آن ق��رار گیرد ،اظه��ار کرد:
برخی قوانی��ن مخل تولید و
س��رمایهگذاری هس��تند که
باید اصالح شوند.
علی نمازی به ایسنا گفت :طی
سالهای گذشته مقام معظم
رهبری در نامگذاری س��الها ب��ر حوزه اقتصاد و تولید
تأکید داشتهاند و این نشان از اهمیت موضوع است که
مسئوالن باید توجه ویژهای به آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه موانع تولید باید با اصالح قوانین دست
و پاگیر رفع ش��ود ،نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی
بنگاههای تولیدی و رونق س��رمایهگذاری را در جهش
تولید یادآور ش��د و گفت :برخی قوانین مخل مسیر راه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گلستان:

قان��ون بهب��ود مس��تمر فض��ای کس��ب و کار را مجل��س ش��ورای
اس�لامی تصوی��ب ،ش��ورای محت��رم نگهب��ان تأیی��د و در س��ال ۱۳۹۰
ب��رای اج��را اب�لاغ ک��رد ،ام��ا متأس��فانه تنگنظریه��ا و جوس��ازیها
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مانع از اجرای کمتر از پنج درصد مفاد
آن شده است.

توجه به تولید داخل راه برونرفت از مشکالت اقتصادی است

توپاگیر رفع شود
موانع تولید باید با اصالح قوانین دس 

و ضواب��ط مغایر و بعض��اً متناقض با
یکدیگر است که بخشی از این قوانین
هم مصوب مجلس هس��تند .ارکانی
اضافه کرد :عمده این قوانین مربوط
به بخشنامهها و دس��تورالعملهای
اجرای��ی و س��ازکارهای پیچی��ده و
بوروکراس��ی فش��ل در دستگاههای
مرتب��ط ب��ا مقول��ه واردات و تولید
است .وی گفت :مجموعههایی مانند
گم��رک ،صنعت ،مع��دن و تجارت،
جهاد کش��اورزی ،تأمین اجتماعی و
اداره کار و غی��ره ب��ا وجود اینکه قوانین ش��فافی هم در این
حوزه تصویب شده است ،اما با صدور بخشنامههای لحظهای،
واردکنندگان و تولیدکنندگان را دچار مشکل میکنند .نایب
رئیس کمیس��یون ویژه جهش تولید مجلس اصالح قوانین و
مقررات زائد و مغایر را ضروری دانس��ت و افزود :بخش عمده
مشکالت مربوط به عملکرد قوه مجریه و دولت است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی:

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

شعار سال باید تبدیل به سیاست

راهبرد و راهکارهای سیاستی شود
وی در پاس��خ بهاینکه راهکارهای عملیاتیش��دن این شعار را در چه
موضوعاتی میبینید ،گفت :راهکار عملیاتی شدن آن است که این شعار
تبدیل به سیاست ،راهبرد و راهکارهای سیاستی شود که اگر این مهم
اتفاق بیفتد و برای تحقق شعار سال ،سیاستها ،راهبردها و راهکارهای
عملیاتی ارائه شود ،میتوان امیدوار بود که زمینههای تحقق شعار سال
فراهم ش��ود .این سیاس��تها ،راهبردها و راهکارهای سیاستی باید در
بخشهای مختلف ارائه ش��ود؛ بهطور مثال در بعد ساختاری الزم است
که برخی از ساختارها کنار گذاشته شوند و برخی باید اصالح و ترمیم
بشوند و برخی هم باید ایجاد شوند.
قاسمی اظهار داشت :در این زمینه هر سه قوه مجریه ،مقننه و قضائیه
و در کن��ار آنها م��ردم و تولیدکنندگان مس��ئولیت دارند و در جهت
اجراییشدن شعار سال میتوانند ایفای نقش کرده و با عمل به وظایف
خود زمینه اجراییشدن شعار سال را فراهم کنند.
وی در پاسخ به اینکه قوای سهگانه در زمینه عملیاتیکردن شعار سال
چه وظایفی دارند ،تصریحکرد :نهادهای مختلف در زمینه عملیاتیشدن
ش��عار س��ال نقش دارند و میتوانند با ارائه برنامهها و اقدامات مختلف
راههای عملیاتیش��دن شعار س��ال را هموار کنند .یکی از این قوا ،قوه
مقننه اس��ت که در این زمینه قانونگذاران باید قوانین الزم را بررسی،
اص�لاح و در صورت نیاز قوانین جدیدی تصویب کنند .در بخش��ی از

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس

ضرورت اصالح قوانین و مقررات زائد و مغایر با تولید

وقتي پاي درد دل شرکتهاي دانشبنيان ،بخش خصوصي و توليدي مينشينيم،
همه مانع اصلي را قوانين مربوط به ماليات و بيمه ميدانند و ميگويند که قوانين
بيمهاي و مالياتي در راستاي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال نيست.

عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه بینالمللی امام
خمینی(ره) اظهار داشت :نامگذاری سال ۱۴۰۰
به نام سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»
داللت ب��ر این دارد که توجه ب��ه تولید داخلی
بس��یار حائز اهمیت و راه برونرفت از مجموعه
مشکالت به ویژه مشکالت اقتصادی است .نکته
دیگر این است که تولید داخلی اگرچه بهعنوان
راه برونرفت از مشکالت به حساب میآید ،اما
با موانع و چالشهای زیادی روبهرو اس��ت و از
این رو نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد.
حاکم قاسمی به ایرنا گفت :البته وقتی صحبت
حمایت از تولید میش��ود ،نباید به حمایت گلخان��های روی بیاوریم و
نباید بهگونهای باش��د که بخش تولید وابس��ته به دولت و حمایتهای
آن باقی بماند ،بلکه منظور آن اس��ت که موانع موجود بر سر راه تولید
داخلی در بخشهای مختلف برطرف ش��ود و ب��ا رفع این موانع بخش
تولید قدرتی پیدا کند که بتواند راه خود را ادامه دهد.وی اظهار داشت:
نامگذاری سال و انتخاب شعار «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» از
آن جهت حائز اهمیت اس��ت که میتواند توجهات را به سمت موضوع
تولید داخلی جلب و با تمرکز نیروها و توجهات به این سمت ،تالشها
را در جهت رفع مشکالت مختلف بخش تولید متمرکز کند.
قاسمی افزود :البته باید به این نکته هم توجه داشت که راه عملیاتیشدن
شعار سال و تحقق آن تنها سخنرانی ،تبلیغات ،موضعگیری و برگزاری
همایش نیست و این راه از این مسیر طی نمیشود ،بلکه باید اقداماتی
را انجام داد که شعار سال جلوه عملیاتیتری بگیرد.

علی نمازی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

تولید غالباً توس��ط بخ��ش خصوصی انجام میش��ود و وظیفه دولت انجام
پشتیبانیهای الزم است .شناسایی موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار
دارد ،کار سختی نیست .مقام معظم رهبری در پیام نوروزی گفتند که سال
گذشته اگرچه در برخی زمینهها شاهد جهش تولید بودیم ،اما در مجموع
رضایتبخش نبوده و آن چیزی که مورد انتظار بوده ،محقق نشده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت:

این مهم اس��ت که بدانیم از هر خط تولیدی در کش��ور چه میزان و با چه
ظرفیت��ی وج��ود دارد ،کارخانهها چقدر مواد اولیه نی��از دارند و چه میزان
محصول تولید میکنند .وقتی این اطالعات وجود داش��ته باش��د ،راحتتر
میتوانی��م تصمیمگی��ری کنیم که ب��ه چه صورت میتوان نیاز کش��ور را
برطرف کرد.

