
هند بار ديگر موفق شد ركورددار سريع ترين رشد اقتصادي جهان شود. به گزارش 
ايسنا به نقل از بيزينس اينسايدر، موسسه »آكسفورد اكونوميكس« به معرفي 
اقتصادهاي برتر جهان در يك دهه آينده پرداخته است كه بيشتر آنها كشورهاي 
شرق و جنوب شرق آسيا هستند. بر اين اساس ۱۰ كشوري كه باالترين سطح 

رشد اقتصادي را در يك دهه آينده تجربه خواهند كرد، عبارتند از: 
۱- هند: ســومين اقتصاد بزرگ دنيا تا ۱۰ ســال آينده و احتماال بزرگ ترين 
اقتصاد جهان به زودي. هند تنها كشوري در جهان است كه متوسط نرخ رشد 
اقتصادي آن در ۱۰ ســال آينده باالي ۶ درصد اســت و طبق برآورد موسسه 
آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي دومين اقتصاد بزرگ حال حاضر 

آسيا ۶.5 درصد خواهد بود. 
۲- فيليپين: از زمــان روي كار آمدن رودريگو دوترتــه، رئيس جمهوری اين 

كشور، منازعات فيليپين با غرب افزايش يافته اســت؛ اما اين كشور به لطف 
اصالحات ســاختاري در نيروي كار و بهره وري خود، ســطوح بااليي از رشد 
اقتصادي را تجربه خواهد كرد. موسســه آكســفورد اكونوميكس، متوســط 
 رشد اقتصادي ســاالنه اين كشــور در ۱۰ ســال آينده را 5.3 درصد برآورد 

كرده است. 
3- اندونزي: كشوري كه از پيوستن هزاران جزيره به يكديگر، اكنون به يكي از 
منابع عمده صادرات كاالهاي اساسي جهان تبديل شده است در ۱۰ سال آينده 

به طور متوسط 5.۱ درصد رشد خواهد كرد. 
۴- چين: دومين اقتصاد بزرگ جهان كه شايد ديدن نامش در رده چهارم آن 
هم پس از يك دهه رشد اقتصادي خيره كننده عجيب باشد. با اين حال رشد 
اقتصادي چين همچنان سريع و يكي از بهترين ها در جهان خواهد بود. موسسه 

آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي ساالنه اين كشور در ۱۰ سال 
آينده را 5.۱ درصد برآورد كرده است. 

5- مالزي: كشــوري كــه زماني تنهــا صادركننده محصــوالت غذايي بود، 
 در حال تبديل شــدن به يكي از قطب هاي صنعتي جهان اســت. موسســه 
آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي ساالنه اين كشور در ۱۰ سال 

آينده را 3.8 درصد برآورد كرده است. 
۶- تركيه: تركيه به عنوان پل ارتباطي بين اروپا و آسيا، همواره يكي از كشورهاي 
اثرگذار در اقتصاد جهاني بوده است. موسسه آكسفورد اكونوميكس، متوسط 
رشد اقتصادي ساالنه اين كشور در ۱۰ سال آينده را 3 درصد برآورد كرده است. 
۷- تايلند: سرزمين لبخندها با داشتن نرخ رشد اقتصادي متوسط ۲.9 درصد در 

۱۰ سال  آينده يكي از پيشروترين اقتصادهاي جهاني خواهد بود. 

8- شيلي: تنها نماينده از آمريكاي جنوبي كه اكنون با پيشي گرفتن از برزيل 
و آرژانتين، به جذاب ترين مقصد براي سرمايه گذاران خارجي در اين منطقه 
تبديل شده است. موسسه آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي ساالنه 

اين كشور در ۱۰ سال آينده را ۲.۶ درصد برآورد كرده است. 
9- لهستان: تنها كشــور اروپايي كه نام آن در فهرســت به چشم مي خورد، 
لهستان است كه از زمان عضويت در اتحاديه اروپا به رشد اقتصادي قابل توجهي 
دست يافته است. موسسه آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي ساالنه 

اين كشور در ۱۰ سال آينده را ۲.5 درصد برآورد كرده است. 
۱۰- آفريقاي جنوبي: تنها كشور آفريقايي حاضر در اين فهرست  كه موسسه 
آكسفورد اكونوميكس، متوسط رشد اقتصادي ساالنه آن در ۱۰ سال آينده را 

۲.3 درصد برآورد كرده است. 

يك مقام مســئول جزئيات نحوه اســتفاده از طرح 
بخشــودگي ســود و جريمه ديركرد تسهيالت زير 
۱۰۰ ميليوني مســكن در صورت پرداخت يكجاي 
اصل وام تا پايان سال را تشريح كرد. به گزارش مهر، 
محمدعلي دهقان دهنــوي، عضو هيات مديره بانك 
عامل بخش مسكن درباره جزئيات بخشودگي سود و 
جريمه ديركرد بازپردخت اقساط معوقه تسهيالت زير 
۱۰۰ ميليون توماني در صورت پرداخت يكجاي وام تا 
پايان امسال اظهار داشت: موضوع بخشودگي جرايم 
ديركرد يا ســود وام ها در همه بانك ها، جاري است و 
يكي از روش هاي روتين بانك ها براي وصول مطالبات 

به شمار مي رود. 
وي افزود: وقتي مطالبات بانك هــا افزايش مي يابد، 
طرح هاي تشويقي براي مشتريان و همچنين طرح هاي 
تشويقي براي كاركنان بانك ايجاد مي شود و شعبي كه 
مطالبات معوقه را بيشتر وصول كنند، پاداش بيشتري 
مي گيرند؛ اين يك اتفاق طبيعي در همه بانك هاست. 
عضــو هيات مديره بانك عامل بخش مســكن ادامه 
داد: در كنار اين طرح هاي تشــويقي، موضوع تبصره 
35 قانون بودجه را هم داريم كه دولت اعالم كرده اگر 
مشتريان بانك ها اقدام به پرداخت يكجاي تسهيالت 
كنند، جرايم ديركرد را بانك ها مي بخشــند و سود 
تسهيالت را نيز دولت پرداخت مي كند. وي اعالم كرد: 

از اين محل، بانك عامل بخش مسكن امكان بخشودگي 
سود و جريمه ديركرد بازپرداخت اقساط تسهيالت را 
اجرا و امسال از آن ظرفيت استفاده كرده است. به اين 
صورت كه اگر به عنوان نمونه، يكي از مشتريان بانك، 
۴۰ ميليون تومان مطالبات معوق به بانك داشــته 
باشد كه نيمي از آن، اصل تســهيالت و نيمي ديگر 
شامل ۱۰ ميليون تومان ســود و ۱۰ ميليون تومان 
جريمه ديركرد باشد، وام گيرنده در صورت پرداخت 
يكجاي ۲۰ ميليون تومان اصل تسهيالت، مي تواند از 
بخشودگي ۱۰ ميليون توماني جريمه ديركرد از سوي 
بانك برخوردار شده و دولت هم پرداخت ۱۰ ميليون 

تومان سود تسهيالت به بانك را بر عهده بگيرد. 

وام جعاله ۲۰ ميليوني در سال آينده تمديد 
مي شود؟

عضو هيات مديره بانك عامل بخش مســكن درباره 
تمديد تسهيالت جعاله ۲۰ ميليون توماني در سال 
آينده خاطرنشان كرد: اين تسهيالت تا پايان امسال 
تمديد شده است؛ ولي تمديد آن در سال آينده به منابع 
و مصارف بانك بستگي دارد؛ اما اميدواريم در سال آينده 
هم بتوانيم آن را تمديد كنيم حتي اگر منابع اجازه دهد، 

رقم آن را افزايش بدهيم. 
وي بــا تاكيد بــر اينكه در ســال 9۷ ســهم بخش 

مســكن از تســهيالت بانكــي كاهــش يافــت، 
 افــزود: اين وظيفه ماســت تــا اين تســهيالت را 

تقويت كنيم. 

احتمال افزايش سقف وام مسكن در سال آينده
اين مقام مسئول در شبكه بانكي درباره افزايش سقف 
تسهيالت مسكن گفت: بانك عامل بخش مسكن به 
بانك مركزي درخواســت افزايش سقف وام مسكن 
را ارائه داده اســت؛ اما بانك مركزي اعالم كرده چون 
فعال بازار ملتهب است در حال حاضر با اين درخواست 
موافقت نمي كنيم، با اين حال آن را نگه مي داريم تا 
وضعيت بازار ســامان يابد. به نظر مي رسد با توجه به 
اينكه التهاب بازار مسكن فروكش كرده، در سال آينده 
با درخواست ما موافقت شود. با توجه به اينكه قيمت 
مسكن افزايش داشته، وام هاي مسكن كارايي خود 
را از دست داده اند. بنابراين افزايش سقف وام مسكن 
يك ضرورت اســت. وي با بيان اينكه بانك مركزي 
شــرايط بازار را در نظر دارد، گفت: البته وزارت راه و 
شهرسازي هم ترجيح مي دهد. ميزان منابع موجود 
را به واحدهاي بيشتري تخصيص بدهد اگر سقف وام 
افزايش يابد، لزوما حجم منابع بيشتر نمي شود، بلكه 
تعداد واحدهايي كه از تســهيالت مسكن برخوردار 

مي شوند، كمتر خواهد شد. 

به نظر مي رسد فيسبوك درصدد است تا با خريداري 
استارت آپ هاي مربوطه به طور رسمي ورود خود را به 

صنعت فناوري بالك چين اعالم كند. 
به گزارش ايســنا، بالك چين كه يكي از جديدترين 
فناوري هاي مدرن و نوين در جهان امروز به شــمار 
مي رود، مورد استقبال بي نظيري از سوي دولت هاي 
مختلف و شــركت هاي تكنولوژي قرار گرفته است و 
در صنايع و حوزه هاي مختلفي همچون بانكداري و 
شهرهاي هوشمند به كار مي رود. اگر بخواهيم فناوري 
بالك چين را تعريف كنيم، بايد بگوييم كه بالك چين 
نوع جديد و خاصي از شــبكه اينترنتي است كه در 
آن اطالعات مختلف به صورت بلوك هاي هم شــكل 
طبقه بندي مي شوند. اگر واضح تر بخواهيم تفاوت اصلي 
و عمده اين نوع خاص از شبكه به هم پيوسته را با شبكه 
اينترنت عادي عنوان كنيم، بايد به نحوه ذخيره سازي 
 اطالعات اشاره كرد. اين بدان معناست كه اطالعات 
رد و بدل شــده در شــبكه اينترنت عادي به صورت 
متمركز در يك سرور اصلي ذخيره مي شوند كه توسط 
هكرها و نهادهاي ذي ربط قابل دسترســي و رديابي 
هستند؛ اين در حالي است كه اطالعات منتقل شده در 
شبكه بالك چين امكان دسترسي، نفوذ و رديابي را به 

هيچ نهاد يا فرد حقيقي و حقوقي نمي دهند. 
در چند ســال اخير ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده 

بســياري همچون بيت كوين، مونرو، ريپل و اتريوم 
از محبوبيت و اســتقبال بي نظيري برخوردار شده و 
كاربران بسياري در جهان به دنبال استخراج و تبديل 
پول هاي خود به ارزهاي ديجيتال هســتند؛ چراكه 
اين روزها بسياري از افراد با خريد و استخراج اين ارز 
توانسته اند به پول زيادي دست پيدا كنند. بيت كوين 
از ســال ۲۰۰9 ميالدي معرفي شــد و به تدريج به 
مشهورترين ارز ديجيتال در سراسر جهان كه ارزش 
بسيار بااليي پيدا كرد، تبديل شد. گفته مي شود ارزهاي 
ديجيتال رمز پايه غيرقابل هك هستند و بايد به صورت 
ناشناس و با اســتفاده از سخت افزارهاي قدرتمندي 
از پلتفرم هاي مخصوص اســتخراج اين نوع ارزهاي 
مجازي، اســتخراج يا به اصطالح ماينينگ شوند. در 
واقع بايد گفت كه ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده بر 
پايه فناوري بالك چين )Blockchain( هستند كه 
حقيقتا نقش يك پايگاه داده را براي رمزنگاري، ثبت 
و ايمن سازي تراكنش هاي ديجيتالي بازي مي كنند. 

