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چون خدا خیر بند ه ای را خواهد ،او را به دنیا بیرغبت و به دین دانشمند کند و به عیوب دنیا بینایش سازد ،و
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امیرغفارمنش ،بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با «خراسان رضوی» مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

با شاعران

استفاده غیرمجاز سلبریتی ها از فضای مجازی

حافظ

یادنامه
دکتر پوران شریعت رضوی دیروز در 84سالگی درگذشت؛ این چند خط در بزرگداشت
وی و همه عاشقانههایی است که واسطه او و «علی شریعتی» بود:

خداحافظ پورانجان

« ...و تو شــاید بدانی که سالهاست
چهار کلمه «آزادی»« ،کتاب»« ،پدر»
و «پــوران» چهــار ُبعــد روح و فکر من
اســت و اکنــون کــه بــا همه عشــق و
شــوق از یکدیگــر بســیار دور افتاده
ایم ،این صفحــه را که «دنیا و عشــق
ما» نــام دارد ،برای تو می فرســتم تا
وقتی آن را می شنوی به من آنچنان
بیندیشــی کــه مــن آرزومنــدم»...
خطاب این کلمات عاشقانه ،آن زنی
اســت کــه در همــه نامه هــای «علی
شــریعتی» ،ایــن طور خطاب شــده:
«پوران عزیــزم! » ،زنی کــه تکه ای از
پازلشخصیتییکیازبرجستهترین
متفکران معاصر ایرانی را کامل می
کرد و در همه ســال های فقــدان او،
راوی صادقــی از شــخصیت و افکار
شریعتی بود.
دیروز یک خبر کوتاه و تلخ به سرتیتر رسانه ها آمد« :پوران
شــریعت رضوی ،همســر مرحوم دکتر علی شــریعتی در
84سالگی درگذشت».
نــام اصلــیاش بیبیفاطمه بــود؛ زاده آبــان  ۱۳۱۳در
مشــهد .پدر فاطمه ،حاج علیاکبر ،تاجری خراســانی و
مادرش پری خانم بود.
او که دیگر «پوران» صدایش میکردند ،ســال  ۱۳۳۴به
دانشســرای عالی تهران رفت تا ادبیات فرانسه بخواند؛
درست  ۱۴سال بعد از آن که برادرش علیاصغر در جنگ
با شوروی در آذربایجان کشته شد.
وقتی دانشکده ادبیات در مشهد راهاندازی شد ،با اصرار
پــدرش و بدون آن کــه راضی باشــد ،بعد از دو مــاه به این
دانشکده رفت و آن جا بود که «علی» را دید.
ســالگی پوران بــه او پیشــنهاد ازدواج داد
«علی» در ۲۳
ِ
اما پیشنهادش رد شــد .پوران میگفت دلش میخواهد
بــا مــردی ازدواج کنــد کــه قبــل از ازدواج ،تحصیــات
دانشــگاهیاش را تمام کرده باشــد اما علی شــریعتی از
همان اول مبارز بود! یک سال از او اصرار و از پوران انکار
تا این که  ۲۴تیر  ،۱۳۳۷پوران بر سر سفره عقد نشست
و از آن روز عالوه بر «خواهر مهدی شــریعترضوی» ،شد
«همســر دکتر علی شــریعتی» .پنج ســال قبل بود که در
 ۱۶آذر « ،۳۲مهدی» یا همان آذر ،قندچی و بزرگنیا در
اعتراض به سفر نیکسون به ایران در دانشگاه تهران شهید
شدند و «روز دانشجو» را به یادگار گذاشتند.
«شــریعت رضوی» در همه ســال های بعد از «شــریعتی»
تالش زیادی را صرف ثبت و نشر افکار همسر خود کرد.
اما پوران و علی ،صرف نظر از نگاهی که جامعه به این زن
و شوهر متفکر داشت و دارد ،جلوه هایی از عاشقانه های
روزمره ،دلتنگی های معمولی ،کســالت هــا و دلخوری
های کوچک و بزرگ را نیز در زندگی خود تجربه کردند و
نمود آن را می توان در کلمات و گفته هایشان دید:

