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شما را سفارش می کنم به دعا کردن ،زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید و دعا کردن برای
هیچ امر کوچکی را ،به خاطر کوچک بودنش رها نکنید ،زیرا حاجت های کوچک نیز به دست همان کسی است
که حاجت های بزرگ به دست اوست.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ، 2ص  ، 467ح 6

خبر
فرهنگی

نواخته شدن نقاره های حرم به دلیل شفا یافتن بانوی اصفهانی
ظهر دیروز نقاره های حرم مطهر رضوی شفایافتن بانوی
اصفهانــی را با توســل بــه حضرت ثامــن الحجــج علی بن
موســی الرضا (ع) بشــارت دادنــد .عضو کمیســیون امور
شفایافتگان حرم مطهر رضوی به ایرنا گفت :مائده ،بانوی
اهــل اصفهان با توســل به حضرت امــام رضــا (ع) در دهه
کرامت ســال گذشته و ســالروز میالد حضرت امام هشتم
(ع) شــفا یافته اســت .حجت االســام «عباس فرازی نیا»
افزود :بانوی یاد شده تابستان ســال گذشته برای زایمان
به بیمارســتان الزهــرا (س) اصفهان مراجعه کرد که ســه
روز پــس از زایمان دچــار درد و ضعف شــدید در بدن خود
شد .به دلیل درد شدید مائده ،پزشکان از مرخص کردن او
خودداری کردند و پس از آزمایش های اولیه متوجه ضعیف
بودن پالکت های خونی وی شــدند .ضعف پالکت خونی
مائده به قدری شدید بود که نیاز به تزریق روزانه خون پیدا
کرد و پس از  28روز بســتری در بیمارستان و تحمل درد و
رنج بسیار ،پزشکان انجام عمل جراحی روی گردن وی را
تجویز کردند .آزمایش های اولیه برای انجام عمل جراحی
انجام شد و پزشکان درباره ریسک بسیار این عمل به بیمار
هشداردادندورضایتکتبیویمبنیبرانجامعملراالزم
دانستند .چند ساعت قبل از عمل جراحی ،گروه خادمان
بارگاه منور رضوی در اجرای طرح «زیر ســایه خورشــید»
ویژه دهه کرامت به بیمارســتان الزهرا (س) اصفهان می
روند و مائده پرچم ســبز حضرت امام رضا (ع) را می بوسد
و خود را با آن پرچم متبرک می کنــد و به حضرت امام رضا
(ع) متوسل می شود .مائده ،نوشــتن فرم مربوط به اعالم
رضایــت برای انجــام عمــل جراحــی را نیز با نــام حضرت
امام رضا (ع) آغاز مــی کند .قرار بود عمــل جراحی مائده
صبح  11ذیقعده مصادف با ســالروز میــاد حضرت امام
رضا (ع) انجام شــود که طبق معمول ،آزمایش های اولیه
قبل از عمل روی بدن وی انجام گرفت و در کمال ناباوری

پزشک مربوط اعالم کرد تغییراتی در بدن مائده به وجود
آمده و هیــچ عالیمی از بیماری دیده نمی شــود لذا نیازی
به انجــام عمل جراحی نیســت .بعــد از این اتفــاق و وجود
نشــانه هایی از شــفایافتگی ،پرونده مائده در کمیســیون
امور شــفایافتگان حرم مطهری رضوی مورد بررسی قرار
گرفت .این کمیسیون متشــکل از دو پزشک و دو روحانی
معتمد تولیت آستان قدس رضوی ،دو قاضی معتمد و سه
نفر از خدام حرم مطهر رضوی اســت و دبیــری آن بر عهده
معاونت اماکن و امور زائران آســتان قدس رضوی اســت.
در این بررسی ،زیارت پرچم متبرک حضرت امام رضا (ع)
توسط مائده ،انس ویژه مائده با سوره یاسین در مدت زمان
بستری در بیمارستان و توسل وی به حضرت امام رضا (ع)
در شب والدت آن امام معصوم به عنوان دالیل شفایافتگی
وی برای اعضای کمیســیون ثابت شــد .بعد از یک ســال
تحقیق کمیسیون امور شــفایافتگان در این زمینه و اثبات
شفایافتگی این بیمار ،امروز در حالی که وی در حرم مطهر
رضوی حضور داشــت ،نقاره هــای حرم مطهــر مدت 20
دقیقه به صدا درآمد و این شفایافتگی را بشارت دادند.

