سال بیست وچهارم شماره 6926
یکشنبه  27آبان 1397

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

گفتوگو با غالمرضا شافعی ،وزیر پیشین صنایع

راه ارتقای اعتماد عمومی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

ســال  60بود که به عنــوان رئیس ســازمان صنایع ملــی ایران انتخــاب و پس
از مــدت کوتاهــی در دولــت مهندس موســوی وزیر صنایع شــد .ایــن وزارت
در دولــت ســید محمد خاتمــی هم تکرار شــد .خیلیهــا وی را مــرد صنعتی
میشناســند و معتقدند تصمیمهــای او در حوزههای مختلف باعث شــد که
بازار شرایط آرامی به خود بگیرد .غالمرضا شافعی یکی از بزرگترین مشکالت
ایــن روزهــای اقتصــاد را خــأ گفتوگــو و تعامــل بیــن سیاســتگذار و مردم
میداند و معتقد اســت که با پــر کردن این خأل میتوان ســرمایه اجتماعی را
تقویت کرد.

عکس  :ایسنا

ëëرابطــه سیاســتگذار و مــردم در حــال
حاضر دارای چه کیفیتی است و چگونه
میتوان آن را ارتقا داد؟
یکــی از موضوعاتــی که باعث شــده
بیــن مــردم و سیاســتگذاران فاصلــه
بیفتــد ،خــأ گفتوگــو بیــن طرفیــن
اســت .دولت نمیدانــد چگونه حرف و
خواســتهاش را بگوید ،مردم هم نسبت
بــه حــرف دولــت واکنــش منفی نشــان
میدهنــد و معتقدند کــه تمام حرفها
بهانهتراشــی و تحــت فشــار قــراردادن
مردم است .با چنین فضایی راه طوالنی
برای اصالح نیاز است چرا که اگر مردم
همراه سیاســتگذاران و تصمیمســازان
نباشــند ،نمیتــوان امیــدوار بــود کــه
سیاســتهای مــورد انتظار بــا موفقیت
اجــرا روبــهرو شــود .حکومتــی ســالها
اعتمــادی را میســازد امــا ایــن اعتماد
ممکــن اســت در یــک لحظــه تخریــب
شــود .وقتــی چنین اتفاقــی رخ میدهد
احیــا و ترمیم شــرایط و برگرداندن نظر
مــردم بــه راحتــی مقــدور نیســت و در
برخــی از مــوارد شــاهد آن هســتیم کــه
اعتمادها برنگشته است .زمانیکه شما
به عنوان سیاســتگذار به صورت دانسته
و یــا ندانســته وعــدهای میدهیــد کــه
محقق نمیشــود عمالً اعتماد را از بین
بردهاید .اگــر مردم اطمینــان پیدا کنند
کــه گفتــه مســئول ندانســته بوده اســت
قبــول میکننــد اما اگــر متوجه شــوند با
علم بر عملیاتی نشدن قولی داده شده
و یا این بد عهدی تکرار شده است دیگر
نمیتوان فضای اعتماد را ایجاد و برای
گفتمان راهی باز کرد.
ëëبــرای اینکــه بــد عهــدی و بدقولــی از
ســوی سیاســتگذاران اتفــاق نیفتــد چه
کاری باید انجام داد؟
اولیــن موضوعــی کــه بایــد بــه آن
توجــه شــود ســنجیده صحبــت کــردن
سیاســتگذاران اســت .وقتــی مســئولی
پختــه و براســاس ارزیابیهــای درســت
و علمــی وعــدهای بدهــد ،در تحقــق
آن هیــچ شــبههای نیســت .زمانیکــه
دولتها بــه این مقوله مهم بیتوجهی
کننــد مــردم را از خــود دورتــر میکنند.
وقتــی گفتــهای قابلیــت اجــرا نــدارد و
تنهــا قرار اســت به مثابه مســکن باشــد
چگونــه میخواهیــد خــأ بوجــود آمده
را برطــرف کنیــد؟ البتــه چنــد وقتــی
اســت که اعتماد در اکثــر گروهها از بین