•علی به پوران

«پــــوران جان ،هنــوز من به پاریــــس و چیزهای پاریسی
آشــنا نیســتم ولی فقط میدانم که لباس این جا به قدری
گران اســت که آدم دهنش وامیماند .یک پیراهن چیت
گلدار حدود  150تا  200تومان است.
اما پــوران جان اگر تو چیزی دوســت داشــتی یا دیــدی به
علی تــو از این که برای معشــوقش ،زنــش،
من بنویس تا ِ
خواهرش ،مونساش ،پوران عزیزش چیزی می فرستد،
لذت ببرد.
خداحافــظ پوران جان (» .. .برسد به دست پوران عزیزم
 ص ، 22از نام ه ششم 11 ،خرداد )1338قلب
مهربــان
امیدم! پوران جــان عزیز
بداخــاق خوش ِ
ِ
ِ

نامــش در کنــار ســتارههای نــام آشــنای کمدی
کشــورمان می نشــیند ،از رضــا عطاران و ســعید
آقاخانی گرفته تا رضا شفیعی جم و مهران مدیری
که از قضــا عمدتا بــا مجموعــه پربیننده «ســاعت
خــوش» و از قــاب تلویزیــون به مخاطبــان معرفی
شدند.
با این حــال ،بیننــدگان و طرفدارانش هنرنمایی
او را در مجموعههای کمدی موفــق دیگری چون
سیب خنده ،دنیای شــیرین ،خوش نشین ها ،راه
در رو ،چک برگشتی و این اواخر هم با دو مجموعه
دردســرهای عظیم 1و 2دیده انــد .البته خودش
تاکیدمیکندکهتعدادکارهایشدردیگرژانرهای
هنری بیش از کمدی اســت و عالقه اش هم به این
سمتوسواست.
او از جملــه هنرمندانی اســت کــه از تاثیــر فضای
متن تولیدات هنــری و فرهنگی نگران
مجازی بر ِ
ِ
فرهنگ
اســت و تاکید می کنــد :همــان طور کــه
اســتفاده از بســیاری محصــوالت خارجــی وارد
نشــد ،فرهنــگ کاربــری فضــای مجــازی هــم
نهادینه نشد .بیشــتر این فضاها دستاویزی برای
سوءاستفادههای فردی شــده اند .این فضا خالق
شبه سلبریتی هایی است که بعضا بر سلیقه های
فرهنگیوهنریمردموجامعهنیزاثرگذارند.
امیرغفارمنش،بازیگرتئاتر،سینماوتلویزیونسفر
کوتاهیبهشهرمشهدداشتوهمینموضوعزمینه
رابرایگفتوگووبیاندغدغههایهنریوعالیق
ورزشیاشفراهمکرد.

•ایستادندرنقطهایازهنرکهحقمن
است

خسیس حواس ِ
پرت
بدخرج
غضب» «مؤمن رضا»ی
«کافر
ِ
ِ
ِ
لگدزن
ژوکوند لبخندِ نُه من شی ِر
بنفشی
کن جیغ
ِ
جمع ِ
ْ
ِ
بخش
ســوهانعم ِر تســلیت
فرشــتهدی ِو
تندجوش
صبو ِر
ِ
ِ
ْ
ْ
جوری»
بپــاش» «جمع و
دیوانهزنجیــ ِر خردمندِ ُپر«بریز و
ِ
ِ
ْ
کن
نظم
دقیق صدتومان گم ِ
ِ
کن پیدا ِ
قایم ُک ِن گم ِ
نکن بی ِ
بیرون» «زن خانه»ی
دهن «مرد
ِ
روح پلید ِ
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کنم و دنیا هــم بدون تو تحملناپذیر اســت(».همان ،ص
، 94كل نامه بیست و نهم)

