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عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید

و دومسال چهل

www.amsiran.com
مهندس محسن خلیلی:
چینیهمه باید مقابل دسیسه

ترین نهاد مدنی علیه قدیمی
خصوصی بایستندبخش

همین صفحه 

برگزاري نشست مشترك 
دبیران و مدیران اجرایی

شعب و دفاتر انجمن، دبیرکل 
1401و مدیران انجمن در سال 

3صفحه 

با عنوان نگاهی189گزارش شماره 
1401به اهم پیام هاي قانون بودجه سال 

براي فعاالن اقتصادي منتشر شد
:در این گزارش می خوانید

آن چیزي که براي بخش خصوصی داراي اهمیت         
است عبارتند از میزان سرمایه گذاري پیش بینی           
شده  از طریق شرکت هاي دولتی براي افزایش            
ظرفیت تولید در حوزه هاي مختلف از جمله نفت،         
گاز و پتروشیمی فوالد و معدن و ...، میزان سرمایه          
گذاري در زیرساخت هایی براي تسهیل سرمایه          
گذاري مانند حمل و نقل و آب و برق و یا سیاست       
گذاري هایی براي جذب و هدایت سرمایه هاي           
خرد و سرگردان جامعه و هدایت آن به سمت             

تولید و خدمات با ارزش افزوده باال است.
عالوه بر این نوع هدف گذاري ها، بودجه هاي            

-سنواتی سازوکار تخصیص همین منابع، نظام فنی      
اجرایی و نوع تکنولوژي و نحوه مدیریت              
تکنولوژي را با شناسایی ضمنی ذي نفعان در             
دستور کار قرار می دهد که  تجویز نرخ هاي              
مالیاتی، نرخ تسعیر ارز، عوارض و حقوق گمرکی         
و نرخ هاي حامل هاي انرژي و همین طور               
نهادهایی مانند بازار سرمایه، بانکها و نهادهاي           
تکنولوژیک از جمله آن هاست و همین بخش از           
نظام بودجه ریزي است که به چالش جدي بین            

مجلس، دولت و بخش خصوصی تبدیل می شود. 
مندان و اعضاي محترم براي مطالعه و بهره          عالقه

توانند به پایگاه اینترنتی انجمن به          برداري می 
مراجعه نمایند.www.amsiran.comآدرس

دقیقه 30و  16دیدار نوروزي انجمن در ساعت        
عات جتمافروردین ماه در سالن ا     29روز دوشنبه   

انجمن با حضور جمعی از اعضاي انجمن برگزار          
گردید. در این نشست که به صورت همزمان از            

گردید، طریق صفحه اینستاگرام انجمن پخش می        

جناب آقاي مهندس خلیلی رییس هیات مدیره           
انجمن در جایگاه حضور یافتند و به اعضا خوشامد         

-گفتند. سپس آقاي مهندس نصراله محمدحسین        
فالح عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در          

مورد اشاره نمودند:2هاي کوتاهی به صحبت
ها از مطرح شدن موضوع بازسازي         بعد از سال   

انجمن و تقاضاي اعضا، در اواخر سال گذشته            
بازسازي انجمن شکل گرفت. انجمن مدیران صنایع       

سال 40عضو در طی بیش از       2000با بیش از    
فعالیت صادقانه و جسورانه و با گستردگی             

ها و کارهاي تحقیقاتی در تمامی      ها، گزارش نوشته
ها و فارغ از مشی سیاسی فعالیت کرده            دولت

هاي انجمن نبود به نظر من        است و اگر تالش    
وضع بدتر از این که         

شد. انجمن باید   هست می 
داراي شأن و منزلتی        
آبرومندانه داشته باشد و     
کار مهمی که سال گذشته     

انجام شده این است که دست به نوسازي زدیم.          
اینجا انجمن ماست و باید باور کنیم که در              

اي کشوري که تحذب خیلی به دهان و مزاق عده        
آید، تنها و تنها راه دموکراتیک براي        خوش نمی 

ها  ها و تشکل  توسعه کشور در همه ابعاد انجمن      
هستند.

ما مدیران مجبوریم از طریق بنیادهاي عمومی و          

دیدار نوروزي انجمن مدیران صنایع

محسن خلیلی، پدر صنعت ایران معتقد اسـت:  
علیه اتاق ایران چینیهمه باید در مقابل دسیسه

خصوصی بایستند و اجازه عنوان خانه بخشبه
ترین نهاد مدنی بخش خصوصی ندهند قدیمی

هـاي  هاي خاص گروهکشور دستخوش انگیزه
مغرض شود.

