
اگـــر بگوییم ترجیع بند و شـــاه بیـــت مناظره هـــای دوازدهمین دوره 
ریاســـت جمهوری، فضـــای کســـب و کار، کارآفرینی و اشـــتغال بود 
احتمااًل ســـخنی به گزاف نگفته ایم چه آنکه در همـــه مناظره ها حتی 
آنجـــا که به ظاهر خط و ربطی بین آن ســـاحت و فضای کســـب و کار 
وجـــود نداشـــت اما به خاطر سیاســـی شـــدن موضوع و بـــاال گرفتن 
عجیب بحران های معیشتی به ارث رسیده از دولت های نهم و دهم 
به هر سو که سر می چرخاندی، عاقبت سر از اشتغال و کار و بیکاری در 
می آوردید. گفت و گوهای ما با دکتر حســـن فروزان فرد، نایب رئیس 
کمیســـیون رقابت، خصوصی سازی و ســـامت اداری اتاق بازرگانی 
ایران و مهندس فرشید شـــکر خدایی، نایب  رئیس انجمن مدیریت 
کیفیت ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی به این موضوع پرداخته است، برای ارائه فضای بیشتر به 
این گفت و گوهای کوتاه، سؤاالت عمدتاً حذف شده است.
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روز را شب می کند و باغ آسمان را برای فرشته های زمینی پایین می آورد. منظومه 
شمســـی را در مشت شـــان می گیرند. می دوند، می خندند و در میان خوشـــه های 
ستارگان تاب می خورند. سفر علمی به طاق آسمان آن هم در زنگ تفریح نوآوری 
نیست، نبوغ است. مبینا امیدوند آموزگار درس کهکشان است. او به دانش آموزان 

یاد می دهد چگونه راه شان را در میان پیچ و تاب های کیهانی بیابند.
یک دختر جوان چهار سال پیش شرکتی تأسیس کرد. این کارآفرین 30 ساله هم 
مخترع است هم نوآور. پدر و مادرش هر دو معلم بودند و دلشان می خواست مبینا 
هم مثل آنها جذب این شغل شود. معلمی را دوست داشت اما نمی توانست به 
حقوقش راضی شود. پس از فارغ التحصیلی در رشته فیزیک گرایش نجوم شروع 
بـــه تدریس در مدارس کرد. او در کالس درس راهی برای پیشـــرفت پیدا کرد و رد 
ایده اش را گرفت. این کارآفرین جوان می گوید: از آنجایی که فیزیک خوانده بودم 
و کار دیگری بلد نبودم بعد از تحصیل شـــروع به تدریس نجـــوم کردم. برای این 
کار در کالس از پروژکتور برای نمایش تصاویر روی تخته اســـتفاده می شد. چیزی 
که آن زمان به ذهنم رســـید این بود که اگر وســـیله ای بود که آســـمان را به صورت 
گرد نشان می داد مطالب درسی به واقعیت نزدیک تر و به مراتب درک شان برای 
دانش آموزان هم آســـانتر می شد. شروع به جســـت و جو کردم و فهمیدم وسایلی 
هست به نام آسمان نما که برای آموزش نجوم به کار می رود. این وسیله تصاویر را 
به صورت سه بعدی نمایش می دهد و محیط را کاماًل شبیه سازی می کند. مسأله 
اصلی اما اینجا بود که این وســـیله فقط در خارج از کشور تولید می شد و فقط یک 
شـــرکت آن هم با قیمت خیلـــی زیاد این دســـتگاه را وارد می کرد. قیمتی معادل 

100میلیون تومان که پس از تحریم باالتر هم رفت.
ë دستگاهم در آغاز معایب زیادی داشت

اما امیدوند پس از آنکه چاره ای برای خرید این دســـتگاه نیافت دلســـرد نشد و از 
توانایی هایش بهره گرفت و در نهایت توانســـت آسمان نما بســـازد. مبینا درباره 
نمونه اولیه و مشکالتی که در راه ساخت محصولش پشت سر گذاشته بود توضیح 
می دهد: یک ســـالی را صـــرف جمع آوری اطالعات کردم. از آنجا که ســـاختن کار 
مهندســـان است و من هیچ سر رشته ای از آن نداشتم از پدرم کمک گرفتم. پدرم 