حاال به تازگي گزارش هاي منتشرشده در وب سايت 
blockonomi حاكي از آن اســت كه فيســبوك 
به عنوان يكي از بزرگ تريــن غول هاي تكنولوژي و 
شركت هاي فعال در حوزه فناوري تصميم گرفته است 
كه با خريداري سهام استارت آپ هاي مربوط به حوزه 
بالك چين، ورود خود را به ايــن صنعت اعالم كند و 

بدين ترتيب بلندپروازي هاي خود را در عصر ديجيتال 
به رخ ساير رقباي قدرتمند خود بكشاند. 

برخي از اين شركت هايي كه فيسبوك قصد خريداري 
و تصاحب آنها را دارد، مي توان به شركت هاي الگورند، 
بيسيس و كي بيس اشــاره كرد. البته الزم است ذكر 
شود كه هنوز مذاكرات ميان فيسبوك و شركت هاي 
مذكور به نتايج مثبتي نرسيده و معلوم نيست كه اين 
غول تكنولوژي بتواند در تصاحب اســتارت  آپ هاي 
مبتني بر بالك چين موفق شــود يا خير؛ اما به گفته 
برخي از تحليلگران چيزي كه واضح است، آن است 
كه فيســبوك براي جبران رســوايي هاي امنيتي و 
اطالعاتي خود در طول يك ســال گذشــته درصدد 
است تا با روي آوردن به ســمت فناوري هاي نوين و 
جديد، نظر و توجه كاربــران و حتي منتقدانش را به 
 خود جلب و بدين ترتيب از رســوايي نام و آوازه خود 

جلوگيري كند. 
براساس تازه ترين پيش بيني هاي صورت گرفته توسط 
كارشناســان و تحليلگران فعال در موسسه گارتنر، 
مجموع ارزش كل كسب وكارهاي مبتني بر فناوري 
بالك چين تا ســال ۲۰۲۶ ميالدي به عددي بيش 
از 3۶۰ ميليارد دالر مي رســد و تا پايان سال ۲۰3۰ 
ميالدي يعني يك دهه آينده نيز به رقمي معادل ۱.3 

تريليون دالر خواهد رسيد. 

مديركل تعزيــرات حكومتي اســتان تهران گفت: 
حكم الزام يك خودروســاز به جمــع آوري 3۰ هزار 
خودرو معيوب و رفع عيب آنهــا در صورت قطعيت 
در مرحلــه تجديدنظــر، اجرا مي شــود. به گزارش 
عصر ايران، محمدعلي اســفناني روز دوشــنبه در 
نشســت خبري ســازمان تعزيرات حكومتي كه با 
حضور وزير دادگستري و رئيس كل سازمان تعزيرات 
حكومتي برگزار شد، در پاسخ به سوالي درباره حكم 
تعزيرات درباره شــركت خودروسازي كه محكوم به 

جمع آوري 3۰ هزار خودرو معيوب شده بود، افزود: 
براي نخستين بار است كه در كشور ما چنين حكمي 
صادر مي شــود. يكي از شــركت هاي خودروســاز، 
اتومبيلي را توليــد و توزيع كرده اســت كه از نظر 
اســتاندارد عيب هاي جدي داشت. وي با بيان اينكه 
درباره اين خودرو شــكايات بســياري مطرح شده 
بود كه به آنها رســيدگي و حكم صادر شــد، اظهار 
كرد: حكم صادرشــده مبني بر الزام خودروســاز به 
جمع آوري خودروها بود و اينكه خودرو ســازبايد در 

صورت امكان رفع عيب، عيوب را برطرف و در غير اين 
صورت نسبت به جبران خسارت اقدام كند.  مديركل 
تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: اين حكم در 
مرحله بدوي صادر شده است و در صورتي كه تجديد 
نظرخواهي شود در دادگاه تجديد نظر بررسي خواهد 
شــد و اگر حكم اوليه قطعي شــود، قابليت اجرايي 
خواهد داشــت همچنين اگر خودروســاز رضايت 
 شــاكيان را جلب كند مانند ســاير احكام، اجراي 

حكم متوقف مي شود. 

موسســه اعتباردهي اس اندپي گلوبال پالتز اعالم 
كرد دولت ها همچنان در حال افزايش بدهي خود 
هستند و امسال معادل ۷.۷8 تريليون دالر قرض 
خواهند گرفت كه 3.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱8 

باالتر خواهد بود. 
به گزارش مهــر به نقــل از راشــاتودي، بنابراين 
حجم بــاالي بدهي هــاي دولت ها بــا اين جهش 
در ســال ۲۰۱9 بــه 5۰ تريليون دالر مي رســد. 
كارن وارتاپتــوف، تحليلگــر اعتباري موسســه 

 اس اندپي گلوبــال، مي گويد: حــدود ۷۰ درصد يا 
5.5 ميليارد دالر از افزايش بدهي هاي امسال مربوط 
به سررسيد وام هاي بلندمدت است كه بازپرداخت 
آن ســاالنه ۲.3 تريليون دالر يا ۲.۶ درصد از توليد 
ناخالص ملــي دولت هاي رتبه بندي شــده در اين 

موسسه را به خود اختصاص خواهد داد. 
بخشي از افزايش ميزان بدهي هاي دولت ها كه آن را 
به 5۰ تريليون دالر مي رساند، مربوط به سقوط هاي 
شديد نرخ ارز، در سال گذشته است. يك موسسه 

اعتبارســنجي بين المللي ديگر )فيتــچ( ماه قبل 
اعالم كرده بود كه بدهي دولت هاي داراي اقتصاد 
توسعه يافته، از سال ۲۰۱۲ تقريبا حدود 5۰ تريليون 
دالر تثبيت شده اســت. اين به جز اياالت  متحده 
 اســت كه طي همين دوره، كل بدهــي دولتي آن 
۴۴ درصد يا ۱5.۲ تريليون دالر جهش كرده است 
تا به ۲۱.9 تريليون دالر برســد. اين موسسه اعالم 
كرد كه بدهي دولتي آمريكا حدود ۱۰ برابر بدهي 

فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگلستان، روي هم است.

باالترين  نرخ  رشد اقتصادي متعلق  به كدام كشورهاست؟

بالك چين؛ برگ برنده بعدي  فيسبوكجزئيات بخشش سود  و  ديركرد  وام هاي مسكن

بدهي  دولت هاي جهان امسال به ۵۰  تريليون  دالر  رسيدالزام يك خودروساز  به جمع آوري 30 هزار خودرو  معيوب   در صورت قطعيت حكم
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اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با 
همكاري پژوهشكده آمار اقدام به تهيه گزارشي 
جامع درباره »محاسبه سهم ارزش افزوده بخش 
خصوصي در اقتصاد كشور براي سال هاي ۱39۲ 
و ۱393« كرده اســت. بر اين اساس، در سال 
۱393 ســهم ارزش افزوده بخش خصوصي از 
كل ارزش افزوده ايجاد شــده در اقتصاد ايران 
معادل ۴۷.3 درصد و سهم بخش عمومي 5۲.۷ 

درصد بوده است... 

سهم واقعي بخش 
خصوصي در اقتصاد 
ايران چقدر است؟

به  دنبال
اتاقی پوياتر   و
  صريح تر
  هستيم

افشین كالهي:

دست برداشتن 
دولت از اقتصاد، 

تاكيد رهبر انقالب و 
اهتمام دولت است

صفحه4صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی: 

سرمقاله

بی اعتمادی  به 
سپرده گذاری ارزی

مانع اصلی سپرده گذاری 
 ارزی در بانك هــا بحــث 
بی اعتمادی مردم به شبكه 
بانكی اســت. يك بــار در 
سال های 9۰ و 9۱ سياست سپرده گذاری ارزی 
انجام شد؛ اما وعده های بانك مركزی برای تحويل 
به موقع ارز و سود، محقق نشد. به همين دليل از 
آنجايی كه بانك مركزی به تعهد خود عمل نكرد، 
اين بی اعتمادی در بين مردم شكل گرفت و پاك 
كــردن آن از ذهن مردم هم زمــان می برد. بايد 
دانست كه در اجرای هر سياستی اين مسائل وجود 
دارد و چون ذهنيت مردم نسبت به هر سياست به 

اين راحتی پاك...

  وحيد شــقاقی، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه ۲
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۲

نگاه  سخت گيرانه  صنعت 
بيمه  به  استارت آپ ها

سياست های  رفاهی 
دولت  به  بن بست رسيد

»كسب و كار« امکان برداشت  دالر  از  خودپردازها را  بررسی می كند

تکاپوی  دولت  برای جذب  دالرهای  خانگی
صفحه۲

صفحه3

 پوشاک   ایرانی   با   برچسب  خارجی 
»کسب و کار«   سهم   ناچیز   ایران   از   گردش   مالی   ۱۵۰۰  میلیارد   دالری   البسه   را    بررسی    می کند

 موضــوع بيمــه و ماليــات ديگــر بــه يكــی از  
اصلی ترين مشــكالت چند سال گذشته اكوسيستم 
 اســتارت آپی و كارآفرينی ايران تبديل شــده است. 
تا زمانی كه صحبت از استارت آپ و كسب و كارهای 
نوپا می شــود ناخودآگاه به دليل تكرار موضوع بيمه 
به ميان می آيد. موسسان و افراد مشــغول به كار در 
اين حوزه به دليل نبود قانون مخصوص و اساســنامه 
بيمه ای با مشكالتی روبه رو هســتند كه البته هنوز 
 در كســب و كارهای ســنتی نيز با وجود گذشــت 
سال های طوالنی از فعاليت شان وجود دارد. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی ضمن تاكيد بر ضرورت گسترش 
زيرساخت و بستر الزم برای حمايت از حوزه دانش بنيان 
گفت: كسب و كارهای نوآورانه و استارت آپ ها مورد 

حمايت های بيمه ای خاص...

يكی از سياست هايی كه از ســوی كارشناسان برای 
تنظيم بازار به دولت پيشنهاد می شود، سياست توزيع 
كاالهای اساسی از طريق كوپن اســت؛  اما همچنان 
اين سياست از ســوی برخی از كارشناسان، حقيرانه 
به نظر می آيد و شــايد يكی از داليل امتناع دولت از 
اجرای اين سياســت همين مساله باشــد.  طبق نظر 
برخی از كارشناسان، الزم اســت اين كار در روزهای 
 خــاص مثل همــان زمانی كــه با جنــگ تحميلی 
 روبه رو بوديــم، اجرا شــود. اما برخی ديگــر بر اين 
 عقيده اند كه كوپنی شدن كاالهای اساسی يك ضرورت 
اجتناب ناپذير است كه در جنگ اقتصادی كنونی، بيشتر 
از هميشه كاربرد دارد. بررسی ها هم نشان می دهد اين 
سياست در كشورهای توسعه يافته هر چند به صورت 

مقطعی و موقت اجرا می شود....



اقتصاد2
ایران وجهان

انتشار گزارش عملکرد هشت ماهه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت؛

تثبیت رتبه برتر بانک صادرات ایران در 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

بر اســاس گزارش عملکرد هشــت ماهه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانک صادرات ایران در 
زمینه پرداخت تسهیالت و حمایت از کاالی ایرانی 
و اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، همچنان 
رتبه اول را در بین بانک های خصوصی کشور به 

خود اختصاص داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
عملکرد هشت ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتشر شد که بر اساس آن رتبه بانک صادرات ایران 
در تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ٦٠ درصد 
در راستای اقتصاد مقاومتی در آبان ماه ١٣٩٧ در 
میان بانک های خصوصی از نظر تعداد تسهیالت 

پرداخت شده به این بنگاه ها همچنان اول است.
بنا براین گزارش، این بانک در آبان ســال ٩٧ با 
پرداخت ٢٦١ فقره تســهیالت به ارزش بالغ بر 
سه هزار و ٧٤٦ میلیارد ریال به این بنگاه ها سهم 
مهمی در حمایت از تولید کاالی ایرانی و اشتغال 

ملی داشته است.
آمار آبان ماه وزارت صمت در شرایطی منتشر شده 
است که بانک صادرات ایران طی ٩ ماهه اول سال 
٩٧ نزدیک به ٢١ هزار میلیارد ریال به بنگاه های 

کوچک و متوسط تسهیالت پرداخت کرده است.
امضــای تفاهم نامه برای تضمیــن پیش فروش 
محصوالت و تولیدات کارخانجات داخلی و اعطای 
ســرمایه در گردش و همچنین تسهیل جریان 
مبادالت تجاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
کشــور، از جمله اهداف این بانک در حمایت از 
تولید و اشتغال بوده که همچنان با اهتمام ویژه در 

دستور کار است.