محسن خلیلی عراقی پدر صنعت ایـران بـا       
اي علیه اشاره به طرح شایعات نادرست رسانه

یافته از چنـد  اتاق ایران که به صورت سازمان
روز قبل آغاز شده گفت: بر همه واجب است  

مهندس محسن خلیلی
مطرح کرد:»اتاق ایران آنالین«وگو با ریاست هیات مدیره انجمن مدیران صنایع  در گفت

ترینعلیه قدیمیچینیهمه باید مقابل دسیسه
خصوصی بایستندنهاد مدنی بخش

ها به حمایت اتاق ایران چینیعلیه این دسیسه
ترین نهاد مدنـی  بیایند و اجازه ندهند قدیمی

هاي خاص بخش خصوصی دستخوش انگیزه
هاي مغرض شود.افراد و گروه
وگو با اتاق ایران آنالیـن ادامـه     او در گفت

داد: اتاق ایران خانه بخش خصوصی است و  
محل مقدسی است. هر کسی علیه اتاق اقدام  
کند در واقع علیه مصالح ملی، اقتـصـاد و     

4ادامه در صفحه 

2ادامه در صفحه 
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ودومسال چهل 

www.amsiran.com

اخبار شعب
نظرخواهی از اعضاي انجمن 

مدیران صنایع در مورد مشکالت و 
موانع قانونی واحدهاي تولیدي، 

هاي در خصوص دستورالعمل
سازمان تامین اجتماعی

معاونت اقتصادي ریاست جمهوري در نظر دارد       
مشکالت و موانع قانونی واحدهاي تولیدي، در        

هاي سازمان تامین       خصوص دستورالعمل   
حداکثر «قانون  11اجتماعی در ارتباط با مواد       

استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و            
قانون 40و ماده    »حمایت از کاالي ایرانی     

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام           «
اقدام نموده و اعالم نماید. »مالی کشور

چنانچه عدم انطباقی در این خصوص از سوي         
معاونت حقوقی ریاست جمهوري اعالم شود،        
سازمان تامین اجتماعی موظف است بالفاصله        

هاي خود اقدام نموده    نسبت به اصالح بخشنامه   
-و از گرفتن اقرار از واحدهاي تولیدي در فرم         

هاي مرتبط با این سازمان براي مقررات              
فراقانونی جلوگیري نماید.

لذا خواهشمند است در مورد ارسال مشکالت و        
موانع قانونی واحدهاي تولیدي در رابطه با           

هاي سازمان تامین اجتماعی و         دستورالعمل
نظر انطباق آن با مواد قانونی یاد شده اعالم           

فرمایید.
25لطفاَ نظرات خود را حداکثر تا تاریخ              

فروردین ماه از طریق ایمیل:
anjoman.modiran@yahoo.com

و یا واتساپ    88839641و یا شماره فکس       
به انجمن ارسال نمایید.09120702036

نظرخواهی از اعضاي
و احصاء مدیران صنایعانجمن 

مشکالت بخش تولید و صنعت
هاي انجمن در سال      در راستاي تعیین برنامه     

، انجمن در نظر دارد مشکالت بخش تولید        1401
هاي مختلف از جمله      و صنعت را در حوزه      

مشکالت ارزي و بانکی، مشکالت کار و تامین         
اجتماعی، مشکالت بازرگانی و... را احصا نماید       

ها، با بررسی در جلسات و       و ضمن پیگیري آن   
هاي کارشناسی   هاي کارشناسی گزارش    کمیته

گیر تهیه نماید. جهت ارائه به نهادهاي تصمیم
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را از        

anjoman.modiran@yahoo.comطریق ایمیل

و یا واتساپ    88839641یا شماره فکس     و  
به انجمن ارسال نمایید.09120702036

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
اعالم مشکالت شرکت آذرنهامیـن فـوالد     -

شرق واقع در شهرك صنعتی بینالود جـهـت     
پیگیري و مکاتبه با انجمن مدیران صنایع در   
خصوص مشکالت شرکت مذکور در تاریـخ  