پا به پا همراهی ام کرد، هر وقت دلســـرد می شـــدم او دلگرمی می داد. وســـیله که 
ســـاخته شد معایب زیادی داشت اما به مرور زمان نقص ها را بر طرف کردم و در 
حال حاضر با جدیت می گویم دســـتگاه من توانایی رقابت با نمونه های خارجی 
را دارد. به تازگی هم ثبت اختراع دســـتگاهم را برای بررســـی تکمیل و به سازمان 
مربوطه تحویل دادم. مبینا از زمان شـــروع تا گسترش کار فقط یک سال را سپری 
کرد.کارش را با تدریس در چند مدرســـه که مادرش معرفی کرده بود آغاز کرد و با 
پدرش آسمان را در مدارس به زمین می آورد. او درباره روند اجرای کسب و کارش 
می گوید: وقتی با استقبال مدارس رو به رو شدم دستگاه دیگری ساختم و شروع به 
آموزش افراد برای همکاری با آنها کردم. پس از یک سال توانستم شرکتم را ثبت 

کنم و این موفقیت بزرگی برایم بود.
ë بعدها دریافتم آن شکست، جزئی از پیروزی ام بود

همه در راه موفقیت شکســـت می خوریم و مبینا هم از این مســـأله مستثنی نبود. 
ولی او ریسکی کرده بود که ضرری به اندازه سرمایه ای که داشت برایش به بار آورد. 
مخاطره ای که یک فرد معمولی هرگز نمی کند. این ریســـک شاید برای خیلی ها 
محال باشد اما برای یک کارآفرین قابل تحمل و از همه مهمتر عاملی برای تالش 
دوباره اســـت. او داستان از دســـت رفتن سرمایه اش را این گونه بیان می کند: برای 
شبیه سازی آسمان نیاز به چادر داشتم. پارچه یا سرپناهی که بتواند نور را در داخل 
محیط نگه دارد. هر چه گشتم پارچه دلخواهی پیدا کنم که بتواند فرایند را بهبود 
ببخشد نشد. تصمیم گرفتم پارچه را از خارج بخرم تا اینکه یک نمونه چینی پیدا 
کردم و آن را به صورت آنالین ســـفارش دادم. وقتی پارچه به دســـتم رسید دیدم 
با آن چیزی که من می خواســـتم متفاوت است. 7 میلیون تومان شاید االن برایم 
پولی نباشد ولی آن موقع هر چه که داشتم بود. دلسرد شده بودم اما پدر و مادرم با 
تشویق هایشان نگذاشتند درجا بزنم. پس از اینکه ضرر جبران شد و فرصت دوباره 
برای فکر کردن به آن اتقاق پیدا کردم دریافتم آن شکست جزئی از پیروزی ام بود.

ë عینک های واقعیت مجازی را اضافه خواهیم کرد
ــد هم آموزش می دهد و  ــ ــــن جوان در حال حاضر هم تولید می کن این کارآفری
ــــمان شباهنگ  ــه های بزرگتری دارد. امیدوند از فردای آس ــ برای آینده نیز نقش
ــــم آن  ــد: در حال حاضر فقط محصول را به معلمان می فروش ــ تعریف می کن
هم با شرایط کاماًل ایده آل چرا که می دانم در زندگی آنها چه مشکالتی هست. 
ــازی نمی کند و برای آموزش مباحث دیگر  ــ ــتگاه ما فقط آسمان را شبیه س ــ دس
ــان کاربرد دارد. مخاطب سنی ما هم از پیش دبستانی  ــ مانند آناتومی بدن انس
ــــجویان متغیر است چون مباحث بسیاری برای آموزش دادن از طریق  تا دانش
این دستگاه وجود دارد. در آینده نزدیک عینک های واقعیت مجازی را به روند 
آموزش اضافه می کنم و می دانم مطالب بیش از پیش برای بچه ها لذتبخش 

و ملموس خواهد شد.

