با هم در یک مسیر ،کنارهم نه رو در روی هم
هانی فیصلی – مدیر مسئول نشریه
چهل سال از ایستادگی ،استقالل و اقتدار کشور میگذرد ،چهل سالی که سرتاسر آن به اشکال گوناگون مورد اهداف
دشمنان قرار گرفته است .کاشت بذر کینه و نفاق در اوایل انقالب ،ترورهای سریالی و گسترده ،جنگ تحمیلی،
سعی در انزوا قرار دادن و تحریم های سنگین همگی گام های مهم دشمنان در راستای فروپاشی و شکست نظام و
ملت ایران بوده است.
در تمامی این اقدام ها اما اثرات اقتصادی به وضوح قابل مشاهده بود ،همه می دانند که جنگ های داخلی و به ویژه
خارجی چه هزینه های هنگفتی بر اقتصاد کشور می گذارد ،از سوی دیگر انزوا و محدودیت ،توان اقتصادی و
تجاری یک کشور را از کار میندازد .تمامی این مراحل با سربلندی سپری شد  .حتی گام های اولیه تحریم نیز
نتوانست لرزه ای بر پایه های انقالب بیندازد؛ اما حمالت اقتصادی اخیر و تحریم های یک جانبه و گسترده آمریکا
و متحدانش بی شک سخت ترین و دشوارترین دوره اقتصادی انقالب اسالمی را برجای گذاشته است .دورانی که
بی شک بازهم با اقتدار و صالبت از دریای متالطم رکود و تورم به ساحل آرامش و ثبات خواهد رسید.
اما پیش نیاز این پیروزی اتحاد ،همبستگی ،همکاری و هماهنگی است.
همه خوب میدانیم که پیش قراوالن این جنگ مهم کشور در عرصه های اقتصادی ،فعاالن بخش خصوصی خواهند
بود و اکنون در آستانه ی انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور نقش این قشر از جامعه
به هیچ وجه قابل انکار نخواهد بود.
برخورد سالیق مختلف با نگرش های متفاوت از اصول غیر قابل اجتناب ،در عرصه های انتخاباتی است و اصوال
همین اختالف نظرها و تضادها است که مسیر توسعه و پیشرفت را همواره باز نگاه داشته و برخورد عقاید را در
جهت بهبود وضعیت قرار میدهد .در انتخابات آتی پارلمان بخش خصوصی نیز نمیتوان از اختالف نظرها و سالیق
و جناح بندی ها اجتناب نمود .اما فارق از هر نتیجه ای و پس از تعیین نمایندگان بخش خصوصی در عرصه های
اقتصادی کشور ،لزوم پرهیز از جناح بندی  ،سیاسی بازی و کینه و دشمنی های سلیقه ای به ویژه در دوران سخت
تحریم های اقتصادی ضروری و مهم به نظر میرسد.
پس از گذر از پل انتخابات ،تداخل اندیشه ها و عجین نمودن سالیق را باید جایگزین تقابل و تضاعد آنها نمود.

کشور ما در شرایطی نیست که با ایجاد تنش های سیاسی در فضای اقتصادی توان مبارزه با اهرم های سنگین
تحمیل شده در چرخ دنده های تحرک بخشی موتور اقتصاد را داشته باشد .نیاز مبارزه با دشمنان در این شرایط
همراهی و همیاری با هم در یک مسیر ،کنار هم و نه رو در روی هم است.
در این بین نمایندگان برگزیده فعاالن اقتصادی نیز باید عالوه بر اخالق مداری و ترجیح منفعت جامعه بر مصلحت
خویش موارد مهمی را در اولویت کاری خویش قرار دهند:
 تبیین و تعیین برنامه های کارشناسی و پژوهشی قابل کاربری جهت پیشنهاد به دولتمردان جهت گذر ازدوران تحریم با کمترین آسیب اقتصادی به اقشار مختلف جامعه
 همراهی و همکاری با دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی ترسیم شده برنامه های پنج ساله و توسعه کشور ب هره از ابزار کاربردی و موثر بازاریابی و فروش جهت افزایش حداکثری میزان تولید و تجارت و تداومچرخش چرخ های اقتصادی کشور
 فعال نمودن بیشتر و بهینه تر کمیته ها و کمیسیون های تخصصی در مسیر بهبود پیمایش راه توسعهاقتصادی و حفط و کنترل شاخص های مهم اقتصادی
 فراهم نمودن بستر الزم جهت حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین توسعه حضور کاالهای ایرانی دربازارهای جهانی با بهره جستن از ابزارهای رایزنی و بازاریابی اقتصادی
 تالش در کسب و اعتالی جایگاه مختص بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تثبیت نقش اتاق بازرگانیو فعاالن بخش خصوصی در چرخه اقتصادی با تقویت عملگرائی به اصل  44قانون اساسی و واگذاری
اقتصاد از سوی دولت به بخش خصوصی
اتاق خرمشهر نیز فارق از هر نتیجه انتخاباتی بی شک مسیر خویش را در جهت اعتال و بهبود شرایط اقتصادی
کشور و منطقه قرار خواهد داد و در این راه از هر تالشی دریغ نخواهد نمود.
بررسی معضالت ،رفع مشکالت و نواقص ،بهبود فضای فعالیتی ،توسعه زیرساختی ،گسترش تعامل ،بهبود بستر
تجاری و صنعتی ،همگی بی شک از اولویت های منتخبین اعضای اتاق خرمشهر در دوره آتی خواهد بود.
رئوس برنامه ای که یقینا با اتحاد ،همدلی و یکدستگی پس از فضاهای انتخاباتی معمول قابل حصول خواهد
بود .ما همگی برآنیم تا با یکپارچگی و همدلی گامی در بهبود فضای کسب و کار ،رونق تولید و توسعه
تجارت در خرمشهر قهرمان برداریم.

