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هدایتی  با  تبانی
 ۵۸۶ میلیارد
 از  بانک سرمایه
 خارج کرده است

حسین  هدایتی: کارگری  بیش  نیستم 

ظریف  به
وزارت  امور 

خارجه
 برگشت
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 مخالفت  روحانی   با  استعفای  ظریف

سرمقاله

اتحاد سالمت  براي 
نجات اقتصادي

در شــرايط جنگ اقتصادي 
ســامت و حفظ جان مردم 
در اولويت است. بيماران بايد 
درمان شوند و دردها بايد التيام 
يابند. به همين دليل و با توجه 
به ضرورت تجميع نيروها و دستيابي به يك موقعيت 
بهتر خدمت به مردم و جامعه ٧ عضو ارشد انجمن ها 
و اتحاديه هاي تجهيزات پزشــكي با تشــكيل يك 
 ائتاف به نام »ائتاف سامت« ١٢ هدف اساسي را به 
 عنوان مبناي عمل مشــترك در اتــاق بازرگاني در 

نظر گرفته اند.
اهم اين فعاليت ها به شرح ذيل است: 

١- پيگيري همه مطالبات شركت هاي تجهيزات 
پزشكي از طريق جايگاه مهم اتاق بازرگاني 

٢- بهبود فضاي كسب وكار شركت هاي تجهيزات 
پزشكي از طريق رايزني و مذاكره با بدنه دولت

٣- همكاری نزديك با اداره كل تجهيزات پزشكي، 
اداره كل استاندارد، سازمان امور مالياتي و سازمان 
تاميــن اجتماعي بــراي حل و فصل مســائل و 

مشكات شركت ها 
٤- عقــد تفاهمنامه هــاي همكاري بــا مركز 
پژوهش هــاي اتــاق بازرگاني بــراي پيگيري 
بزرگ ترين مساله شركت ها در مدل قيمت گذاري 

كاالهاي پزشكي 
٥-استفاده از امكانات فيزيكي و سالن هاي اجاس 
اتاق بازرگاني براي جلسات و هم انديشي هاي صنفي 
٦- تسهيل روند تخصيص ارز در وزارت بهداشت 
و بانك مركزي و تاش براي در اولويت قرار دادن 

حواله هاي ارزي حوزه سامت 
٧- همكاري گســترده بــا وزارت صمت در ثبت 
سفارشــات مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و 

كاالهاي ضروري...

  علیرضا عباسی
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۱۲ هزار   بنگاه  
در آستانه   ورشکستگی

افزایش
 قاچاق  آرد

امکان  خرید   سکه
 با   خودپرداز

مجلس  به  منظور  مبارزه  با  پولشویی  و  فرار  مالیاتی تصویب کرد

رصد  مالیاتی  تراکنش های  بانکی
صفحه2

صفحه2

 سوداگری   در توزیع  کاالهای  اساسی  
»کسب و کار«    ضعف   نظام    توزیع    را    بررسی    می کند

شرايط اقتصادی موجود بسياری از بنگاه های كوچك 
و متوسط را به ورشكستگی كشانده است. متاسفانه 
در سال های اخير به خصوص در سالی كه در آن قرار 
داريم برخورد درستی با اين بنگاه ها نشد و به دليل 
برخی سياست گذاری های اشتباه، تعداد زيادی از اين 
بنگاه ها يا تعطيل شدند يا با مشكل مواجه هستند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجــارت در اين رابطه 

گفت: در يك سال گذشته...

 توقيف ٣90 تن آرد قاچاق در مرز چذابه، كشــف 
١9 تن آرد قاچاق در الهيجان، ٣ تن در اسامشهر،  
٥ تن در بجنورد،  ١0 تــن  در قزوين و ده ها مورد از 
اين قبيل نشان دهنده جذابيت قاچاق آرد به كشور و 
بالعكس، خروج آن از كشور است. دالالن و واسطه ها 
با ورود به اين بخش بازار اصلی ترين نياز مردم؛ يعنی 

نان را هدف قرار داده اند....

امكان خريد ســكه با خودپرداز كه به تازگی ميسر 
شده اســت، به اعتقاد كارشناسان شرايط خوبی را 
پيش روی بازار ســكه قرار می دهد كه از جمله آن 
شفاف شدن معامات بازار ســكه است. هم زمينه 
برای عرضه سكه های تقلبی از ميان می رود و هم آنكه 
هويت خريداران سكه قابل شناسايی است. با توجه به 

التهابات بازار سكه، كارشناسان...



اقتصاد2
ایران وجهان

توقیف 390 تن آرد قاچاق 
در مرز چذابه، کشــف 19 
تن آرد قاچاق در الهیجان، 
3 تن در اسالمشهر،  ۵ تن 
در بجنــورد،  10 تن آرد 
قاچاق در قزوین و ده ها مورد از این قبیل نشــان 
دهنده جذابیــت قاچاق ارد به کشــور و بالعکس 
خروج آن از کشور است. دالالن و واسطه ها با ورود 
به این بخش بازار اصلی ترین نیاز مردم یعنی نان 
را هدف قــرار داده اند. موضوع پیدایش ســلطان 
آرد با مشــاهده این شــرایط دور از ذهم نیســت 
 بنابراین باید با تدابیر ویژه جلوی این سواستفاده ها 

گرفته شود. 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی در 
همین رابطه گفته اســت که قیمت پایین خرید 
تضمینی گندم در مقایسه نرخ کشورهایی همسایه 
باعث خروج غیرقانونی این محصول و آرد از کشور 
شده اســت به طوری که اخیرا نیز محموله 3 هزار 
تنی آرد قاچاق کشف شد. تقوی با اشاره به اینکه 
ذخایر مطمئنــی از کاالی اســتراتژیک گندم در 
کشــور وجود دارد گفت: امســال 13.۵ میلیون 
تن گندم خریداری و در ســیلوها ذخیره ســازی 
کرده ایم که ایــن رقم اوایل انقــالب 4.۵ میلیون 
تن بود و مصرف کشــور حداکثــر 8 میلیون تن 
اســت که مازاد آن تحت عنوان ذخیره احتیاطی 
ذخیره سازی می شود. وی در پاســخ به اینکه آیا 

قیمت 1700 تومانی که دولت برای گندم تعیین 
کرده اســت منجر به نشــت و خروج و قاچاق این 
محصول در کشــور نمی شــود، گفت: به هر حال 
دولت قیمت خریــد تضمینی هر کیلــو گندم را 
برای ســال زراعی 1700 تومان تعیین کرده که 
 این رقــم کمتــر از بازارهای جهانــی و بازارهای 

همسایه است.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی  افزود: 
در حال حاضر در یکی از کشورهای همسایه ما این 
محصول 2400 تومان خریداری می شود که این 
امر منجر به قاچاق و نشــت گندم و متناسب آن 
آرد تولیدی کشور به کشــورهای اطراف می شود. 
تقوی تاکیــد کرد: چنــد روز قبل نیــز محموله 
قاچاق 3 هزار تنی آرد کشــف شــد که به دلیل 
ما به التفــاوت قیمتی آن متخلفــان قصد خروج 
آن را از کشور داشــتند. وی افزود: ما این موارد را 
پیگیری می کنیم و از دولــت می خوهیم که نرخ 
خرید تضمینی گندم را به شــکلی تعیین کند که 
 منجر به نشت و قاچاق این محصول به کشورهای 

دیگر نشود.

تورم بین پنج تا 230 درصدی 
کاالهای خوراکی در بهمن ماه 
سال جاری بسیاری از مردم را 
در تامین ضروری ترین اقالم 
زندگی با چالــش روبرو کرده 
است و همه این مســئله به گفته کارشناسان به زنجیره 

معیوب توزیع بر می گردد که باعث شده در آن واسطه گری 
و سوداگری به شــدت افزایش پیدا کند. به عبارتی این 
مشکالت ریشــه در نبود این کاالها و یا کمی آن در بازار 
ندارد و این در حالیست که نظارت های دولت نیز کمکی 
به کنترل قیمت ها نکرده است. بخشی از این سودجویی به 
عقیده کارشناسان ریشه در افزایش تعداد خرده فروشی ها 
و نقش مستقیم آنها در گرانی دارد که با تجمیع آنها و یا 
افزایش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای این معضل قابل 

کنترل است. بر اساس آمارهای موجود بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به رب گوجه فرنگی با 231.1 درصد، سیب 
درختی زرد با 128 درصد، گوجه فرنگی با 127.9 درصد، 
موز با 103.1 درصد و گوشت گوســفند با 97.8 درصد 
افزایش اســت. همچنین بیشــترین افزایش قیمت در 
بهمن ماه نسبت به دی، به پیاز با 22.1 درصد افزایش، خیار 
21.3 درصد افزایش، گوجه فرنگی با 20.1 درصد افزایش 

و گوشت گوسفند با 1۵.٦ درصد افزایش بوده است.

