محسه خليلي صىعتگر مداراجً با سابقه شرايط ريز اقتصاد را تحليل كرد

يحدت وظر اركان تصميمگيري با ديلت شرط عبًر از بحران

دٍضٌثِ  ۰۱خشداد ۱۳:۹۰ - ۰۹۳۱

"ػذم ّوسَيي ٍ ٍحذت ًظش تا دٍلت تشاي حل هسالِّا ٍ هطكالت دس تواهي اسكاى ًظام
تصوينگيشي يكي اص هحذٍديتّاي دٍلت فؼلي تشاي تشعشف كشدى هسايل است كِ تايذ دس ايي تاسُ
ًَػي تحَل پذيذاس ضَد" .
هحسي خليلي سييس ّيات هذيشُ اًجوي هذيشاى صٌايغ دس هجوغ ػوَهي ايي اًجوي ضوي تاكيذ تش
ًكتِ ياد ضذُ تشخي اص هحذٍديتّاي دٍلت سا ًيض تشاي حل چالصّا يادآٍس ضذ .ايي صٌؼتگش لذيوي
ايشاًي كِ تِ هذاساجَيي اضتْاس داسد ٍ دس دادى ساُحل ٍ تَصيِ تِ ّوِ دٍلتّا ّوَاسُ پيطگام تَدُ
است هيگَيذ :هصشف سشاًِ تاالي اًَاع اًشطي دس ايشاى دس همايسِ تا هيضاى تَليذ ًاخالص داخلي،
ًاكاسآهذي ٍ كسشي ًظام پشداخت ياساًِ ًمذي ،كوثَد آب ٍ هطكالت هحيظ صيستي ،تْشٍُسي پاييي
تٌگاُّاي تضسگ تَليذي ٍ سلاتتپزيشي ًاكافي تَليذات ايشاًي دس سلاتت تا تَليذات هطاتِ خاسجي،
سًٍذ كاٌّذُ تماضاي هلي ٍ تخص سسوي تضسگ ٍ ٍجَد ًْادّا ٍ تٌگاُّاي ضثِدٍلتي اص ديگش
هحذٍديتّاي دٍلت تشاي حل هسايل التصاد ايشاى است.

ٍي دستاسُ الذامّاي دٍلت تشاي حل هسايل التصادي ٍ صٌؼتي ٍ سياسي تِ چٌذ ًكتِ صيش اضاسُ كشد:
 الذام هْن ٍ تاسيخي دٍلت ٍ سايش هسٍَالى هحتشم دس حل هسالِ هٌالطِ ّستِاي ٍ ًيض حضَسهماهات ٍ فؼاالى التصادي كطَسهاى دس كطَسّاي اسٍپايي ٍ هجاهغ تييالوللي
 كٌتشل تَسم ٍ كاّص آى اص  ۰۱دسصذ سالّاي  ۳۹ ٍ ۳۰تِ  ۰۹دسصذ دس سال گزضتِ ٍ ٍػذُ تكسلوي ضذى آى ،تاليواًذى تؼضي هطكالت ًاضي اص تحشينّا ٍ ًيض سمَط ليوت ًفت ٍ دسآهذّاي ًفتي
دٍلت تِ يكسَم تا يكچْاسم تين لَي التصادي دٍلت ٍ ٍجَد هطاٍساى تادسايت دس ايي حَصُ كِ
اهكاى تشًاهِسيضي ٍ هماتلِ تا هطكالت سا تِ دٍلت دادُ است.
اص ًظش خليلي دس حال حاضش چٌذ چالص تش سش ساُ التصاد تِ ضشح صيش ٍجَد داسد:
 كاّص دسآهذّاي دٍلت تا تَجِ تِ تذاٍم ليوت پاييي ًفت. هحتاط ضذى تاًكّاي جْاًي ٍ سشهايِگزاساى دس اػغاي ٍام ٍ تسْيالت ٍ سشهايِگزاسي دسكطَسّاي هختلف.
 حجن ػظين ًمذيٌگي (حذٍد ّ ۰۱۱۱ضاس هيلياسد تَهاى) كِ هيتَاًذ تشّن صًٌذُ ثثات التصادي تاضذ(تِ لَل دكتش ًيلي ايي حجن ًمذيٌگي ّوچَى توة ساػتي است).
 ًاكاسآهذي ًظام تاًكي تِ سثة تذّيّاي دٍلت ٍ ًيض علةّاي غيشلاتل ٍصَل ٍ ًيض هَسساتغيشهجاص پَلي ٍ ...تِ عَس كلي تٌگٌاي هالي.
 تحشاى اضتغال حذٍد  ۹هيليًَي دس حال حاضش ٍ ٍسٍد  ۰.۱هيليًَي فاسؽالتحصيالى تِ تاصاس كاسظشف  ۹تا  ۹سال آيٌذُ ٍ ًشخ تيكاسي  ۰۴دسصذي جَاًاى صيش  ۹۱سال ٍ  ۴۲دسصذي تيكاسي صًاى ٍ
ًشخ  ۰۱هيليَى ًفش جوؼيت غيشفؼال (تِ گفتِ دكتش ًيلي توة ساػتي ديگشي است تشاي التصاد ٍ اهٌيت
كطَس).
 -كوثَد تماضا تشاي سثة كاّص دسآهذّاي خاًَاسّاي كطَس.