•پوران از علی

شرایط ما سخت بود و علی اهل شوخی ،من با چهار بچه
مســتاجر بودم و حقوق معلمی می گرفتیم .یک بار گفت
من مــی توانم از دســت تو شــکایت کنم ،چون  ۱۵ســال
امضای مــرا جعل کــردی تا در نبــودم حقــوق را بگیری.
چــاره ای نداشــتم .او یا در ســفر بــود ،یا در زنــدان! حاال
جدای از این ها به عنوان یک همکالسی ،علی نابغه بود؛
از نظر ادبــی و از نظر علمــی .من چندین کتاب نوشــتم،
ولی یک خط علــی را نمی توانم بنویســم .زندگی همین
اســت .همیشه که شــادی و شوخی نیســت .ما  ۱۳سال
مســتاجر بودیم .یک روز صاحبخانه آمد و گفت :اســباب
تان را می ریزم توی کوچه .من دیدم کارگر پدرم از روستا
آمده ،گفتم :بیا اثاث را جمع کن .خانه دیگری پیدا کردم
و اســباب بردم .حتی  57تومــان کرایه وانت را نداشــتم
بدهم که شوهر خواهرشوهرم رسیدند و حساب کردند.
علی شــب آمده کلید انداختــه دیده ما نیســتیم ،ما را گم
کرده بود .همیشه هم نمی شــد لبخند ژکوند باشم .آمد
با همان لحن مهربان گفت :خب چه کنم پوران جان ،می
خواهی خودم را بیندازم توی حوض؟ شــده دیگر! (عید
دیدنی پیش از موعد در خانه دکتر علی شریعتی  -نشریه
چلچراغ -فروردین )1396
***
پوران شــریعت رضوی ،امانتدار خوبی برای شــخصیت،
افــکار و کلمات علی شــریعتی بــود و از امروز بــه بعد باید
شــریعتی را در فقدان بزرگ ترین و مهم تریــن راوی اش
خواند و مرور کرد.

ازغفارمنشپیشازهرسوالی،دربارهپیشنهادها
و کارهای آینده اش می پرسیم .وی به چند اثر که
در آینده در برنامه هــای کاری خود دارد ،اشــاره
می کند و می گوید :چند کار را به صورت همزمان
پذیرفته ام کــه از آن جمله مجموعــه طنز «دنگ و
فنگ»باجوادمزدآبادی،سینمایی«ششقهرمان
و نصفی» ویــژه کــودک و نوجوان بــه کارگردانی
حســین قناعت و یک کار با علی مسعودی است.
یک فیلم کوتاه دیگر نیز در حال انجام است.
به ماجرای زندگی هنری بازیگران مطرح سینما و
تلویزیون که نگاهی بیندازیم ،می بینیم که عمدتا
با دشــواری هــا و مخالفــت های فــراوان از ســوی
خانواده و جامعه روبه رو بوده اند .غفارمنش هم از
اینقاعدهمستثنانبودهوبرایهموارکردن مسیر
عشق و عالقه اش دشواریهای بسیاری را تحمل
کردهاست.اوبرایمانتعریفمیکند:مخالفتها
در برابر بازیگر شدنم زیاد بود .به خصوص از طرف
پدرم که فیلم ســاز بود اما بــه رغم این که دوســت
ندارمگذشتهرایادآوریکنم،میخواهممخاطبان
کارهایمبدانندکهاگردرایننقطهایستادهام،حقم
همیناست؛نهکمترونهبیشتر.درصورتیکهفکر
کنمحقیدارم،حتماتالشمیکنمآنرابگیرم.
اینهنرمندنامآشنایتلویزیوننگاهشرابهحرفه
بازیگری و شــرایط امروز آن ،ایــن طور توضیح می
دهد :برای من ،بازیگری جدای از مسائل حاشیه
ای نظیر شهرت و پول و درآمد ،نوعی عشق است و
ازنفسبازیگریبیشترلذتمیبرم.
خــوش» مهــران مدیری بــه عنوان
وی با «ســاعت
ِ
چهره تــازه بازیگــری به عرصــه هنر معرفی شــد.
ولی برخالف بســیاری از همکارانش که ســالها
با وی همکاری داشتند ،با رضا عطاران و بیشتر از
دیگران با ســعید آقاخانی کار کرده است .او دلیل
این تغییر مسیر را چنین بیان می کند :عمدتا نوع
پیشنهادهای دوســتان بود که تعیین کرد به کدام
سمت و سو بروم و مســیرم را کجا پی بگیرم؟ اتفاقا
همیشهجزوتماشاگرانوطرفدارانکارهایمهران
مدیری هستم و احترام زیادی برای او و کارهایش
قائلم چون معتقدم آدم نابغهای اســت و همیشــه
خاص و غیرمنتظره عمل می کند .مدیری همواره
چندکیلومترپیشترازتماشاگرشحرکتمیکند