امکان خرید سکه با خودپرداز که به تازگی میسر شده است، به اعتقاد کارشناسان شرایط خوبی را 
پیش روی بازار سکه قرار می دهد که از جمله آن شفاف شدن معامالت بازار سکه است. هم زمینه 
برای عرضه سکه های تقلبی از میان می رود و هم آنکه هویت خریداران سکه قابل شناسایی است. 
با توجه به التهابات بازار سکه، کارشناسان این امر را زمینه ساز حذف کالهبرداران و سودجویان 
می دانند که از طرفی توزیع سکه را تسهیل می کند. اما از یک طرف دیگر برخی نیز معتقدند 
این کار به افزایش فروش سکه در یک طرف و کاهش ذخایر طالی کشور منجر می شود که از 
آن پس دولت باید به دنبال پیدا کردن آن ذخایر باشد که در دست مردم است و به راحتی قابل 
دسترس نیست. دستگاه های خودپرداز با امکان فروش انواع سکه طال و شمش یکی از جدیدترین 
سخت افزار های مالی و بانکی به شمار می رود که با توجه به محبوبیت خرید طال به عنوان کاالیی 
برای حفظ ارزش پول در برابرتورم در جهان مورد استقبال قرار گرفته و نصب و استفاده از این 
دستگاه ها در کشور هایی همچون چین، امارت متحده عربی، انگلیس و برخی کشور های اروپایی 

رشد بسیار زیادی داشته و حاال این دستگاه ها وارد کشور شده اند.

دالالن بازار اصلی ترین نیاز مردم را هدف قرار داده اند

افزایش  قاچاق  آرد

»کسب و کار«  ضعف نظام  توزیع  را بررسی می کند

 سوداگری   در توزیع  کاالهای  اساسی  
هزینه های سربار پخش اقالم خوراکی 

»کسب و کار« رصد الکترونیکی خریداران سکه  را   بررسی می کند

امکان  خرید   سکه  با   خودپرداز

مجلس  به  منظور  مبارزه  با  پولشویی  و  فرار  
مالیاتی تصویب کرد

رصد  مالیاتی  تراکنش های  بانکی
مجلس در مصوبه ای مقرر کرد حساب های بانکی 
اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی 

فاقد شناسه ملی مسدود می شود.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس در جلسه 
علنی صبح امروز )چهارشنبه( مجلس و در جریان 
بررســی الیحه بودجه 98، بندالحاقی سه بند و 
تبصره 1٦ را به تصویب رساندند که براساس آن به 
منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه 

با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه 
پس از الزم االجراء شــدن این قانون حساب های 
بانکی اشخاص حقیقی فاقد شــماره ملی و افراد 

حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
2- کلیه بانک ها و مؤسســات مالــی و اعتباری 
موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی 
فهرست حساب های بانکی و اطالعات مربوط به 
کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی( 
مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار دهند.
3- بانک مرکزی با تصویب شــورای پــول و اعتبار، 
برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان 
یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه ای 
)سقفی( را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد 
آستانه )سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه 
تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی( و سایر 
ابزارهای پرداخت، مشروط به درج »بابت« و در صورت 
نیاز ارائه اسناد مثبته نماید. اشخاص حقیقی که از 
حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند 
با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به 

کد اقتصادی، از شمول مفاد بند )ج( مستثنی شوند.

خبر

فریال مستوفي، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاري اتاق تهران در نشست 
خبري با بیان اینکه متاســفانه اوضاع اقتصادي در کشور مناسب نیست، 
عنوان کرد: در حال حاضر به غیر از تحریم هاي خارجي، ما با تحریم هاي 
داخلي روبه رو هستیم و این تحریم های داخلی مشکل آفرین تر از تحریم هاي 
خارجي شده است؛ چراکه تحریم هاي داخلي را اگر بخواهیم، مي توانیم 
اصالح کنیم؛ اما متاســفانه این توجه را در سیستم براي حل تحریم هاي 
داخلي نمي بینیم. وي ادامه داد: در حال حاضر مشــکالتي که در دولت و 
نهادهاي دیگر وجود دارد، به مشــکالت اقتصادي و معیشتي مردم دامن 

مي زند و این موضوع واقعا نگران کننده است. 

FATF را سیاسي کردند
مستوفي در ادامه با اشــاره به موضوع FATF عنوان کرد: در حال حاضر 
موضوع FATF در کشور به یک معضل تبدیل شده است. در هیچ کجاي 
دنیا اینقدر جنجال بر سر این موضوع وجود نداشته و در حالي این مساله 
در کشور ما سیاسي شده است که ارتباطي با مسائل سیاسي ندارد و تنها 
یک سري استانداردهایي هست که تمام کشورهاي دنیا و سیستم بانکي 
رعایت مي کنند.  وي ادامه داد: در این زمینه در حالي که رئیس جمهوري به 
تازگي اعالم کرده است دولت، مجلس و رهبري موافق این قضیه هستند، 

مشخص نیست مخالفت در این زمینه به چه دلیل است. 

چند ماه طول مي کشد »اینستكس« اجرایي شود
مستوفي درباره »اینستکس« نیز بیان کرد: در حال حاضر 8-9 ماه است 
که منتظر »اینستکس« هستیم؛ در صورتي که چند ماه طول مي کشد این 
موضوع اجرایي شود. از طرفي انتظارات ما خیلي بیشتر از مواردي است که 
در حال حاضر در این زمینه عنوان شده است. وي ادامه داد: آمریکا از نوامبر 
شش ماه به هفت کشــور معافیت داد تا نفت ایران را خریداري کنند و در 
حالي که کشورهاي اروپایي مثل یونان و ایتالیا هم جزو این کشورها بودند؛ 
اما متاسفانه ظرف این شش ماه که معافیت داشتند، نفتي خریداري نشد و 
از ماه مي  که این شش ماه تمام مي شود دوباره پنج ماه دیگر آمریکا به پنج 
کشور دیگر معافیت داده است که این پنج کشور شامل چین، کره جنوبي، 
ترکیه، ژاپن و هند مي شود و کشورهاي اروپایي جزو این ۵ کشور نیستند؛ 
اما کشورهاي اروپایي حتي زماني که معافیت داشتند هم از ما نفت نخریدند. 
بنابراین پولي در »اینستکس« وجود نخواهد داشت که بتوان از محل آن، 
درآمد پرداخت شود و با شــناختي که از هندي ها و چیني ها وجود دارد، 
بعید مي دانم در این زمینه همراهي کنند. به عنوان نمونه هند اصرار دارد 
پول نفت را به روپیه بدهد؛ در حالي که روپیه ارز معتبري در دنیا نیست و 

بسیار نوسان دارد. 
مستوفي ادامه داد: مشکل دیگري که وجود دارد هزینه هاي سنگیني است 
که به صادرکنندگان و واردکنندگان ما وارد مي شود. در حال حاضر حتي 
براي واردات دارو مجبور شده ایم از بانک هاي ترکیه استفاده کنیم که این 

موضوع هزینه دارد. 

با نرخ دستوري ارز و سود مخالفم
مستوفي درباره نرخ ارز نیز بیان کرد: در این مورد شخصا مخالف تعیین نرخ 
دستوري ارز و سود بوده ام؛ زیرا این نرخ دستوري باعث فساد مي شود. تعیین 
قیمت براساس عرضه و تقاضا باید باشــد. وي ادامه داد: زماني که نرخ ارز 

4200 تومان اعالم شد اتاق بازرگاني و تمام هیات نمایندگان و اقتصاددانان 
نسبت به این قضیه موضع گرفتند؛ اما با وجود مخالفت ها و بیانیه هاي اتاق 
بازرگاني، دولت اصرار داشت این موضوع را عملي کند و نتیجه آن صدور 
بخشنامه هاي متعدد و متناقض شد و نهایتا این ارز را براي کاالهاي اساسي 
در نظر گرفتند که این قضیه منجر به قاچاق کاالهاي اساسي شد. زماني ما در 
کشور فقط قاچاق نفت و بنزین را داشتیم؛ ولي در حال حاضر اقالم اساسي 

هم به این قضیه اضافه شده اند. 
وي ادامه داد: من همیشه موافق این هستم که به اقشار کم درآمد کمک شود؛ 
اما بهتر است این سوبسید را به خود این افراد یا به تولیدکنندگان بدهند؛ در 

غیر این صورت نتیجه همین است که در این چند وقت دیدیم.
مستوفي ادامه داد: در بین این گرفتاري ها موضوع مهم این است که آرامش 
در کشور حفظ شود و اختالف ها بین مقامات از بین برود. در حال حاضر یک 
مشکل اصلي که مساله اشتغال است، در این بین نادیده گرفته شده است. 