هیبنا گزارش می دهد
رشد ۱۳۰ درصدی پرداخت 

تسهیالت جعاله مسکن
میزان پرداخت تســهیالت جعاله )تســهیالت 
تعمیرات( مســکن در ١٠ ماهه اول سال ٩٧ بالغ 

بر ١٣٠ درصد رشد کرد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
اطالعات منتشر شده از سوی این بانک نشان می 
دهد در ١٠ ماهه اول سال جاری تسهیالت پرداخت 
شــده به متقاضیان برای تعمیــرات واحدهای 
مسکونی )تسهیالت جعاله( در مقایسه با ١٠ ماهه 

اول سال قبل ١٣٠ درصد رشد کرده است.
بر اســاس اطالعات منتشر شــده از سوی بانک 
مسکن، در ده ماهه اول ســال جاری، تعداد ١٢8 
هزار و ١٦٤ فقره تسهیالت جعاله به ارزش ریالی ٢ 
هزار و ٢٤٣ میلیارد و ٣٦٣ میلیون تومان تسهیالت 
جعاله به متقاضیان دریافت این تسهیالت پرداخت 
شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

حدود ١٣٠ درصد افزایش داشته است.
در ١٠ ماهه اول سال ٩٦ تعداد ٧٢ هزار و ٤٠8 فقره 
تسهیالت جعاله )تعمیرات(مسکن به متقاضیان 
پرداخت شده بود که ارزش ریالی این تسهیالت 
پرداخت شده در ١٠ ماه اول سال گذشته)فروردین 
تا پایان دی ماه ٩٦( معــادل ٩8١ میلیارد و ٦85 

میلیون و ١٠٠ هزار تومان گزارش شده است.
همچنین بانک مسکن در این گزارش آمار مربوط 
به پرداخت تسهیالت جعاله مسکن شامل تعداد 
تســهیالت پرداختی به متقاضیان و حجم ریالی 
این تسهیالت در دی ماه ســال جاری و مقایسه 
آن با مدت مشابه سال قبل-دی ماه ٩٦- را منتشر 

کرده است.
در دی ماه ٩٦ تعداد ١٠ هزار و ١٧5 فقره تسهیالت 
جعاله مسکن به متقاضیان پرداخت شد که ارزش 
ریالی این تسهیالت معادل ١٣٦ میلیارد و ٤١5 
میلیون و ٤٠٠ هزار تومان برآورده شــده است؛ 
این در حالی است که در دی ماه امسال مجموعا 
١5 هزار و ٧٦١ فقره تسهیالت جعاله به متقاضیان 
پرداخت شــد که ارزش ریالی تسهیالت جعاله 
پرداخت شده در دی ماه امسال را به ٣٠٧ میلیارد 
و ٧٢١ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رساند. این میزان 
نیز در مقایسه با دی ماه سال گذشته با رشد ٦.١٢5 

درصدی همراه شده است.
رشد محســوس آمار مربوط به تسهیالت جعاله 
مسکن از یک ســو ناشی از رشــد قابل مالحظه 
قیمت واحدهای مسکونی در سال جاری نسبت 
به سال گذشته است؛ هم اکنون تسهیالت جعاله 
)تسهیالت تعمیرات( مسکن معادل ٢٠ میلیون 
تومان است که عمدتا و به درخواست متقاضیان 
دریافت تسهیالت خرید مسکن اعم از تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم و تسهیالت خرید 
مسکن با استفاده از اوراق مسکن در زمان پرداخت 

تسهیالت خرید، پرداخت می شود.

اخبار

یکی از اقداماتــی که بانک 
مرکــزی در چنــد ماهــه 
اخیــر و به منظــور کنترل 
بحــران ارزی در نظر گرفته 
 اســت، تالش بــرای احیای 
سپرده گذاری ارزی اســت که به نظر نمی آید، محقق 
شــود. بانک مرکزی در چند ماه اخیر با دادن ضمانت 
کتبی به سپرده گذاران ارزی برای بازپرداخت اصل و سود 
وجوه ارزی سپرده گذاری، پرداخت سود ٤ درصدی به 
سپرده گذاران، پرداخت سود به سپرده گذار به صورت 
ماهانه و به تازگی هم برداشــت ارزی از خودپرداز ها، 
سعی در جلب نظر ســپرده گذاران ارزی کرده است. از 
نظر مقررات این تضمین داده شــده که افراد می توانند 
ضمن برخورداری از سود ســپرده ارزی خود هر زمان 
که بخواهند آن را برداشت کنند. اما کارشناسان حوزه 
بانکی معتقدند شرایط ســپرده گذاری ارزی همچنان 
در بانک ها با موانعی چند روبرو اســت و هر چند بانک 
مرکزی مشوق هایی را به سپرده گذاران داده اما بانک ها 
در اجرای آن مثل همین سود پرداختی به سپرده گذاران 
ارزی کوتاهی می کنند و همین امر سرعت سپرده گذاری 
ارزی در بانک ها را کم کرده است. در هیمن رابطه  فرهاد 

دژپســند وزیر امور اقتصادی گفت: از نظر مقررات این 
تضمین داده شده که افراد می توانند ضمن برخورداری از 
سود سپرده ارزی خود هر زمان که بخواهند آن را برداشت 
کنند و امروز این موضوع از طریق ابزار های الکترونیکی 
نیز میسر شده  است. وی گفت: همه افراد دارای سپرده 

ارزی می توانند از طریــق خودپرداز های مخصوص هر 
زمان که بخواهند برداشت ارزی داشته باشند یا مبلغی 
از ارز خود را به حساب شخص دیگری منتقل کنند که 
این موضوع با ایجاد اطمینان به سپرده گذاری ارزی نیز 

کمک  خواهد کرد.

یکی از سیاســت هایی که از سوی کارشناسان برای 
تنظیم بازار به دولت پیشنهاد می شود، سیاست توزیع 
کاالی اساسی از طریق کوپن است.  اما همچنان این 
سیاست از سوی برخی از کارشناسان حقیرانه به نظر 
می آید و شاید یکی از دالیل امتناع دولت از اجرای این 

سیاست همین مسئله باشد.
 طبق نظر برخی از کارشناسان الزم است این کار در 
روزهای خاص مثل همان زمانی که با جنگ تحمیلی 
روبرو بودیم، اجرا شود. اما برخی دیگر بر این عقیده اند 
که کوپنی شدن کاالی اساسی یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است که در جنگ اقتصادی کنونی، بیشتر از 
همیشه کاربرد دارد. بررسی ها هم نشان می دهد این 
سیاست در کشورهای توسعه یافته هر چند به صورت 

مقطعی و موقت اجرا می شود. اســتدالل مخالفان 
سیاست کوپنی شــدن کاال، افزایش رانت و فساد، 
افزایش نرخ تورم و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در 
کشور است. همچنین دخالت بیشتر دولت در بازار 
با این سیاست، هم به تولید کننده و هم به سیاست 

توسعه اقتصاد کشور آسیب می زند.
موافقان می گویند؛ سیاست کوپنی در شرایط بحرانی 
فعلی برای تامین ضروریات زندگی اقشار محروم امری 
ضروری است. منتهی دولت باید به صورت الکترونیکی 
این سیاســت را اجرا کند. در حالی که توزیع اقالم 
اساســی بین مردم در این چند ماهه کارایی الزم را 
نداشته است. آنچه روشن است، عدم موفقیت دولت 
در سیاست های رفاهی مثل تخصیص ارز دولتی به 
کاالی اساسی، توزیع بســته های حمایتی و کنترل 

قیمت ها در بازار است.

»کسب و کار« امکان برداشت دالر از خودپردازها را  بررسی می کند

تکاپوی  دولت  برای جذب  دالرهای خانگی
تخلفات بانک ها در سپرده گذاری ارزی

»کسب و کار«  بحران بازار و توزیع کاالی اساسی را بررسی می کند

سیاست های رفاهی دولت 
به بن بست رسید

روحانی: 
دست برداشتن دولت از اقتصاد، تاکید 

رهبر انقالب و اهتمام دولت است
حسن روحانی صبح امروز )دوشنبه( در جمع 
مدیــران وزارت کار، رفــاه و تأمین اجتماعی  
گفت: مدیریت اقتصادی به عهــده وزارت کار 
نیست. سهامداری اشکالی ندارد، ولی نباید این 
وزارتخانه کار اقتصادی انجام دهد. سال آینده 
سال واگذاری شرکت های مربوط به شستاست. 
بعضی ها البته کارشــکنی می کنند، ولی برای 
این واگذاری باید محکم ایستاد. واگذاری این 
شــرکت ها هم مورد تاکید رهبری است و هم 
مورد تاکید من. رهبری اشاره کرده اند که دولت 
باید دست از اقتصاد بردارد، البته خصولتی ها بدتر 
از دولت در اقتصاد حضور دارند و هیچ نظارتی بر 
آنها وجود ندارد. ما که در دولت از این شرکت ها 
بی خبریم، مردم هم بی خبرند و فقط خدا از آنها 
خبر دارد. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است، 
مخصوصاً وقتی افرادی در این شرکت ها باشند 
که در نهادهای نظارتی حضــور دارند یا ضابط 
قضایی هســتند. رهبری بارها تاکید کرده اند 
نیروهای مسلح باید دســت از اقتصاد بردارند. 
شستا هم که بین خصولتی و دولتی است. این 
را واقعاً باید جمع کرد. حتی شرکت های ضرر 
ده باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته ام تا 
پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته 

سهامداری اشکالی ندارد.
رئیس جمهــور بیان کرد: ایجاد ســامانه های 
شفافیت کار بسیار خوبی است. مردم باید بدانند 
این شــرکت ها چگونه واگذار می شوند. الیحه 
شــفافیت و همچنین الیحه تزاحم منافع در 
دولت در حال نهایی شدن است. نظارت عمومی 

به مردم و شفافیت مانع بروز فساد می شود.

خبر

مدیر عامل تأمین سرمایه تمدن گفت: راه اندازی 
قرارداد آپشن زعفران طی روزهای آینده در بورس 
کاالی ایران، گامی بزرگ در راســتای حمایت از 
زعفرانکاران اســت، چراکه آنها می توانند در این 
قراردادها حجم فروش و قیمت محصوالتشان را 

برای چند ماه آینده بیمه کنند.
محمودرضا خواجه نصیری ، درباره اقدام بورس 
کاالی ایران برای راه اندازی قرارداد اختیار معامله 
زعفران در اسفند ماه جاری اظهار کرد: اصلی ترین 
مزیت ابزارهای مالی امکان پوشــش ریســک 
قیمتی در آینده اســت که قرارداد آپشن نیز به 
دلیل ریسک حداقلی و مشخص، امکان و اختیار 
جدیدی به زعفران کاران می دهد، این در حالی 
اســت که زعفران کاران می تواننــد در معامالت 

آپشــن حجم فروش و قیمت محصوالت شان را 
برای چند ماه آینده بیمه کنند.

وی افزود: استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله 
معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس های 
بین المللی بسیار رایج است، زیرا این ابزارها از چند 
بعد به خصوص از بعد سودآوری و پوشش ریسک 

بسیار مؤثر هستند.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، نکته 
اساسی این است که هر چه فاکتورهای اقتصادی 
به سمت نوسان بیشتر حرکت می کنند و ریسک 
آینده بیشتر و پیش بینی دشوارتر می شود، نیاز 
به ابزارهای پوشش ریسک و ابزارهایی همچون 
اختیار معامله بیشتر می شود، لذا سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی عالقمند هســتند با استفاده 

از این ابزارها ریســک های خود را کاهش دهند. 
خواجه نصیری با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان 
مثال نوسانات نرخ ارز باعث می شود که قیمت های 
آتی برای سرمایه گذاران تحت تأثیر قرار گیرد اما 
راه اندازی و توسعه ابزارهایی مانند آپشن بر پایه 
کاالهای مختلف در بورس کاالی ایران، شرایط 
به مراتب برای فعاالن اقتصــادی بهتر و امن تر 

می شود.
وی اظهار کرد: بورس کاال با توسعه ابزارهای مالی 
مانند قراردادهای آتی و آپشن، این امکان را فراهم 
می کند تا ریسک بازار و فعالیت های سفته بازی از 
بازار فیزیکی، جذب بازارهای مالی و کاغذی شود 
که این اتفاق در اقتصاد ما به شدت کمک کننده و 

اثر بخش خواهد بود.