و برای همین هر بار ابتکار تــازه ای را پیش روی او
قرارمیدهد.
به نظر وی ،این که یک نفر بعد از 40سال به رسانه
ملیمیآیدوازعشقمیپرسدوحرفمیزند،یک
حرکتبزرگفرهنگیاستکهبهاذعاناو،جایش
در تلویزیون ما خالی بود و مهران مدیری با برنامه
«دورهمی» خط شکن این مسیر شد .کار متفاوت
رامبدجواندر«خندوانه»همهمینطور.
غفارمنــش مــی افزایــد :ایــن دو برنامــه از لحاظ
اثرگذاری بر مخاطب ،اتفاق بزرگ برنامهســازی
ســالهای اخیر رســانه ملی به حســاب می آیند.
خوشــحالم که اغلب کارهای با کیفیت ســینما و
تلویزیون محصول چهــره هایی همچــون مهران
مدیری،رضاعطارانوسعیدآقاخانیودرمجموع
تیم خــوب هنرمندان «ســاعت خوش»
است.

•مردمازاندیشیدن
میترسند

«بیننــدگان شــما را اغلــب بــا
کارهایــی بــا درون مایــه کمدی
می شناســند .آیا این انتخاب شما
بوده یا مطابق معمول ،با دیده شــدن
یک هنرمند در یک گونه ،نوع پیشنهادها،
انتخاب های شما را در این ســه دهه کار حرفه ای
تعیینکردهاند؟».غفارمنشدرپاسخبهاینسوال،
بابرشمردنشماریازآثارغیرکمدیخودازجمله
«سرو زیر آب»« ،مثل شیشه»« ،پوستر»« ،نفوذی»،
«خودزنی»« ،خون بها»« ،شــکر تلــخ»« ،گلریزان»
و ،...تاکیــد می کنــد :کارهای جدی بســیاری را
در کنار کمــدی بازی کــرده ام اما آن چــه در ذهن
مردم ما باقی می ماند ،آثار طنز است .دلیلش این
اســت که مردم ما حوصله اندیشیدن ندارند؛ بهتر
بگویم از اندیشیدن می ترسند .بنابراین کارهای
با درون مایه طنــز را ترجیح می دهند تــا نیازی به
اندیشهورزینداشتهباشند.انتخابخودمکارهای
جدی اســت ولی بر حســب تعدد کارهای کمدی
دیده شــده ،بیشــتر پیشــنهادهایم به این ســمت
گرایشپیداکردهاست.
این بازیگرســینما و تلویزیون به واســطه ســه دهه
فعالیت هنــری ،حضــور کنــار بازیگران بــزرگ و
کارگردان های نامی را تجربه کرده اســت .از این
بزرگان چه در زندگی و چه مســیر شــغلی بســیار
آموختــه و بــه همین دلیــل نــام شــان در دفترچه
خاطرات ذهنش ماندگار شده اســت .او به برخی
از آن ها اشاره ای می کند و می گوید :در طول عمر
حرفهایخودمازافرادزیادیآموختهامامامرحوم
محب اهری ،ســعید آقاخانــی و ...جــزو بزرگانی
هســتند که در زمینه بازیگری بســیار از آنها یاد
گرفتهام.حمیدسمندریانومیکائیلشهرستانی
هم حکم اســتادی برایم دارنــد و روی من اثرگذار
بودهاند.

تراژدیمیانبرزدنبهدیدهشدن
ِ
•

بــی تردیــد او بــه واســطه حضــور در فضــای چند
رسانهای امروز و همین طور تدریس بازیگری ،هر
روز با خیلی از عالقهمندان به عالم هنر که بیشــتر
از بازیگــری ،در تــب و تــاب دیده شــدن هســتند،
روبــه روســت .در بخشــی از گفت وگوی مــا ،روی
ســخن خود را ایــن جوانــان قــرار می دهــد و می
گوید« :تب دیده شدن ،یکی از تراژدی های امروز
بازیگری ماست .اگر به کسی بگوییم از کار ریخته
گری یا رشــته متالوژی چقدر می دانی ،راحت به
بیاطالعیاعترافمیکندوبهکاریکهسررشته
نــدارد ،ورود نمی کند اما متاســفانه همه فکر می
کنند بازیگری یعنی یک نفر راه می رود و دیالوگ
می گوید ،پس ما هم می توانیم .چون کســی باور
ندارد که بازیگری یک دانش اســت که در کنار آن
نیازبهتجربههمداریم».
وی اضافــه می کنــد :از طرفــی ،با نســلی روبه رو
میانبــرزدن اســت .بــا دادن
هســتیم کــه دنبــال
ُ