تولید و سرمایهگذاری هستند
که باید اصالح ش��وند .نمازی
تکی��ه بر توان داخلی ،توجه به
کاالهای تولید داخل و مصرف
کااله��ای ایران��ی را در تحقق
شعار سال مهم ارزیابی و اظهار
کرد :توان تولیدی کشور قابل
توجه بوده و م��ردم میتوانند
از تولی��دات باکیفیت داخلی
اس��تفاده کنند .مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان گفت:
تولید را میتوان مهمترین رکن و اساسیترین مسأله در
اقتصاد یک کشور برشمرد و این امر میتواند مهمترین
عامل در پیش��رفت و تعالی کشور باش��د .نمازی افزود:
اگر در کش��ور تولید افزایش یاب��د و رونق بگیرد ،درآمد
دول��ت از محل درآمدهای مالیاتی به عنوان یک درآمد
پایدار ،افزایش خواهد یافت و کس��ری بودجه یا بهطور
کامل رفع خواهد شد و یا تا حدود زیادی کاهش خواهد
یافت و در نتیجه تورم کاهش مییابد .وی خاطر نش��ان
کرد :همچنین در صورتیکه تولید رونق بگیرد ،بسیاری
از مش��کالت دیگر هم از جمله بیکاری حل میش��ود و
رونق تولید موجب افزایش فرصتهای شغلی و کاهش
بیکاری خواهد شد .نمازی در بخش دیگری از سخنانش
وجود پدیده کاالی قاچاق را از جمله موانع تولید داخلی
بیان ک��رد و گفت :در ای��ن زمینه بای��د اهتمام جدی
وجود داش��ته باشد که از ورود کاالی قاچاق و غیرضرور
و کاالهای��ی ک��ه زمینه تولی��د آنه��ا در داخل وجود
دارد ،جلوگیری ش��ود .این مسئول فراهمکردن زمینه
سرمایهگذاری و امنیت سرمایهگذاری را از دیگر راههای
تحقق رشد تولید و پش��تیبانی از آن بیان کرد و گفت:
هرچه اقتصاد و بازار یک کشور قابل پیشبینیتر باشد،
ریس��ک س��رمایهگذاری در آن کمتر است و در نتیجه
جذابیت باالتری برای تولیدکنندگان خواهد داشت.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

مانعتراشی در مسیر تولید ،عامل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد

رئیس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی خراسان
رضوی اظهار داش��ت :بخش خصوصی سالهاس��ت مانعتراشی از مسیر تولید
را فریاد میزند.
محمدحسین روشنک در مورد نامگذاری سال  ۱۴۰۰به نام «تولید؛ پشتیبانیها
و مانعزداییها» به ایسنا گفت :مقام معظم رهبری که به تمام امور کشور اشراف
کامل دارند ،اش��کال به نتیجه نرس��یدن حاصل از هدفگذاریها به سفرههای
ی برای تولید تش��خیص دادهاند .همان مطلبی که بخش
مردم را در مانعتراش�� 
خصوصی سالهاست آن را فریاد میزند.
وی اف��زود :ب��رای مثال قانون اج��رای اصل  ۴۴با تأیید مق��ام معظم رهبری و
تصویب مجلس ش��ورای اسالمی برای واگذاری بخش بیشتری از اداره اقتصاد
به مردم در س��ال  ۸۴ابالغ ش��ده است ،ولی متأس��فانه برخی تنگنظریها و
جوسازیهای ناپخته اجازه نداده حتی یک قدم اولیه در این مورد برداشته شود.
رئیس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی خراسان
رضوی ادامه داد :همچنین قانون بهبود مس��تمر فضای کس��بو کار را مجلس
شورای اسالمی تصویب ،شورای محترم نگهبان تأیید و در سال  ۱۳۹۰برای اجرا
ابالغ کرد ،اما متأس��فانه همان تنگنظریها و جوسازیها برای سرمایهگذاری

بخش خصوصی مانع از اجرای کمتر از پنج درصد مفاد آن شده است .روشنک
در مورد موانع تولید و پشتیبانی از تولید خاطرنشان کرد :بنده به عنوان فعال
اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینان اس��تان قب ً
ال گفت��هام اگر نامگذاریها با
رویکرد اقتصادی نبود ،نمیتوانس��تیم در س��الی که بر اثر کرونا اقتصاد اکثر
کش��ورهای جهان با افت شدید مواجه شد و به زانو درآمد ،با سربلندی تولید
مطلوب و رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم.
وی عنوان کرد :اگر به قول رئیس جمهور پلههای ادارات و سازمانها به فساد
آل��وده نبود ،نتیجه بهتری ایجاد ش��ده بود و حاصل تولی��د و اقتصاد مقاومتی
به س��فرههای مردم بهتر میرس��ید .متأس��فانه دخالتها ،موانع ،مدیریتها و
نظارتهای غلط در حوزههای مختلف س��فرههای مردم کمدرآمد را با تنگنای
گرانی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در مورد چگونگی تحقق اهداف نامگذاری ش��ده در س��ال
ی گفت :نیاز به پیش��نهاد بنده
ی و مانعزدای 
۱۴۰۰ب��ه ویژه در حوزه پش��تیبان 
و امس��ال بنده نیس��ت .همان تحقق اهداف مقام معظم رهب��ری در نامگذاری
«تولید؛ پش��تیبانیها ،مانعزداییها» که خوشبختانه تفسیر آن نیز در سخنان
روز اول س��ال توس��ط معظم له صورت گرفت و رئیس جمهوری در مثال فساد

