"زندانی گذشته" نمانیم؛
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س��الی به پایان آمد که در آن دوره جدیدی برای
ایران و ایرانی آغاز شد؛سال به فرجام رسیدن برجام
و گش��وده ش��دن دریچههای تازه به روی اقتصاد و
جامعه ایرانی و پدید آمدن امیدهای نو .س��ال  94از
آن رو ،در خاطر میماند که پرونده ده س��ال پرتنش
*
و اضطراب در این سال،بسته شد و منطق و تعامل بر
مجید نعمت الهی
خودرأیی وتقابل ،فائق آمد و ایران از انزوای منطقه
ای و بین المللی خارج ش��د  .دس��تاورد بزرگ هس��ته ای را باید پاس داشت و
تالش مردان کارآزموده سیاس��ت خارجی دولت یازدهم را ارج نهاد ،چه اینکه
سالها مذاکرات هسته ای در دولت سابق نه تنها گرهی از کار نگشود که هر ماه
و س��ال،بر فاصله میان ایران و جامعه جهانی نیز فزود  .ام��روز اما همراه با بهار
طبیعت ،بهار دیگری برای اقتصاد و توسعه ایران در راه است و با لغو تحریم ها،
بادهای موافق به سوی اقتصاد ایران وزیدن گرفته است .این ده سال را هم که در
آن نهاد برنامه ریزی کشور حذف و نظام برنامه ریزی مختل شد و میزان تحقق
اهداف برنامه پنجم شاید بدون مشارکت و مداخله دولت هم کم از آنچه تحقق
یافت  ،نمی بود را اگر به تعبیر اقتصاددانان و صاحب نظران« ،سالهای سوخته »
بدانیم  ،باز هم میطلبد و باید که «معمار آینده» باشیم و نه «زندانی گذشته»!.

کرمان  94را هر چند نمی توان جدا از ایران تصور کرد و اقتصاد آن را بدون
تاثیری که از ش��رایط بد اقتصادی و رکود حاکم و ع��وارض تحریم پذیرفته ،به
خاطر آورد و زمینگیر ش��دن بخش قالب توجهی از بنگاه های اقتصادی اش را
نادیده گرفت اما در سوی دیگر همین دشواری ها و مصائب  ،با بهره مندی اش
از مدیران بومی و توانمند  ،توانست در بن بست تامین مالی و محدودیت بودجه
های عمرانی  ،راهی به تداوم مسیر توسعه و عمران استان بگشاید و پروژه های
بزرگی را در بخش های مختلف صنعتی و عمران��ی کلید بزند و این را می توان
به حساب تعهد استاندار برآمده از بخش خصوصی دولت حسن روحانی نوشت
که به واس��طه بومی بودن و تعلق خاطری که به کرمان و کرمانی دارد،با جان و
دل ،پای ساختن شهر و استانی در تناسب با آنچه که از این دیار دیرپا انتظار می
رود  ،ایستاده است  .بخش خصوصی استان هم در سال  94تاریخ ساز شد؛ آنجا
که در  24خرداد ماه  ، 94محس��ن جاللپور نماینده مدیران و فعاالن اقتصادی
اس��تان و رئیس چهار دوره اتاق کرمان توانست قدم های محکم خود دربخش
خصوصی استان را با برداشتن گام بلندی تا کرسی ریاست اتاق ایران تکمیل کند
و افتخاری برای کرمان و روزی به یاد ماندنی در تاریخ پارلمان بخش خصوصی
ایران را به ثبت برساند.تحلیل زمینه ها و بستر تحقق این رویداد بزرگ را اما در
همین مجموعه و در نوشتار «مهدی آگاه» پیشکسوت و صاحب نظر اقتصادی
استان ،بخوانید .

