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باشد».ش��رایط اقتصادی ایجاب میکند تا تعامل بخش دولتی و خصوصی وارد
مرحله جدیدی بشود .بررسی رویکرد ریاست اتاق ایران نشان میدهد که آنان در
تالش هستند تا نقش فعالتری در دورانی ایفا کنند که تحریمها برداشته شده
و انتظارات مردم برای ایجاد یک الدورادو(جامعه آرمانی) افزایش یافته اس��ت.
به هر حال تحمل یک دوره سخت ناشی از تحریمها و ایجاد گشایش در فضای
بینالملل ،انتظاراتی را در بین مردم به وجود آورده است که تا حدودی نگرانی را
در بین نخبگان اجتماعی شکل داده است.

حد و مرزی برای خود نشناس��د و در همه امور از باش��گاهداری تا شیر و ماست
دخالت داشته باشد .من نهاد دولت را در شرایط فعلی کارآمد نمیبینم .دولتی
که  15برابر اس��تاندارد جهانی نیروی کار دارد چه کارآمدی دارد؟ دولت بزرگ
قاعدتا نمیتواند کارآمد باشد.آن هم دولتی نظیر دولت در ایران که اصرار دارد در
همه امور دخالت کند .البته درجه منطقی بودن رفتار دولت تابعی از تفکر و رفتار
افرادی است که در رأس و دیگر قسمتهای هرم قدرت نشستهاند اما در هرحال
نهاد دولت ،چهرهای معقول از خود در حوزه اقتصاد نشان نداده است».
به نظر میرسد که رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران را میتوان افرادی مطالبهگر
دانس��ت .آنها بر این باورند که تاکنون در حق بخ��ش خصوصی با بخش دولتی
عریض و طویل که تولیت همه امور را در دست دارد،اجحاف شده است به همین
دلیل فرصت آن فرا رسیده تا حق بخش خصوصی احقاق شود و اصل  44قانون
اساسی به صورت کامل و درست و به دور از اشتباههای صورت گرفته اجرایی شود
کما اینکه هدف از اجرای اصل  44محقق نشد چون قرار بود بدنبال اجرای اصل
 44دو اتفاق در اقتصاد رخ دهد .نخس��ت این که آزادسازی صورت گیرد و دیگر
این که دولت کوچک ش��ود .اما هیچ کدام از این دو هدف اجرایی نشد نه دولت
کوچک شد و نه خصوصیسازی رخ داد و به جای آن دولتی بزرگ و ناکارآمد به
ارث رسید که هیچگاه موفق نشده است تا چابک و کارآمد شود.

در انتظار یک معجزه
انتظارت فضایی مردم از توافق ایران با غرب ،احس��اس ترس را در بین بسیاری
از تحلیلگران سیاس��ی و اقتصادی برانگیخت .البته جناح منتقد دولت مرتب بر
انتظارت م��ردم دامن میزد .محس��ن جاللپور که روحیات م��ردم را به خوبی
میشناسد ،به محض توافق اولیه ایران (توافق وین) در سرمقالهای که در روزنامه
دنیای اقتصاد منتشر کرد به تبعات انتظارت مردم به دنبال توافق ایجاد شده،اشاره
و تصریح کرد که توافق ایران اثر معجزهآس��ایی بر روی معیش��ت مردم نخواهد
گذاشت و باید تدابیری اندیشید تا ایران به بازار واردات کشورهای خارجی تبدیل
نشود بلکه از این فرصت برای ساختن ایرانی آباد باید بهره گرفت.