خبر
فرهنگی

آماده شدن مساجد برای میزبانی از معتکفان
در آســتانه فرا رســیدن ایــام پرفیــض اعتکاف ،مســاجد
شهرهای مختلف استان برای میزبانی از معتکفان آماده
می شوند .امسال نیز همچون سال های گذشته عالوه بر
حرم مطهر رضوی ،بسیاری از مســاجد خراسان رضوی
آماده برگزاری مراسم اعتکاف خواهد بود.

•ثبت نام در مسجد فاطمیه(س) مشهد

مسجد فاطمیه(س) در بولوار امامت از جمله مساجدی
است که طی سال های گذشته اقدام به برپایی این آیین
کرده است و امسال نیز میزبان معتکفان خواهد بود .این
مسجد در خیابان امامت  54واقع شــده و تا  25اسفند،
هر روز بعد از اقامه نمازهای عصر و عشاء ،از عالقه مندان

به شــرکت در این آیین ثبت نام انجام می شــود .مراســم
اعتکاف مســجد فاطمیه(س) بــه صورت رایــگان و ویژه
برادران خواهد بود.

•پیش بینی  2هزار معتکف در جوین

مساجد شهرستان های استان نیز خود را برای میزبانی
از معتکفــان آماده می کننــد .حجت االســام «کیوانلو»
مسئول تبلیغات اسالمی جوین در گفت وگو با خراسان
درباره برنامه های این شهرســتان در ایــام اعتکاف بیان
کــرد :پیش بینــی می شــود بیــش از دو هزار نفــر در ۲۰
مســجد این شهرســتان در ایام اعتکاف که با آغازین روز
های سال جدید مصادف شده است ،شرکت کنند.

بریده کتاب

دیالوگ

ننه :فقط یــک هنــر را باید یــاد بگیــری و آن هم تحمل
است ،تحمل.
تحمل چی ننه؟
مریم:
ِ
ننه :نگران آن نباش ،موضوع کم نمیآوری!...
هزار خورشید تابان –
نویسنده :خالد حسینی

فرانکی :تو حتی نمیشــناختیش ،ولی داشتی براش
گریه میکردی.
جانی :الزم نیست برای غمگین بودن
کسیو بشناسی ،بهش میگن همدلی...
فرانکی و جانی ()Frankie and Johny
کارگردان :گری مارشال

برترین های پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی تربت جام معرفی شدند

تجلیل از هنرمندان دیروز و امروز خطه جام
حقدادی  /پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی در روزهای ۲۰و۲۱
اسفند برگزار شد و با تجلیل ازسه پیش کسوت حوزه موسیقی مقامی و
معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
در این جشــنواره از تــاج محمدقاســم زاده ،کریم کریمــی و رحمت ا...
خدام احمدی سه هنرمند پیش کسوت تربت جام تجلیل شد .به گزارش
خراسان رضوی ،دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی تربت جام
درمراسماختتامیهجشنوارهگفت:ترویجفرهنگموسیقیاصیلمنطقه
در بین جوانان و نوجوانان،آشنایی با اصالت و مقام های منطقه با دیدن و
شنیدن اجراهای متفاوت هنرمندان و تجلیل از پیش کسوتان در زمینه
اهداف هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت جام از جمله اهداف
پانزدهمین جشنواره موسیقی مقامی بود.
شــهرا م فرهادی نیــا افزود :جشــنواره با شــرکت گــروه هــای هنری از
شهرستانهایاستانخراسانرضوی وگروههایمهمان درتاالرجامی
برگزارشد .جشنواره در دو بخش رقابتی شامل تک نوازی و تک خوانی و
در بخش غیر رقابتی گروه نوازی در رده سنی  ۱۲تا  ۱۸سال ۱۹ ،تا ۲۴
سال و  ۲۶تا  ۳۷سال برگزارشد .در این جشــنواره در رده سنی بخش
الف تک نوازی« ،کوثر حیاتی» مقام دوم و «بیتا غیاثی» و «صبا آســایی»
به طور مشترک مقام سوم را کســب کردند و هیئت داوران هنرمندی را
شایسته کسب رتبه اول ندانســت .همچنین دررده سنی ج تک نوازی،
محمدسلیمانی ،محسن علی بیگی ومحسن کریمی به ترتیب مقام اول
تا سوم را کسب کردند .در رده سنی «الف» تک خوانی نیز محمد حسن
زاده رتبه دوم و در رده سنی ب تک خوانی عباس اعظمی وعبدالرحمن
باطوری رتبه اول و دوم را کسب کردند .در رده سنی «ج» تک خوانی هم
امین برنا ،بیدا ...تیموری و حسین تندرو رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
در اختتامیه این جشــنواره گروه های هنری جوالن مهمان از شیروان،
فردای جام ،ژنده پیل به اجرای برنامه پرداختند.

