رویکرد مهدی جهانگیری در حوزه جهانگردی موجب ش��ده است تا وی حرفی
برای گفتن داش��ته باش��د .به هر حال این حوزه بکر ،تا کنون مورد توجه فعاالن
اقتصادی آنگونه که شایسته آن بوده ،قرار نگرفته است.
با این حال مهدی جهانگیری در راس گروه مالی گردشگردی توانست در این حوزه
خوش بدرخش��د .پروژه هتل فرودگاهی گامی در این راستا است تا ایران بتواند
حرفی در حوزه توریسم داشته باشد و درعین حال بر روی صنعت توریسم خود
به درستی سرمایهگذاری کند کما اینکه ترکیه با بهرهگیری از شرایط جغرافیایی
خود توانسته ارزآوری خوبی در این حوزه داشته باشد .رویکرد ترکیه سبب شده
بود تا هفتمین مقصد توریستی در جهان و شش��مین مقصد توریستی در حوزه
توریسم سالمت باش��د .به این دلیل میتوان این ارزیابی را داشت که اگر مهدی
جهانگیری تنها با تکیه بر نس��بت فامیلی وارد این کارزار شده بود همان راهی را
میپیمود که مرتضی عراقچی،محسن نهاوندیان و حمید عارف پیموده بودند.
رویکرد جهانگیری به این دلیل موفق بوده که وی تجربه حضور در سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری را در کارنامه خود داشته است .وی زمانی در مقام معاونت
در ساختمان خیابان آزادی حضور داشت و همان زمان هم در مورد گردشگری
حرفهای زیادی برای گفتن داشت .البته حضور وی در سازمان میراث فرهنگی
و همکاری با رحیم مشایی برای او حاشیههای زیادی ایجاد و زمینه برکناری وی
را فراهم کرد .وی بعد از کنار رفتن از معاونت س��ازمان میراث فرهنگی به بخش
خصوصی رفت و یک شرکت سرمایهگزاری فعال در حوزه گردشگری به نام سمگا
تاسیس کرد .سمگا شرایط را برای تاسیس بانک گردشگری با نفوذ دولتمردان
گ اقتصادی قرار بگیرد؛
سابق فراهم کرد که موجب شد تا وی در راس یک هلدین 
حضوری فعال که ش��رایطی را فراهم کرد تا در بدو ورود به اتاق بازرگانی ،نایب
رئیسی را به خود اختصاص دهد.
انتخاباتی پرحاشیه
حواش��ی انتخابات تهران تنها به مهدی جهانگیری خالصه نشد .ریاست مسعود
خوانساری که سالها حضور در مناصب دولتی را تجربه کرده بود،باعث شد تا موجی
از شایعات فضای اتاق را پر کند .حضور در وزارت جهاد کشاورزی ،مشاور سازمان
تامین اجتماعی و رئیس سازمان حمل و نقل و راهداری در دوران وزارت حجتی،
دادمان و خرم بیش��تر از او یک چهره دولتی س��اخته بود .تاسیس شرکت آکام
تجارت صدرا فعال در حوزه ساخت و ساز وشرکت آتی را میتوان در زمره فعالیت
اقتصادی او برشمرد اما نکته مهم نزدیکی او به جریان اصالحطلب بود که شایعه
را قوت بخش��ید که دولت تمایل زیادی به حضور وی در راس اتاق داشته است.
نایب رئیسی مهدی برادر اسحاق ،این وضعیت را تشدید کرد کمااینکه بسیاری
از اعضای اتاق از جمله مسعود دانش��مند دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق
بازرگانی ایران این نتیجه را به دولت تبریک گفت که توانس��ته است تا فرد مورد
نظر خود را بر راس اتاق بنشاند .این ارزیابیها در حالی صورت گرفت که مهمترین
شعار ائتالف برای فردا ،جلوگیری از دولتی ش��دن اتاق بود .با این حال بسیاری
از اعضای اتاق این موضوع را قبول نک��رده و همچنان بر وجه دولتی بودن هیات
رئیسه جدید اتاق تاکید کردند .کار به جایی رسید که عنوان آقازاده را برای مهدی
جهانگیری به دلیل رابطه خانوادگی با اسحاق جهانگیری به کار بردند که موجب
واکنش سریع او شد و در مصاحبهای اعالم کرد که «بنده با افتخار اعالم میکنم
که «کارگرزاده» هستم ،پدر بنده سی سال در معدن کرومیت کار کرده است و
من نان کارگری را خوردهام .این دوستانی که مدام می گویند آقا زاده ،نمیدانم از
کجا این حرفها را آوردهاند!»