پول یا پارتی می خواهد فوتبالیســت شــود ،از هر
مسیر درســت و نادرســتی پولدار شــود ،حرکتی
در اینستاگرام بزند و یک شبه مشهور شود .اگر به
این شیوه فکری عمل شود ،در آینده نزدیک نسل
هاییکهدرهیچرشتهایسوادندارند،تحویلمی
پس هیچ کار درســتی برنمــی آیند و با
دهیم که از ِ
خألنیرویکارآمدروبهروخواهیمشد.تنهاراهحل
این است که به فوتبال ،سینما ،موسیقی و ...نگاه
آکادمیکداشتهباشیم.

•چهرههایهنریازفضایمجازی،
استفادهغیرمجازمیکنند

وی یکــی از دغدغــه هــای مهــم این روزهــای هم
صنفانــش را «بیــکاری» مــی دانــد و توضیــح می
دهد :اکنون ،معضــل بیکاری حتی دامن
بازیگــران توانمنــد ،باســواد و پیش
کسوتماراهمگرفتهوخانهنشین
شدهاند.میزانتولیداتماپاسخ
گوی نیاز 80میلیون تماشاگر
نیست .البته معتقدم که اکنون
نه تنها از بازیگــری ،بلکه از هیچ
هنــری حمایــت نمیشــود چون
مشــکل امروز ،از یک طرف نبود پول
و سرمایه و نیز اسپانســری شدن تولیدات
هنریماست.
یکــی دیگــر از مشــکالت مرتبط بــا جهــان هنر و
هنرمند،حضورپررنگبرخیچهرههایشناخته
شــده و اظهارنظرهای جنجالی و حاشــیه ساز آن
ها در فضای مجازی اســت .این بازیگر بی حاشیه
عرصه فرهنــگ و هنر کشــورمان در این خصوص
نظرش را این طــور بیان می کنــد :معتقدم همان
طور که فرهنگ اســتفاده از بســیاری محصوالت
خارجی مثل خــودرو ،همزمــان با آن وارد نشــد،
فرهنگ کاربری فضای مجازی هم نهادینه نشد.
به جای این که این فضاها مثل یک نشریه ،محلی
برایبیانعقاید،ایدئولوژییابهاشتراکگذاشتن
تجربیات باشد ،از آن استفادههای غیرمجاز و نابه
جابهعملمیآید.

بترینورزشکاران
•محبو 

با غفارمنش در بخش دیگــری از این گفت وگو ،به
ویژه درخصوص عشــق و عالقه اش به دنیای توپ
و تور و فوتبال می پرســیم .به خصوص آن بخش از
خاطراتش که با نــام «ناصر حجــازی » گره خورده
اســت .وی درباره این اســطوره فوتبال کشورمان
می گوید :گذشته از ابعاد حرفه ای فوتبالی ،ناصر
خان برای من خیلی جذاب بود .وقتی شخصیتی
نمی تواند دروغ بگوید ،جذاب است .این مولفه را
غیر از ویژگی کاریزماتیک ناصرخان می دانم .در
مجموع او یکی از شــخصیت های مورد عالقه من
بود و هســت .تاکید می کنم که کاریزماتیک ترین
و محبوبترین چهره ورزشی که از دست دادهایم،
قبلازانقالب،جهانپهلوانتختیوبعدازانقالب
همناصرحجازیبود.
وی نقبی به گذشــته فوتبالی اش می زند و تعریف
می کند« :در یک برهه بســیار کوتاه با ناصر خان
هم دوره و البته شــاگرد وی بودم اما آن قدر به آدم
ها اعتماد می کرد که مثل یک دوست  40ساله با
مندرددلمیکرد.بهخاطرهمهابعادشخصیتی
اش،بهخصوصصداقتش،مجذوبناصرحجازی
بودم.هروقتازاوسوالیمیکردند،عینواقعیت
را می گفت و اصال برایش مهم نبود با این حقیقت
گوییممکناستدچارمشکلشود».
آرزوهایش بیشــتر به امور حرفه ای و صنفی تعلق
دارد .غفارمنش می گوید :تعــدادی از نقش ها را
دوستدارمبازیکنمکههنوزفرصتپیشنیامده
اما من هم مثل هر کســی که حــس جاهطلبانهای
برایدیدهشدنتواناییهایشدارد،احساسمی
کنمهنوزآنطورکهبایددیدهنشدهام.ولیصبور
هستم و اگر عمری باقی باشد ،به لطف خدا حتما
ایناتفاقمیافتد.