دست دوستی
رقابت بین بخش خصوصی و دولتی سابقهای دیرینه دارد .بخش دولتی خیلی کم
حاضر شده است تا بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد .اگر هم در مواقعی این
کار را انجام داده از سر اجباربوده وگرنه اعتقادی به این اصل اساسی نداشته است.
شاید مسئوالن در نطقهای انتخاباتی خود از ضرورت همکاری همه جانبه این دو
بخش سخن گفتهاند اما چیزی که در عمل اجرا شد این بود که اختصاصیسازی
را در فضای غیرشفاف و رانتی به یک سری نهادهای شبهدولتی در دستور کار قرار
دادند .در تمام این مدت،فریادهای بخش خصوصی به جایی نمیرسید.
با این حال به نظر میرسد که این باراتاق بازرگانی ایران و در راس آن جاللپور،
میخواهد فصل جدیدی را تجرب��ه کند .کما اینکه از س��وی بخش دولتی،هم
چراغسبزی ارسال شده اس��ت .گویی دولت روحانی تالش دارد تا یک بار برای
همیش��ه ازتصدیگری دولتی بکاهد و وظایفش را به بخش خصوصی بسپارد.
فرهاد فزونی عضو اتاق ایران به خوبی رویکرد ریاست و هیات رئیسه جوان اتاق
ایران را در مواجه با مشکالت اقتصادی به تصویر کشیده و میگوید« :کشور از نظر
اقتصادی در ش��رایط عادی قرار ندارد و نیاز به تحول در سیاست های اقتصادی
احساس می شود.
در این ش��رایط به نظر می رس��د که گروه جدید هیات رئیس��ه اتاق افرادی به
دور از تفکرات سنتی هس��تند و روش هایی که در شرایط فعلی کارساز است را
دنبال خواهند کرد .آنچه در گروه هیات رئیسه اتاق ایران میبینم این است که
رویکردشان بر مبنای "عکسالعمل" نخواهد بود .اینگونه نخواهد بود که منتظر
باش��ند تا دولت عملی را انجام دهد و سپس به آن عکسالعمل نشان دهند .این
افراد سعی می کنند پیش قدم باش��ند و طرحها و برنامههای جدیدی به دولت
ارائه کنند .در این برهه از زم��ان راهکارهایی وجود دارد که می تواند کارس��از

سخن آخر
به نظر میرسد که جاللپور راه سختی درپیش دارد .به هرحال زمانی وی در راس
فعاالن اقتصادی ایران قرار گرفته که مطالبات اقتصادی جامعه افزایش یافته است
و از سوی بخش صنعت که از بیتدبیریهای گذشته رمقی برایش نمانده است،
انتظار دارد که گشایشی را تجربه کند.
در سوی دیگر ،دولتی قرار دارد که باید امور کشور را اداره کند .در چنین شرایطی
دولت مرتب بخش خصوصی را دعوت به صبر کرده و از سویی انتظار دارد تا در
این مسیر سخت یاریگر وی باشد کما اینکه مالیات در الیحه بودجه  ،95رشد 36
درصدی را تجربه کرده است که مورد انتقاد گسترده اعضای اتاق ایران و تهران
قرار گرفته است .آنها بارها این سوال را مطرح کردند که بخش خصوصی چطور
باید مالیات را بپردازد در حالیکه درآمدی نداشته است؟ تنظیم روابط فی مابین،
وظیفهای اس��ت که باید جاللپور انجام دهد و در ضمن با مطالبهگری از دولت
شرایطی را فراهم کند تا بخش صنعت نفس تازه کرده و خود را بازسازی کند.
گذر زمان نش��ان خواهد داد که وی تا چه حد موفق بوده است .البته این نکته را
نباید نادیده گرفت که کارنامه چند ماهه فرزند حاج حسین ،تاکنون نمره قبولی
را گرفته است .وی ضمن برقراری رابطه حسنه با دولت حسن روحانی و وزرای
اقتصادی کابینه توانسته صدای بخش صنعت را به گوش مسئوالن برساند کما
اینکه بارها نسبت به تداوم رکود در این بخش هشدار داده است و تقاضا کرده است
تا دولت تدابیری را درنظر بگیرد تا تولید رون��ق بگیرد .جاللپور را باید در زمره
افرادی دانست که بیش از منفعت شخصی ،دل درگرو رونق صنعت کشور دارد و
برای تحقق آن تاکنون از هیچ تالشی دریغ نکرده است .به هر حال کارنامه وی در
ماههای پیشرو ثابت میکند که آیا وی توانسته پاسخ اعتماد بخش خصوصی را
بدهد و آیا بار دیگر میتواند بر ریاست اتاق ایران تکیه بزند؟.