کارآفرین های 
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محمد مهر

دکتر حســـن فـــروزان فـــرد، نایـــب رئیس 
و  خصوصی ســـازی  رقابـــت،  کمیســـیون 
ســـامت اداری اتاق بازرگانـــی ایران: من 
به عنوان یک کارآفرین، کســـی که 50 سال 
به طور مســـتمر در یک خانـــواده صنعتی 
بـــوده، در ایـــن فضا پرورش یافتـــه و امروز 
صاحب برندی 50 ســـاله اســـت، کسی که 
مدام در فضای کار، تولید و اقتصاد حضور 
داشته، هرچه به آن مناظره ها نگاه کردم، 
خودم را در آن مناظره ها ندیدم. منظورم 
این اســـت که من کارآفریـــن مخاطب آن 
مناظره ها نبودم. کسی آنجا با من صحبت 
نمی کرد. البته گاهی در نگاه آقای روحانی 
و جهانگیـــری رگه هایـــی از ایـــن توجه بود 
امـــا مـــن کارآفرین، مـــن صنعتگـــر، من 
فعـــال اقتصـــادی لزومـــاً مخاطب جدی 
ایـــن مناظره ها نبـــودم. مخاطـــب جدی 
این مناظره ها بدنه بـــزرگ جامعه ای بود 
که به طور رســـمی یـــا غیر رســـمی حقوق 
بگیر دولت هســـتند. کارکنـــان و کارمندان 
یا به صـــورت غیر رســـمی یارانـــه بگیرها. 
البتـــه گفتمانی کـــه از اول و بـــا اصرار یکی 
از نامزدهـــا بـــر این مناظره ها حاکم شـــد، 
فضـــای انحرافـــی را از همان آغاز شـــکل 
داد. از طـــرف دیگر نفـــرات جدید و کمتر 
شـــناخته شـــده ای کـــه در ایـــن مناظره ها 
بودنـــد، کشـــش گفت و گوها را به ســـمت 
حاشیه و شعارهای بی وجه بردند. ببینید 
من با واقعیت های جامعه بیگانه نیستم، 
200 کارگر برای مجموعه بنده کار می کنند، 
چند شـــرکت و چندین کارمند معمولی و 
تحصیلکـــرده و نخبـــه دارم و می دانم زیر 
پوست جامعه کاری چه می گذرد. اما چرا 
در این مناظره ها می بینید که شالوده همه 
گفت و گوهای مستقیم کاندیداها به سمت 
پایین ترین افـــراد جامعه تمرکز می یابد؟ 
شـــما حتـــی در مناظره هـــای فرهنگـــی، 
اجتماعی و سیاسی هم می دیدید که آخر 
سر مناظره ها به ســـمت یارانه و کمک آن 

هم با محوریت دولت می رفت.
بـــه باور مـــن کاندیداهـــای جدیدی که 
وارد انتخابـــات شـــدند هیچ کـــدام تجربه 
عملیات اجرایـــی در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی نداشـــتند، آنها بیشتر به دنبال 
فرصت ســـازی از قبل گرفتاری معیشـــتی 
مردم بودنـــد و به هیچ عنوان نتوانســـتند 
گفتمان جدیدی با راهکار قابل دفاع برای 
حل مشـــکالت مردم ارائه کنند، بنابراین 
عماًل مناظره ها تبدیل شـــد به جایی برای 
طرح شـــعارهای عامه پسند و اینکه به هر 
مشکلی که می رسیدیم می گفتند یارانه ها 