وي در انتقاد از سیاست یارانه اي دولت گفت: پرداخت یارانه ها سیاست هاي 
غلطي است که در طول ســال ها همواره مشکل ساز شده است. به عنوان 
نمونه چند سال اســت که ما داریم به خودروســازان کمک مي کنیم. آیا 
توانستیم کیفیت را باال ببریم؟ نهایتا مصرف کننده نهایي جور این شرکت ها 

را مي کشد. 

استراتژي اقتصادي نیاز داریم
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاري اتاق تهران بیان کرد: ما یک استراتژي 
اقتصادي در کشور نیاز داریم که بدانیم پتانســیل ها کجاست و در چه 
زمینه هایي باید ســرمایه گذاري کنیم. ما این استراتژي را هنوز نداریم. 
در اتاق بازرگاني زماني با یکي از موسســات بنام دنیا صحبت کردیم که 
به کمک آنها کار استراتژي را انجام دهد. در حال حاضر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تقریبا هر دو سال یک بار استراتژي صنعتي با کلي وقت 
و هزینه ارائه مي دهد؛ ولي هنوز به نتیجه نرسیده است. در حالي که در 
کشوري مثل ترکیه براي بخش هاي مختلف مشــوق هاي خاص داده 

 مي شود و ما هم باید در این زمینه براي هر بخشي مشوق هاي به خصوص 
داشته باشیم.

دستاورد مرکز خدمات سرمایه گذاري اتاق بازرگاني
وي ادامه داد: ما در اتاق تهران به این دلیل که احساس مي کردیم جاي چنین 
تشکیالتي در بخش خصوصي خالي است مرکز خدمات سرمایه گذاري را 
از چهار سال گذشــته ایجاد کردیم تا بتوانیم کار اجرایي انجام دهیم و با 
شرکت هاي درجه یک دنیا ارتباطاتي برقرار کردیم تا بتوانند در این زمینه 
به ما کمک کنند. قوانین سرمایه گذاري را استخراج کردیم و به مجلس و 
نهادها فرستادیم و اطالعات بخش هاي مختلف که شامل کشاورزي، معدن، 
توریسم و... را جمع آوري کردیم که این اطالعات به زودي منتشر مي شود. 

مستوفي ادامه داد: یکي از کارهاي مهمي که انجام دادیم در زمینه مساله 
آزادي اقتصادي است. در ایران کار مشخصي درباره آزادي اقتصادي انجام 
نشده است؛ در حالي که یکي از شاخص هاي مهمي که سرمایه گذارها به آن 
اهمیت مي دهند، مساله شاخص آزادي اقتصادي است. دو موسسه در دنیا 
این کار را انجام مي دهند. با ارتباطاتي که وجود داشت ما از موسسه معتبر 
»فریزر« دعوت کردیم و دستاورد خوبي داشت و حاضر شد همراه ما باشد 
و ما هم از نهادها و مقامات دولتــي و خصوصي دعوت کردیم در تهیه این 
گزارش همراه ما باشند.  وي بررسي شاخص آزادي اقتصادي را در پنج شاخه 
اندازه دولت، مقررات، پول شفاف، حقوق مالکیت و قوه قضائیه نامید و افزود: 
»موسســه فریزر« تنها از اطالعات و آمار نهادهاي بین المللي مانند بانک 
جهاني براي بررسي شاخص هاي آزادي اقتصادی استفاده مي کند. برخي 
از آمارها به روز نبود؛ اما با اطالعاتي که اتاق تهران در اختیار این موسسه قرار 
داد، رتبه کشور از 149 در سال گذشته به 130 کاهش یافت؛ هرچند این 
رقم نیز بسیار باالست.  وي ادامه داد: ما چالش ها را از سوي نهادها و بخش 
خصوصي درآوردیم و توصیه هایي را براي سازمان هاي مختلف داریم که 
اتاق باید آن را پیگیري کند. براي این توصیه ها »موسسه فریزر« هم در کنار 

ماست که این فرایند چطور انجام شود. 

فریال مستوفي، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاري اتاق تهران: 

تحريم هاي  داخلي  مشكل آفرين تر  از تحريم هاي  خارجي  است
استراتژي  اقتصادي  در کشور نداریم
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سکه به ۴میلیون و ۶۷۴ هزارتومان رسید
در معامالت بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، چهارشنبه ۸ اسفند۹۷، به ۴ میلیون و ۶۷۴ هزارتومان رسید. در معامالت بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، چهارشنبه ۸ اسفند۹۷ به ۴ 

میلیون و ۶۷۴ هزارتومان رسید.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۶۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است. همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی، ۱۳۲۶ دالر و ۹۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز، ۴۲۹ هزار و ۳۸۱ تومان است.

پخت نان برای نانوا صرف نمی کند
حجت ا...  نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان البرز 

صنعت آرد و نان کشور به دلیل اینکه عهده دار تامین اصلی ترن نیاز یا به اصطالح قوت غالب مردم است از اهمیت 
فوق العاده زیادی برخوردار است. اینکه شاهد هستیم قیمت نان در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده خود دلیل 
اصلی این مدعاست. سالهاست نانوایی ها با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و با وجودی که در سال 
جاری با بیشترین مشکالت به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم و افزایش بی سابقه هزینه ها روبرو هستند قیمت نان 

را افزایش نداده اند. اما در این بین مشکالتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از آنها گذشت. 
طی چند سال گذشته عرتق به عنوان کشوری که واردکننده انواع کاال از ایران است پیش از این تمایلی به استفاده از 
آرد ایرانی نداشت اما در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول، هر کیسه آرد با قیمت 2۵0 هزار تومان به کشورهای 
همسایه قاچاق می شود. بنابراین مشــکل اصلی در حال حاضر برای نانوایی ها مشکل قاچاق آرد به کشورهای 
همسایه و همچنین فروش غیرمجاز آرد در داخل وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد نانوایان 
چهار سال است که قیمت مشخص و مصوب ندارند، این موضوع در کنار قیمت پایین نان باعث شده نانوایان با 
مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم کنند و برخی از آنها به آرد فروشی رو بیاورند. هر کیسه آرد حدوداً ۵0 هزار 
تومان به دست نانوایی های مجاز می رسد، با این قیمت، پخت نان برای نانوا صرف نمی کند، همین باعث شده برخی 
به جای نانوایی، آردهای دولتی خود را به نانوایی های آزادپز و غیر مجاز، تا کیسه ای 80 هزار تومان بفروشند که 
اینگونه درآمدی بدون زحمت و حتی بیشتر دارند. برخی دالالن از این وضعیت سوءاستفاده می کنند و هر کیسه 

آرد را به قیمت 2۵0 هزار تومان به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.

افزایش تعداد خرده فروشی ها
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه  صنعت، معدن و تجارت

یکی از دالیل افزایش قیمت ها همانطور که همیشه هم تاکید شده؛ ضعف در نظام توزیع و خرده فروشی کشور است. برای مثال وقتی یک کاال از دست تولیدکننده به دست مصرف کننده نهایی می رسد، شرکت های پخش، حمل و نقل و انبارداری، هر یک هزینه ای بر آن می افزایند که باعث می شود قیمت کاال حتی تا 40 
درصد و بیشتر افزایش پیدا کند. البته این افزایش قیمت در برخی محصوالت نسبت به بعضی دیگر، متفاوت است. همین چرخه  باعث شده سودجویی ها در توزیع کاالی اساسی روز به روز افزایش پیدا کند. به همین دلیل بر حسب هزینه ها، مغازه دار  و خرده فروش، نرخی را برای محصول عرضه شده؛ تعیین می کند. 
تمرکز دولت باید روی افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و کارآمدتر کردن هزینه های پخش به طور جدی باشد. ساختار ناوگان حمل و نقل و انباردهی باید به طوری که افزایش قیمت زیادی در محصوالت ایجاد نکند، سازماندهی شود. هر چه شبکه حمل و نقل کارا تر باشد، توزیع مناسب تر است. اما در کشور ما این 
شبکه دچار مشکالت عدیده ای است و در کنار آن مسئله دیگر افزایش تعداد خرده فروشی هااست که حساب شفافی ندارند. در حالی که احیاء و افزایش تعداد فروشگاه های بزرگ و جایگزینی آن با این میزان سوپرمارکت در کشور، به دلیل محاسبه دقیقی که دارند، به تنظیم بازار و نظام توزیع کمک شایانی خواهد کرد. 
به عبارتی باید تاکید کرد که فروشگاه های زنجیره ای هم به لحاظ سرعت توزیع و هم به لحاظ قیمتی نیاز اساسی بازار امروز ما هستند اما متاسفانه تعداد آنها در کشور چندان زیاد نیست و یا از جایگاه و اهمیت آنها غفلت شده است. به همین دلیل بخش زیادی از مشکالت کنونی بازار و گران فروشی ها به همین دلیل است.