فروشوقیمتزعفراندربورسبیمهمیشود
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سکه کاهش یافت
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان کاهش یافت. امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 262 هزار تومانی نسبت به روز 

قبل در قیمت ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان و طرح قدیم ۴ میلیون و ۷00 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و  ۷00 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۷20 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸50 هزار تومان فروخته می شود. هر گرم طالی 1۸عیار هم  ۴۳۳ هزار و ۷۴ تومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال 

در بازارهای جهانی با قیمت 1۳۳0 دالر معامله می شود.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول (
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اندیشه در نظر دارد با توجه به مجوزهای صادره توسط 
شورای اسالمی شهر اندیشه نسبت به واگذاری 3 مورد کانکس و ساختمان خود بصورت اجاره بهاء بشرح 

ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید . 

سپرده شرکت در مزایده شرحردیف
)ریال ( 

توضیحاتآدرس

١سالهفاز ٤ -جنب اماکن ٤٠/٠٠٠/٠٠٠کانکس فروش تنقالت ١

١ساله - تجدید مزایدهفاز٤ اندیشه - تقاطع شورا و توحید٤٠/٠٠٠/٠٠٠کانکس گل فروشی٢

٢ساله - تجدید مزایدهفاز٢اندیشه - داخل بوستان شقایق5٠/٠٠٠/٠٠٠ساختمان کافی شاپ ٣
1- سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری اندیشه ، اسناد خزانه و یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0107444713002 نزد بانک ملی 
ایران شعبه فاز 3 اندیشه )کد 2417( تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد . الزم به ذکر است 

نفرات اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد . 
2- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14:30( روز چهارشنبه 
مورخ 1397/12/22 و محل دریافت  آن به نشانی شهرستان شهریار ، شهر اندیشــه ، فاز 5 ، بلوار امیرکبیر ، خیابان شهید تهرانی مقدم ، 
ساختمان خدمات شهری، طبقه اول ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اندیشه به شماره تلفن 65362390-021 می باشد . 
3- مهلت و محل ارائه پیشنهادات : متقاضیان می بایست پاکات پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده 
است را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 به آدرس دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری اندیشه به آدرس مندرج در بند 2 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند . 
4- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده : متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست درخواست کتبی خود را بعالوه یک فقره فیش 
واریزی به حساب جاری سیبا به شماره 0107444587001 نزد بانک ملی ایران شعبه فاز 3 اندیشه )کد 2417( به مبلغ 500/000 ریال )غیرقابل 

استرداد ( بابت خرید اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ بازگشایی پاکات مزایده 1397/12/25 می باشد .

6- سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است . 
7- سایر اطالعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده ذکر شده است . 

تاریخ درج نوبت دوم : 1397/12/13 

ارشاد تنها 
سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اندیشه 

تمایل مردم به ذخیره سازی ارز
سید ضیاء الدین خرمشاهی کارشناس 

اقتصادی
بدون تردید یکی از شاخصه های نشان دهنده 
بهبود وضعیت عرضه واحدهای پول خارجی و 
نیز مدیریت عرضه و تقاضا در این زمینه رونق 
بخشی و طراحی سیستم ســپرده گذاری و 
نیز استفاده از POS  نیز ATM مخصوص 
مبادالت ارزی اســت و در کنار این موضوع 
رواج اســتفاده از کارتهای بانکی بین المللی 
مانند ویزا کارت، مستر کارت و .. است. به نظر 
می رسد تا زمانی که این سطح از عادی سازی 
در موضوع ارز و مســائل مرتبط با آن اتفاق 
نیفتد، نمی توان توقــع کاهش تقاضا یا روی 
گرداندن غیرمصرف کننــده های واقعی را از 

بازار را داشت.
متاســفانه در یک رویکــرد غیرتخصصی و 
هیجانی عامه مردم ارز خارجی را یک سرمایه 
ارزشمند و جزو کاالهای ســرمایه ای فرض 
کرده و تالش دارند با ذخیره ســازی آن مانع 
کاهش ارزندگی اموال خود شوند و این موضوع 
یک آفتی است که می تواند بیشترین ضربات 
را به اقتصاد روزمره کشور وارد کند. چنانچه 
سیستم سپرده گذاری ارزی با تضامین الزم 
برقرار شــود و بتواند اعتماد مــردم را جلب 
کند، می توان به بازگشــت دالرهای خانگی 
به صندوق های بانک، امیدوار بود و اگر همراه 
با این موضوع مشوق های منطقی نیز در نظر 
 گرفته شــود، بدون تردید نیز اثر بیشــتری 

می گذارد.

بی اعتمادی به سپرده گذاری ارزی
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

مانع اصلی سپرده گذاری ارزی در بانک ها بحث بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی است. یک بار در سال های ٩٠ و ٩١ سیاست سیاست سپرده گذاری ارزی انجام شد اما وعده های بانک مرکزی برای تحویل به موقع ارز 
و سود، محقق نشد. به همین دلیل از آنجایی که بانک مرکزی به تعهد خود عمل نکرد، این بی اعتمادی در بین مردم شکل گرفت و پاک کردن آن از ذهن مردم هم زمان می برد. باید دانست که در اجرای هر سیاستی 

این مسائل وجود دارد و چون ذهنیت مردم نسبت به هر سیاست به این راحتی پاک نمی شود، باید از هر خطایی حداقل امکان دوری کرد.
 بــه دلیــل همیــن ذهنیــت و ســلب اعتمــاد مــردم اســت کــه در حــال حاضــر بانــک مرکــزی ابــزار خــود بــرای افزایــش ســپرده گذاری ارزی و احیــای آن، از دســت داده اســت. 
با وجود بخشــنامه بانک مرکزی و مشــوق به ســپرده گــذاران ارزی روند افزایش این ســپرده ها کند اســت وموجب شــده جذب ســپرده هــای ارزی موفقیــت آمیز نباشــد. عامل دیگر تخلفــات بانک ها 
اســت. برخی از بانک ها همچنــان در موضوع ســپرده گــذاری ارزی تخلفاتی دارنــد و از آنجایی کــه نظارت بانک مرکــزی هنوز یکپارچه نشــده، این تخلفات مانع از رشــد ســپرده گذاری ارزی می شــود. 
 بانک های بــد و متخلف هنوز در کشــور وجود دارد و این نشــان از ضعــف بانک مرکزی اســت. اجرای ناقص بخشــنامه ها در بانک هــا به دلیل وجود همیــن بانک های به اصطــالح بد و نظــارت ناکافی بانک

 مرکزی است.متاسفانه در یک رویکرد غیرتخصصی و هیجانی عامه مردم ارز خارجی را یک سرمایه ارزشمند و جزو کاالهای سرمایه ای فرض کرده و تالش دارند با ذخیره سازی آن مانع کاهش ارزندگی اموال خود شوند 
و این موضوع یک آفتی است که می تواند بیشترین ضربات را به اقتصاد روزمره کشور وارد کند. چنانچه سیستم سپرده گذاری ارزی با تضامین الزم برقرار شود و بتواند اعتماد مردم را جلب کند، می توان به بازگشت 

دالرهای خانگی به صندوق های بانک، امیدوار بود و اگر همراه با این موضوع مشوق های منطقی نیز در نظر گرفته شود، بدون تردید نیز اثر بیشتری می گذارد.

آثار تورمی کوپن و یارانه
سید رضی حاجی میری، عضو اتاق بازرگانی تهران

اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است که با مشکالت عدید ه ای روبرو است. حاال شرایط وخیم است و این 
مشکالت بیشتر از همیشه خود را نشان می دهد. پیشنهاداتی که از سوی برخی ها برای کنترل وضعیت 
اقتصادی، ارائه می شود، پیشنهاداتی است که اثر مسکنی دارد و نمی شود از آن برای دوره های طوالنی 
اســتفاده کرد. ضمن آنکه این اقدامات باعث ســرکوب غیر واقعی قیمت ها می شود و چون کاهش 
قیمت ها واقعی نیست، دوباره شرایط قبل را برای اقتصاد کشور رقم می زند و وضعیت مردم به همان 
حالتی بر می گردد که پیش از این بود. به نظر می رسد دولت در اجرای طرح هایی مثل کوپن ، پرداخت 
یارانه و ... با شکســت روبرو شده و باید بپذیرد که با این سیاســت ها نمی توان قیمت ها را مهار کرد. 

اولویت اول دولت مهار تورم  است که در این راستا و طی این مدت هیچ اقدامی برای آن نکرده است.

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

يادداشت
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موضــوع بیمــه و مالیات 
از   یکــی  بــه   دیگــر 
اصلی ترین مشکالت چند 
سال گذشــته اکوسیستم 
اســتارت آپی و کارآفرینی 
ایران تبدیل شــده اســت. مادامی که که صحبت 
از اســتارت آپ و کســب و کارهای نوپا می شود 
ناخوداگاه به دلیــل تکرار موضوع بیمــه به میان 
می آید. موسســان و افراد مشــغول به کار در این 
حوزه به دلیل نبود قانون مخصوص و اساســنامه 
بیمه ای با مشــکالتی روبرو هستند که البته هنوز 
در کســب و کارهای ســنتی نیز با وجود گذشت 
ســالهای طوالنی از فعالیت شــان وجــود دارد. 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی ضمن تاکید بر 
ضرورت گســترش زیرساخت و بســتر الزم برای 
حمایت از حــوزه دانــش بنیان گفت: کســب و 
کارهای نوآورانه و استارتاپ ها مورد حمایت های 
بیمه ای خاص قرار می گیرنــد. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت گســترش 
زیرســاخت و بســتر الزم برای حمایــت از حوزه 

دانش بنیان گفت: کســب و کارهــای نوآورانه و 
 استارتاپ ها مورد حمایت های بیمه ای خاص قرار 

می گیرند.
محمد شــریعتمداری در خصــوص برنامه های 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در دوره جدید 
برای حمایــت از حوزه دانش بنیان کشــور گفت: 
رفع مســایل و مشــکالت موجود بین تعاونی ها و 

مشاغل ســنتی در حوزه های مختلف با نوآوران و 
فعاالن کسب و کارهای نوپا و استارت آپی و تنظیم 
روابط کار یکی از برنامــه های اصلی این وزارتخانه 
است.  وی با تاکید بر ضرورت گسترش زیرساخت 
و بســتر الزم برای حمایت از حــوزه دانش بنیان، 
انتصاب یک مشــاور در امور علمــی و نوآوری در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هم اکنون 

وجود برخی مســایل بین تاکســی های اینترنتی 
و تاکســی های ســنتی یا کاریابی از طریق فضای 
مجازی و کاریابــی از طریق دفاتــر ادارات تعاون، 
رفاه و تامین اجتماعی ناشــی از نبود بستر الزم در 
 )ICT( حوزه فناوری های اطالعــات و ارتباطات 

است.
 وی اظهارداشت: سهم تعاونی های دانش بنیان و 
استارتاپی از مجموع حدود 90 هزار تعاونی کشور 
فقط 250 تعاونی اســت، این امر بیانگر آن اســت 
فرهنگ تعاونی به عنوان یک فرهنگ مشــارکت 
جویانه در عرصه کســب و کارهای جدید نیازمند 
توجه بیشتراز ســوی فعاالن این عرصه است.وی 
در خصوص برنامــه این وزارتخانــه برای حمایت 
بیمــه ای از فعاالن اســتارتاپی نیز بیــان کرد: ما 
برای همه مشــاغل به صورت عام حمایت بیمه ای 
داریم اما برای مشــاغل نوپا و اســتارتاپی بایستی 
حمایت های بیمه ای خاص پیش بینی شود. وی 
یکی از ماموریت های اصلی حوزه مشــاوره علمی 
و نوآوری وزارت تعــاون، رفــاه و کار اجتماعی را 
پیگیری به منظور ایجاد زیرســاخت های الزم به 
منظور فراهم کــردن بیمه خاص فعــاالن عرصه 
 نوآوری و استارتاپ ها به عنوان یک تبعیض مثبت 

عنوان کرد.