رفتــه اســت .بــه غیــر از آنکه مــردم به
سیاســتگذاران خــود اعتمــادی ندارند،
ســازمانها و دســتگاههای دولتــی هــم
بــه یکدیگــر اعتمــاد ندارنــد .بــه عنوان
مثــال دســتگاهی بــرای آنکــه بتوانــد
بودجــه بیشــتری از ســازمان برنامــه و
بودجــه بگیــرد عدد درخواســتی خود را
بــه دروغ مینویســد تــا بتوانــد حداقــل
پــول را اخــذ کنــد .ســازمان برنامــه و
بودجــه هــم همواره ایــن تصــور را دارد
که دســتگاه درخواســت کننــده بودجه،
عــدد درخواســتیاش بســیار باالتــر از
نیــازش اســت .دســتگاه تصــور میکند
ســازمان برنامــه و بودجــه همــواره بــه
خواســته مالــی آنهــا توجــه نمیکنــد و
بــه همین دلیــل عدد باالتــری را تقاضا
میکننــد تــا بــه بودجــه واقعــی و مورد
نیاز خود برســند .وقتی تعاملها به این
شــکل پیش مــیرود فرآینــد همکاری و
گفتمانها تغییر میکند.
وقتــی تعــداد خطاهــا و اشــتباهات
سیاســتگذاران و حتــی دســتگاههای
دولتــی بــا یکدیگــر زیــاد شــود ،همــه
بخشهــا کارآمــدی خــود را از دســت
میدهنــد و نمیتــوان بــه ســمت بهبــود
ســاختارها حرکــت کــرد .در حالیکــه
برخیها نمیخواهند مســئولیت اشــتباه
و خطاهــای خود را بپذیرند .یادم هســت
کــه امــام خمینــی(ره) در مقطعــی بــا
صراحــت گفتنــد کــه تصمیمــی کــه اخذ
کرده بودند ،نادرســت بوده است .ما باید
شــهامت عذرخواهی هم داشــته باشیم.
متأســفانه برخیهــا نمیخواهند اشــتباه
تصمیمــات خــود را بپذیرنــد و از مــردم
عذرخواهــی کننــد .همانا کــه عذرخواهی
کمک میکند تا مردم دیدشان نسبت به
سیاســتگذاران احیا شــود .تصمیمگیران
کشــور بدون عذرخواهــی ،با تصمیمهای
اشتباه و وعدههایی که قابلیت اجرا ندارد
نمیتوانند مــردم را با خود همراه کنند و
از مــردم بخواهند شــرایط کشــور را درک
کننــد .چرا کــه بیاعتمــادی باعث شــده
ریشه گفتمان صدمه شدیدی ببیند.
ëëبا ایــن تفاســیر یعنــی سیاســتگذاران
وعدههــای عملیاتــی بدهند تــا خألهای
پیش آمده برطرف شود؟
رئیــس جمهور ،وزرا ،معاونین وزرا و
همه کسانیکه مخاطبشان مردم است
باید وعدههایی را بدهند که قابل تحقق
باشــد .یعنــی بــه عملیاتــی شــدن آن