کشش سرمایه های خرد به بازار سكه
اصغر مشبكی، کارشناس اقتصادی

خرید سکه از خودپرداز ها باعث می شود تراکنش های مالی بیشتری در بازار سکه ایجاد 
شده و به تبع اثر خوبی در بازار به جای گذارد. این کار همچنین اجازه می دهد سرمایه های 
خرد درگیر سکه شده و نقدینگی بیشتری  از این طریق جذب شود. ولی از سوی دیگر 
میزان فروش سکه را به دلیل تسهیل توزیع سکه، باال می برد و همین در بلند مدت موجب 
تاراج ذخایر طال می شود. به همین دلیل بعد از مدتی دولت به دنبال پر کردن جای خالی 
ذخایر سکه و طال است که راهی برای آن پیدا نمی کند. یعنی از آنجایی که این ذخایر دست 
مردم است؛ تا مردم اراده نکنند به دولت بر نمی گردد. اما اگر بانک ها به جای خودپردازها 
برای فروش سکه یک حساب معادل همان سکه  ها برای مشتریان باز کنند، بدون آنکه 
سکه ای به صورت فیزیکی به مشتریان داده شود، هم از دارایی های طال محافظت شده 
و هم نقدینگی جذب می شود.اما در سیستم فعلی مقادیر زیادی از سکه خارج می شود و 
معلوم نیست چه زمانی قرار است باز گردد. از سویی رغبت خرید سکه را به دلیل تسهیل 
توزیع سکه، باال می برد. یعنی بخش زیادی از ذخایر  سکه توسط مردم خریداری خواهد 
شد. بنابراین علی رغم اثرات مثبتی که این کار برای رصد خریداران سکه و شفافیت در بازار 
سکه دارد، عواقبی هم دارد که در بلند مدت می تواند مخرب باشد در حالی که با راهکار 

پیشنهاد شده، اقتصاد کشور از این مشکالت در امان است.



3 اقتصاد
ایران

نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 
حسین هدایتی گفت: هدایتی با تبانی با مدیران بانک 
سرمایه ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه این بانک را خارج 

کرده است.
به گزارش ایسنا، در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به 
اتهامات حســین هدایتی و ۱۰ متهم اخالل در نظام 
اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی 

مسعودی مقام بصورت علنی آغاز شد.
در ابتدای جلسه قاضی مســعودی مقام اظهار کرد: 
جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دوالبی، 
سید مهدی موســوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی 
اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، 
مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و 

هانیه پهلوان تشکیل و رسمی است.
وی در ادامــه از نماینــده دادســتان خواســت که 
کیفرخواست متهمان را قرائت کند که وی با حضور در 

جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
نماینده دادستان اظهار کرد: در پرونده حاضر موسوم 
به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دوالبی 
در پوشش ۸ فقره شــرکت های صوری به نام طراحی 
پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت 
هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات 

مجرمانه انجام داده است.
وی افزود: حســین هدایتی از طریق گماردن برخی 
اشخاص بی بضاعت به عنوان مدیران این شرکت ها به 
مقدار ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوهات دریافتی از بانک 
سرمایه را خارج نموده و تسهیالت دریافت کرده است.

 نماینده دادستان گفت: اتهام متهم ردیف اول با تبانی با 
یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران ارشد 
بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است.

نماینده دادســتان تهران اظهار کرد: اقدامات متهم 
ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد در فرآیند دریافت 
تسهیالت موثر بوده است به طوری که در سال 92 با 
هدایتی آشنا شده و زمین هایی با بنای نیم ساخته در 
جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار 
داده که زمین های مذکور در بافت برون شــهری قرار 
داشته است. در ادامه نماینده دادســتان اظهار کرد: 
همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکــی از مدیران 
صندوق ذخیره فرهنگیان توانســته است مبلغی به 
میزان ۶۶ میلیارد تومــان تحصیل کند که آن پرونده 
مفتوح است. وی ادامه داد: در مورد پولشویی هم باید 
بگویم من در طی این ۴۰ سال کارگری کردم، درباره 
اینکه به نام کارمندانم حساب باز کنم از مراجع آگاه به 
امور بانکی پرسیده بودم که آیا این موضوع پولشویی 
محسوب می شود یا نه که گفتند خیر. حسین هدایتی 
کارگری بیش نیست و نخواسته که خالفی انجام دهد. 
از بانک پارسیان برای 2 کارخانه وام گرفتم اگر بدهکار 

این بانک هستم چرا تاکنون مطرح نکردید؟
در این لحظه نماینده دادستان مجدد در جایگاه قرار 
گرفت و خطاب به متهم گفت: شماه ۸ فقره شرکت را 
دریافت کردید،  این از کجا به شما رسیده است؟ شما 
۵۸۶ میلیارد تومان را قبول دارید که گرفته اید، چرا این 
پول را به نام خانمی که خانه دار است و یا آقایی که پیک 

موتوری است دریافت کردید؟
هدایتی در پاسخ گفت: من از هول حلیم در دیگ افتادم. 
من منافع خودم را در این دیدم که مال را با قیمت ارزان 
خرید می کنم ولی بعد فهمیدم سرمان کاله رفته است.

قاضی مسعودی مقام پس از استماع قسمتی از دفاعیات 
متهم به دلیل طوالنی شدن جلسه دادگاه، ختم این 
جلسه را اعالم کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به 

این پرونده به روز دوشنبه هفته آتی موکول می شود.

حسین هدایتی: کارگری بیش نیستم 

هدایتی با تبانی ۵۸۶ میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج کرده است
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سید حمید حسینی در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با »گروه پیشــگامان تحول« کاندیدای 
نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی شده است. حسینی معتقد است 
چند سال گذشته فساد مشکل اصلي اقتصاد بوده است و اتاق و اقتصاد 
هوشمند مي تواند دواي درد مشکالت اقتصادي باشد. حسینی تاکید 
کرد اتاق از آن یک جریان خاص نیســت، بلکه باید صداي بخش 
خصوصي باشد و هر کسي به اندازه توان و ظرفیتي که دارد، باید بخش 
خصوصي را نمایندگي کند. در ادامه گفتگو با این فعال اقتصادی و 

کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی را می خوانیم.

؟   شما اين دوره با »گروه پيشگامان تحول« به انتخابات 
آمديد و جزو سرليست هاي ائتالف هستيد؟

ما ائتالف نیستیم. ما جمعي هستیم که در سال هاي گذشته با اتاق 
همکاري و ارتباط داشته و در لیست هاي مختلف حضور داشت؛ اما 
براي این دوره در کل به این جمع بندي رسیدیم که با هم شرکت 
کنیم و به همین دلیل »پیشگامان تحول« که یک گروه جدید است 

را تشکیل دادیم. 

؟   شعار و برنامه اصلي »گروه پيشگامان تحول« در اين 
دوره از انتخابات چيست؟

 به اعتقاد ما، در شرایط تحریم مشــکالتي در کشور وجود دارد که 
براي حل آن باید گام اساسي برداشــت. کسي که مي آید، باید اول 
به فکر اقتصاد و بنگاه هاي اقتصادي کشور باشد و بعد از آن به فکر 
بخش خصوصي باشــد. البته براي بخش خصوصي هم تهدید ها 
به فرصت تبدیل نشــده که تبدیل آن نیز کار ســختي است؛ ولي 
مي توانیم از فرصت هایي که در منطقه هست، استفاده کنیم. ما با این 
تحلیل آمدیم و اعتقاد داریم اتاق هوشمند مي تواند حالل بسیاري 
از مشکالت اقتصادي کشور باشد.  شعار ما دفعه پیش اتاق سفید و 
اقتصاد سفید بود. اعتقاد داشتیم مشکل اصلي اقتصاد کشور فساد 
است و البته برداشت ما درست هم بود. در چند سال گذشته فساد 
مشــکل اصلي اقتصاد و حتي در اتاق بوده است. اعتقاد داریم اتاق 
و اقتصاد هوشــمند مي تواند دواي درد مشکالت اقتصادي کشور 
باشد. بسیاري از مشــکالتي که امروز داریم، ناشي از نوعي غفلت 

در تصمیماتي است که مدیران گرفته اند و امروز هم خود آنها و هم 
اقتصاد کشور را گرفتار کرده است؛ اما با اقتصاد هوشمند در شرایط 

فعلي مي توانیم اقتصاد را بسیار بهتر مدیریت کنیم. 