در شصتمین «عصرانه داستان نویسان رضوی» رونمایی شد

«به صرف عصرانه»؛ 22داستان رضوی به قلم جوانان مشهدی
در شصتمین «عصرانه داستان نویسان رضوی»،
کتــاب «به صــرف عصرانه» شــامل  22داســتان
رضوی به قلم جوانان مشــهدی با دبیری ســعید
تشــکری رونمایی شــد .به گزارش به نشــر ،دبیر
علمی سلســله نشســت هــای عصرانه داســتان
نویسان رضوی در شصتمین جلسه این نشست،
با ابــراز خرســندی از رونمایی این کتــاب اظهار
کرد :بســیار خرســندم کــه این نخســتین کتاب
در روزهای پایانی ســال  97با کوشش بهنشر به
خروجی رسید .سعید تشکری ســپس با مروری
بر خاطرات ســال های جوانی اش گفت :اگر من
در سن و سال شما بودم و چنین اتفاقی برایم رخ
می داد شــاید خوشــبخت تر بودم ،مــا در دوران
جوانی مطالبه داشتیم اما کسی جدی نگرفت و
مجبور شدیم سال ها برای دل خودمان داستان
بنویسیم و بخوانیم در حالی که حضور شما در این
جلسات به معنای مطالبه است و می توانید بعد از
برگزاری  60جلسه به آن رویاهایی که قرار است
با هم بسازیم نزدیک تر شوید .تشکری با اشاره به
این که اکنون داده های این نشســت ها به برکت
حضرت رضا(ع) به روزهای شکفتن رسیده است،
یادآور شد :گمان می کنم با حضور در این جلسات
در یک رواق یا شبســتان حرم مطهر رضوی قرار

از فاطمــه کنعانی اســت« .گرســنه»« ،یک جفت
کیشکیلک»« ،یعقوبعلی و عذرا»« ،خورشید روی
نردبان»« ،گوش ُبر»« ،آقای هنکار»« ،هاتی برو»،
«خارجقسمتزندگی»«،غریو»«،تیسیچاآفرین»،
«فقط هشت قِران»« ،انیس»« ،بهانه»« ،صخره»،
«پرتره عشــق»« ،ســاغر»« ،محمدرضــا»« ،رها»،
«حرف های مگو»« ،مرا به خانه ام ببر»« ،حرکت»،
«پیراهن دعبل» عناوین داستان های این کتاب را
تشکیل می دهند.
داریم و بسیار خرسندم دفتر نخست کتابی که با
همکاری تمامی جوانان داســتان نویس رضوی
نوشته شده ،اکنون منتشر شده است.
کتــاب «بــه صــرف عصرانــه» در  176صفحــه با
دبیری ســعید تشــکری در دفتر اول شــامل 22
داســتان کوتــاه از نویســندگانی همچــون جواد
نعیمی ،دو داســتان از مونا بدیعی جــوان ،بتول
پادام با دو داستان ،فرزانه توابکی با دو داستان،
رضاخوشهبست،سهداستانازکوروشتشکری،
مریم رمضانی با ســه داســتان ،ام البنین ماهر با
دو داســتان ،طیبه ســیدی ،مریم فخریان ،زهره
جعفــرزاده ،نویــد ظریف کریمــی و دو داســتان

•دلم می خواهد برویم مسجد
گوهرشاد...

در یکــی از داســتان هــای ایــن اثــر بــا عنــوان
«احمدرضا» آمده اســت« :دلم می خواهد برویم
صحن ها و رواق ها را بچرخیم و تو برایم داستان
معماری شــان را بگویی .دلم مــی خواهد برویم
مســجد گوهرشــاد و تو نماز امام زمان بخوانی و
من یک دل سیر تماشــایت کنم .دلم می خواهد
سپیده دم دوشــنبه که اطراف ضریح را تمیز می
کنند خودم را بچســبانم به ضریح و بیســت سال
نبودنــت را گریــه کنــم .کاش زمان ،همــان جا،
روز تولد امــام رضا رو به روی ایــوان طال متوقف
می شد و.»...