بازار پوشــاک بدون تردید 
بزرگتریــن و درآمدزاترین 
بــازار در روزهــای پایانی 
سال اســت که سهم تولید 
داخل از آن هر روز کمتر و 
کمتر می شــود. در این بین برخی از گروه ها و اقشار 
جامعه با این ذهنیت که قیمت ها پس از تحویل سال 
شکسته می شود به خرید لباس اقدام می  کنند، البته  
واحد های تجاری و فروشگاه های عرضه کننده لباس با 
در نظر گرفتن این موضوع که اجناس به جای مانده در 
مغازه ها تا مدت ها خاک خواهد خورد، تالش می کنند 
به هر نحوی از انحا و با اخذ سود های حداقلی به فروش 
پوشاک باقیمانده در واحد های تجاری مبادرت ورزند. 
روشهای زیادی نیز برای افزایش فروش بیشتر توسط 
فروشندگان اعمال می شود که چسیاندن برچسب 

خارجی از نمونه های آن است. 
حمید یگانه، یکی از توزیع کنندگان عمده پوشاک در 
غرب استان تهران در این خصوص اظهار کرد: بعضا 
شــاهدیم تولیدات داخلی با برچسب های خارجی 
به بازار عرضه می شــوند و با وجــود کیفیت باالی 

تولیدات داخلی به دلیل فرهنگ غلط نهادینه شده 
در میان برخــی از طیف ها و گروه هــای اجتماعی، 
تولیدکنندگان ناچارند با اسم و برند خارجی به عرضه 
تولیدات خویش مبادرت ورزند، زیرا در غیر اینصورت، 
امکان فروش مطلوب در بازار، از آنها سلب خواهد شد. 
وی افزود: انتظار می رود در حوزه فرهنگی، نهادینه 
سازی فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی با جدیت هر 

چه بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

یگانه تصریح کــرد: تبلیغات و اطالع رســانی یکی 
از الزاماتی اســت که در تحقق این امر خطیر نقش 
بســزایی ایفا می کند و با به تصویر کشــیدن نحوه 
دوخت و تولید البســه ایرانی و حتــی فرآیندی که 
برای تولید پارچه طی می شــود، می توان به این امر 
مهم دســت یافت و با تکیه بر آن اقتصاد و وضعیت 
اشتغال در کشــور )حداقل در این عرصه را( متحول 
کرد. بنابراین انتظار می رود با برنامه ریزی منسجم 

و همسویی فزایند تر دســتگاه های ذی ربط و توجه 
هر چه بیشتر مردم به استفاده از پوشاک تولید شده 
درداخل کشــور و لحاظ نمودن حمایت های هر چه 
بیشــتر از واحد های تولیدکننده بــرای تامین مواد 
اولیه و تسهیل فعالیت آنها، صنعت پوشاک کشور با 
توسعه هر چه بیشتری همراه شود که قطعا پیشرفت 
این صنعت، بســتری برای موفقیتن های اقتصادی 

خواهد بود.

كسب و كارهای نوپا مورد حمایت های بیمه ای خاص قرار می گیرند

نگاه سخت گیرانه  صنعت بیمه به استارت آپ ها

»كسب و كار«   سهم ناچیز ایران از گردش مالی 1500 میلیارد دالری البسه را  بررسی  می كند

پوشاک  ایرانی  با  برچسب  خارجی 

انتظار ارزآوری از پوشاک انتظار بیجایی است
ناصرعلی کاویانی، تولیدکننده پوشاک 

وضعیت بازار پوشاک در طول سال هم چندان تعریفی ندارد چه برسد به ایام پایانی سال. در تمام طول سال فروشندگان به هر ترفندی شده کاالی خود را به 
فروش می رسانند و از آنجایی که مصرف کننده اعتمادی به جنس ایرانی ندارد همان تولیدات خودشان را با برچسب های خارجی تحویل مشتری می دهند. 
مصرف کننده ایرانی که سالهاست با برندهای ایرانی رابطه خوبی ندارد فقط کافی است برچسب یک برند را بر روی پوشاک مورد نظر خود ببیند آن موقع حاضر 
است بهای آن را هر چند گران بپردازد. این در حالی است که امروز با وجود مشکالت بسیار مانند واردات بی حد و حصر، قاچاق پوشاک و کمبود و گرانی مواد اولیه 
برندهای ایرانی فعالیت دارند و در بازار کاالهای باکیفیت ایرانی عرضه می شود. البته به دلیل مشکالت نوسانات ارزی و نبود مواد اولیه قیمت تمام شده کاالی 
تولید شده بسیار باالست اما به هر حال تولید می شود و اگر حمایت نباشد ادامه راه غیرممکن خواهد شد. در حال حاضر نیز که در ایام پایانی سال قرار داریم 
همه مدل سودجویی در بازار دیده می شود. البته در برخی از موارد باید به فروشندگان و تولیدکنندگان حق داد چراکه مشتری ایرانی جنس داخلی را اگر مطلع 
باشد تولید داخلی است نمی خرد و به دنبال پوشاک خارجی حتی چینی و درجه سوم است. بنابراین فروشنده با چسباندن برچسب خارجی بر روی پوشاک 
تولید داخلی آنها را به فروش می رساند. به هر ترتیب اوضاع بازار و صنعت پوشاک کشور مناسب نیست و مشکالت اخیر نیز به آن ها دامن زده است. گردش مالی 
پوشاک در جهان میلیاردها دالر است که متاسفانه کشور از آن سهم ناچیزی دارد و برای ارتقا آن باید موانع را از میان برداشت. واردات نامحدود بزرگترین افت 
بازار پوشاک است که گویی هیچ زمانی برای پایان آن وجود ندارد. متاسفانه شرایطی بوجود آمده که  50 تا ۶0 درصد از ظرفیت کارخانجات فعلی صنعت پوشاک 

ایران خالی است و انتظار ارزآوری زمانی که در کشور کاالی داخلی به فروش نمی رسد انتظار بیجایی است. 

صنعت بیمه تمایلی برای آشنایی با مدل های جدید کسب و کار  ندارد
الیاس امامی، کارشناس بیمه کسب و کارهای نوپا

مسائل و مشکالت بیمه ای هنوز هم با اینکه سالها از راه اندازی کسب و کارهای سنتی گذشته به قوت خود باقی است و هنوز مابین کارگر یا کارمند با کارفرما مشکل بوجود می آید. البته این موضوع کوچکترین مشکلی 
است که می توان در این رابطه به آن اشاره کرد. مشکالت . مصائب بزرگتری هنوز در کسب و کارهای فیزیکی و سنتی وجود دارد و صنعت بیمه کشور هنوز اندر خم تصویب بخش نامه ها و الیحه های مختلف برپای 
حل مشکل و یا پوشش دهی اقشار مختلف و اصناف است. کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها نیز در کشور ما عمر زیادی ندارند اما به هر حال چندین سال است از آغاز فعالیت آنها می گذرد و اینکه قوانین ویژه این 
کسب  کارها هنوز به طور جامع و کامل وجود ندارد جای تعجب دارد. مالیات و بیمه از جمله مهم ترین موضوعاتی است هنوز استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا از آن بی بهره اند. بیمه امروز مشکل اساسی بسیاری 
از افرادی است که به هر دلیلی دیگر با شرکت های نوپا همکاری ندارند و نمی توانند از مزایای بیمه همانند دیگر مشاغل استفاده کنند. به عنوان مثال طی چند روز گذشته خبر انحالل یک استارت آپ بزرگ و بنام 
در فضای مجازی پخش شد که طی آن افراد زیادی بیکار می شوند اما بعد از آن نمی توانند خدمات بیمه را دریافت کنند. این موضوع باید در اولویت بررسی و تصویب قرار گیرد تا بیشتر از این فعاالن حوزه نوآوری و 

استارتاپ ها متحمل ضرر و زیان نشده اند.
 البته باید اشاره کرد در زمینه بیمه این مدل از کسب و کارها بخشــنامه هایی که بیشتر نقش دست و پاگیر را دارند وجود دارد که نه تنها مشکلی از مشــکالت آنها حل نمی کند بلکه موجب سختی کار در ادامه راه 
می شود. بیمه و متولیان این امر بر این اعتقادند که جنس کار در این کسب و کارها با کسب و کارهای فیزیکی تفاوت دارد و به همین دلیل نگاه سختگیرانه تری به آن دارند. بر اساس گفته های متولیان بیمه کشور به 
عنوان مثال تاکسی های اینترنتی به صورت دورکاری با رانندگان خود کار می کند و باید قوانینی از این دست برای آن نوشت که این دالیل بیشتر شبیه  بهانه است چراکه سیستم بیمه و قانون گذاری کشور کامال سنتی 

است و تمایلی به آشنایی با مدل های جدید کسب و کار ندارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات از تحویل 
ماهــواره مخابراتی "ناهید ۱" بــه وزارت دفاع 
برای قرار گرفتن در مــدار در خردادماه خبر داد 
و گفت: عالوه بر آن در شــهریورماه سال آینده 
ماهواره "ظفــر" و در بهمن ماه ســال آینده نیز 
ماهواره "پارس 2" که یک ماهواره سنجشــی 
اســت، تحویل گرفته می شــود.مهندس آذری 
جهرمی درحاشیه مراســم افتتاحیه آزمایشگاه 
مرجع سازگاری الکترومغناطیسی با بیان این که 
آینده ایرانیان در حوزه فضایی روشــن اســت، 
گفت: بر اتکا بر دانش جوانان چرخه دانشگاه های 
آی .تی، پژوهشــگاه فضایی تکمیل شــد و این 
آزمایشگاه کامل ترین آزمایشگاه صنعت فضایی 
است که می تواند خدمات به سایر بخش ها چون 
خودروســازی و مخابرات ارائه دهــد.وی انجام 
تســت های کیفی و ارائه گزارش هــای مدون را 
از جمله خدمات این آزمایشــگاه نام برد و اظهار 
کرد: برنامه های فضایی کشــور به صورت جدی 
به پیش می رود و تجربه هایی که از ماهواره های 
دوستی و پیام کسب شــد، آنالیز و مدون شده 
و در مجموعــه وزارت دفاع بــرای ماهواره ها و 
مجموعه های فضایی که وظیفه ساخت ماهواره 
را برعهده دارند، مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات به آخرین 
وضعیت پروژه های فضایی اشــاره کرد و یادآور 
شــد: فرآیند تحویل ماهواره ناهید ۱ به وزارت 
دفاع به منظــور قرار گرفتن در مدار آغاز شــده 
است و در خردادماه نهایی می شود.به گفته آذری 
جهرمی ماهواره ناهید ۱ یک ماهواره مخابراتی 
است که 50 درصد مراحل ساخت آن در دولت 
دهم و 50 درصد آن در دولت یازدهم انجام شده 
و در حال حاضر آماده قرار گرفتن در مدار است.