را افزایش بدهیم.
ë  شـــعارهای بی مبنا شـــما را از بن بســـت

بیرون نمی کشد
من کاماًل بـــا وضعیت فعلی جامعه و 
گرفتاری های زندگـــی کارگری و دهک های 
پایین تر آشنا هســـتم اما راهکار برون رفت 
از این وضعیت شعارهایی نیست که وقتی 
می پرسیدی با چه بودجه ای و چه طرحی؟ 
پاسخ روشنی نمی گرفتی. ببینید وضعیت 
اقتصاد ما روشـــن اســـت. عمده درآمد ما 
معطوف به صادرات نفت خام و کاالهایی 
با حداقل ارزش افزوده است. شما در قالب 
و بســـتر چنین مملکتی زندگـــی می کنید، 
طبیعی اســـت اگر حقیقتا به فکر توســـعه 
پایدار باشـــی برنامه ات باید این باشـــد که 
تعداد زیادی از کارآفرین ها نسبت به نظام 
و دولت سمپاتی داشته باشند و از آن طرف 

نظام با بلندنظری و بلندنگری به استقبال 
ســـرمایه گذاران بـــرود تا آنها ریســـک کنند 
و منابـــع خود را برای تولیـــد کاال و خدمات 
وســـط میدان بیاورد، نه اینکه شـــعارهایی 
بدهیـــم کـــه با واقعیـــت جامعـــه و اصول 
علمی توسعه اقتصادی همخوان نباشد و 

صرفاً برای جمع آوری رأی باشد.
ë  توسعه اقتصادی با رونق اقتصادی تفاوت

دارد
فعاالن و تحلیلگران اقتصادی بخوبی 
می داننـــد که توســـعه اقتصادی بـــا رونق 
اقتصـــادی تفـــاوت دارد. شـــما در دوره ای 
ممکن اســـت اقتصادتان رونق هم داشته 
باشـــد، مثاًل میـــزان درآمدهـــای نفتی باال 
برود و دولـــت این درآمدهـــا را به جامعه 
تزریـــق کند و مـــردم فکر کنند وضع شـــان 
خـــوب شـــده اســـت. حقوق شـــان اضافه 
شـــده و درآمد بیشـــتری دارند و خانه شان 
گران شـــده اما مردم فکر کننـــد آیا در این 
اقتصاد ارزش افزوده ایجاد شـــده اســـت؟ 
اینکـــه منابـــع نقدینگی مـــا در دوره پیش 
به ســـمت بخش مســـکن رفت و به رکود 
کشـــیده شد، معنای این نقدینگی است یا 
ویران کردن منابع نقدینگی؟ خب شـــما 
وقتی در مناظره ها نگاه می کردید احساس 
نمی کردید این آقایان اندازه اقتصاد کشور 
را می فهمنـــد که اگر این طور بود این همه 

وعده های عجیب و غریب داده نمی شد.
ë  فروش از  حاصـــل  »درآمدهای  عبـــارت 

نفت« گزنده بود
یکـــی از واژه هـــای گزنده ای کـــه در این 
مناظره هـــا تکـــرار می شـــد، »درآمدهـــای 
حاصـــل از فروش نفت« بود. من از شـــما 
می پرســـم کســـی که منزل و مـــأوای خود 
را می فروشـــد، اســـم این فروش را درآمد 
می گـــذارد؟ هیـــچ کـــس اســـم ایـــن کار را 
درآمد نمی گـــذارد. من رفتـــه ام طالهای 
خانه را فروخته ام، اسم این کار درآمدزایی 
اســـت؟ نفت را به عنوان ثروت بشناسیم و 
معرفـــی کنیم یا به عنـــوان دارایی جاری؟ 
موضوع اینجاســـت. آنچـــه در حوزه رونق 
کســـب و کار مطرح اســـت با آنچـــه ما در 
نامزدهـــای  گفت و گوهـــای  و  مناظره هـــا 
انتخابات می دیدیم، بسیار متفاوت است 
و براحتـــی از عنوانی به نـــام »درآمدهای 
نفتی« اســـتفاده می شـــود در حالی که ما 
عماًل منابع مان را می فروشـــیم، خانه مان 
را می فروشـــیم و بعـــد هـــم اســـم این کار 
را درآمدزایـــی می گذاریـــم. در هـــر حـــال 
مـــن متأســـفم کـــه زمینـــه گفت و گوها در 
مناظره های اخیر با فضای واقعی کسب و 
کار و اصول اقتصادی حاکم بر آن سنخیتی 
نداشت و متأسفانه برخی از نامزدها حتی 
نپذیرفتنـــد که نماینـــدگان آنهـــا در حوزه 