حجتاالسالم سیدعلی طاهری

در پلههای ادارات به آن پرداخت ،کفایت
میکن��د .ام��ا اگ��ر س��تادی فراجناحی
تشکیل شود که بخش خصوصی به ویژه
اتاقها در آن نقش پر رنگ داشته باشند
و یا این مأموریت به ش��ورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی بهصورت ویژه با
اختیار کام��ل محول تا اهداف نامگذاری
سال و رسیدن کامل به اقتصاد مقاومتی
مردمی محقق شود ،مناسب است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گلستان

تقویت تولید ،راه نجات کشور از مشکالت اقتصادی است

رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی استان گلستان اظهار داشت :راه نجات کشور از
مشکالت اقتصادی افزایش ،تقویت و رونق تولید است.
حجتاالسالم س��یدعلی طاهری به ایسنا گفت :هر ساله مقام معظم رهبری
سال را متناسب با اهمیت مسائل پیش رو نامگذاری میکنند و چندین سال
اس��ت که ایش��ان موضوع تولید را محور نامهای سال قرار دادهاند .امسال نیز
به نام «تولید؛ پش��تیبانیها ،مانعزداییها» نامگذاری شده که به مسائل مهم
مؤثر بر تولید اشاره دارد.
وی ادامه داد :تولید غالباً توسط بخش خصوصی انجام میشود و وظیفه دولت
انجام پشتیبانیهای الزم است .شناسایی موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان

آرمان خالقی

قرار دارد ،کار س��ختی نیست و اگر این موانع برداشته شود ،تولید جان تازهای
میگیرد .رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی استان گلس��تان بیان کرد :مقام معظم
رهبری در پیام نوروزی گفتند که سال گذشته اگرچه در برخی زمینهها شاهد
جه��ش تولید بودیم ،اما در مجموع رضایتبخش نب��وده و آن چیزی که مورد
انتظار بوده ،محقق نشده است.
طاهری گفت :اگر دولت رویه فعلی را عوض نکند و افراد پاکدس��ت در زمینه
رفع موانع تولید پایکار و در رأس این کار نباش��ند ،شاهد اتفاقی نخواهیم بود.
امیدواریم تذکرات دلس��وزانه مقام معظم رهبری از طرف مسئوالن مورد توجه
قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت

شفافسازی آمارها ،مهمترین اقدام در جهت رفع موانع تولید

عض��و هیئت مدیره خانه صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه در راس��تای
حمایت از تولید و رفع موانع موجود ،شفافسازی آمارها مهمترین اقدامی است
که دولت میتواند انجام دهد ،اظهار داش��ت :اگر دولت بتواند اطالعات درست،
دقیق و قابل دس��ترس عموم را تولید و این س��نت حسنه را باب کند که مردم
نامحرم نیس��تند و قرار اس��ت از اطالعات بهطور مستند و شفاف مطلع شوند،
بزرگترین کاری خواهد بود که میتواند از خود به یادگار بگذارد.
آرمان خالقی به فارس گفت :آمار و اطالعات در واقع قطبنمایی برای انجام بهتر
کارها است .اگر این قطبنما به درستی برای اقتصاد کشور تنظیم شود ،بهترین

میراث��ی خواهد بود که دول��ت از خود به جا میگذارد و از این طریق عالوه بر
رفع موانع ،پشتیبانی بهتری هم از تولید خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه عدم ش��فافیت باعث اتالف منابع در کش��ور میشود،
ادامه داد :این مهم اس��ت که بدانیم از هر خط تولیدی در کش��ور چه میزان
و ب��ا چ��ه ظرفیتی وج��ود دارد ،کارخانهها چقدر مواد اولیه نی��از دارند و چه
می��زان محصول تولی��د میکنند .وقتی این اطالعات وجود داش��ته باش��د،
راحتتر میتوانیم تصمیمگیری کنیم که به چه صورت میتوان نیاز کشور را
برطرف کرد.