؟   در بيانيه هاي منتشرشده از شما به اقتصاد هوشمند 
اشاره شده؛ يعني معتقديد با هوشمندسازی بخش عمده 

مشکالت بنگاه ها و بخش خصوصی حل می شود؟
 ما اعتقاد داریم با اســتفاده از داده و اطالعات می توان بسیاري از 
تصمیم  ها را درست گرفت و بسیاري از هزینه ها را کم کرد. همچنین 
مي توانیم در اقتصاد کشور شفاف سازي کنیم. کشور ما نقطه کور 
بسیاري دارد. عده اي از این نقطه کورها؛ چه در شبکه بانکي و چه در 
صندوق توسعه ملي؛ چه به صورت قاچاق و چه در قالب ارز ۴2۰۰ 
توماني استفاده مي کنند.  هوشمندسازی به طور ریشه اي مي تواند 

بسیاري از مسائل و مشکالت اقتصادي کشور را حل کند. 

؟  با وجود فضای تحريم و وضعيت چهار ســال آينده 
مشکالت صادرکنندگان  و واردکنندگان بيشتر می شود، 

برنامه شما برای حل اين مسائل چيست؟
به نظر من، این مساله نیاز به تغییر شــرایط اقتصادي کشور دارد. 
مهم ترین مشکل اقتصادي ما در بحث صادرات بحث نقل و انتقاالت 
پولي است. اتاق هوشمند مي گوید ارز دیجیتال استفاده کنید و از 
همه این مشکالت رها شوید. ما که تحریم هستیم باید نخستین 
کشوري باشیم که خواهان استفاده از ارز دیجیتال است؛ اما سیستم 
هنوز شک دارد و نمي تواند تصمیم بگیرد. اگر اقتصاد هوشمند را باور 
داشتیم حداقل با پذیرش ارز دیجیتالي مي توانستیم بخش زیادي از 

مشکالت را حل کنیم. 
بحث ما هم صرفا صادرات نیست؛ یعني این طور نیست که بگوییم 
فقط براي صادرات برنامه داریم. اگر در کشور ما بحث واردات حل 
نشود، صادرات هم حل نخواهد شد. در حال حاضر جو علیه واردات 
است که اصال چیز خوبي نیست. موقعي رشــد اقتصادي حاصل 
مي شــود که واردات هم افزایش پیدا کند. عمده واردات مواد اولیه 
است. براي اینکه صادرات راه بیفتد باید براي واردات هم برنامه داشته 

باشیم. برنامه ما شفاف است

؟   شما اشاره کرديد اتاق بايد فضاي کلي کسب وکار را در 
نظر داشته باشد تا منافع اعضا؛ يعني رسالتي که شما براي 
اتاق قائل هستيد بيشتر بر بهبود فضاي کسب وکار و دنبال 

کردن اقتصاد آزاد است تا منافع شخصي فعاالن اقتصادي؟
اتاق نماینده بنگاه هاي کوچک و متوسط است. اتاق باید تالش کند 
در سطح بنگاه همه مشکالت بانکي و بیمه اي و... حل شود. همین 
موضوع باعث شد اتاق ها رویکردي پیدا کنند که ما هم باید دنبال 
مسائل خرد و حل مشکالت بنگاه ها باشیم و فساد کلي اقتصاد کالن 
به ما ربطي ندارد. پشت سر آن کمیسیون اقتصاد کالن اتاق منحل 
شد و اتاق از درگیر شدن در مسائل کالن اقتصادي، کناره گرفت. در 
حالي که این کار کامال اشتباه بود. ما هرچه به دنبال مسائل کالن 
اقتصاد کشور باشیم، مسائل خرد سریع تر حل مي شود. در واقع ریشه 
مسائل خرد در مسائل کالن اســت. باید مسائل اقتصاد کشور حل 
 شود تا مشکالت بنگاه ها هم حل شود. »چون که صد آید، نود هم 

پیش ماست.« 

؟   عملکرد چهار ساله اتاق را چطور ارزيابي مي کنيد؟
اتاق تهران در دوره هشتم باالخره یک سري شعار ها داد. ما مي خواهیم 
بخش خصوصي جنب و جوش داشــته باشد؛ شبکه سازي کنیم و 
راه حل هاي خالقانه به دولت ارائه بدهیم. اما تاکنون کدام یک از این 
شعارها عملیاتي شده است؟ اتاقي ها چقدر توانستند اقتصاد ایران را 
به اقتصاد جهاني وصل کنند؟ چقدر هزینه کردند؟ در شبکه سازي چه 
گامي برداشتند؟ ما اعتقاد داریم که بسیاري از شعارهایي که دوستان 
مطرح کردند در عمل محقق نشده است. رویکرد اتاقي ها در عرضه 
مسائل اقتصاد کالن و هم سیاست خارجي رویکرد درستي نبوده 
است. همه سیاست خارجي را در تعامل با اروپایي ها دیدند و ندیدند 
که ما ظرفیت هاي زیادي در شرق آسیا داریم. ما تقریبا به شرق؛ به 
چین، سنگاپور، هنگ کنگ و مالزي پشت کردیم. همه هیات هایي 
که اتاق؛ چه اتاق تهران و ایران به کشــور آورد با محوریت اروپا بود. 
تمرکز اتاق بر اروپا بود؛ در حالي که بخشي از ظرفیت اتاق مي توانست 
براي تعامل با شرق آسیا باشد. حتي یک هیات براي تعامل با آسیا 
فرستاده نشد. آن زمان هم که برجام داشت به هم مي خورد، هیاتي 
به چین فرستاده شد که چیني ها هم نپذیرفتند. اینها ایرادات مهم 

اتاقي هاست. 

؟   يکي از مسائلي که در انتخابات اتاق مطرح است، حضور 
پررنگ دولتي ها در انتخابات اســت. هنوز هم در برخي 
ليست ها شاهد حضور دولتی ها هستيم. نظر شما در اين 
خصوص چيست و کارنامه اعضايي که در گروه شما هستند 

در اين رابطه چطور است؟
 با توجه به اینکه رویکرد دولت تعامل با اتاق جهاني بود، به دنبال اتاق 
اتوکشیده اي مي گشت که یکدست باشد و آدم هایي که قدرت انتقاد 
کمتري داشته باشند. به همین دلیل و بخشي از انتخابات را دولت 
سازماندهي کرد. دفعه قبل آرای شرکت هاي دولتي، خصولتي و... 
بسیج شد تا یک جریان مشخص در انتخابات برنده باشد. این  بار؛ 
اما به نظر مي آید دولت انگیزه اي براي این کار نداشته باشد یا حاضر 
نباشد براي سازماندهي نقشي ایفا کند. البته با کاري که اتاقي ها در 
صدور کارت هاي بازرگاني کرده اند، شــاید براي برنده شدن دوباره 
نیازي به دولت نباشد. تعداد زیادي کارت عضویت براي افراد صادر 
شده است که با این کارت ها در انتخابات شرکت کنند و به شخصي 
که مي خواهند راي دهند. متاسفانه کارت هاي عضویت زیادي بدون 
رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه شوراي نظارت از سال 9۴ به بعد 
در اتاق ها صادر شده که خود انجمن نظارت هم به عملکرد اتاق ها 

در این خصوص ایراد قانوني دارد و معتقد اســت آیین نامه رعایت 
نشــده؛ یعني اتاق ها بدون آنکه طرف شغل یا کسب وکاري داشته 
باشــد، کارت عضویت صادر کرده اند. در حال حاضر بین ۱۸ تا 2۰ 
درصد کارت ها، کارت هاي عضویت اســت؛ در حالي که قبال رقم 
ناچیزي بود؛ ازاین رو شــوراي نظارت تشکیل جلسه داد و بخشي 
از این کارت ها را از دور خارج کرد. به صاحبــان کارت هایی اجازه 
شرکت در انتخابات داده شد که ۱۸ ماه از تاریخ صدورشان گذشته 
باشد؛ در حالي که در مصوبه قبلي شــوراي نظارت این مدت زمان 
یک سال بود. بخشــي از این نگراني برطرف شد؛ یعني ۶۰۰ کارت 
از شمول انتخابات محروم شــدند؛ اما هنوز مساله حل نشده است 
و ما مدعي هستیم که تعداد زیادي کارت عضویت، کارت بازرگاني 
است. درخواست جدي ما رسیدگي به این مساله است. اگر لیست 
 نقص پرونده دارد و مقررات رعایت نشــده، انجمــن نظارت باید 

تصمیم بگیرد. 
در رابطه با سیســتم انتخابات الکترونیک نیز حرف و حدیث زیاد 
است. با همین سیستم مي خواســتند انتخابات مجلس را برگزار 
کنند؛ اما انجمــن نظارت موافقت نکرد. حــاال چطور مي خواهند 
انتخابات اتاق را با همین سیســتم برگزار کنند؟ بررسي هاي تیم 
آي تي ما نیز مي گوید این سیســتم قابل اعتماد نیســت و اگر ما 
 با این سیســتم در انتخابات شــرکت کنیم، نتیجه چیز دیگري
 است.  بنابراین دو مساله اساسي قبل از انتخابات باید حل و بررسي 
شود؛ یکي موضوع صدور کارت هاي بازرگاني و دیگري مهندسي  

انتخابات است. 