در پیش نشست همایش بین المللی «فقه گردشگری» مطرح شد

درآمد گردشگری در ایران و دیگر کشورها؛  700میلیون دالر
در مقابل 2/3تریلیون دالر
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری خراســان رضوی گفت :گردشگری
مذهبــی قدیمــی تریــن و پــر رونــق تریــن نــوع
گردشگری است .به گزارش روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی« ،ابوالفضل مکرمی» در همایش
فقه گردشــگری با موضوع بررسی ظرفیت های
خراســان رضــوی در حــوزه گردشــگری حالل،
افــزود :عایدی کــه از گردشــگری نصیــب دیگر
کشورهای دنیا می شود  2.3تریلیون دالر است
وآن چه عاید ما می شود  700میلیون دالر است
که فاصلــه زیادی بیــن درآمد ما و دیگر کشــورها
وجود دارد .وی با بیان این که افراد زیادی عالقه
دارند برای گــردش به ایران بیاینــد ،اظهار کرد:
تالش می کنیم زمینــه ورود آن ها را فراهم کنیم
و با توجه به زیرســاخت هــای موجــود هیچ گونه
کمبود برای حضور گردشگران خارجی در استان
خراســان رضوی و مشــهد نداریم .مکرمی فر به
روند رو به رشــد تعداد زائران در کشــور و مشــهد
اشاره کرد و گفت :آمار ورود گردشگران خارجی
به ایران در ســال  95حدود پنج میلیون بوده که
اکنون به شــش میلیون نفر افزایش یافته اســت.
وی ادامــه داد :گردشــگران خراســان رضوی از
 20ملیت و بیشــترین این گردشــگران و زائران
عراقی هستند .مکرمیفر یادآورشد :گردشگری
مذهبــی کهن تریــن گردشــگری اســت و قبل از
این که افراد برای گردشــگری تاریــخ  ،فرهنگ و
طبیعت به سفر بپردازند گردشگری دینی وجود
داشته است .وی ادامه داد :گردشگری دینی نه
تنها در آســیا بلکه در اروپا نیز رواج داشته و هنوز
هم پــر رونق تریــن گردشــگری اســت .مدیرکل
میراث فرهنگی مشــهد ادامه داد :مشــهد نیز از
این گردشگران بی نصیب نیست و سال گذشته
پذیــرای  31.5میلیــون نفر گردشــگر داخلی و

ســه میلیون نفــر گردشــگر خارجی بوده اســت.
وی با بیان این که مهــم ترین مراکز مــورد عالقه
گردشــگران بعد از زیارت ،بازدید از جاذبه های
میراث فرهنگی اســت ،یادآورشد :با ورود اسالم
به ایــران معمــاری متاثــر از این هویت می شــود
و اهتمــام  ،اعتقــاد قلبــی و خالقیــت در بناهای
تاریخی بعد از اسالم به نمایش گذاشته می شود.

•ظرفیت های باالی ایران در زمینه
گردشگری حالل

در ادامه مراســم ،حجت االســام والمســلمین
«رحیم قربانی »دبیر علمــی همایش بین المللی
فقه گردشــگری نیز گفت :با وجود قدمت و رونق
گردشــگری مذهبی و حالل ،اتحادیه و تشــکلی
بیــن المللی برای گردشــگری مذهبــی و حالل
اسالمی وجود ندارد ،البته اکنون با حمایت های
پروفسور حیدری اســتاد دانشگاه تبریزمقدمات
ایجــاد اتحادیــه بیــن المللی گردشــگری حالل
فراهم شده تا به ســازمان  WTOارائه شود .وی
ادامــه داد :ظرفیت هــای زیادی در کشــورهای
اســامی به خصوص ایران در زمینه گردشگری
حالل وجــود دارد امــا هنــوز از عایدی ایــن نوع
گردشــگری کــم بهــره هســتیم و بایــد بــا کمک
دانشــگاهیان ایــن بخش توســعه پیــدا کند .وی
گفت :اگر چــه برخی نهادهــا اقداماتی در زمینه
گردشگری حالل دارنداماارتباطیارگانیک بین
این بخش ها وجود ندارد که امیدواریم دبیرخانه
دایمــی همایــش بیــن المللــی فقه گردشــگری
در این زمینــه بتواند موثر باشــد .وی با اشــاره به
جایــگاه گردشــگری در آموزه های دینــی اظهار
کرد :مستنداتی در قرآن و روایات وجود دارد که
می تواند مبنایی برای توسعه و ترویج گردشگری
باشــد ،خداوند به پیامبر می گوید که وقتی افراد
می خواهند به شهر ساالمی بیایند ما نه تنها باید

آن ها را بپذیریم بلکه باید امنیــت آن ها را تامین
کنیم ،این ها مســتنداتی برای جذب گردشــگر
خارجی است.