1400/11/9
اعالم فرایند و نتیجه پیگیري انجمن تـهـران   -

در ارتباط با مشکل شرکت آذرنهامین فـوالد    
1400/11/12شرق در تاریخ 

جلسه بررسی موضوع هاي مرتبط با حـوزه  -
هاي صنعت و معدن با حضـور فـرمـانـدار       
شهرستان و معاون عمرانی فرمانداري، مـدیـر   

هاي صنعتی نیشابور و دبـیـر     شرکت شهرك
انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور و ریـیـس   

1400/11/30اداره صمت نیشابور در تاریخ 
هاي پـخـش و     اعالم ضرایب سود و هزینه-

توزیع کاال به واحدهاي صنعتی در تـاریـخ     
1400/12/9

نظر و اعالم نتایج حاصل از واگـذاري  تبادل-

سـازي در    زمین جهت شهرك صنعتی قطعه
هاي صنعـتـی   نیشابور با مدیر شرکت شهرك

1400/12/18نیشابور در تاریخ 
برگزاري جلسه ستاد تسهیل و رفع موانـع  -

تولید شهرسـتـان زبـرخـان در تـاریـخ             
1400/12/21

جلسه با نماینده انجمن حسابداران خـبـره   -
ایران و سرپرست حسابرسی در جـامـعـه        
حسابداران رسمی ایران در ارتـبـاط بـا          
چگونگی همکاري با صنایع و واحـدهـاي     
صنعتی نیشابور و ارائه خدمات حسابرسی و 

حسابداري و مشاوره مالیاتی
درخواست شرکت عطار الکتریک خراسان -

1400/11/16-186در ارتباط با نامه شماره   
ارسالی انجمن به واحدهاي تولیدي شهرستان 
در ارتباط با افزایش تعرفه گـاز مصـرفـی      
شرکت مذکور که بر مبناي تعرفه پتروشیمـی  
محاسبه شده است جهت پیگیري و اقـدام      

الزم.

اشتغال عمومی اقدام کرده است.
خلیلی با تاکید بر اینکه طرح هرگونه اتـهـام     
بدون مبنا و سندیت علیه اتاق ایران، گـنـاهـی    

هاي نظارتی و قـوه    بزرگ است گفت: دستگاه 
قضاییه نباید به سادگی از کنار این مـوضـوع     
عبور کنند. چرا که بخش خصوصـی آنـقـدر       
جایگاه بلندي در اقتصاد کشور دارد که نبایـد  
به این سادگی ساحت آن مخدوش و مـورد      
اتهام قرار بگیرد. حتی اتاق ایران به نمایندگـی   
از بخش خصوصی آنقدر مهم است که جا دارد 

اي هرگونه اقدام علیـه  مجلس در قالب مصوبه
اتاق ایران را جرم تلقی کند.

او با بیان اینکه این حرف به معناي موافقت بـا  
غیرشفاف بودن مناسبات مالی در اتاق ایـران    
نیست ادامه داد: بخش خصوصی واقعی، شاید  

تنها بخش اقتصادي کشور بـاشـد کـه از        
شفافیت استقبال کرده و میکند. به همین دلیل  
هم رئیس اتاق بعد از طرح این شایعـات از    

صالح درخواست کرده تا دربـاره  مراجع ذي
سازي کنند. اما حـرف   درآمدهاي اتاق شفاف

من این است که این نهاد آنقدر حرمت دارد 
که نباید به ایـن سـادگـی دسـتـخـوش             

اي شود.هاي عدهماجراجویی
او با اشاره به تالش گروهی از نمایـنـدگـان    
براي تغییرقانون اتاق ایران و تبدیل آن به نهاد 
عمومی غیردولتی تاکید کرد: این کار اتاق را  
از ماهیت اصلی خود دور کرده و حتما آن را 
به نهادي ناکارآمد تبدیل خواهد کرد. ایـن     
اقدام استقالل اتاق ایران را مخدوش خواهـد  
کرد و این حتما به مصلحت اقتصاد کشـور    

نیست.  