وعــده ،ایمان داشــته باشــند .اگر چنین
یقینــی را ندارنــد بــه هیچ عنــوان نباید
گفتهای مطرح شود .مردم دنبال شعار
نیســتند و همــه واقعیــت را میخواهند
بشنوند.
ëëآیــا گــروه و یا حزبــی میتوانــد فضای
گفتمــان را ایجــاد و یــا ترمیــم کنــد بــه
گونــهای کــه بتوان بخشــی از مشــکالت
اقتصادی را حل کرد؟
هیــچ گروهــی ،حزبــی و حتــی
فــردی نمیتوانــد اعتمــاد مــردم را بــه
سیاســتگذاران برگردانــد .وقتــی باوری
و اعتمــادی وجود دارد فرقــی ندارد که
چه کســی حــرف میزنــد .شــاید تعداد
محــدودی قبــول کننــد امــا اکثریــت
نمیپذیرنــد .دولت دوازدهــم از مردم
بابت وعدههایی که داد اما محقق نشد
بایــد معذرتخواهــی کنــد و در طــول
زمان و با اجرای وعدههای قابل تحقق،
اعتماد سلبشده را برگرداند.
ëëاکنــون دولــت اگــر بخواهــد اصــاح
قیمتــی انجــام دهــد و یــا بــه ســمت
واقعیسازی نرخها برود ،از ترس اینکه
مردم نپذیرند و یا اعتراض کنند ،دســت
روی دســت میگــذارد و میبینیــم کــه
شــرایط کشــور روز به روز بدتر میشــود.
برای بــرون رفت از ایــن چالش چه باید
کــرد؟ میگویند تولید و افزایش حاشــیه
قیمــت خــودرو از کارخانــه تــا بــازار به
علــت آن اســت کــه قیمتهــا واقعی
نیســت .بــا ایــن وضعیــت دولــت چه
سیاستی را میتواند پیشه کند؟
حرفــی نزنــد کــه نمیشــود .اگــر
سیاســتگذاران میگوینــد قیمتهــا
واقعی شود وضع خوب میشود این را
در عمل نشــان دهند .در ســالهایی که
وزیر صنایع بــودم حرفی نمیزدیم که
نمیشد.درســت اســت که در آن زمان
مثــل اکنــون جهش قیمــت و تحریم را
نداشــتیم امــا بــرای اینکــه بتوانیم در
مســیر درست حرکت و اعتماد مردم را
حفظ کنیم صداقــت در گفتار ضرورت
دارد .اگــر قــرار بــود کاری انجــام دهیم
آن طــرح و پــروژه را پختــه میکردیم و
خــام هیــچ موضوعــی را اطالعرســانی
نمیکردیم.
ëëیعنی در شــرایط فعلی به صورت خام
برخی از مسائل اعالم میشود؟
ســه نکته در این موضوع وجود دارد
که اگر به آن بیتوجهی شود ،حاصل آن
وضعیــت این روزها و نگاه منفی مردم
نســبت بــه سیاســتگذاران اســت .اول
آنکه روی مســأله به صورت مشــخص
کار شــود .همــه افــراد در یــک طــرح و
پــروژه باید اجماع داشــته باشــند .دوم
آنکه افراد پای تصمیم خود بایستند و
مســئولیت آن را بپذیرند نه آنکه شانه
خالی کنند و در زمان ناکامی دیگران را
مقصــر بدانند .ســومین نکته آن اســت
که به جهت کمیت و کیفیت یک پروژه

ëëاکنــون اقتصــاد ایــران ماننــد
فــردی اســت که دچــار کــم خونی
نیمنگاه
شــدید شــده و بــرای درمــان آن
کاری صــورت نمیگیــرد .وقتــی صنعتــی زیانــده
میشــود ســرمایهگذاران دیگــر بــرای ســرمایهگذاری
در آن صنعــت اقدامــی انجام میدهنــد و در نهایت
آن صنعــت متزلزل میشــود .مــا در خیلــی از صنایع
نیازمنــد ســرمایهگذاریهای جدیــد هســتیم .در ایــن
شــرایط توصیــه میکنــم دولت بــه صورت شــفاف با
مردم صحبت کند و بگوید کشور دقیقاً در چه شرایطی
اســت اگر قیمت را اصالح نکند در آینــده چه اتفاقی
میافتد و اگــر اصالح کند چه آینــدهای در انتظار همه
خواهد بــود .هیچ ایرانی حاضر نیســت که کشــورش
را از دســت بدهد .همــه میخواهند در رفاه باشــند .از
اینرو مردم هم از صحبتهای شفاف سیاستگذاران
اســتقبال میکننــد و بــا دولــت همــراه خواهند شــد.

را دنبال کنند.
 3ëëمــورد یــاد شــده را در زمــان وزارت
صنایع خود دنبال کردید؟
بلــه بــه تمــام ایــن مــوارد توجــه
کردیم .سال  76که وزیر صنایع دولت
خاتمــی بــودم یــک تصمیــم درایــن
حــوزه گرفتــه شــد کــه باعــث شــد این
صنعــت متحول شــود .در آن ســالها
دولــت منابــع ریالــی کمی داشــت اما
در مقابل از نظر ارزی وضعیت خوبی
داشــت .برخی از دوســتان در آن زمان
معتقــد بودنــد کــه واردات خــودرو
صــورت گیــرد و بــه قیمــت آزاد بــه
فروش برسد .بازار هم کشش داشت و
از آنجــا که کیفیت خودروهای خارجی
باالتر بود خیلیها سراغ آن میرفتند.
امــا تصمیم گرفتیــم  500میلیون دالر
را صــرف ســرمایهگذاری در صنعــت
خــودرو و قطعهســازی کنیــم .در آن
ســال تولید انــواع خودروهای ســواری
ســبک و ســنگین  124هــزار دســتگاه
بود که ســهم خــودروی پیکان  80هزار
دســتگاه بــود .در آن مقطــع خودروی
پیــکان جــزو خودروهای اصلــی مردم