کارشناسی وارد این گفت و گوها شوند.
ë  اقتصادی ســـربازان  به  مناظره ها  این  در 

خود انگ زدیم
از دکتر فروزان فرد می پرسم در ابتدای 
انقالب، تصویر کارآفرین در ذهن جامعه 
مـــا کاماًل یک تصویر تاریـــک و منفی بود و 
می دیدیـــم از کارآفرین به عنـــوان زالو یاد 
می شـــد اما این تصویر در دو دهه گذشـــته 
اندکی ترمیـــم یافت و آن تصویر شـــکاف 
آفریـــن، جای خود را بـــه تصویرهای بهتر 
و ترمیمـــی مثـــل کارآفریـــن داد اما نکته 
جالـــب اینجا بود که در همیـــن مناظره ها 
برخی از نامزدها کوشیدند با القای تقسیم 
 بندی هـــای درصـــدی و بازســـازی صفاتی 

مثـــل زالوصفـــت، همان تصویر بشـــدت 
تاریک و منفی از کارآفرین ها را ارائه کنند. 
چرا ایـــن اتفاق افتـــاد؟ این فعال کســـب 
و کار بـــا پذیـــرش ایـــن تحلیل در پاســـخ 
می گوید: متأسفانه گفتمان »فقر و غنا« و 
»مستضعف و سرمایه دار« با سوء استفاده 
از شـــرایطی که در جامعه بـــه وجود آمد، 
دوباره بازسازی شد و ما از آن مسیر اصلی 
دور شدیم. مطابق با برنامه ششم، ما باید 
هر ســـال 8 درصد رشـــد اقتصادی داشته 
باشیم و در این میان کارآفرین ها سربازان 
رشـــد و توسعه کشـــور هســـتند. حاال ما در 
این جنگ به سربازان اقتصادی خود انگ 
بزنیم چقدر رفتـــار عاقالنه و قابل دفاعی 
انجـــام داده ایم؟ اینکه مـــا می خواهیم در 
یک رقابـــت انتخاباتی به رأی برســـیم بد 
نیســـت اما اینکه با این کار منافع جمعی، 
اقتصادی و ملی کشـــور را نابـــود می کنیم 
این بـــه نظرم توجیهی ندارد. شـــما وقتی 
نگاه می کنید کســـی کـــه می آید با پذیرش 
ریســـک، منابع و ســـرمایه می آورد و بستر 
توســـعه پایـــدار را رقـــم می زنـــد بایـــد در 
معرض بیشترین احترام باشد تا او انگیزه 
الزم برای سرمایه گذاری بیشتر را پیدا کند 
اما اطالعات و ارتباطات و مشـــاهدات من 
نشـــان می دهد که امروز بـــه خاطر همین 

سیاســـت هایی کـــه گاه در مناظره هـــا و در 
رفتار برخـــی نامزدها می دیدیـــم، انگیزه 
الزم در بین فعاالن کسب و کار وجود ندارد 
چون همچنـــان در الیه هایـــی آن گفتمان 
ابتـــدای انقـــالب دربـــاره ســـرمایه گذاران 
و کارآفرینـــان حاکـــم اســـت. مـــا ابتـــدای 
انقالب درگیر گفتمان های سوسیالیســـتی 
و کمونیستی بودیم، خب آن موقع ها این 
ایده ها جذابیت داشت و با همین شعارها 
تـــوده ملت را بســـیج می کردند اما بعدها 
کارگـــزاران نظام و نفرات ارشـــد کشـــور به 
این نتیجه رســـیدند که ما حتماً باید طبقه 
سرمایه گذار و ریســـک پذیر داشته باشیم. 
شما در همین دوره می بینید کارخانه هایی 
به ناحـــق مصـــادره و به شـــکل کاماًل غیر 
حرفه ای اداره و به ورشکســـتگی کشـــانده 
می شـــوند و ظرفیت های ایـــن کارخانه ها 
بـــه هـــدر مـــی رود، در حالـــی کـــه همین 
کارخانه هـــا از ســـوی افراد کامـــاًل حرفه ای 
در بخش خصوصی اداره می شـــدند، حاال 
اینکه دوبـــاره همین تفکر به جریان بیفتد 
و نامـــزدی بگویـــد ســـودآفرینی ماحصل 
نگاه غربی است، جای تأسف دارد. این ها 
متناسب با داشـــته ها و اطالعات امروز ما 