وی اضافه کرد: عالوه بر آن در شــهریورماه سال 
آینده ماهواره ظفر که مراحل تولید آن در دولت 
یازدهم و دوازدهم پیگیری شــده است، تحویل 
خواهیم گرفت و فرآیند تحویل دادن این ماهواره 
به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار اجرایی 
خواهد شــد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر این کــه ماهواره ظفر یــک ماهواره 

سنجشی اســت که در مدار 500 کیلومتر قرار 
می گیرد، اظهار کرد: در بهمن ماه سال آینده نیز 
ماهواره پارس 2 را که در دولت یازدهم طراحی آن 
آغاز شده است و در بهمن ماه سال آینده به پایان 
می رسد، خواهیم داشت. این ماهواره یک ماهواره 
سنجشی با دقت تصویربرداری ۱0 متر است که 
می تواند نیازهای زیــادی از صنعت فضایی را به 
خوبی برطرف کند. آذری جهرمی همچنین در 
واکنش به اظهارات معاون دادستانی کل کشور 
مبنی بر شــکایت دو هزار نفر از مــردم اهواز از 
وزیر ارتباطات به دلیل عدم پیگیری دســتورات 
شــورای عالی فضای مجازی و احتمال انفصال 
وی از خدمت، گفت: با توجــه به ماموریت هایی 
که برای اشتغالزایی در حوزه ICT دارم و با توجه 
به مشکالت اقتصادی که برای مردم وجود دارد 
و وظایفی که بر عهده ماست، وارد حاشیه شدن 
نه به سود ما بوده اســت، نه به سود کشور.وی با 
بیان اینکه موضوع "اشتغال" یکی از موضوعات 
جدی و از درخواست های مردم و رئیس جمهور 
از ما اســت، اضافه کرد: ما وظیفه خود می دانیم 
که همه وقت و انرژی خود را روی این مســائل 
بگذاریم و وارد حاشــیه ها نشویم.وزیر ارتباطات 
خاطرنشــان کرد: موضوع اصلی این است که ما 
باید تــالش کنیم وضعیت اشــتغال را در حوزه 
فناوری اطالعات توسعه دهیم و ماموریت هایی 
نیز در این زمینه به ما محول شده است، بنابراین 
 وقت ســرخاراندن برای پرداختن به موضوعات 

حاشیه ای را نداریم.

اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران با 
همکاري پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشي 
جامع درباره »محاسبه سهم ارزش افزوده بخش 
خصوصي در اقتصاد کشور براي سال هاي ۱392 
و ۱393« کرده اســت. بر این اســاس، در سال 
۱393 سهم ارزش افزوده بخش خصوصي از کل 
ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل 
47.3 درصد و سهم بخش عمومي 52.7 درصد 

بوده است. 
 براساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال 
۱392 سهم ارزش افزوده بخش خصوصي از کل 
ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل 
44.7 درصد و سهم بخش عمومي برابر با 45.3 
درصد بوده اســت. در ســال ۱393 با توجه به 
محاسبات انجام شده، سهم ارزش افزوده بخش 
خصوصــي از کل ارزش افزوده ایجاد شــده در 
اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد و سهم بخش 

عمومي 52.7 درصد بوده است. 
براســاس یافته هــاي مطالعــه ارزش افــزوده 
ایجادشــده در بخش خصوصي در سال ۱393 
نسبت به سال ۱392 معادل ۱۱.7 درصد رشد 
داشته و در مقابل، ارزش افزوده بخش دولتي در 
سال ۱393 نسبت به سال ۱392 تنها 0.۶ درصد 
رشد  یافته است. با این تفاسیر مي توان بیان کرد 
که در رشد اقتصادي ایجادشده در سال ۱393 
بخش خصوصي تقریبا تمام بار را بر دوش کشیده 

است و بخش هاي دولتي در سال ۱393 تقریبا 
رشدي نداشته اند. 

براســاس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش 
دولتي و خصوصي از ارزش افزوده ایجاد شــده 
در اقتصاد ایران در ســال ۱393 به ترتیب برابر 
با 54.2 درصد و 45.8 درصد بوده اســت. این 
نسبت ها براي سال ۱392 براي دو بخش دولتي 
و خصوصي برابر بــا 57 درصد و 43 درصد بوده 

است. 
براســاس اطالعات گزارش شــده با اســتفاده 
از نگرش تعییــن مدیریت، در طي ســال هاي 
۱392 و ۱393 ارزش افــزوده بخش خصوصي 
۱2.2 و ارزش افــزوده بخــش عمومــي 0.5 
درصد رشد داشته اند که براســاس این دیدگاه 
نیز بار رشــد اقتصادي ایجادشــده در ســال 
 ۱393 عمدتا بر دوش بخش خصوصي کشــور 

بوده است. 
شایان  ذکر است که تغییر رویکرد در طبقه بندي 
شرکت ها به عمومي و خصوصي )رویکرد مالکیت 
و رویکــرد مدیریت( تنها باعــث تغییر تقریبي 
۱.۶ درصدي در تغییر ســهم مالکیت ها شــده 
است. به عبارتي شــرکت هایي که در آنها بخش 
خصوصي داراي ســهمي باالتــر از 50 درصد 
هســتند؛ اما مدیریت آنها توسط بخش عمومي 
تعیین مي شــود تنها ۱.۶ درصد از ارزش افزوده 

اقتصاد ایران را تولید مي کنند. 

مغازه ای گفت: بــا وجود افزایــش هزینه های 
تولیــد، انجمــن تــا پایــان ســال برنامه ای 
 بــرای افزایش قیمت بیســکویت و شــکالت 

ندارد.
جمشــید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت درباره نحوه توزیع 
شکر مورد نیاز به تولیدکنندگان صنعت اظهار 
کرد: براســاس هماهنگی های صــورت گرفته، 
شرکت بازرگانی دولتی شــکر مورد نیاز صنایع 
شیرینی و شــکالت را با قیمت مصوب 3 هزار 

تومان تأمین و عرضه می کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمت شــکر طی 
هفته های اخیر در بازار آزاد با نوســاناتی روبه رو 
بود، افزود: هم اکنون شــکر مــورد نیاز صنایع 
براســاس درخواســت کارخانه ها بــه صورت 
کتبی توســط انجمن دریافــت و حواله مورد 
تقاضا با قیمت دولتی صادر می شود، هیچ گونه 
 مشــکلی در تأمین شــکر مورد نیاز کل کشور 

وجود ندارد.
مغازه ای با اشــاره بــه اینکه تولید شــیرینی و 

شکالت طبق روال معمول در حال انجام است، 
بیان کرد: اگرچه در شــرایط کنونی، مشکالتی 
به واسطه تحریم دســت به گریبان بخش های 
مختلف تولید اســت، اما در ۶ ماهه دوم سال به 
ویژه ماه های بهمن و اسفند تولید به سبب ازدیاد 
تقاضا همانند سال های گذشته انجام می شود. 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و شــکالت ادامه داد: صنعت شیرینی و شکالت 
به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده شکر به سبب 
حضور دالالن و واســطه گران با مشــکالتی در 
تأمین مواجه شده بود که با همکاری و توافقات 
صورت گرفته با بازرگانــی دولتی امکان تأمین 
کل شــکر مصرفی اعضای تحت پوشش وجود 
دارد و پیش بینی می شود شــرایط به زودی به 
روال ســابق بازگردد.این مقام مسئول در پایان 
درباره آخرین تحوالت بازار شیرینی و شکالت 
در بازار شب عید تصریح کرد: با وجود مشکالت 
تولید و افزایش هزینه ها، انجمن برنامه ای برای 
 افزایش قیمت بیســکویت و شــکالت تا پایان

 سال ندارد.

واكنش وزیر ارتباطات به شکایت دادستانی

وقت پرداختن به موضوعات حاشیه ای را نداریم

سهم واقعي بخش خصوصي در اقتصاد ایران چقدر است؟

قیمت شکالت تا پایان سال افزایشی ندارد



آخر 4
کسب وکار

 افشين كالهي، كانديداي نهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني و از اعضای » ائتالف برای فردا«:

به  دنبال  اتاقی  پویاتر   و  صریح تر  هستیم
از عملکرد »ائتالف برای فردا« دفاع می كنم                                                                                فرضيه مهندسی انتخابات باطل است                                                                         برای مقابله با تحريم ها برنامه داريم 
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افشین کالهی، کاندیدای »ائتالف برای فردا «در انتخابات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی اتاق تهــران در گفتگو با »کســب و کار« از 
عملکرد اتاق تهــران و »ائتالف برای فــردا« در دوره پیش دفاع می کند؛ 
اگرچه معتقد اســت نقدهایی هم وارد اســت؛ کالهــی ناامیدی فعاالن 
اقتصادی از فضای اقتصادی کشــور را می پذیرد؛ امــا می گوید اگر قرار 
اســت در این فضا کار کنیم و ادامه دهیم باید مشارکت کنیم و تاثیرگذار 
باشیم. کالهی نقطه قوت فهرست این دوره »ائتالف برای فردا« را حضور 
 افرادی می داند که باعث می شــود در این دوره اتاقــی صریح تر و پویاتر 

داشته باشیم. 
وی طی سال های گذشــته به عنوان رئیس هیات مدیره مجمع تشکل های 
 دانش بنیان اتاق بازرگانــی ایران تعامل نزدیکی با کســب و کارهای نوین، 
دانش بنیان و استارت آپ ها داشته است و حضور تعدادی از فعاالن حوزه آی تی 
و دانش بنیان در لیست »ائتالف برای فردا« را فرصتی برای کسب و کارهای 
نوین  برای حضور پررنگ تر در اتاق بازرگانــی می داند و این موضوع را بیانگر 
اهمیتی می داند که این ائتالف در عمل برای جوانان و اقتصاد دانش محور قائل 
است. کالهی در این مصاحبه فرضیه هایی که در مورد مهندسی انتخابات در 
این دوره عنوان می شود را به کل رد می کند و تاکید دارد این ائتالف نیازی به 
این کار ندارد و خود را به هیچ وجه پیروز نهایی انتخابات نمی داند؛ اما تالش 
خود را برای کسب آرای بیشتر خواهد کرد. در ادامه گفتگو با این فعال اقتصادی 

و کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی را می خوانیم.

؟   بررسی ليست اعضاي »ائتالف براي فردا« نشان مي دهد برخی 
چهره هاي جدید وارد ليست شده اند و تعدادی از چهره هاي قدیمی 
کاندیدای این دور از انتخابات نشدند. این تحوالت در چه راستایي 

صورت گرفته است؟
بله، تعدادي از افراد لیست ائتالف فرق کرده اند؛ نه به این معنا که از گروه رفته 
و اعضاي دیگري آمده اند، بلکه بدین معنا که دوستان جدیدی اضافه شده اند. 
در ابتدای شروع به کار ائتالف گفته شده بود که این ائتالف قصد دارد افراد 
جدیدي را وارد اتاق کند و صندلي ها نباید همیشگي باشد. برای پایبندی 
به این شعار در عمل و فرهنگ سازی برای سایرین، دوستانی داوطلبانه کنار 
کشیده اند، به این دلیل که به آرمان و میثاق خودشــان پایبند باشند و به 
اعضاي جدیدي فرصت داده شده است. بنابراین چهره هاي قدیمي هنوز در 
گروه هستند؛ ولي از فرصت کاندیداتوري استفاده نکردند یا انصراف دادند تا 

اعضاي جدید وارد شوند. 

؟   در حال حاضر اعضاي کليدي این گروه چه افرادي هستند؟
همان افراد قبلي هستند. آقاي مهندس خوانساري، آقاي دکتر سلطاني و 
دیگر دوستان، که آقاي سلطاني در گروه هستند؛ ولي در انتخابات کاندیدا 

نشده اند.