بریده کتاب
«معمو ًال وقتی کتابی را نمیفهمیم ،آن را بسیار هوشــمندانه میپنداریم! به هر حال ،عقاید
ژرف و عمیق را نمیتوان با زبان کودکان توضیح داد .با این حال ،مرتبط دانستن دشوار بودن
و عمیق بودن را میتوان جلوهای از انحراف در فضای ادبیات و نگارش دانســت .انحرافی که
در زندگی عاطفی با آن آشنایی داریم .یعنی وقتی که افراد مرموز و مبهم سادهتر از افراد قابل
اعتماد و روراست ،میتوانند ذهن انسان های ساده دل را به احترام وادارند».
تسلی بخشیهای فلسفه –نویسنده :آلن دو باتن

چالش ظرفیت خالی در بخش تولید
و دغدغه از دست رفتن سرمایه ها

ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل
اساسی هستند که به افزایش سطح تولید در کشور منجر
می شــوند اما نباید از این مهم غافل شــد کــه اگر به جای
افزایش شــمار بنگاه های اقتصادی ،تقویــت بنگاه های
موجود در دســتور کار قرار گیرد – به ویژه که عمده آن ها
اکنون با ظرفیت خالی در بخش تولید مواجه اند -نتایج
بیشتری در بخش توســعه محقق می شــود و از هدررفت
منابع و انباشت ظرفیت ها جلوگیری به عمل می آید.
اطالعات مندرج در ســامانه آماری شرکت شهرک های
صنعتی که به صورت خوداظهــاری از مدیران واحدهای
صنعتی یــا در بازدیدهای میدانی کارشناســان شــرکت
جمع آوری شــده اســت ،نشــان می دهد که بیش از 80
درصد واحدهای صنعتی مســتقر در شهرک ها و نواحی
صنعتی اکنون فعال هستند و خط تولید فعالی دارند.
به طور کلی با توجه به افزایش تعــداد واحدهای صنعتی
در طول سنوات گذشــته و دوره های مختلف ،به استناد
پروانه های بهره برداری که صادر می شود ،میزان تولید
محصوالت صنعتی نیز افزایش داشــته است اما بررسی
عملکرد واحدهای صنعتی به صورت موردی نشــان می
دهد در برخی موارد کاهش تولید و راندمان را شاهد بوده
ایم که این کاهــش دالیل مختلفــی دارد و برخی از آن ها
عبارتانداز:صدورمجوزصنعتیبیشازنیاز واقعیبازار،
کاهشتقاضایبازاربهدلیلتغییرذائقهوسلیقهمشتری،
اتمــام دوره عمــر محصــول و جایگزین نشــدن محصول
جدید،پرداختنشدنمطالباتصنایعتوسطکارفرمایان
بزرگ دولتی ،اجرا نشدن یا متوقف شدن برخی از پروژه
های بزرگ ،فرسودگی بعضی صنایع و همگام نبودن آن
ها با بازار رقابتی در بخش مصرف و ...همچنین در برخی
موارد تحریم های ظالمانه ،منجر به دسترســی نداشتن
به مواد اولیه و بازارهای صادراتی محصوالت می شود.
در مسیر اصالح رویه های موجود و کمک به کارآمدی در
بخش تولید که رقابت پذیری را در بازار مصرف به دنبال
دارد ،بایــد اوال بحث صدور مجوزهــای صنعتی کنترل و
در بخش هایی که اشــباع داریم ،ایجاد واحدهای جدید
متوقف شود.
نکته دیگری که متولیان امر و دستگاه های صادرکننده
مجوز در بخــش تولید باید مورد توجه قــرار دهند ،صدور
مجوزهای جدید با اولویت صنایع هایتک و دانش بنیان
و همچنین صنایع صادرات محور است؛ در غیر این صورت
صدور هر مجوز بــه منزله ایجاد درصــدی ظرفیت خالی
خواهد بود.عالوه بر این فرایند تولیــد بدون کارخانه نیز
باید تسهیل و اجرایی شــود تا ضمن جلوگیری از سرمایه
گذاری مجدد در حوزه های اشباع شده ،امکان استفاده