دولــت نباید ترســی از گفتن واقعیت داشــته باشــد و
بهتر اســت تمام حقایق را بگوید و شــرایطی را فراهم
کند که مردم در آینده حداقل وضعیت بهتری داشــته
باشند.
ëëوقتی تعــداد خطاها و اشــتباهات سیاســتگذاران و
حتــی دســتگاههای دولتــی زیاد شــود ،همــه بخشها
کارآمــدی خــود را از دســت میدهنــد و نمیتــوان به
ســمت بهبــود ســاختارها حرکــت کــرد .در حالیکه
برخیها نمیخواهند مســئولیت اشــتباه و خطاهای
خود را بپذیرند .یادم هســت که امــام خمینی(ره) در
مقطعی با صراحت اعالم کردند که تصمیمی که اخذ
کرده بودند ،نادرســت بوده اســت .ما باید شــهامت
عذرخواهــی هــم داشــته باشــیم .متأســفانه برخیها
نمیخواهند اشــتباه تصمیمــات خــود را بپذیرند و از
مردم عذرخواهی کننــد .عذرخواهی کمک میکند تا
مردم دیدشان نسبت به سیاستگذاران احیا شود.

بــود و کارخانجــات ضمــن اینکــه
دوســال بدهــکار بودنــد تعــداد قابــل
توجهــی تعهــد بــه مــردم داشــتند .با
این ســرمایهگذاری توانســتیم مردم را
مشارکت دهیم و برای تولید پژو پارس
و سمند اقدام کنیم.از اینرو توانستیم
اولیــن خــودروی ملــی را تولیــد کنیم.
بعــد از این خودرو هنوز خودروســازان
نتوانســتند خودروی ملــی تولید کنند.
هدایــت ارز به ســمت ســرمایهگذاری
باعث شــد که صنعت خــودرو متحول
شــود .در آن روزها ســعی کردیم وقتی
حرفــی میزنیــم پــای آن بایســتیم.
خوشــبختانه تعهدات ما اجرایی شــد.
در آن سالها هم خودروها را سر وقت
به مردم دادیــم و هم اینکه خودروی
ملــی تولیــد کردیم .حتی رکــورد تولید
یــک میلیــون و  670هــزار دســتگاه
خــودرو هــم شکســته شــد .عــددی که
هنــوز محقــق نشــده اســت .ایــن امــر
ضمــن کنترل قیمــت و رضایت مردم
کــه به خــودروی جدیــد دســت یافتند
باعث شــد که اعتماد عمومی نســبت
بــه صنعــت خودروبــا صحبتهــای

 7راهکار برای ارتباط سیاستگذاران و مردم
یادداشت

امراهلل امینی

عضو هیأت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی

گفتوگــوی سیاســتگذاران بــا مــردم
مناقشــهای اســت کــه ســالها در مــورد
آن صحبــت شــده اســت .ولــی در هیــچ
دورهای وضعیــت مطلوبــی شــکل
نگرفتــه و طی ســالهای اخیر به صورت
تدریجی فاصله معنــاداری بین مردم و
سیاســتگذاران ایجاد شــده است .یکی از
دغدغههــای دولــت در ارتبــاط با مردم،
مســأله قیمــت اســت .سیاســتگذاران
بــرای بــرون رفت از شــرایط پیــش آمده

و کمــک به امــر تولیــد به دنبــال اصالح
قیمت هســتند ولــی برای آنکــه جایگاه
خــود را متزلــزل نکننــد از گفتــن برخــی
از صحبتهــا امتنــاع میکننــد .در ایــن
شــرایط معتقدم اگر قرار است گفتوگو
بــا هــدف اصالح و یــا افزایــش قیمتها
صــورت گیــرد ،شــرایط عــادی و خــوب
نیســت .شــاید در شــرایط عــادی بیــان
اصالح قیمت ،کارساز باشد .ولی در این
مقطــع دولت نباید به این ســمت وســو
حرکــت کند مگر آنکه  7راهــکار را که در
ادامه میآید مورد توجه قرار دهد.
اکثــر تــوده مــردم ،بــا تــورم ،کمبــود
درآمد ،باال رفتن قیمت کاالها و ...روبهرو
هســتند از اینرو هر گونــه اصالح قیمت
نارضایتی بیشتری را از سوی مردم ایجاد
میکنــد و البتــه از طرف مــردم هم قابل
قبول نیست .قبل از آنکه سیاستگذاران
به ســمت تغییر قیمتها بروند بایستی
عملکــرد خودشــان را هــم نــگاه کننــد.