نیست. امروز شما می بینید در بدنه نظام 
از طیف های مختلف بـــه این جمع بندی 
رســـیده اند که بخش خصوصی و فعاالن 
این حوزه به عنوان کارآفرین، اقتصاد کشور 
را باید پیـــش ببرند. این یـــک جمع بندی 
عمومی اســـت امـــا اینکه ما بـــا وجود این 
جمع بندی در این مناظره ها دیدیم برخی 
از نامزدهـــا دولت را به عنوان ســـوپرمن و 
منجی معرفی کردند که می تواند وارد شود 
و همه مشـــکالت را یک تنه از راه بردارد و 
در همـــه بخش هـــا هم دخالـــت کند، این 
باور با مکانیســـم رســـمی کارآفرینی کشور 

همخوانی ندارد.
ë  نامزدهایی که مدام می گفتند دولت باید

کارخانه بسازد
مهندس فرشـــید شـــکر خدایی، نایب  
رئیـــس انجمـــن مدیریت کیفیـــت ایران 
و عضو هیـــأت نمایندگان اتـــاق بازرگانی، 
صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی: مهم ترین 
موضوعـــی که برای مـــن در این مناظره ها 
جـــذاب بود، سلســـله بایدهایی بـــود که از 
طـــرف برخـــی نامزدهـــا بـــه کار می رفت. 
دولت باید اشتغال ایجاد کند، دولت باید 
از صنعـــت داخلـــی حمایت کنـــد. دولت 
باید... این نشـــان می دهد انـــگار ما در این 
50 سال جلو نرفته ایم، چون همان موقع 

هم همیـــن ادبیـــات حاکم بود. شـــما در 
این مناظره هـــا نمی دیدیـــد نامزدها یک 
بـــار دربـــاره نبایدها ســـخن بگوینـــد. مثاًل 
نامزدهـــا بگوینـــد دولـــت نبایـــد کارخانه 
بســـازد و دولِت مـــن کارخانـــه ای نخواهد 
ســـاخت. دلیـــل نـــدارد دولت رأســـاً برود 
کارخانه بســـازد، چون دخالت های دولت 
مثل یک سم فضای کســـب و کار را آلوده 
می کند و مهم ترین عامل به هم ریختگی 
کسب و کارهاست اما شما می بینید که این 
مفاهیم منسوخ چنان در ذهن مسئوالن و 
مردم نهادینه شـــده که انگار دولت حالل 
همه مشـــکالت اســـت، در حالی که اساساً 
مشکل اقتصاد ما وجود همین تفکرات در 
بین جامعه و بویژه مســـئوالن است، حتی 
بخشی از الیه های بخش خصوصی ما هم 
گاه درگیـــر این تفکرات هســـتند. می بینید 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فالن وسیله 
مصاحبه می کند و مـــدام می گوید دولت 
باید تعرفه را پایین بیاورد... دولت باید وام 
و تسهیالت بدهد... دولت باید بازار ایجاد 
کنـــد... در حالی که اساســـاً بســـیاری از این 
انتظارات موجه نیست. بله می توان گفت 
که دولت وظیفه دارد جلوی قاچاق کاالی 

خارجی را بگیرد، این مســـئولیت حاکمیت 
اســـت اما بخـــش خصوصی وقتـــی طوری 
حـــرف می زند کـــه انگار هیـــچ موجودیت و 
اراده ای برای خود قائل نیســـت و همه چیز 
را گردن دولت می اندازد محل اشکال است.