؟   شما چهار سال پيش هم با همين اسم وارد انتخابات شدید، 
»فرداي« چهار سال پيش امروز است. دستاورد این ائتالف در این 
چهار سال که اکثریت سكوهاي اتاق بازرگاني را در دست داشت را 

چطور ارزیابي مي کنيد؟
»ائتالف برای فردا« ســعی داشته تا شــفافیت را هم به عادت تبدیل کند. 
گزارش عملکرد چهارســاله ائتالف بر مبنای برنامه به صورت کامل تهیه و 
منتشر شده است؛ یعنی درباره کلیه وعده های داده شده در چهار سال پیش 
گزارش داده شده است. به نظرم حتی ارائه گزارش از یک گروه انتخاباتی در 
مورد عملکرد سابقه نداشته باشد، چه برسد به اینکه در مورد برنامه انتخاباتی 
خود پاسخگو باشــد. اگر از فعاالن اقتصادی هم سوال کنید، می بینید اتاق 
تهران با مدیریت جدید متحول شده است. دوستانی را می شناسم که قبال 
منتقد سرسخت آقای خوانساری بودند، ولی عملکرد ایشان در اتاق تهران 
نظر آنها را کامال عوض کرده است. شعار امسال گروه هم اتاق پویاست؛ »اتاقي 

پویا با ائتالف براي فردا«

؟   اجازه بدید سوال را طور دیگری مطرح کنم، یك سري انتقادات 
از سوي فعاالن بخش خصوصي نسبت به عملكرد چهار سال گذشته 
اتاق وارد است و معتقدند با توجه به تحوالت اقتصادي سال گذشته 
و مشكالتي که براي تجار پيش آمد، انتظار بيشتري از اتاق در دفاع از 
منافع فعاالن اقتصادي در مقابل دولت مي رفت و اکثریت اتاق تهران 

هم در دست »ائتالف برای فردایی ها« بود؟
بله، فطعا کاستی هایی بوده است و من خودم هم نقدهایی دارم. عملکرد اتاق 
تهران در چهار سال گذشته مي توانست بهتر باشد؛ ولی در مورد نقدهایی که به 
اتاق تهران می شود باید نکاتی را در نظر گرفت، اول این که خطاب بیشتر نقدها 
و به خصوص همین موضع انفعالی به اتاق ایران برمی گردد نه اتاق تهران و ما 
می دانیم که با وجود حضور نمایندگانی از »ائتالف برای فردا« در هیات رئیسه 
اتاق ایران، آنها نقش زیادی در مدیریــت اتاق ایران ایفا نکرده اند. دوم این که 
ظرفیت قانونی اتاق را هم باید در نظر گرفت. واقعیت این است که اتاق به عنوان 
مشاور سه قوه نمی تواند پاسخگوی برخی درخواست ها و مطالبات اعضا خارج 
از قواره خود باشد و سوم این که برخی از این نقدها متاسفانه براساس عملکرد و 
منطبق بر واقعیت نیست، بلکه موضع گیری های شخصی، کلی گویی و شایعات 
معموال دور از واقعیت است که منتشر می شود و ارزش پاسخگویی ندارد. مثل 
طرح ابهام و عدم شفافیت در مورد هزینه ها و صورت های مالی اتاق، در حالی 
که صورت های مالی اتاق کامال شفاف و بر مبنای عملکرد بودجه ای هر ساله به 

هیات نمایندگان ارائه و مصوب شده و در دسترس قرار دارد.
بزرگ ترین ضعف هم که شما عنوان کردید؛ یعني اینکه اتاق صراحت الزم را 
در مقابل دولت و حاکمیت نداشت، با توجه به دوستانی که در این دوره وارد 
لیست شده اند و همین نقد را دارند، من فکر مي کنم که ما شاهد اتاق صریح تر 
و منتقدتری باشیم که مواضع خود را کارشناسانه و نه مغرضانه؛ ولی شفاف و 

صریح در همه مسائل بیان می کند. 

؟   چه تضميني وجود دارد؟ به هر حال چهار ســال پيش هم با 
همين شعارها کاندیداها وارد انتخابات شدند؛ اما در برخی موارد 
منافع اعضا با همراهي و سكوت در برابر دولت گره خورد و موضع 
صریح و روشنی در مورد بسياری از مسائل و مشكالت اقتصادی 

تجار نداشتند...
فکر مي کنــم در این بحث بایــد اتاق تهــران را از اتاق ایــران جدا کنیم. 

 موضع گیري هاي اتاق تهران و آقاي خوانســاري و آقاي ســلطاني و گروه 
» ائتالف براي فردا« اتفاقا موضع انتقادي بوده است. در جلساتي که بودیم، 
در اکثر موارد شفاف و صریح حرف شان را بیان کرده اند. »ائتالف براي فردا« 
مدیریت اتاق تهران را بر عهده داشته است نه اتاق ایران را و من فکر مي کنم 

عملکرد این دو اتاق را باید جدا بررسي کنیم. 
البته به نظر من، جا داشت اتاق تهران در موضع گیري ها از این هم صریح تر 
مي بود؛ اما انصافا نقد خود را کرده است و اعضا نظر کارشناسي شان را بیان 
کرده اند. به ویژه دو لیدر گروه شــفاف و راحت صحبت کرده اند؛ اما در این 
زمینه به اتاق ایران نقد وارد است و معتقدم صدایي که از اتاق ایران شنیده 

شد، متاسفانه صداي مصلحت اندیش بود و صداي منتقد نبود.
در مورد شعارها و برنامه های ارائه شده چهار سال پیش هم عرض کردم که 
گزارش عملکرد شفاف آن منتشر شده اســت. قضاوت را می توان بر عهده 

فعاالن اقتصادی گذاشت.

؟   اما انتظار تجار و فعاالن اقتصادي باالتر از این موارد اســت. 
اگر بخواهيم از زاویه دید فعاالن اقتصادي به موضوع نگاه کنيم، 
آنها انتظار دیگري داشــتند، مثال درباره بخشنامه ها، مشكالت 
ثبت سفارش، صادرات و واردات اتاق قدرت چانه زني باالتر و مواضع 

صریح تری در مقابل دولت داشته باشد...
ما باید ســطح توقع خودمان را از اتاق پایین بیاوریم. اتفاقا در جلسه اي 
که بحث شعار  ائتالف بود، شعارهایي درباره »ایران بهتر، فرداي بهتر« 
مطرح مي شــد. من معتقدم اتاق بازرگاني اصال در این جایگاهی نیست 
که بخواهد ایران بهتري درست کند و تمام مشکالت اقتصادي و مسائل 
فعاالن اقتصادي را که در طرف دولت و حاکمیت اســت، حل کند. این 
توان را اصال ندارد. پس نباید چنین توقعي داشته باشیم. قرار نیست اتاق 
بازرگاني تمام مشکالت اقتصادی کشــور را حل کند. بنابراین اول باید 
ســطح توقع مان را در حد و اندازه واقعی اتاق پایین بیاوریم، بعد ببینیم 
اتاق چه کار مي توانسته بکند و نکرده است. همان طور که گفتم، در بعضي 
موارد نقد وارد است. متاسفانه بیشتر ابزارها در زمینه هایي که شما اشاره 
کردید که بتواند بر بهبود فضاي کسب وکار تاثیر بگذارد، در دست اتاق 
ایران اســت. مثال شــوراي گفتگو، حضور در 
شوراي رقابت، حضور در شوراي پول و اعتبار، 
کمیته ماده 12و ... ابزارهایي که ارتباط اتاق 
را با دولت و حاکمیت برقــرار مي کند، اکثرا 
در نزد اتاق ایران است و اتاق تهران به تنهایي 
نمي تواند روي آنها تاثیرگذار باشد. شما وقتي 
ابزار براي کاري نداشته باشید، فقط مي توانید 
مصاحبه کنید و جلسه بگذارید و اتاق تهران 
در این زمینه فروگذاري نکرده است. البته فکر 
می کنم کمیسیون هاي اتاق تهران با توجه به 
اینکه عضو موظف دولتی دارند، می توانستند 
تاثیرگذارتر عمل کنند، ولــی فعال بوده اند و 
جلسات زیادي داشته اند. در حوزه بین المللي 
و جذب سرمایه خارجی هم اتاق تهران خیلي 
کار و فعالیت کــرد که متاســفانه با موضوع 
تحریم ها و خــروج آمریکا از برجــام همه از 

بین رفت. 
بنابراین انتقاد وارد هســت؛ ولــي کاري که از 
دستش بر مي آمده را تا حدی انجام داده است. 
مشاوره داده است. افراد دولتي ها و حکومتي  را 
در هیات نمایندگان و کمیســیون آورده است. 
درباره موارد مختلف بحث و جدل کرده است. 
یک جاهایي ما تاثیــرات آن را مي بینیم. مثال 
درباره فساد هم یک طرح در این زمینه و هم یک 
الیحه در حال حاضر در مجلس مطرح اســت. 
این از اتاق بازرگاني تهران استارت خورد. یا در 
حمایت و جذب کسب و کار های نوین و استارت 
آپی ها موفق عمل کرده است. در بهبود عملکرد 
و فرایندهای داخلی اتــاق تهران کامال متحول 
شده اســت. یا در حمایت از تشــکل ها فضای 
یک ســاختمان کامل و مجهــز را کامال به آنها 
اختصاص داده است. اینها کارهایي است که اتاق 
تهران مي توانسته انجام دهد و انجام داده است؛ 
تاثیرگذاري روي قوانین و مقررات و آیین نامه ها 
با همین جلســات، ارائه خدمات بهتر به اعضا و 
تشکل ها. اتاق که نمي تواند طرح و الیحه بدهد؛ 
اما مي تواند پیش نویس طرح ها و الیحه هایي را 
آماده کند و در اختیار دولت و مجلس قرار دهد 

تا روي قوانین تاثیرگذار باشند. 

؟   اشاره کردید که باید سطح توقع و انتظارمان از اتاق را مشخص 
کنيم. به نظر شما آیا اتاق بازرگاني باید اساسا مدافع منافع اعضا 
باشد یا بهبود فضاي کسب وکار و موضوعاتي مثل اقتصاد رقابتي 

و آزاد را دنبال کند؟
اتاق بازرگاني به عنوان نماینــده بخش خصوصي وظیفه اش بهبود فضاي 
کسب وکار فعاالن اقتصادي است. این فقط شــامل اعضا مي شود، چون 
هدف اتاق دفاع از منافع اعضای خود اســت. ولی تاثیــر این عملکرد کل 
فضای اقتصادي کشــور را الجرم در بر می گیرد. مــن تاکید کردم اتاق 
بازرگاني نه جایــگاه و نه توانش را دارد و نه ماموریت اوســت که بخواهد 
اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. این کار دولت و حاکمیت است. اتاق بازرگاني 
باید از حقوق اعضایش دفاع کند، ولی با دید ملی و فرابخشی، نه بخشي. 
این تشکل ها هســتند که به صورت بخشــي وظیفه دارند از اعضاي شان 
در حوزه مشــخص کاري خود دفاع کنند. نکته اینجاست که تالش برای 
رقابتی کردن بازار و اقتصاد آزاد، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد 
 و بهبود فضای کســب وکار به صورت ملی کامال در جهــت حفظ منافع 

اعضای اتاق است.   

؟   به هر حال ممكن اســت این ابزارهاي تعامل با دولت در دوره 
بعد هم در اختيار اتاق ایران باشد. بعد از چهار سال چه توضيحي 

باید داد؟
من امیدوارم که این جریان و حرکتي که »ائتالف براي فردا« از چهار سال 
پیش شروع کرد و ما در استان ها هم تغییراتی مي بینیم، باعث شود اتاق هاي 
بهتر و پویا داشته باشــیم. مجموعه اتاق های پویاتر که تفکر غالب در آنها 
نزدیک به آرمان های »ائتالف براي فردا« باشــد، می تواند باعث ایجاد یک 
»اتاق ایران« پویا باشــد. من معتقدم که این تفکر در چهار سال گذشته در 

کشور گسترده شده و به بالندگی رسیده است.

؟   اشاره کردید یك ســري کارها وظيفه تشكل هاست. یكي از 
مشكالت ضعف تشكل هاســت. برنامه ائتالف شما براي تقویت 

تشكل ها در این دوره چيست؟
تحوالتي در چهار سال گذشته در اتاق ایران براي کمیسیون ها اتفاق افتاد 
و کمیســیون هاي اتاق ایران تا حدودي فعال تر و بهتر شدند. این بخش بر 
عهده نمایندگان »ائتالف براي فردا« در هیات رئیسه بود؛ به این صورت که 
کمیســیون ها را رتبه بندي و براي آنها هدف گذاري و اولویت بندي کرده و 
پاسخگو شدند. این طور نبود که کسي در کمیسیون اتاق ایران بیاید رئیس 
باشد و بعد هم معلوم نباشد چه برنامه اي را دنبال کرده است. کمیسیون ها 
باید مشخصا در یک برنامه چهار ســاله نتایج اولویت هایي که خود معرفي 
کرده بودند را به اتاق گزارش مي دادند. این روند اگرچه ایراداتي داشت؛ ولي 
یک قدم رو جلو بود و کمیســیون ها هدفمند و فعال تر شده و نماینده هاي 
آنها در شوراها و مجامع بیشتر حضور پیدا کردند. چنین ساماندهی درباره 
تشکل ها هم می تواند اتفاق بیفتد. البته در این دوره در مورد تشکل ها هم 
حرکت های مثبتی مثل رتبه بندی شروع شــد که می تواند کامل تر ادامه 
پیدا کند. حمایت های اتاق تهران از تشکل ها در این دوره نیز بی سابقه بود. 
ساختمان »خانه تشــکل ها« که در اختیار آنها قرار گرفت، وام های خرید 
محل دفتر و ایجاد تشکل های استانی در حوزه های جدید از این دسته است؛ 
اما من فکر مي کنم تشکل ها ضمن اینکه باید ارزیابی شوند، باید مسئولیت 
هم بگیرند. اتاق باید دست از مدیریت تجمیعی بردارد و اختیار را در حوزه 
فعالیت تخصصی به تشکل های تخصصی بدهد و از آنها در جایگاه باالتری 
حمایت معنوی کند. باید تالش کرد تا آنها جایگاه مناسب شان را در دولت، 
مجلس و... به دست آورند. اتاق حمایت کند و از آنها در مقابل گزارش عملکرد 

کیفی بخواهد.