ناکارآمدیهــای مختلــف و رویکردهایی
کــه دولتهــا طــی ســالهای مختلــف
داشــتند باعث شــده مردم اعتماد و باور
خود را نسبت به عملکرد دولت از دست
بدهند.
رمز موفقیت هر کشــوری در گفتوگو
با مردماش صحبت شفاف است .وقتی
بــا مــردم شــفاف نباشــیم آنهــا متوجــه
میشــوند و در برابــر اقدامهــای مهــم و
بنیــادی کــه میتوانــد در آینــده بــه نفع
کشور باشــد دیوار دفاعی میســازند .اگر
سیاســتگذار قیمــت خــودرو را افزایــش
دهد نکتهای که در ذهن تک تک ایرانیان
جرقــه میزنــد این اســت کــه انحصاری
بودن فعالیت خودروســازان باعث شده
کــه قیمــت افزایش یابــد .اگر قرار اســت
قیمتــی بــاال بــرود چــرا انحصــار وجــود
دارد .سیاســتگذار اجــازه دهــد اقتصــاد
آزاد شــکل گیرد و با ایجاد محدودیت به
اقتصاد کشــور صدمــه نزند .چه بســا اگر

دولت بایستی از ابتدا اصالحات درونی خود را آغاز کند.
دولت باید کوچک و کارآمد باشد .نمیتوان با یک دولت
فربه و حداقل کارآیی به نتایج خوبی در اقتصاد رسید.
دولتی میتواند موفق عمل کند که بهره وری و کارآیی خود را
افزایش دهد .متأسفانه هزینههای دولت در مقایسه با گذشته
بیش از صددرصد افزایش یافته است از اینرو نمیتوان با
مردم شفاف صحبت کرد و انتقادهایی که به آن وارد است را
اصالح نکنیم
صنعت خودرو انحصار نداشــت لزومی
بــه افزایش قیمت دســتوری نبود .کدام
شــهروندی میپذیرد پرایدی که سالها
پیش باید کنار گذاشــته میشد با قیمت
 40میلیون تومان به فروش برسد؟
انتقاد دیگری که به دولت وارد است
و کارشناســان اقتصــادی بارهــا گوشــزد
کردند ،تعامل مســئوالن با مردم است.

وزرا بــه شهرســتانها برونــد و شــنونده
صحبتهای مردم باشند.
نکته دیگری که دولت بایستی دنبال
کنــد ،اصالحــات درونــی اســت .دولــت
بایــد کوچــک و کارآمد باشــد .نمیتوان
بــا یک دولــت فربه و حداقــل کارآیی به
نتایــج خوبی رســید .هزینههــای دولت
در مقایســه با گذشته بیش از صددرصد

مسئوالن شکل بگیرد.
ëëبــه عنــوان نمونــه سیاســتگذار وقتی
میخواهــد بــه ســمت اصــاح قیمت
خــودرو بــرود بــه خاطــر آنکــه ممکن
اســت نارضایتــی عمومی ایجادشــود،
تعلل میکنــد .در این باره چه توصیهای
دارید؟
خودروســازان مقادیــر زیــادی بــه
بانکهــا بدهــکار هســتند و مــردم
مطالبات قابل توجهی از خودروســازان
دارنــد .دولــت هــم در برابــر افزایــش
قیمــت مقاومت میکنــد همانگونه که
در برابــر افزایــش قیمــت بــرق انجــام
میدهــد .تــا کــی دولــت میخواهد در
برابر واقعیســازی قیمتهــا مقاومت
کنــد و به شــکل فعلی امــور را بگذراند.
اکنون اقتصاد ایران مانند فردی اســت
که دچار کم خونی شــدید شــده و برای
درمــان آن کاری صــورت نمیگیــرد.
وقتــی صنعتــی زیانــده میشــود
ســرمایهگذاران بــرای حضــور در آن
صنعت اقدامی انجــام نمیدهند و در
نهایــت آن صنعــت متزلزل میشــود.
ما در تابســتان امســال  8هــزار مگاوات