•در میراث داری گردشگری کوتاه
آمده ایم

همچنیــن حجت االســام والمســلمین« محمد
حســین مهدوی مهر» رئیس جامعــة المصطفی
العالمیــه مشــهد بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای
گردشــگری دینــی در ایــران و به ویژه خراســان
رضوی گفت :در برخی کشــورهای دنیا نداشته
های خود را به خوبی معرفی می کنند اما بسیاری
از داشــته های گردشــگری ما به خوبــی معرفی
نشــده اســت .وی ادامــه داد :در میــراث داری
گردشــگری کوتــاه آمــده ایــم و در طــول تاریخ،
داشــتن منابع نفتی باعث شــده تا از ایــن ثروت
غفلــت کنیم .مهــدوی مهــر افزود :گردشــگری
حــال یکــی از جذابیــت هــای گردشــگری در
کشورهایی است که غرق در فساد هستند و از این
نوع گردشگری سود اقتصادی می برند در حالی
که مــا از برترین جاذبه های این نوع گردشــگری
برخورداریم اما از ظرفیت هــای آن بهره چندانی
نمی بریم .مهدوی مهر تصریح کرد :ما در مشهد
نماینده سازمان ملی حالل هستیم و در این زمینه
می توانیم همکاری وســیعی با میــراث فرهنگی
و گردشگری استان داشته باشــیم و از این طریق
با توجه به هویــت دینی و مذهبی شــهر در جذب
زائران از کشــورهای مختلف موثر باشیم .شایان
ذکر است این همایش با همکاری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری خراسان
رضوی و جامعة المصطفی العالمیه مشهد برگزار
شــده و بیش از  150نفر از عالقه مندان ،فعاالن
حوزه گردشــگری و طــاب علــوم دینــی جامعة
المصطفی العالمیه در آن حضور داشتند.
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اهمیت نقش آفرینی و به کارگیری
ظرفیت های بخش خصوصی برای
بهبود محیط کسب و کار