؟   اگر اين دو خواسته شما در مدت باقيمانده برطرف نشود، 
چه خواهد شد؟

 ممکن است در انتخابات اتاق شــرکت نکنیم. از روز اول ما خیلي 
اصراري به شرکت در انتخابات نداشتیم؛ اما اگر این دو مساله حل 
نشود، یا دسته جمعي انصراف مي دهیم یا به مراجع قضایي و دیوان 

عدالت اداري مراجعه خواهیم کرد. 
؟   بحث  مهندسي آرا در اين دوره مطرح شده است. البته 
ائتالف رقيب معتقد اســت اين ساده ترين بحثي است که 

می شود مطرح کرد.
 اصال این طور نبود. آن زمان هیات رئیسه اتاق دست چند گروه 
بود؛ یعني مثل حاال یک جریان نبود. ما مي گوییم با سازماندهي 
آمدند؛ حرف من این اســت که تنها در این دوره است که اتاق 
یکدست شده است. هیچ وقت آنقدر کارت عضویت صادر نشده 
اســت. اتاق حتي براي تعدادي دانشــجو کارت صــادر کرده 
است. اگر ادعاي ما غلط اســت چرا خود اتاق مجبور شد برخي 
کارت ها را باطل کند؟ انجمن نظارت مي گوید شــوراي نظارت 
تشکیل شــده و با بررســي انجام شده روشن اســت که نه تنها 
 در تهران، بلکه این کارت ها در شــیراز، کرمــان و مازندران هم 

صادر شده است. 

؟   در صورتي که اين موارد برطرف شود، شانس گروه براي 
گرفتن اکثريت اعضا را چطور ارزيابي مي کنيد؟

امیدواریم لیست ما انتخاب شــود. البته تازه انتخابات شروع شده 
است و اما عملکرد اتاق هم طوري نبوده که فعاالن اقتصادي را راضي 
کند. اعتقاد داریم افراد لیست هاي ترکیبي را انتخاب مي کنند. قطعا 
معیار راي دهندگان، سابقه و اینکه چه کسي در این شرایط اقتصادي 
مي تواند مدیریت کند، است. لیست ما شایسته ترین ها را دارد. اگر 
راي نیاوریم باز هم برنده هستیم. یک جریاني که در اتاق حضور دارد 

و وضعیت بدي نخواهد داشت. 

؟     موضوع  ديگری که مطرح است، بحث نااميدي فعاالن 
اقتصادي است. به آمار هم اگر مراجعه کنيم، مي بينيم آمار 
روندي کاهشي داشته، چه از لحاظ تعداد ثبت نامي ها و چه از 
لحاظ نظرسنجي ها. به نظر شما مشارکت در اين دوره چطور 

خواهد بود؟
فکر مي کنم همان 3۰ درصد باشد. دفعه قبل انتخابات روز  جمعه 
بود. جمعه البته یک خوبي ها و بدي هایــي دارد. این  بار اما آخر 
سال است و نخستین روز هفته. به نظر نمي آید مشارکت چندان 
زیاد باشد وگرنه فعال اقتصادي اگر انگیزه اي داشته باشد، مي آید. 
هر کسی هم مي آید توسط کاندیدا و لیست ها آمده است وگرنه 
نقش اتاق بازرگانــي آنقدر جا نیفتاده که بــه خاطر اهمیت آن 

شرکت کنند. 

؟   چشم انداز شما براي چهار سال آينده با وجود تحريم 
چيست؟ و وظيفه اتاق را چه می دانيد؟

 اتاق سه وظیفه دارد؛ یکي نمایندگي اعضا و اینکه به دنبال حل 
مشکالت بنگاه هاي اقتصادي باشد. دوم باید توانمندسازي کند 
و سومي آموزش اعضا براي تشکل سازي و جمع آوري اطالعات 
و  بازارسازي و شبکه سازي است؛ اما اتاق ها در این زمینه غفلت 
کرده اند. االن شــرایطي در منطقه حاکم است که مي شود از آن 
براي مهار اســتفاده کرد. در لیســت ما اعضایي هستند که کار 
صادراتي انجام داده اند، در اتاق هاي مشــترك حضور داشته اند 
و سابقه کار موثر دارند. این نشــان مي دهد آنها مي توانند موفق 
باشند و در این شرایط کار کنند. همین که در این شرایط حاضر 

شدند، یعني آمادگي دارند. 

؟   يکي از مسائلي که در اتاق با آن روبه رو هستيم، ضعف 
تشکل ها و کميسيون هاست. برنامه شــما براي تقويت 

تشکل ها چيست؟
 الزم نیست همه اعضا، عضو اتاق باشند. اگر اتاق هوشمند باشد، همه 
اعضا مي توانند در جلسات کمیسیون هاي اتاق حضور داشته باشند و 
از طریق فضاي مجازي اظهارنظر کنند. بنابراین اگر اتاق را هوشمند 

کنیم، بسیاري از مشکالت حل مي شود. 

؟   اتاق ايده آل از نظر شما چه اتاقی است و اگر شما رای 
آوريد اولين تغييراتی که در اتاق ايجاد می شــود در چه 

راستايی است؟
اتاق باید انحصارزدایي کند. اگر با یک گروه اداره شود، قطعا نمي تواند 
از ظرفیت بخش خصوصي استفاده کند. اتاق باید از ظرفیت همه 
کساني که عالقه مند هستند و نفوذ دارند، بهره بگیرد و فضایي فراهم 

کند تا همه از فضاي اتاق استفاده کنند. 
 اتاق از آن یک جریان خاص نیست، بلکه باید صداي بخش خصوصي 
باشد. هر کسي به اندازه توان و ظرفیتي که دارد باید بخش خصوصي 
را نمایندگي کند. تجربه اتاق یکدست از دیدگاه ما، تجربه اصال موفقي 
نبوده است. اتاق آن طور که باید، مطالبه گري نکرد. آن طور که باید 
راهکار بدهد، نداد و این هم یکي از دالیل ثبت نام نکردن اعضا و تعداد 

کم نامزدها بود. 
 اما برعکــس دوره قبل که تمام شــد؛ یعنــي دوره هفتم همه 
شرکت هاي بزرگ، بازار سرمایه، بانک ها و... متقاضیان ثبت نام 
شدند، چرا؟ چون عملکرد دوره قبلي اتاق به نحوي بود که فضایي 
امیدوار کننده را در جامعه ایجاد مي کــرد. پس همه به صحنه 
آمدند؛ اما در این دوره بیشــتر فعاالن، اتــاق را همراه و همکار 

دولت شناختند. 

سید حمید حسیني، کاندیداي نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگاني در گفتگو با »کسب وکار« مطرح کرد

حركت  به  سمت    اتاق  هوشمند
اتاق باید انحصارزدایي کند                                                                                           مشكل اصلي اقتصاد کشور فساد است                                                                       اتاق هوشمند مي تواند دواي درد مشكالت اقتصادي باشد

شرایط اقتصادی موجود بسیاری از بنگاه های 
کوچک و متوسط را به ورشکستگی کشانده 
است. متاسفانه در ســالهای اخیر بخصوص 
در ســالی که در آن قــرار داریــم برخورد 
درستی با این بنگاه ها نشد و به دلیل برخی 
سیاست گذاری های اشــتباه، تعداد زیادی از این بنگاه ها یا تعطیل 

شدند و یا با مشکل مواجه هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: در یک سال 
گذشــته با تزریق منابع ریالی به واحد های تولیــدی، حدود هزار و 
3۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشــت. محسن صالحی نیا با 
اشاره به وضعیت واحد های صنعتی گفت: 9۵ درصد از کسب و کار ها 
توسط صنایع کوچک و متوسط انجام می شود و ۵۰ درصد صادرات 
و ۷۰ درصد اشــتغالزایی بر عهده آن ها است. وی با بیان اینکه حدود 
۴3 هزار واحد در شهرك های صنعتی مســتقر هستند که نمی توان 
از حجم تعطیلی ها آمار دقیقی اعالم کرد، افزود: با توجه به شــرایط 