ë  ،کار دولت بهبود فضای کسب و کار است
همین!

شـــما در این مناظره هـــا می دیدید که از 
ســـوی برخی از این نامزدها مدام می گفتند 
مـــا باید معـــادن را توســـعه بدهیـــم، خب 
چه کســـی گفته معادن را باید توسعه داد؟ 
دولت باید اشـــتغال ایجاد کنـــد. نامزدهای 
یک جریان سیاســـی مدام می گفتند ما باید 
کارخانـــه ســـیمان و پتروشـــیمی و چه و چه 
بزنیم تا جوان ها را ببریم سر کار و پول نفت 
را تبدیل به کارخانه کنیـــم، در حالی که این 
تفکر در دنیـــای امروز کاماًل ناکارآمد اســـت 
و دولت هـــا اگر هزینه ای هـــم می کنند برای 
ایجـــاد کارخانه نیســـت، بلکه بـــرای بهبود 
محیط کســـب و کار اســـت. همه جـــای دنیا 
بـــه اینجا رســـیده اند که ایجاد اشـــتغال، کار 
کارآفرین اســـت نـــه دولت. خروجـــی ورود 
دولت آن هم با این تصویر اغراق گونه ای که 
برخی از نامزدها ارائه می کردند، جز فضای 
آشـــفته کســـب و کار به جایی ختم نخواهد 
شد. کارآفرین ها کسانی هستند که بر اساس 

تجربـــه و دانش و آزمون و خطا شـــّم یافتن 
بهترین جا و زمـــان برای ســـرمایه گزاری را 
می شناسند، آنها مؤلفه های شغل پایدار را 

می شناسند نه دولت ها.
ë ...کمپین دولت نباید... در برابر دولت باید

دولت هیچ وقت کاســـب، سرمایه گذار، 
صنعتگـــر و بازرگان موفقی نبوده اســـت. ما 
در روزهای اخیر فراخـــوان »دولت نباید« را 
راه انداخته ایـــم و انتظار مـــا از ارباب جراید، 
مســـئوالن و بخـــش خصوصـــی از نامزدها 
ایـــن بود کـــه بگوینـــد چـــه کارهایـــی انجام 
نمی دهنـــد. ما باید عادت کنیـــم و این را به 
یـــک مطالبه ملـــی تبدیل کنیم کـــه دولت 
نباید در قیمت گـــذاری محصوالت دخالت 
کند، دولـــت نباید در نرخ بهره دخالت کند، 
دولت نباید در نرخ ارز دخالت کند. اگر قرار 
بود با دخالت های دولت این حوزه ها سامان 
داشته باشد در این 40 سال درست می شد. 
پـــس اینکه نامزدی بیاید و بگوید من با پول 
نفت کســـب و کار ایجاد می کنم، این نه تنها 
خدمتی به کشور نیســـت بلکه می توان این 
اقدامات را در راستای خیانت به منافع ملی 
تعبیر کرد، البته ما این بیراهه را چند ســـال 
گذشـــته طی کرده ایـــم. در حالی که مطابق 
جهت گیری های باالدســـتی، مسئوالن رده 
اول اصـــرار به کوچک ســـازی دولـــت دارند. 
دیدیم که در ایـــن مناظره ها نامزدهای یک 
طیف سیاســـی مقابل آقـــای روحانی اصرار 
داشـــتند دولت به بخش مسکن، اشتغال و 
نظایر آن ورودهای بیشـــتری داشـــته باشد. 
آنها بـــا رقم های عجیب ســـخن می گفتند 
ایـــن همه در حالی اســـت که امـــروز دولت، 
سنگین ترین بدنه را دارد و نباید به 5 میلیون 
نفر پرســـنل خـــود مرتب نیـــرو اضافه کند و 