؟  در این دوره از انتخابات با کاهش کاندیداها روبه رو بودیم. از 
طرفي به نظر مي رسد جو نااميدی در فضاي اقتصادي کشور بسياري 
از فعاالن اقتصادي را نسبت به حضور در انتخابات بي انگيزه کرده 

است، با این فضا شما چهار سال پيش رو را چطور مي بينيد؟
بله، در حال حاضر و در این فضاي ناامیدي مشــکلي که ما داریم، مشکل 
مشارکت اعضاست؛ چون کسي رغبتی به راي دادن ندارد؛ چون اصال فرداي 
کسب وکارش مشخص نیست. براساس آمارگیري که اتاق تهران از فعاالن 
اقتصادي انجام داده بود، 70 درصد از آینده ناامید بودند. من فکر مي کنم این 
آمار باالتر از این باشد و بخشی از 30 درصد بقیه هم کم امید باشند. کسي 
که اصال امیدي به آینده کسب وکارش ندارد، چرا باید راي و نظر دهد؟ براي 
چهار سال آینده من فکر مي کنم با وجود اینکه با تهدید بسیار جدي روبه رو 
هستیم و رکود اقتصادي خواهیم داشــت و نرخ رشد اقتصاد قطعا در سال 
آینده منفي خواهد بود و شکي نیست که چهار سال آینده سال هاي سختي در 
اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما یک فرصت هم هست. فرصت این است که دولت 
و حاکمیت چاره اي جز اینکه به طرف بخش خصوصي بیاید، ندارد. تعامالت 
بین المللي، جایگزیني شرکت هایي که از ایران رفته اند، سرمایه گذاري و... 
فقط یک عامل نیست که دولت را به سمت بخش خصوصي مي کشاند. عوامل 

زیادي در حوزه اقتصادي هست که دست دولت را خالي کرده است و من فکر 
مي کنم شاید از این فرصت بشود استفاده کرده و ساختار ایجاد کرد و بتوان 
دولت را در مسیر درست تري در تعامل با بخش خصوصي برای آینده قرار داد.
بنابراین من عرضم به فعاالن اقتصادي این است که چاره چیست؟ خود ما هم 
کسب وکار داریم. مثل بقیه دچار مشکالت هستیم. واردات  ما، هم دستگاه و 
هم قطعات اولیه، تقریبا متوقف شده است. صادرات  ما کال از بین رفته است. 
قراردادهاي ما با طرف های اروپایی به خاطر تحریم ها یک طرفه باطل شده 
است. همه مشکالت اقتصادي که براي فعاالن اقتصادي هست، براي همه 
ماست. چه کاري باید کرد؟ یا باید از کشور برویم که خیلي ها رفتند؛ یا باید 
بمانیم و ادامه دهیم؛ اما اگر قرار است بمانیم، باید کار را پیش ببریم، مشکالت 
را حل کنیم و به دنبال راه هاي جایگزین باشیم. بنابراین در انتخاب کسی که 
در این راه همراه ما خواهد بود هم باید مشارکت کنیم و تاثیرگذار باشیم. من 

گزینه دوم را انتخاب می کنم.

؟   با توجه به فضایي که از چهار سال آینده ترسيم کردید » ائتالف 
براي فردا« چه برنامه اي براي عبور از مشكالت اقتصادي مثل تحریم 

و تعامل با دولت دارد؟
در برنامه ما به تفصیل این موارد توضیح داده شده است. به عنوان نمونه ما 
در »ائتالف براي فردا« برنامه داریم که کارگروه ویژه برای مقابله با تحریم ها 
ایجاد کنیم. یا براي بخشنامه ها و دستورهاي خلق الساعه تاثیرگذار ساختار 
دادخواهی گروهی ایجاد کنیم تا دائما اینها را نقد کنیم و خســارات آن از 
طریق محاکم پیگیري شــود؛ یعني هزینه این کار را براي دولت باال ببریم 
که به  راحتي بخشــنامه صادر نکند. برای مبارزه با فســاد، توسعه و رشد 
اقتصاد دانش بنیان و کســب وکارهای نوین، پایش سهم بخش خصوصی 
از اقتصاد، تقویت تشــکل ها و حتی حذف کارت بازرگانی از چرخه اقتصاد 
برنامه مدون داریم. قطعا باید با دولت و حاکمیت هم تعامل داشته باشیم و 
سعي کنیم دولت هزینه ناکارآمدي اش را پرداخت کند. مواردي بوده که ما 
در این زمینه ها به نتیجه رسیده ایم. مثال همین کسب وکارهاي نوین یکي از 
مواردي است که مي شود دولت را وادار کرد فضا را باز کند. کسب وکارهاي 
نوین مخالفان زیادي داشت که اعتقاد داشتند اینها در واقع گرفتن مجوزهای 
دولتی را دور مي زنند. دولت وقتي گستردگي و فراگیري استفاده مردم از این 
کسب وکارها و ایجاد اشتغال شان را دید، ضمن اینکه هوادار این کسب وکارها 
بود، یک جاهایي مجبور شــد روش کار خود را عوض کند. مثال مجوزهاي 
سنتي را حذف و مجوز از انجمن کسب وکارهاي اینترنتي را جایگزین آن کرد. 

این موضوع توسعه و رشد کسب وکارهاي نوین را ساده تر کرد. 

؟   با توجه به فراگيري این کسب وکارها، این انتظار وجود داشت که 
این کسب وکارها هم با ائتالفي مشخص وارد انتخابات شوند. نظر شما 

به عنوان رئيس مجمع تشكل هاي دانش بنيان چيست؟
اگر هشــت ســال پیش بود و من تجربه دو دوره از حضور در اتاق ایران را 
نداشتم، شاید موافق این کار بودم؛ ولي وقتي وارد اتاق مي شویم، مي بینیم 
فعالیت تشکلی به این سادگي ها نیست. استارت آپ ها به تنهایی نمي توانند 
اقتصاد کشــور را نمایندگی کنند. اتاق پارلمان بخش خصوصی و تشکل 
تشکل هاســت و باید نمایندگانی از همه بخش های اقتصادی کشور در آن 
حضور داشته باشــند. در غیر این صورت دیگر نمی توان به آن نام پارلمان 
بخش خصوصی داد. ائتالف  با شرکت های بزرگ تر و تعامل با فعاالن اقتصادی 
همه حوزه ها و مشــارکت بخش های مختلف اقتصادی اگر از ائتالف شروع 
نشود، در خود اتاق هم قطعا دیالوگی بین سنتی ها و جدیدها شکل نخواهد 
گرفت. در این دوره در لیست »ائتالف براي فردا« تعداد شرکت هاي حوزه 
آي تي و دانش بنیان کم نیستند و این بي دلیل اتفاق نیفتاده و نشان دهنده 
اهمیتی است که ائتالف در عمل برای جوانان و 

اقتصاد دانش محور قائل است. 

؟   یك ســري صحبت هــا از ســوي 
کاندیداهاي رقيب در این دوره از انتخابات 
درباره مهندســي انتخابات مطرح شده؛ 
به این معني که گروهي که در حال حاضر 
اکثریت اتاق را دارد به فكر مهندســي 
انتخابات در این دوره است، در چهار سال 
پيش هم این صحبت مطرح شد. نظر شما 

در این زمينه چيست؟
چهار ســال پیش که »ائتالف براي فردا« پیروز 
قاطع انتخابات شــد، جناح حاکم بر اتاق نبود و 
توان مهندسی انتخابات را نداشت. این برنامه های 
ارائه شده و اعتماد اعضای اتاق به لیدرها و اعضای 
ائتالف بود که باعث پیروزی شد. پس چرا در این 
دوره ممکن است شــرایط عوض شود؟ ضمن 
اینکه موضوع مهندســی انتخابــات با توجه به 
فرایند رای گیری و مصوبات شورایعالی نظارت 
در مورد شروط صالحیت رای دهی امکان پذیر 
نیســت. این گونه ادعاها معموال قبل از شــروع 
هر انتخاباتی از طرف گروه هایی که احســاس 
می کنند شکســت می خورند، مطرح می شود. 
اتفاقا این حس از پیــش برنده بودن که از طرف 
گروه های دیگر به ائتالف القا می شود بار منفی 
دارد، چون هم میزان مشارکت را کاهش می دهد 
و هم ممکن است اعضا را در تالش بیشتر برای 
پیروزی سست کند. ائتالف »برای فردا« به هیچ 
وجه خود را از پیش پیروز انتخابات نمی داند و ما 
ضمن اینکه تمام تالش خود را برای کسب آرای 
بیشتر خواهیم کرد، از تمام اعضای محترم اتاق 
بازرگانی تقاضا داریم تــا حتما در این انتخابات 
شرکت کنند و سطح مشــارکت را باال ببرند، تا 
هیات نمایندگان پیروز بتوانند به پشتوانه این 
مشارکت، قدرت بیشــتری در تعامل با دولت 
داشته باشند. البته این تالش برای جمع آوری آرا 
قطعا خارج از چارچوب اخالق حرفه ای نخواهد 
بود و کلیه اعضا به بندهای نه گانه  منشور اخالقی 

ائتالف پایبند خواهند ماند.     
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اول این که خطاب بيشتر 
نقدها و به خصوص همين 

موضع انفعالی به اتاق 
ایران برمی گردد نه اتاق 
تهران و ما می دانيم که با 
وجود حضور نمایندگانی 

از» ائتالف برای فردا« 
در هيات رئيسه اتاق 

ایران، آنها نقش زیادی 
در مدیریت اتاق ایران 

ایفا نكرده اند. دوم این که 
ظرفيت قانونی اتاق را هم 

باید در نظر گرفت. واقعيت 
این است که اتاق به عنوان 

مشاور سه قوه نمی تواند 
پاسخگوی برخی 

درخواست ها و مطالبات 
اعضا خارج از قواره خود 

باشد و سوم این که برخی 
از این نقدها متاسفانه 

براساس عملكرد و منطبق 
بر واقعيت نيست، بلكه 

موضع گيری های شخصی، 
کلی گویی و شایعات 

معموال دور از واقعيت 
است که منتشر می شود و 
ارزش پاسخگویی ندارد. 

مثل طرح ابهام و عدم 
شفافيت در مورد هزینه ها 

و صورت های مالی اتاق، 
در حالی که صورت های 

مالی اتاق کامال شفاف 
و بر مبنای عملكرد 

بودجه ای هر ساله به 
هيات نمایندگان ارائه و 

مصوب شده و در دسترس 
قرار دارد

بنابراین من عرضم 
به فعاالن اقتصادي 
این است که چاره 

چيست؟ خود ما هم 
کسب وکار داریم. مثل 

بقيه دچار مشكالت 
هستيم. واردات  
ما، هم دستگاه و 
هم قطعات اوليه، 

تقریبا متوقف شده 
است. صادرات  ما کال 

از بين رفته است. 
قراردادهاي ما با 

طرف های اروپایی 
به خاطر تحریم ها 

یك طرفه باطل شده 
است. همه مشكالت 

اقتصادي که براي 
فعاالن اقتصادي 
هست، براي همه 

ماست. چه کاري باید 
کرد؟ یا باید از کشور 

برویم که خيلي ها 
رفتند؛ یا باید بمانيم 
و ادامه دهيم؛ اما اگر 

قرار است بمانيم، باید 
کار را پيش ببریم، 

مشكالت را حل کنيم 
و به دنبال راه هاي 
جایگزین باشيم. 

بنابراین در انتخاب 
کسی که در این راه 
همراه ما خواهد بود 

هم باید مشارکت 
کنيم و تاثيرگذار 

باشيم. من گزینه دوم 
را انتخاب می کنم

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com
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