اقتصاد کشــور، میزان تعطیلی یا رکود در واحد های صنعتی در حال 
تغییر است که طبق آخرین برآوردها، از ۴3 هزار واحد صنعتی مستقر 
در شــهرك های صنعتی، حدود ۱2 هزار بنگاه کوچک و متوسط در 

وضعیت رکود قرار دارند.
از دست دادن ســهم بازار، تملک واحد ها توســط بانک ها و اختالف 
سهامداران با یکدیگر سه دلیلی است که صالحی نیا از آن ها به عنوان 
دالیل رکود در این واحد های تولیدی نام بــرد. رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرك های صنعتی ایران 
افزود: برای برخی از واحد های تولیدی که در تملک بانک ها هستند، 
تفاهم نامه ای میان ســازمان صنایع کوچک و شــهرك های صنعتی 
ایران و معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد شــده است که 
برای بازگشت آن ها به چرخه تولید، منابع ریالی در اختیارشان قرار 
گیرد. صالحی نیا به برنامه ســازمان صنایع کوچک و شــهرك های 
صنعتی ایران برای سال آینده اشاره کرد و گفت: واحد های تولیدی 
کوچک و متوسط متاثر از فضای کالن اقتصادی کشور هستند که بر 
اساس سیاست های کالن و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت نیز 
قرار اســت گام هایی را برای حمایت از واحد های تولیدی بردارد. وی 

خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت در قالب یارانه برای تکمیل طرح ها با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، 
 نوسازی و بازســازی تجهیزات و عارضه یابی و تأسیس کلینیک های 
کسب و کار از جمله اقداماتی اســت که در سال 9۸ برای فعاالن این 

حوزه درنظر گرفته شده است.

چه کسی پاسخگوی انباشت بدهی و خسارات هزاران میلیاردی واحدهای تولیدی است؟

۱۲ هزار  بنگاه  در آستانه  ورشکستگی
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

بنگاه های ورشکسته روی دست بانک مرکزی مانده اند
محمود عبداللهی، کارشناس اقتصادی

در ســالی کــه در آن قــرار داریــم نوســانات ارزی و گرانــی دالر موجــب شــد تــا بســیاری از بنــگاه هــا بخصــوص بنــگاه هــای تولیــدی کوچــک و متوســط نتواننــد از عهــده تعهــدات ارزی 
 خود بربیایند و بدهی های شــان روی هم انباشــته شــده و در نهایت موجب ورشکســتگی آنها شــود. نوســانات ارزی که در ســال 9۷ بــه باالترین و بی ســابقه ترین روند افزایشــی خود رســید بر تمام 
بخش های کشــور بخصوص بخش های تولیدی تاثیر گذاشــته و موجب انباشــت بدهی های کالن و هزاران میلیاردی آنها شــد. با این وضعیت و گرانی ارز و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نمی توان 
هیچ انتظاری از ورود این بانک به موضوع بنگاه های ورشکســته و در حال رکود را داشــت. نظام بانکی نتوانســته حتی تا به امروز که نرخ ارز کاهش داشــته خود را جمع و جور کند و به وضعیت نابسامان بنگاه 
های تولیدی ورود کند. بســیاری از تولیدکنندگان با اعالم ورشکستگی حتی برای تســویه بدهی های خود اقدام به فروش ماشــین آالت کرده اند و برخی نیز با شکایات بسیاری روبرو شــده و به دلیل ناتوانی 
در پرداخت بدهی در زندان به ســر می برند.  این در حالی اســت که از طرفی بنگاه های اقتصادی که با تهیه طرح های توجیه دار اقتصادی با نرخ های روز ارز، نســبت به تامین منابع مالی و اخذ تســهیالت ارزی 
 اقدام کرده اند، در شــرایط جدید باید با دو برابر مبلغ فوق نســبت به تســویه تســهیالت اقدام کنند که با این وصف اوال این طرح ها فاقد توجیه اقتصادی می شــود، ثانیا امکان تامین منابع مالی به آسانی برای 

شرکت ها فراهم نمی شود.

 مخالفت روحانی با استعفای ظریف
ظریف به وزارت امور خارجه برگشت

رئیس جمهور در نامه ای ضمن مخالفت با استعفای وزیر امور خارجه تصریح کرد: از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری "امین، غیور ، شجاع و متدین" و در خط مقدم 
ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می دانم ، پذیرش استعفای جناب عالی را بر خالف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم. ظریف  نیز در پستی 
اینستاگرامی نوشت که دغدغه ای جز اعتالی سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی نداشته ام.
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سعيد باستاني، عضو كميسيون صنايع مجلس با قبول اينكه در ساختار خودروسازي 
كشور مديران عامل سياسي انتخاب مي شوند، گفت: اين سيستم غيرشفاف غيرقابل 
كنترل است و ازاين رو ممكن است هر اتفاقي از جمله فساد بيفتد. به گزارش »پايگاه 
خبري تحليلي خط بازار« سعيد باستاني، عضو كميسيون صنايع مجلس درباره 
علت آشــفتگي بازار خودرو گفت: بخش عمده اي از مشكالت كنوني بازار خودرو 
ناشي از عوامل ريشه اي در صنعت خودرو است كه البته نوسانات اقتصاد كالن نيز 

كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، به اين مشكالت ريشه اي دامن  مي زند. 
وي در گفتگوي اختصاصــي با »خط بازار« افزود: اينكه بگوييم همه مشــكالت 
كنوني ناشي از تحريم هاست، اشتباه است؛ چراكه در اين صورت در شرايط عادي 
مي بايست خودروهاي با كيفيت و رقابتي توليد مي كرديم كه اين گونه نبوده است. 
باستاني با بيان اينكه ايراد اساسي خودروسازان بنگاه داري دولت به جاي سهامداري 
در اين صنعت اســت، گفت: دولت ها بيش از ميزان ســهام خود در خودروسازي 
دخالت مي كنند. وي با اشاره به ســهم كمتر از 20 درصد دولت در هر يك از دو 
خودروساز بزرگ افزود: بقيه ســهامداران غيردولتي از انتخاب مديرعامل گرفته 

تا اداره امور را به وزير صنعت واگذار كرده اند و خود وزير را نيز پاســخگو شرايط 
مي دانند. بنابراين وزارت صنعت بنگاه داري مي كند تا سهام داري. 

نماينده مردم تربت حيدريه، مه والت، زاوه در مجلس شوراي اسالمي با قبول اينكه 
در چنين ســاختاري مديران عامل سياسي انتخاب مي شوند، گفت: اين سيستم 
غيرشفاف غيرقابل كنترل اســت و ازاين رو ممكن است هر اتفاقي از جمله فساد 
بيفتد. وي دو شركت خودروساز را غيرقابل نظارت توصيف كرد و گفت: به طور مثال 
چند ماه است كه سازمان بازرسي در خودروسازان مستقر است؛ ولي باز شاهد بروز 

برخي تخلفات هستيم.
باســتاني يكي از عواقب بنگاه داري دولت در صنعت خودرو را وجود نيروی مازاد 
و شــركت هاي زيان ده زيرمجموعــه توصيف كرد و گفت: طبــق اظهار خود دو 
خودروساز مجموعا در حدود 25 هزار نيروي كار مازاد وجود دارد كه اگر اين دو به 
 بخش خصوصي واگذار شوند، قطعا بخش خصوصي اين نيروها را تعديل خواهد 
كرد.  وي ادامه داد: در ساختار بخش خصوصي ديگر خبري از حقوق هاي نجومي، 
ريخت وپاش هاي غيرضروري و... نيست. در نتيجه بخش خصوصي قطعا سودده 

اداره خواهد كرد. 
عضو كميسيون صنايع مجلس يادآور شد: اين ميزان نيروي كار مازاد در صنعت 
خودروسازي ساالنه در حدود 3 هزار ميليارد تومان هزينه به خودروسازي كشور 
تحميل مي كند كه قاعدتا اثر اين هزينه ها روي قيمت خودرو نمايان مي شود. وي 
با بيان اينكه خودروسازان معتقدند كه اين هزينه مازاد در قيمت خودرو محاسبه 
نمي شــود، خاطرنشــان كرد: هرچند كه اين موضوع را قبول ندارم؛ ولي اگر هم 
اين گونه باشــد، اثر اين 3 هزار ميليارد تومان در زيان انباشته دو شركت خودش 

را نشان  مي دهد. 
باستاني با اشاره به اينكه هر يك از خودروسازان در حال حاضر در حدود 10 هزار 
ميليارد تومان زيان انباشــته دارند، گفت: اين وضعيت مانع از چاالكي و ارتقاي 
فناوري خودروسازان مي شــود. وي ســهام هاي تودلي را يكي ديگر از آفت هاي 
دو خودروســاز بزرگ عنوان و تصريح كرد: اين موضوع مانع از ايجاد شفافيت در 

خودروسازان و بنگاه داري اصولي مي شود. 