افزایش یافته است از اینرو نمیتوان با
مردم شــفاف صحبت کرد و انتقادهایی
کــه بــه آن وارد اســت را اصــاح نکنیم.
مــردم اعتمــاد و بــاور خــود را نســبت
بــه سیاســتگذاران از دســت دادهانــد
و ایــن اعتمــاد بــا حرفهــای شــیرین
برنمیگــردد بلکه مــردم عمــل و کار از
دولت میخواهند.
وقتــی از مشــکالت حــرف میزنیــم
به دنبال دلیل اصلی نیســتم و همیشــه
معلول را مقصــر چالشهای اقتصادی
میدانیــم .وقتــی دولــت رقابــت پذیــر
نیســت ،بخش خصوصی را قبول ندارد
و کارآمــد نیســت چگونــه میتــوان بــه
سمت اصالح ساختار حرکت کرد .همه
مشــکالت به تحریم برنمیگردد بخش
اعظم آن مربوط به سیاستهای اشتباه
داخلی است.
در این میان معتقدم که برای شروع
گفتمان سیاســتگذاران و مردم در ابتدا:

بــرق کــم داشــتیم .ایــن کمبــود ســال
آینده هم بیشــتر خواهد شــد .لذا برای
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق بایــد
اقدامــات الزم صــورت گیــرد در غیــر
اینصورت با بحران کمبود برق روبهرو
خواهیــم شــد .مــا در خیلــی از صنایــع
نیازمنــد ســرمایه گذاریهــای جدیــد
هستیم.
در ایــن شــرایط توصیــه میکنــم
دولــت بــه صــورت شــفاف بــا مــردم
صحبــت کنــد و بگویــد کشــور دقیقاً در
چه شرایطی است اگر قیمت را اصالح
نکنــد در آینــده چــه اتفــاق میافتــد و
اگــر اصالح کند چه آینــدهای در انتظار
همــه خواهد بــود .هیچ ایرانــی حاضر
نیســت که کشــورش را از دســت بدهد.
همــه میخواهنــد در رفــاه باشــند .از
اینرو مردم هم از صحبتهای شفاف
سیاســتگذاران اســتقبال میکننــد و بــا
دولت همراه خواهند شد .دولت نباید
ترســی از گفتن واقعیت داشــته باشــد
و بهتــر اســت تمــام حقایــق را بگوید و
شــرایطی را فراهــم کنــد کــه مــردم در
آینده حداقل وضعیت بهتری داشــته
باشند.
برخیهــا بــرای آنکــه مقبــول واقع
شــوند از گفتــن حقایــق حــذر میکننــد
و ترجیــح میدهنــد بــه هــر ریســمانی
چنــگ بزنند تا قیمتها اصالح نشــود.
کاری که از ســالها پیش بایستی انجام
میشــد .الزم اســت دولــت بــرای حــل
خــأ گفتمان شــفاف با مــردم صحبت
کنــد و اجازه ندهد شــایعات جای خود
را باز کند و مردم بیاعتمادتر از گذشته
شــوند .البتــه ایــن کار یــک روز و دو روز
نیســت ،دولــت بایــد شفافســازی را
شــروع کند تا در این مسیر بتواند مردم
را بــا خــود همــراه کنــد .وقتی مــردم با
سیاســتگذاران همــراه نشــوند هیــچ
اتفاقــی ســازمان یافتــه و موفــق شــکل
نمیگیــرد و از طرفی احتمال شکســت
هم وجود دارد .بدیــن جهت امیدوارم
سیاســتگذاران رویهای را پیــش بگیرند
که مردم با شــرایط بهتری زندگی کنند
و وعدهها هم محقق شود.

یــک؛ سیاســتگذار بایــد اطالعــات خود
را افزایــش دهــد و بدانــد با چــه اعداد و
ارقامی مواجه است.
دوم اینکــه از متخصصــان و
صاحبنظــران اقتصــادی بهــره بگیــرد،
ســوم؛ مــردم نمــود کارهــای صــورت
گرفته را مشــاهده کنند ،چهــارم؛ دولت
مرحلــه به مرحله بــرای اصالح حرکت
کنــد چرا که رفتــار و تصمیمهای یکباره
مشــکالت را دو چندان میکنــد ،پنجم؛
سیاســتگذار چالشهایــی کــه دارد را
اصــاح کنــد ،ششــم؛ از تجربــه ســایر
کشورها استفاده کند و در نهایت:هفتم؛
سیاســتگذار بــه ســمت افزایــش
بهــرهوری خود حرکت درســتی داشــته
باشد.
اگــر 7راهکار عنوان شــده مورد توجه
قرار گیرد میتوان بخشــی از مشکالت را
کــه با تحریــم گرهای نخورده اســت حل
کنیم.