از ظرفیت های خالی صنایع موجود مهیا شود؛ به ویژه در
صنعت غذا که استان مان در آن دارای مزیت است و امکان
صادرات بســیاری از محصوالت آن به ویژه به کشورهای
همسایه فراهم است.
چالش هــای بخش صنعت در ســال های اخیــر ،بارها به
طرح موضوع عارضه یابی در این حوزه منجر شده است اما
باید به این نکته مهم توجه کرد که مشکالت در این بخش
چنان متفاوت اســت که طرح یــک پیشــنهاد واحد برای
گره گشایی از این انبوه مشکالت ،راه به جایی نمی برد.
در واقع ،مشکل واحدهای صنعتی صرفا منحصر به بحث
نقدینگی ،تحریم ها و نوسانات در بازار مربوط نمی شود
و بعضا چالش ها یــا نقایصی نیز به مدیریــت این واحدها
وارد است که در عمده تحلیل ها نادیده گرفته می شود.
خوشــبختانه در ســال های اخیر با توجه بــه تالش هایی
که در استان انجام شــده و مشارکت مطلوب تشکل های
بخشخصوصیدرپیگیریمشکالتواحدهایصنعتی،
دســتگاه های مربوط در قالب کارگروه های ذیل ســتاد
تســهیل ،رفع موانع تولید ،شــورای گفت وگوی دولت و
بخش خصوصــی و  ...در جریان مشــکالت ایــن واحدها
قرارگرفته انــد و تا آن جا که قوانین اجازه داده اســت ،در
رفع مشکالت صنایع مذکور همکاری داشته اند .بیشتر
مدیران دســتگاه های دولتی برای حداکثر مساعدت با
واحدهای صنعتی نظر مثبت دارند ،ولی در مواردی نیز
گالیــه های جدی از ســوی مدیــران واحدهــای صنعتی
مطرح می شــود که متوجه اعمال سلیقه شخصی برخی
کارکنان ،تسلط نداشتن شماری از کارشناسان دستگاه
های دولتــی به قوانین موجود ،برداشــت هــای فردی از
نص قوانیــن ،آیین نامه هــا و ...و حتی در مــواردی نقض
قانون اســت.در ایــن گونه مــوارد راهکارهــای بهبود در
سازمان ها دیده شده اســت و مدیران واحدهای صنعتی
می توانند نقطــه نظرات خــود را از آن طریق اعالم کنند.
با این حال نکته قابل تامل دیگر آن است که تکثر قوانین
موجود که برای شــرایط معمــول تعریف و تصویب شــده
اند(و در بسیاری از موارد از دیگر کشــورها کپی برداری
صورت گرفته اســت) در وضعیت فعلی پاسخ گو نیست و
باید ضمن حذف قوانین مخل ،مواردی جایگزین شــوند
که فشــارهای بیرونی موجود را بر بدنه بخــش تولیدی و
صنعتی کشــور ،مدنظر قرار می دهند و به نوعی تسهیل
گر و حمایت گر هستند.
درخواســت و مطالبه ما در این برهه حساس ،همراهی و
مشارکت حداکثری دستگاه های اجرایی برای کمک به
تداومحیاتدربخشتولیدوصنعتاست.ازشورایگفت
وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان درخواست داریم
با برگزاری جلساتی ،بســتری را فراهم کند تا دستگاه ها
درباره اقدامات خود برای تســهیل محیط کســب و کار،
پاسخ گو باشند و خود برای اصالح قوانین مخل این حوزه،
پیشقدم شوند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز که
همواره مساعدت مطلوبی در زمینه کمک به بخش تولید
داشــته اند ،می توانند با پیگیری تخصیــص بودجه برای
پروژه های بزرگ اســتانی ،تاثیر به سزایی در ایجاد رونق
و شکوفایی صنایع پایین دست استان بگذارند و همزمان
میزان تحقق قوانینی را که قرار است در عرصه تولید گره
گشا شوند ،به صورت مستمر بررسی کنند.