 سضذ پاييي التصادي (سال گزضتِ حذٍد يك دسصذ ٍ هياًگيي  ۰۱سال كطَس حذٍد  ۹.۱دسصذ) .دسًتيجِ كاّص سشهايِگزاسيٍ ،اسدات غيشلاًًَي ٍ لاچاق ،فساد ،كوثَد آب ،تحشاىّاي هحيظ صيستي ٍ
تِ عَس كلي ًاهٌاسة تَدى فضاي كسة ٍ كاس.
سييس اًجوي هذيشاى صٌايغ ًياصّا ٍ ضشٍستّاي تَسؼِاي تشاي خشٍج اص تحشاىّا سا تِ ضشح صيش
داًست:
 ايجاد گفتواى هلي هسالوتآهيض ٍ ّوثستگي هلي. تذاٍم ثثات ٍ استماي ثثات تخطي تِ التصاد ٍ كاّص ًااعويٌاًي (ًشخ اسص ،هاليات ،تؼشفِّا ٍ)...«آصادساصي التصادي» ٍ «خصَصيساصي» تِ ػٌَاى ضشٍستّاي ايجاد «فضاي سلاتتي» دس التصاد.
 حاكويت خَب ) ٍ (Good governanceهَلفِّاي آى ّوچَى ضفافيت ،پاسخگَيي ٍ ٍ ...دسٍالغ تْثَد ًظام تذتيش كطَس
 تمَيت تخص خصَصي ٍ لشاس دادى تٌگاّذاسي تشػْذُ تخص خصَصي تؼاهل پايذاس ٍ هتَاصى تا جْاى ،اص عشيك تٌَع هحصَل ٍ تٌَع جغشافياي تجاست خاسجي تاهيي هالي كاسا تجْيض ٍ تخصيص هغلَب سشهايِ اًساًي ٍ تِكاسگيشي داًص دس التصاد ًظام هَثش هماتلِ تا فمش اص عشيك ٍجَد ًظاهات تاهيي اجتواػي كاسآهذ ٍ صٌذٍقّاي تاصًطستگيتَاًوٌذ
خليلي اهكاًات دٍلت تشاي حل چالصّا سا تِ عَس خالصِ تِ ضشح صيش يادآٍس ضذ:
 پطتَاًِ هشدهي ٍ افضايص اهيذ تِ آيٌذُ كِ دس دٍ اًتخاتات اخيش هجلس ٍ ضكلگيشي هجلس تَاًوٌذآتي كِ هيتَاًذ تِ تمَيت دٍلت تياًجاهذ.
 -افضايص اػتثاس تييالوللي.

 ٍجَد سشهايِ اًساًي ٍ ًيشٍي تحصيلكشدُ جَاى ٍ هطتاق كاس ٍ فؼاليت تَاى صشفِجَيي اًشطي هٌاتغ خَب اًشطي ٍ هَاد هؼذًي ٍ هَلؼيت كنًظيش جغشافيايي ٍ... ًاكاسآهذي ٍ كسش ًظام پشداخت ياساًِ ًمذي كوثَد آب ٍ هطكالت هحيظ صيستي تْشٍُسي پاييي تٌگاُّاي تَليذي ٍ تَليذ هحصَالت تا سلاتتپزيشي پاييي تخص غيشسسوي تضسگ ٍ ضثِدٍلتي ّا -ضؼف تماضاي داخلي

خليلي يظايف تشكل ها در همراهي ي همكاري با ديلت براي حل مسايل ي مشكالت را در چىد وكته زير
خالصه كرد:

 تا تَجِ تِ ايٌكِ تْثَد ٍضؼيت ٍ خشٍج اص تحشاىّا ٍ هطكالت تذسيجي ٍ آسام خَاّذ تَد ٍ اًتظاستحَل تضسگ ٍ آًي سا ًويتَاى داضت لزا تايست دس جْت هذيشيت هغالثات ٍ اًتظاسات اػضا ٍ ًيض
سايش فؼاالى صٌؼتي ٍ حتي ػوَم جاهؼِ دس حذ همذٍسات ٍ اهكاًات اص دٍلت تَلغ هطاسكت فؼاالًِ
داضت.
 استماي تَاى كاسضٌاسي ٍ تجْيض هٌاتغ الصم تشاي فؼاليتّاي تيطتش ٍ اسايِ گضاسشّاي ّش چِكاسضٌاسيتش تِ دٍلت هحتشم
 ايجاد فضاي ّش چِ تاصتش ٍ آصادتش دس فضاي دسٍى تطكلي ٍ فشاّن آٍسدى اهكاى توشيي دهَكشاسيدس دسٍى تطكل جْت استماي ايذُّا ٍ ػولكشد ٍ فؼاليتّا تا استفادُ اص خشد جوؼي .تِ ّش حال
تطكلگشايي ًِ فمظ يك تكٌيك تلكِ يك ٌّش استٌّ .شي كِ دس عي آى ضخصيت ،رٌّيت ٍ الگَّاي
سفتاسي اًساىّا دچاس تحَل هثثت هيضَد ٍ ّنافضايي ًيشٍّا دس سغَح هلي سا اهكاىپزيش هيساصد.