مهندس محسن خلیلی
مطرح کرد :»اتاق ایران آنالین«وگو با ریاست هیات مدیره انجمن مدیران صنایع  در گفت

ترینعلیه قدیمیچینیهمه باید مقابل دسیسه
خصوصی بایستندنهاد مدنی بخش



1401فروردین ماه 
199شماره 

www.amsiran.com
صنعت

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستند. تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع خانواده انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريمقدم

سال چهل و دوم
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مهندس فرشید نوربخش
مدیرعامل شرکت تولیدي 

مهندسی نیتل پارس
(شعبه فارس)

شهرام دشتی زاده
عضو هیات مدیره شرکت 

دارو برنا پخش گستر فارس 
(شعبه فارس)

مهندس سلیمعلی تقوي
مدیرعامل شرکت

زالل آب گستر نگین 
(شعبه گیالن)

مهندس غالمرضا نادریان
کسب و  معاون بازاریابی و توسعه 

کار شرکت آیریک تجارت نصف جهان
(شعبه اصفهان)

دکتر مسعود بهداد
مدیر فروش و بازرگانی 
شرکت طب تجهیز پایا

(شعبه اصفهان)

منصور کمالی
مدیر عامل شرکت تولید 

تشک هوشمند ایلیا
(شعبه اصفهان)

مهندس مرتضی عرفانی مقدم
مدیرعامل شرکت 
ایمن آب اسپادانا
(شعبه اصفهان)

اهللا شیخ محمديسیف
مدیرعامل شرکت 

سازي آالوماشین
(شعبه اصفهان)

دکتر مسعود جباري
مدیرعامل شرکت 
کهربا پردازش توان

(شعبه اصفهان)

علیرضا فاتحی
مدیر مالی شرکت 

مهندسی طب تجهیز پایا
(شعبه اصفهان)

مهندس حمید مرویان صفار زاده
رییس هیات مدیره شرکت
صفا رایحه آفرین توس
(شعبه خراسان رضوي)

محمود کریمی گران سایه
مدیرعامل شرکت

صنعتی و تولیدي جهانرو 
(انجمن مدیران صنایع)

روز 10-12در این نشست که در ساعت          
به صورت   1401/1/29دوشنبه مورخ      

غیرحضوري برگزار گردید، دبیر و مدیران         
اجرایی شعب آذربایجان شرقی، اصفهان،        
خراسان رضوي، فارس و دفتر نیشابور حضور       
داشتند و گزارش عملکرد انجمن توسط           

اندیشی در  دبیران محترم ارائه گردید و هم       
خصوص مباحث مربوط به انجمن و همچنین        

ها مسائل تولید در سطح کشور و استان           
صورت گرفت و تجربیات شعب و دفاتر به           

هاي الزم در   اشتراك گذاشته شد و هماهنگی    
هاي انجمن در سال    ها و برنامه  زمینه سیاست 

انجام شد.1401

برگزاري نشست مشترك دبیران 
و مدیران اجرایی

شعب و دفاتر انجمن ، دبیرکل و 
1401مدیران انجمن در سال 

قابل توجه
مدیران محترم عضو انجمن

-و  قانون بهبود مستمر محیط کسب    25بر اساس ماده  
نامه آن، در زمان کمبود برق، گاز یا            کار و آیین   

خدمات مخابرات، واحدهاي تولیدي صنعتی و           
کشاورزي نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا               

هاي خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت         
کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند          عرضه

هنگام عقد قرارداد با واحدهاي تولیدي اعم از             
صنعتی، کشاورزي و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا         

بینی گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش         
کنند. 

هاي هرگاه دولت به دلیل کمبودهاي مقطعی به شرکت
کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً         عرضه

جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهاي           
اي خصوصی و تعاونی را      تولیدي متعلق به شرکت    

هاي قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت         
ها ناشی از تصمیم فوق را نیز         وارده به این شرکت    

.تعیین و اعالم کند

هاي کوچک و    به منظور حمایت از بنگاه       
تولید، دانش بنیان،    «متوسط تولیدي در سال       

واحدهاي تولیدي با تعداد       »اشتغال آفرین  
ها برداري آن کارکن که پروانه بهره   100حداکثر  

ربط صادر شده باشد،     توسط مرجع قانونی ذي    
1401چنانچه میزان تولید خود را تا پایان سال          

درصد افزایش داده و تعدیل         15حداقل   
(کاهش) نیرو نداشته باشند، از مزایاي زیر            

برخوردار خواهند شد:
ها از تاریخ ابالغ برگ     اصل بدهی مالیاتی آن   -1

شود.قطعی به مدت سه سال تقسیط می
پس از پرداخت اصل بدهی مالیاتی،           -2

ها مورد   صددرصد جرائم قابل بخشش آن        
گیرد.بخشودگی قرار می

ارائه پیشنهاد  وزارت امور 
اقتصادي و دارایی  جهت 
تصویب در هیات وزیران: 
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صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