بزرگ تر شود.
ë  اعداد برخی نامزدها نشانه بیگانگی آنها با

اقتصاد است
دربـــاره اعـــدادی کـــه نامزدهـــا مطـــرح 
می کردنـــد آقای رئیس جمهـــوری و معاون 
اول شـــان، تسلط بیشـــتری به اعداد داشتند 
امـــا دیگران نه. البته از کســـی که خـــود را در 
قواره هـــای رئیـــس جمهـــوری می بیند این 
انتظـــار وجود دارد که دســـت کم نمایه های 
اصلـــی اقتصـــاد را درک کرده باشـــد یا تیم 
مشـــاوره حرفه ای در این حوزه داشـــته باشد 
که مثالً وقتـــی درباره ظرفیت اشـــتغالزایی 
پتروشیمی حرف می زند آمار واقع بینانه ای 
بدهـــد، در حالی که اعدادی که از ســـوی این 
نامزدها ارائه می شـــد کامـــاًل دور از ظرفیت 
اشتغال کشور بود و نشان می داد این دوستان 
با فضاهـــای مدیریتی و اجرایـــی بیگانه اند. 
نکته دیگری کـــه می خواهم عرض کنم این 
اســـت که خیلـــی از عزیزانی که نامزد شـــده 
بودند، تیم آماده و مهیایی برای اداره کشـــور 
نداشـــتند. ارتباط این مقوله با دنیای کسب 
و کار در ایـــن اســـت که اگر شـــما می خواهید 
فعـــاالن کســـب و کار به ســـمت برنامه های 
شـــما رغبـــت نشـــان دهند حق آن هاســـت 
که مثاًل بدانند وزیر اقتصاد شـــما چه کســـی 
خواهـــد بود یـــا برنامه های اقتصادی شـــما 
چیســـت؟ کدام تفکر و فلسفه و تم و گرایش 
را در سیاســـت های اقتصادی دنبال خواهید 
کرد در حالـــی که همه این ها در انتخابات ما 
گم بود و همه چیز در سهم خواهی خالصه 
می شد. بنده ندیدم کسی در مناظرات از این 
تفکر تیمی دفاع کند، بنابراین معلوم است 
این شیوه از معرفی ها چندان مطابق میل و 

خواست فعاالن کسب و کار نباشد.

نیم نگاه

ë  :فرد فروزان  ــن  ــ حس
ــر و غنا« و  ــ گفتمان »فق
سرمایه  و  »مستضعف 
از  ــتفاده  ــ سوء اس با  دار« 
ــرایطی که در جامعه  ــ ش

ــورت تبلیغاتی  ــ ــه ص ــ ــد، دوباره ب ــ ــه وجود آم ــ ب
ــد و ما از آن مسیر اصلی دور شدیم.  ــ بازسازی ش
مطابق با برنامه ششم، ما باید هر سال 8درصد 
ــیم و در این میان  ــ ــته باش ــ ــد اقتصادی داش ــ رش
ــور  ــ ــعه کش ــ ــد و توس ــ ــربازان رش ــ کارآفرین ها س
ــربازان  ــ ــن جنگ به س ــ ــا در ای ــ ــتند. حاال م ــ هس
رفتار عاقانه  چقدر  بزنیم  انگ  خود  اقتصادی 

و قابل دفاعی انجام داده ایم؟

ë  :شکرخدایی فرشید 
در حالـــی کـــه مطابق 
گیری هـــای  جهـــت 
مسئوالن  باالدســـتی، 
اصـــرار  اول  رده 
بـــه کوچک ســـازی دولـــت دارنـــد. در ایـــن 
مناظره هـــا نامزدهـــای یـــک طیف سیاســـی 
اصـــرار داشـــتند دولـــت به بخش مســـکن، 
اشتغال و نظایر آن ورود بیشتری داشته باشد. 
ایـــن همه در حالی اســـت که امـــروز دولت، 
سنگین ترین بدنه را دارد و نباید به 5 میلیون 
 نفر پرســـنل خـــود مرتب نیـــرو اضافـــه کند 

و بزرگ تر شود