تنها  12درصد
درس��ت در ش��رایطی که بس��یاری مهدی جهانگیری را به دولت��ی بودن متهم
میکردن��د وی تالش ک��رد تا از ح��ق بخش خصوص��ی دفاع کند .ب��ه گزارش
ایس��نا،مهدی جهانگیری از حاکمیت بخش دولتی و س��هم  12درصدی بخش
خصوصی در اقتصاد گالیه کرد و گفت« :دراین شرایط که رکود اقتصادی در تاریخ
ایران کم س��ابقه بوده و تورم های چهل و چند درصدی را پشت سر گذاشتهایم
امیدواریم با تدابیر دولت در فضای دیپلماسی سیاسی ،ارتباط و تعامل بیشتر با
دنیای خارج برقرار ش��ده و فعاالن و جهادگران اقتصادی با س��رلوحه قرار دادن
بخش خصوصی ،اقتصاد کالن کش��ور را مدیریت کنند .بخش خصوصی باید به
خود باوری و اعتماد به نفس کامل برسد تا بتواند از حق خود دفاع کند .اگر خواهان
رشد بخش خصوصی هستیم باید از خود شروع کنیم و این موضوع تنها با همت و

خود باوری شما عزیزان میسر میشود .وی در عین حال انتقادات خود را متوجه
اجرای نادرست اصل  44کرد و گفت :امروز اگر همه ما ناراحتیم که در خصوص
اجرای اصل  ۴۴بد عمل شده واقتصاد دولتی حاکم است ،دلیل آن این است که
صدای ما به گوش مسئوالن تصمیمگیرنرسیده است .اصل  ۴۴نقطه عطف اقتصاد
خصوصی در کشور بود اما اجرای نادرست آن باعث شد تا امروز بیش از  ۱۲درصد
اقتصاد در اختیار بخش خصوصی نباش��د .بیش از آنکه مسئوالن دولتی مقصر
باشند ما مقصریم که نتوانستیم از حق خود دفاع کنیم .وقتی در انتخابات قبلی
اتاق بازرگانی ،بخش خصوصی ما مشارکت  ۱۶درصدی دارد جای تامل و تاسف
است .جهانگیری در عین حال به معضالت افزایش قیمت نفت اشاره کرد و گفت:
یکی از اشکاالت جدی در نظام اقتصادی این بود که معموال با صعود قیمت نفت،
فربگی را در مدیران دولتی مشاهده میکردیم و آرامش خاطری از حیث تامین
درآمدها و کمتوجهی به حوزه درآمدهای غیرنفتی را شاهد بودیم .شعار کلیشهای
جدایی اقتصاد از نفت همواره مطرح شده است اما اجرا نشده است .بهتر است تا در
شرایط بحرانی به دنبال خلق مزیتهای جدید و کاربردی باشیم .امروز در زمینه
صنعت و معدن ،حوزه گردشگری ،حوزه صادرات محصوالت صنایع دستی و فرش
مزیتهایی زیادی وجود دارد که می تواند ش��رایط ما را متحول کند تا از اقتصاد
نفتی در کشور فاصله بگیریم».
با دولت یا بر دولت ؟
به همان اندازهای که مهدی جهانگیری از بخش دولتی به دلیل گستردگی حوزه
فعالیت اقتصادی گالیه میکند اما همواره بر یک اصل اساس��ی تاکید دارد و آن
اصل این اس��ت که بخش خصوصی باید خود را با حکوم��ت تنظیم کند .وی در
مصاحبه خود با اقتصاد نیوز گفت :بخش خصوصی باید خود را با حکومت تنظیم
کند اگر با جریانات سیاسی تنظیم انجام گرفت به بخش خصوصی ظلم میشود.
باید تشکلهای بخش خصوصی و فعاالن بخش خصوصی در راستای حکومت و
نظام حرکت کنند .تشکل سیاس��ی با رویکرد سیاسی به شاکله بخش خصوصی
آسیب میزند.
شاید بسیاری این ارزیابی را داشته باشند که این سخن جهانگیری به این معنی
است که او مداح دولت اس��ت که میخواهد روابط خود را با دولت تنظیم کرده و
از دولت خط بگیرد .بررسی مواضع جهانگیری اما نش��ان میدهد که وی از زیر
سوال بردن مواضع اشتباه دولت باکی نداشته و نمیخواهد در این زمینه همچون
بس��یاری از پیشکس��وتان در اتاق بازرگانی ،محافظهکاری را در پیش بگیرد .به
گزارش تس��نیم ،وی تالش خاص دولت را برای کاهش تورم محکوم به شکست
دانس��ت و گفت:نباید به قیمت تورم تکرقمی از رکود غافل شویم .این کار ،آثار
مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاش��ت که ورشکستگی بنگاههای تولیدی
یکی از بارزترین نمونههای آن است .برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته
باشند که زمانی میتوان ادعا کرد که کشور درشرایط مطلوبی قرار دارد که رونق
اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد .صرف کاهش
تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمیش��ود .وی در ادامه افزود :میدانیم که
شرایط اقتصادی کشور خوب نیست .رکود درکشور ما بخش خصوصی را زمینگیر
کرده است .بسیاری از بنگاههای تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن
مشغول به کار هس��تند .پروژههای عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند.
درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال ،واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید
از اولویتهای دولت و ارکان حکومت باش��د تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد
که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم .هرچند که دولت بستهای را ارائه داده ،اما
ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است و دولت با افزایش تقاضا میتواند تحرکاتی
را در بازار ایجاد کند...
مهدی جهانگیری ضمن توصیه به دولت برای توج��ه همزمان به کاهش تورم و
خروج از رکود،گفت :اکنون حتی اگر به تورم تکرقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد
درشرایط رکود باقی بماند ،فایدهای ندارد.
دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم
باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد .برهمین اس��اس دولت باید تمرکز خود
را بر این بگذارد که با خروج از رکود ،تورم را کنترل کند و مهمترین مسأله خروج
از رکود است که دولت باید بدان توجه کند .خیلی از بنگاههای ما با چالش جدی
مواجه هستند که اگر چارهاندیشی نشود ،میتواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران
به همراه داشته باشد .به نظر من تورم زیر ٢٠درصد برای کشور طبیعی است ،به
شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.

43