اقتصاد ایــران طی مــاه های اخیــر از مشــکالت عدیده
ای رنج می برد و بــا چالش های گوناگونــی همچون بی
ثباتی و نوســان در بازارهای مالی مواجه شــده است که
به تبــع آن تاثیرش را بر حوزه کســب و کار نیز شــاهدیم.
این نوســانات و بی ثباتی ها در چرخه مالی و کسب و کار
باعث شده است که فعالیت های اقتصادی دچار اختالل
شوند .مقررات زاید و گسترده ،ضرورت کسب مجوزهای
مختلف ،تعدد بازرســی ها و موازی کاری دستگاه ها در
این بخش و اعمال سلیقه های گسترده ماموران دولتی از
ویژگی های محیط کسب و کار کشورمان است که نتیجه
این معضالت ،طوالنی شــدن زمان شــروع یک کســب و
کار جدیــد و اختــال در رویــه فعالیت کســب و کارهای
قدیمی است.
بسیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه بخش های خصوصی
و غیردولتی بــا انتقــاد از وضعیت فضای کســب و کار بر
تــاش حداکثــری برای بهبــود شــرایط کســب و کار در
کشــورمان تاکید دارند .این شــرایط موجب شــده تا هم
اکنون بهبود فضای کســب و کار با توجــه به چالش های
پیش روی اقتصاد کشــور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل
شود .یکی از روش هایی که می تواند کمک قابل توجهی
به رفع بعضی از این مشــکالت باشد ،اجرای کامل طرح
دولت الکترونیک اســت کــه توســط وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در دســت تهیه بوده است و انتظار می
رود با سرعت بیشتری نهایی و اجرایی شود.
اما باید اذعان کنیم که به رغم تمامی تالش های صورت
گرفته برای بهبود فضای کسب و کار و اجرای قوانین این
حوزه ،به نظر می رسد همچنان توفیق آن را نیافته ایم تا
بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری
و کسب و کار در کشورمان را فراهم کنیم و برای رسیدن
به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شــاخص فضای
کســب و کار ،فراهــم کردن این زیرســاخت هــا اجتناب
ناپذیر است .حذف یا اصالح برخی قوانین دست و پاگیر
که ســم مهلک و ضربه آخر به بدنه تولید اســت ،تسریع و
تســهیل نحوه تزریق اعتبارات و تسهیالت به بخش های
تولیدی ،کاهش بوروکراسی های اداری و اصالح نظام
مدیریتی ناکارآمد که در بســیاری مواقــع بیش از تحریم
های خارجی برای تولید داخلی خطرناک بوده ،از جمله
اقداماتی است که باید در این زمینه صورت بگیرد.
در واقــع دولت باید بــا رفع موانــع کســب و کار و کاهش
بوروکراســی اداری ،بســتر را بــرای ورود کارآفرینان به
عرصــه فعالیت هــای اقتصادی مهیــا کرده و بــه ارتقای
رشــد اقتصادی کمک کند .این فراینــد روحیه نوآوری،
ریســک پذیری و بهره گیری از روش های نوین در تولید
توســط افراد خالق و ارتقای رشــد اقتصادی را تضمین
می کند .اصالح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون
کار و تامین اجتماعی ،مالیات ،تصویب قوانین پشتیبان،
قانون تجارت و به ویــژه قانون بهبود فضای کســب و کار
با شــفافیت و صراحــت تمام (بــه گونه ای کــه از هر گونه
برداشت سلیقه ای جلوگیری کند) ،گام های ضروری و
مکمل برای بهبود فضای کسب و کار کشورمان به شمار
می آیند .ناگفته نماند قانون بهبود محیط کسب و کار با
توجه به شرایط زمانی و مکانی و نیز ظرفیت ها و نیازهای
امروز و آینــده جامعه ایران ،مســتلزم بازنگــری دوره ای
است ،اما با توجه به شرایط فعلی کشور ،در صورت اجرای
صحیح و استفاده مناســب از ظرفیت های آن ،می تواند
نقش موثری را در رشد و توسعه اقتصاد ملی ایفا کند.
ذکــر این نکتــه نیز ضــروری اســت که بخــش خصوصی
ظرفیت زیادی بــرای حل و فصل مشــکالت اقتصادی و
مشارکت در سیاست گذاری و پیشبرد اصالحات دارد؛
چرا کــه اوال بخش خصوصــی بهتر از هرکس مشــکالت
خود را می داند ،همچنین تشکل های بخش خصوصی
در این زمینه ،اجرای سیاســت های مصــوب را ضمانت
می کنند؛ زیــرا منافع شــان به اجــرای این سیاســت ها
گــره خــورده اســت .البتــه ناگفته نمانــد الزمــه تصمیم
ســازی درســت و کم خطا و همچنین کاهش بخشــی از
مســئولیت های دولت ،اســتفاده از ظرفیت های بخش
خصوصی است.
بدون چنین تعاملی تصمیمات دولت ریشــه در نیازهای
اجتماعی نخواهد داشــت و از این رو اثربخشــی آن فوق
العاده محدود خواهد بود .مجلس شــورای اسالمی نیز
به سهم خود در این مسیر همراهی الزم را خواهد داشت
و عالوه بر پاالیش قوانین و مقررات موجود ،کار نظارت بر
اجرای قوانین و کنترل روندها و رویه ها را دنبال می کند.
در جمع بندی این بحــث باید بار دیگر متذکر شــویم که
محیــط کســب و کار در کشــورمان همچنــان بــا چالش
ها و مشــکالت متعددی روبه روســت که به طــور قطع بر
روند جذب ســرمایه گذاری و حفظ منابع در این بخش،
اثرگذار است.
از ایــن رو ،بــرای انجــام اصالحــات اساســی در محیــط
کسب و کار چاره ای نیســت جز مدیریت منافع متعارض
میان کنشــگران اقتصادی از یک ســو و میان کنشگران
اقتصادی و دولت از سوی دیگر .به عبارت دیگر ،باید در
فرایندی مستمر منافع متعارض شناسایی شوند و برای
مدیریــت آن تدابیــری اتخاذ شــود .هم اکنون برجســته
ترین و ملموس ترین مقررات دســت و پاگیر برای فعاالن
اقتصــادی در ایــران ،مجوزهــای متعــدد بــرای شــروع
کســب و کار و پیچیدگــی و زمان بر بــودن فرایند گرفتن
مجوزهاست .در واقع کاهش بار مقررات نه تنها می تواند
اسباب فعالیت کسب و کارها و تسهیل فعالیت های آنان
را فراهم سازد ،بلکه بسترساز کاهش هزینه های دولت
نیز خواهد بود.
در واقع تــاش دولت بــرای کاهش بار مقــررات ،تامین
کننــده منافــع همــگان ،اعــم از بخــش دولتــی و بخش
خصوصی است.