این یادداش��ت در زم��ان پایان مهل��ت قانونی تبلیغ��ات انتخابات مجلس
شورای اسالمی به نگارش در آمده که گرد و خاک تبلیغات کاندیداها و جریان
های سیاسی خوابیده است اما همچنان مشخص نیس��ت نام چه کسانی برای
نمایندگی مردم اس��تان کرمان در دوره پیش رو از دل صن��دوق ها بیرون می
آید  .این انتخاب��ات اما اولین دوره ای بود که نس��بت «مجلس و اقتصاد» بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفت و در تحلیل ها به آن پرداخته ش��د ،چه اینکه بد
نیست مردم بدانند که نقش مجلس و بهارستان نشینان در وضعیت پدید آمده
در کشور و سرنوش��ت و آینده تک تک ایرانی ها چیست و چه بخشی از خرابی
های به بار آمده این سال ها از سیاست زدگی نمایندگان مجلس آب می خورد.
کالم آیت اله جعفری امام جمعه محترم کرمان را به خاطر دارم که در گفت و گو
با اقتصاد کرمان ،تذکر صریح خود به علی الریجانی رئیس مجلس در دوره های
اخیر را در مورد هزاران استخدام غیرقانونی دولت سابق ،یادآور شدند که «اگر
غیرقانونی بوده  ،مجلس چرا روزه سکوت گرفته بود ؟» و این البته تنها موردی
نبود که در این سالیان ،مجلس ،نظارهگر رفتارها و تصمیمات غیرمنطقی و فرا
برنامه دولت بود و دم برنیاورد.
بدیهی اس��ت که نقش مجلس را در مجموعه شرایط حاکم بر محیط اجتماعی
و اقتصادی نمی توان نادیده انگاش��ت و همه انتظارات را متوجه دولت دانست.
مجلس��ی را تصور کنید که نمایندگان آن تمام قد و به قص��د انتفاع حداکثری
سیاسی و جناحی در برابر دولت میراث دار خسارت های دو دولت پیش از خود
آن هم در ش��رایطی که کش��ور به تازگی از بند تحریم های سنگینی که به آن
تحمیل شده ،رهایی یافته ،بایستد و در شرایط بازس��ازی اقتصادی کشور  ،نه
در کنار دولت که در تقابل با آن و در تقابل با منافع و مصالح ملی باشد .روشن
است که این صف بندی آشکار،بر خالف اراده سیاسی یکپارچه ای است که برای
تحقق رشد اقتصادی و اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای دوره پساتحریم
الزم است و از چانه زنی بر سر مسائل دارای اولویت های کم به جای پرداختن
به موضوعات اساسی،راهی به تحقق اهداف بلند برنامه توسعه ششم هم گشوده
نخواهد شد.از این منظر ،باید مجلسی با درک درست از ضرورت های اقتصادی
امروز را به انتظار بنشینیم.

پایان سخن اینکه به رسم قدرشناس��ی و ادب  ،همراهی مجموعه مدیران
و فعاالن اقتصادی اس��تان ،مدیران بخش خصوصی و هی��ات نمایندگان اتاق
بازرگانی کرمان ،مجموعه مدیران دولت  ،صاحب نظران دانش��گاهی استان و
اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه های شهید باهنر کرمان و دانشگاه
آزاد اسالمی کرمان را با «اقتصاد کرمان» ارج می نهم و سپاس خودم را تقدیم
همه این عزیزان می کنم و باور دارم که این همراهی ،بستر گفت و گو و تعاملی
همه جانبه بین گروههای س��ه گانه دولت  ،بخش خصوص��ی و صاحبنظران
اقتصادی اس��تان ،حول موانع و چالش های پیش روی توسعه کرمان را فراهم
خواهد کرد و از این رهگذر ،امیدهای تازه ای به تحرکی گسترده برای رسیدن
به استانی توس��عه یافته تر به وجود خواهد آورد .اقتصاد کرمان به عنوان اولین
و پرمخاطب ترین رسانه اقتصادی استان  ،حلقه اتصال این جریان برای تحلیل
چرایی عقب ماندگیها و تبیین مسیر درست نیل به توسعه و تحول در استان
خواهد بود اما ناگفته پیداست که راهگش��ای این مسیر ،اجماع و همدلی همه
کسانی اس��ت که در دولت و بخش خصوصی و جامعه علمی استان ،مسئولیت
پذیرفته اند و نیز همه آنان که دل در گرو اعتالی نام کرمان و سربلندی این دیار
کهن و پرآوازه دارند.
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در مسیر بادهای موافق
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قدردان یکس��ال تالش و همراهی صمیمانه و صادقانه همکاران خوبم در
«اقتصاد کرمان» آقایان :محمدرضا دهقانپور ،وحید قرایی ،س��ینا خس��روی ،
مهدی نعمت الهی ،محمدرضا فرح بخش  ،محمدهادی جاللپور و خانمها :راضیه
ابوالحسنی ،مرجان ضیایی ،اعظم حاکمی ،مرضیه کاربخش و النا جعفری  -که
مجموعه حاضر نیز تنها با پذیرش دشواری تولید آن از سوی این عزیزان ،میسر
شد هستم و توفیق و سربلندی همکارانم در اقتصاد کرمان و همکاران رسانهای
ام در استان کرمان را از خداوند خواهانم.
...و آخر اینکه گلها جواب زمینند به سالم آفتاب  ،نه زمستانی باش که
بلرزانی و نه تابستانی که بسوزانی .بهاری باش تا برویانی.
* صاحب امتیاز و مدیر مسئول