سال چهل ودوم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

تشکلی حرف مردم  را منتقل کنیم و براي 
انجام این کار باید شأنیتی داشته باشیم،        

هاي حداقلی است.       ها شأنیت   این
هاي کارشناسی  کارشناسان ما با گزارش    

اند، ما براي اینکه این      این شأنیت را اثبات کرده     
فضا را تلطیف کنیم براي این که بتوانیم با اعضا           
در ارتباط باشیم، این فضا ساخته شده است. باید         

رسیم همه با هم     طور که به دفاتر خود می      همان
کمک کنیم و این نوسازي که در پیش گرفتیم را           

به سرانجام برسانیم.
ایشان همچنین در مورد بحرانی بودن اخالق           

ها در دادگستري   کسب و کار و افزایش پرونده      
بیان کردند از چند سال گذشته بحثی در اتاق            
ایران و تهران جهت رسیدگی به این موضوع            
شکل گرفت. چرا که افزایش فشارها در حوزه          

-کسب و کار منجر به پایمال شدن حقوق مشتري        
ها می شود و از طرف دیگر نیز با افزایش فشار به 

شود. دولت، حوزه کسب و کار دچار مشکل می        
جهت رسیدگی و پیگیري مسائل اخالقی در           
کسب و کار و در راستاي کمک به فرهنگ کسب          
و کار قرار شد انجمنی به وجود بیاد. نتیجه اینکه           

وزارت کشور به   در  »انجمن اخالق کسب و کار    «
. امیدواریم با استقبال دوستان و فعاالن        ثبت رسید 

اقتصادي بتوانیم موجب اعتالي فرهنگ و اخالق        
در حوزه فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي باشیم.

برنامه با سخنرانی آقاي دکتر قاسمی رییس مرکز         
هاي اتاق ایران ادامه یافت ایشان با  مرور         پژوهش

سریعی بر تحوالت و متغیرهاي اقتصاد کالن در         
هایی که بر وضعیت اقتصادي      ، مؤلفه 1400سال  

اثرگذار هستند را برشمردند. اولین     1401در سال   
متغیر مجموعه تصمیماتی است که در بودجه           

اتخاذ شده است از جمله: افرایش نرخ ارز        1401
مبناي محاسبه ارزش گمرکی که منجر به افزایش         
هزینه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه مالیات بر          
واردات می شود که تاثیر مهمی بر تولید در سال          

خواهد داشت. موضوع بعدي در بودجه        1401
بحث افزایش هزینه انرژي است و همچنین            

درصدي مالیات بر اشخاص حقوقی      60افزایش  
خصوصی که فشار آن روي مؤدیان شناخته شده         

نتیجه این است که محیط اقتصاد کالن    خواهد بود. 
اي عمالً  از دیدگاه تصمیمات بودجه   1401در سال   

محیط تورمی است. 

دومین مؤلفه اثرگذار بحث افزایش حداقل            
% مستقیما هزینه   18دستمزد که می تواند تا حدود       

تولید را افزایش دهد و اگر اثرات القایی را نیز در  
نظر بگیریم بیشتر هم می شود.

اي و بحث انداز مذاکرات هستهموضوع سوم چشم

1401انتظارات در اقتصاد ایران در سال       و  تاثیر  
و همچنین موضوع چهارم بحران اوکراین و           

هاي سال  تغییر چهره جهانی است که بر مؤلفه        
تاثیرگذار خواهد بود. 1401

ایشان با اشاره به اینکه ادامه روند فعلی براي           
-حیات این سرزمین و اقتصاد به شدت مخاطره     

آمیز است بیان کردند اگر بخواهیم به سمت           
حل برویم، باید چند موضوع را براي خودمان  راه

روشن کنیم که همان امیدآفرینی و اقدام متناسب    
است. دکتر قاسمی با اشاره به مشکالت بینشی         
اقتصاد ایران گفتند: مشکالت دانشی نیست،          
بینشی است. ما به اندازه کافی دانشمند اقتصادي      
در ایران و ایرانی خارج از کشور داریم، به             
اندازه کافی سند داریم، بلد هستیم سندهاي           

هاي سیاستی بدهیم.   حلسیاستی بنویسیم و راه    
دار اقتصاد ایران در    ایشان با بیان مشکالت ادامه    

