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حوادث اخیر در 6 ماهه دوم ســال 1396، مشکالت 
منطقه ای و بحران های جهانی همگی دست به دســت 
هم دادند و فشارهای روزافزونی بر پیکر صنعت و تولید 

کشور عزیزمان وارد آوردند.
آنچه مســلم اســت در کشــور و حکومت اسالمی 
گفت وگــوی میان دولتمردان و مردم از ســوی علما، 
بزرگان و مسئوالن ارشد تاکید شده و جزو حقوق این 

ملت می باشد.
اما این گفتگو می بایســت دارای ســازوکار مناسبی از 
جمله ابزار گفتگو، مسئولیت گفتگو، حق و تکلیف گفتگو، 
شروط گفتگو و موضوع گفتگو باشد؛ و در صورتی که این 
مــوارد رعایت نگردند نتایج بدون همگرایی الزم خواهد 

بود و مشکالت بعدی را به بار خواهند آورد.
جای بسیار تاسف است که در این مقطع زمانی حساس، 
بالیای طبیعــی نیز ماننــد زلزله و کم آبی، فشــارهای 

غیرمترقبه ای را بر پیکر میهنمان وارد کرده است.
قلب هــر ایرانی متعهــد میهن دوســت از این همه 
مشکالت پیش آمده و مسائل پیرامونی حاصل از نتایج 
و تصمیمات به درد می آید، با این حال الزم اســت در 
این برهه از زمان با سعه صدر و کسب شناختی درست 
از اولویت ها به آرامش و گذر از این بحران کمک کرد.

بدون شــک صنعت و تولید قلب تپنده هر کشوری 
اســت. چراکه با افزایش تولید و رونق صنعت، بیکاری 
کاهش و درآمد خانوارها افزایش یافته و ســرانه درآمد 
جامعه باال خواهد رفت. این امر خود به تنهایی موجبات 
اتفاقات بســیار خوبی را در کشورها فراهم خواهد آورد 
)آن چنانکه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شاهد 

آن هستیم(.
مطابق آمار ارائه شده توسط نمایندگان شهرهای ناآرام 
در حوادث اخیر، علت اصلی این وقایع شــاخصه های 
اقتصادی از جمله بیکاری و تنگنای معیشت بوده است. 
به عنوان  نمونه نرخ بیکاری در اســتان های خوزستان، 
اصفهان و لرســتان بــه ترتیــب 14/9 ، 14 و 12/1 

می باشد. )روزنامه همشهری مورخه 96/10/13(
آنچه روشن است در صورت رونق اقتصادی حاصل 
از تولیــد در بخش صنعت، به طور حتم می توان بر این 
مشــکالت غلبه کرد. در واقع رونق اقتصادی کشــور 
به آرامش داخلی و اعمال سیاســت های خارجی مفید 
و موثر نیاز مبرم دارد. البته دولت در عرصه سیاســت  
خارجــه موفقیت هایــی را کســب کــرده و اگر این 
موفقیت های خارجی با سیاســتگذاری های داخلی نیز 
هماهنگ گردد، معیشــت و رفاه در دهک های پایین 

جامعه با رشــد مثبت مواجه خواهد شــد و به طور حتم 
شاهد این گونه مسائل تاسف بار نخواهیم بود.

طبق آمار ارائه شــده 60 درصد از پاسخ دهندگان به 
این ســوال که آیا طی 5 ســال گذشته تغییر ملموسی 
در فضای کســب وکار کشور ایجادشــده است، عقیده 
دارند فضای کســب وکار با مشکالتی روبه روست؛ این 
در حالی است که 80 درصد اعتقاد دارند که برنامه های 
توســعه و اقتصادی کشور کمتر از 50 درصد اجرا شده 
اســت )ماهنامه آینده نگــر، آذر 96(. در واقع این امر 
نتیجه عدم رونق  اقتصادی و آرامش صنعتی می باشد؛ 
این در حالی اســت که  رونق اقتصادی ثمرات فراوانی 

با خود به همراه خواهد داشت.
آنچه امروزه نیازمند آن هستیم وحدت ملی به همراه 
توســعه اقتصــادی در صنعت و تولیــد و نیز رونق در 
از کارفرمایان،  کسب وکار می باشد. حمایت گســترده 
ایجاد امــکان حضور در بازارهــای منطقه ای، اصالح 
سیاست های موجود در عرصه ساخت وساز، تشویق های 
مالیاتی جهت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط 
و تســهیالت بانکی با بازپرداخت های بسیار مناسب و 
طوالنی مدت از جمله سیاست های موثر در حوزه تولید 

و صنعت می باشد.
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