ها حلسال گذشته به ارائه راه        300طول   
پرداختند:

اول از همه بازگرداندن اعتماد است. در این           
مرحله دنبال این نباشیم که براي اقتصاد چه            
نسخه اي بنویسیم. اول از همه سیاستمداران          
دنبال این باشند که بگویند ما کاري که بقیه             
کرده اند را نمی خواهیم انجام دهیم و سرمایه           
اجتماعی را بازساري کنند. گزارش واقعی از          
وضعیت اقتصادي و اجتماعی کشور بدهند و         
بگویند می دانیم چه تحویل گرفتیم و ما چکار           

نخواهیم کرد.
دوم کنترل تنش در روابط بین المللی است.           
سیاستمدارن محترم توسط کارشناسان خبره         
گمراه می شوند. دیپلماسی اقتصادي بسیار مهم        
است، صادرات به کشورهاي همسایه از نان شب 
واجب تر است، صادرات مهم است،              

ها درست اما سرنوشت اقتصاد ایران را نمی         این
توان به اقتصاد خاورمیانه پیوند زد. این ها دو           

موضوع متفاوت است. دیپلماسی اقتصادي 
فقط صادرات و یا فقط واردات نیست،         
ترکیب این ها مهم است. ما چه می             
خواهیم؟ کدام از این کشورها می توانند        

توانند میبه ما تکنولوژي آب بدهند؟ کدام         
تکنولوژي انرژي بدهند؟ کشورهاي این منطقه         
پسماندهاي اقتصاد جهانی هستند، باید خود را به        
جریان هاي اقتصاد جهانی وصل کنیم اگر             

می خواهیم توسعه پیدا کنیم.
سوم تقسیم کار مناسب بین دولت، بخش              

خصوصی و نهادهاي عمومی غیر دولتی
چه بخواهیم و چه نخواهیم عناصر قدرتمندي به         
نام نهادهاي عمومی وجود دارند. فرصت جنگ و        
دعوا نیست و باید تقسیم کار مناسبی بین بخش           
خصوصی و این نهادها و دولت تعریف شود و           
همه باید بتوانند با هم کار کنند و همه آن ها باید            

تعهد توسعه اي داشته باشند.
چهارم توانمندسازي بخش خصوصی. اینجا دقیقا      
محور بهبود وضعیت اقتصادي است. اگر تولید راه 
بیفتد می تواند اشتغال ایجاد کند و می تواند به            
شاغلین پول بیشتري بدهد و وضع کارگران بهبود        

تواند پیدا می کند. اگر کارآفرینی ایجاد شود می        
مالیات بدهد در نتیجه وضع دولت خوب می            
شود، می تواند حق بیمه بیشتري پرداخت کند و          
وضع صندوق هاي بازنشستگی بهتر می شود. اگر        
کارآفرینی ایجاد شود، یا ایجاد سود، سرمایه           

ترین عنصر،  گذاري انجام می شود. بنابراین مهم      
تولید مولد است و حمایت از کارآفرین. اما نه           

اي بخش خصوصی یعنی    این حمایت هاي گلخانه   
رقابت، یعنی خروج دولت از قیمت گذاري و ...          
اگر دولت این کار را انجام داد یعنی بخش              
خصوصی را توانمند کرده است. نه وام رانتی، نه         
زمین رانتی، نه ارز رانتی. اتفاقا این ها تولید را            

تخریب کرده است.
پنجم بازسازي و نوسازي ظرفیت اداري و اجرایی        
کشور. حقیقت این است که کیفیت دولت، کیفیت  
اداري و کیفیت کارشناسی دولت کاهش پیدا          

هاي کرده است و باید بازسازي شود. با این حرف      
هاي نجومی (راه به جایی نمی بریم). به           حقوق

اي در کار است براي خالی کردن           نظر توطئه 
دولت از نیرو و این تخریب تولید را در پی               

خواهد داشت.
ها نداریم و تـا دلـمـان      به نظر من راهی جز این

بخواهد بسته هاي مختلف می توان نوشت اما تـا  
این موارد را قبول نکنیم به نظر نمی رسـد ایـن     

بسته ها به نتیجه برسد.
در پایان جلسه اعضا از طبقه سوم انجمن که در 

.حال بازسازي است بازدید کردند

دیدار نوروزي انجمن مدیران صنایع
1ادامه از صفحه 