عضو كميسيون صنايع مجلس: 

خودروسازي كشور غيرشفاف و غيرقابل نظارت است
بنگاه داري دولت و سهام هاي تودلي علل اصلي ناكارآمدي 
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  ثمانه نادري
نهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزی تهران در حالي قرار است برگزار شود 
كه 20 نفر از ثبت نامي ها زن هستند و همه نيز تاييد 
صالحيت شــده اند؛ اما باز هم اين تعداد در قياس 
با جمعيت مرداني كه ثبت نام كرده اند، به چشــم 
نمي آيد. به گفته رقيــه حاتمي پور، كانديداي اين 
دوره، زنان بايد براي داشتن سهمي از سازندگي و 
توسعه در اقتصاد كشور، اراده داشته باشند وگرنه 
زنان هم توانايــي و هم شايســتگي الزم را دارند، 
آنچه كمتر در آنها ديده مي شــود، اعتمادبه نفس 
و خودباوري اســت. در ادامه گفتگو بــا اين فعال 

اقتصادي را مي  خوانيد. 

؟   شما نخستين باري است كه در انتخابات 
اتاق بازرگاني شركت مي كنيد. چه انگيزه اي 

براي ورود به اتاق داشتيد؟
بله، بنده نخستين بار است كه در انتخابات اتاق 
شــركت مي كنم. در دوره هاي پيــش با اينكه 
برخي از دوســتان اصرار مي كردند و پيشنهاد 
ثبت نام مي دادند؛ اما بنده در آن دوره ها لزومي 
براي شــركت در انتخابات در خود نمي ديدم. 
هرچند با اتاقي هــا و در بخش هــاي مختلف 
فعاليت هاي زيادي داشتم و دارم. طي اين سال ها 
تقريبا عضو چهار اتاق مشترك بودم. همچنين 
عضو هيات مديره اتاق ايران و اســتراليا و عضو 
كميسيون گردشگري اتاق ايران و تهران هستم. 
در حال حاضر نيز در انتخابات شــركت كردم تا 
دايره اين فعاليت ها را به ويژه در شــرايط خاص 

كنوني كشور گسترش بدهم. 
در اين مقطع حساس، كشور به تصميم گيري ها و 
نظراتي نياز دارد كه در حوزه اقتصاد كارساز باشد 
وگرنه آنچه ما در اين سال ها از تالش و فعاليت هاي 
اتاق بازرگاني ديديم، به نتيجه مورد نظر نرسيد. 
نبود يك تصميم گيري كارساز بود كه باعث شد 
يك اتاق بدون خروجي داشــته باشيم كه البته 
نقش افرادي كه صندلي هاي اتــاق را در اختيار 
گرفته بودند، در اين تصميم گيري ها بي تاثير نبود. 
كساني بايد وارد اتاق شوند كه به كار دل بدهند، 
دارای برنامه و ايده بوده و به فعاليت در اين حوزه 

عالقه مند و مشتاق باشند. 
در دوره هشــتم تنها ســه زن موفق به تصاحب 
صندلي هاي اتاق شــدند. اين امر نشان مي دهد 
شكاف بســيار عميقي در تعداد زنان و مردان در 

پارلمان بخش خصوصي است. 

؟   به نظر شــما اميدي به پر شدن اين 
شكاف در كشــور ما در آينده اي نزديك 
وجود دارد؟ اگر اميدی هست، در حال حاضر 

چه راهكاري براي آن ارائه مي دهيد؟
به اعتقاد بنده، ايراد كار ما خانم ها اين است كه براي 
مطالبه حقوق مان در بخش هاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و... مصر نبوديم وگرنه اگر مصر 
باشيم و براي ورود به اين حوزه ها عزم خود را جزم 
كنيم، طبيعتا كسي نمي تواند مانع شود؛ هرچند 
محدوديت ها و موانعي وجود دارد. همان طور كه 
در كشــورهاي ديگر هم ممكن اســت باشد. در 
همه جاي دنيا براي 
رسيدن به هر كاري 
بايد زحمت كشــيد. 
اين طور نيســت كه 
سهم خواهي كنيم و 
مطالبه گر باشيم؛ اما 

گامي برنداريم. 
زنان مي توانند با تكيه 
بر دانش، وقار و متانت 
اجتماعــي، نــوآوري 
و داشتن اســتراتژي 
تعريف شده گام به گام 
به اهداف و برنامه هاي 
اقتصــادي، اجتماعي 
و حتي سياســي خود 
نزديك شــوند. بنده 
با همين الگــو آماده 
شده ام و در حوزه هاي 
مربوطه كسب آگاهي 
و دانش كردم. هر وقت 
دوســتان مي گفتند 
وقت ثبت نام اســت، 
من امتنــاع مي كردم 
تا اينكه در حال حاضر 
احســاس بلوغ فكري 
و اجتماعــي دارم و در 
جايگاهي هســتم كه 
بتوانــم در كنار تجار و 
كساني كه تجارت بين المللي دارند و صاحب سبك و 
برنامه هستند، بايستم، احساس كردم زمان ثبت نام 

رسيده است. 

؟   خيلي ها معتقدند ما بــه اندازه كافي 
زن توانمند داريم؛ اما زنان با اعتمادبه نفس 

و خودباوري باال نداريم. نظر شما چيست؟
بله، با شــما موافقم. ما زنان شايســته اي داريم؛ 
اما زنان بااراده و خودباور كمتــر داريم. زناني كه 
مي خواهند سهمي از سازندگي را بر عهده بگيرند و 
به كارهاي مفيد اجتماعي، بازرگاني و... بپردازند، 
اندك هستند. در كشور ما زنان از درجه خودباوري 

كمي برخوردار هستند. 

؟   عملكرد زناني كه بــه اتاق ورود پيدا 
كرده انــد را در مطالبه گري؛ چه براي زنان 
بخش خصوصي و چه بخش دولتی، به طور 

كلي چطور ارزيابي مي كنيد؟
 متاسفانه بيشتر وقت اين خانم ها به بحث هاي ساده 
و پيراموني صرف شد؛ در حالي كه محور اين بحث ها 
مي توانســت صرف امور اساسي و حل مشكالت 
ريشــه دارتري شــود. بايد از بحث هاي انحرافي 
جلوگيري كرد و به كارهاي اصلي پرداخت. هرچند 
نمي توان به عملكرد آنها هم نمره منفي داد؛ اما در 

كل عملكرد زنان در اتاق بازرگاني متوسط بود. 

؟   در اين ســال ها جلسات مكرري بين 
دولت و بخش خصوصي برگزار شــده؛ اما 
مساله اين است كه دولت پيشنهادات بخش 
خصوصی را اجرا نمي كند. چه راهكارهايي 
مي تواند فرايند اجراي پيشنهادات بخش 

خصوصي را تسهيل كند؟
پيشنهادات بخش خصوصي بايد براي دولت حكم 
راهنمايي يا راهكار را داشته است. علت اجرايی نشدن 
اين پيشنهادات اين است كه بخش خصوصي هم 
پيگير ايده و نظر خود نبوده است. پيگيري و اصرار 
بايد بيش از اين باشد. حتي اگر مطالبه و خواسته 
بخش خصوصي با سياســت هاي دولت به شكلي 
كه بايد، همخواني نداشته باشد، باز هم پيگيري اين 

مطالبات از مسير و راه ديگري ضروري است. 
هــر كاري در دنيا بــا چالش هاي خــاص خود و 
ناهمواري هايي روبه رو اســت. مســير هميشــه 
هموار نيســت. اگر هموار بود كه ديگــر نيازي به 
ارائه طرح و برنامه و جايي بــراي مطالبه گري هم 
وجود نداشت. دولت موظف به پاسخگويي و گوش 
دادن به صحبت های بخش خصوصي است. در اين 
صورت چالش هاي كشــور كمتر است. اگر بخش 
خصوصي در كنار دولت پذيرفته شــده و در آنچه 
بخش خصوصي بيشتر لمس مي كند و دولت تنها از 
دور نگاه مي كند، مورد استفاده قرار بگيرد، همكاري 
مستمر و نتيجه بخش دولت و بخش خصوصي شكل 

مي گيرد. خروجي مهم اين كار عبور از چالش ها، 
بحران ها و مسائل مهم اقتصادي كشور است. 

؟   ايرادات زيادي به بخش خصوصي وارد 
اســت؛ اينكه بخش خصوصي فضا را براي 
مطالبه گري جدي فراهم نكرده و وابسته 
و غيرواقعي است. رويكرد اعضاي جديد 
چگونه بايد باشد كه بخش خصوصي مستقل 

و واقعي محقق شود؟
بله، دقيقا درست است. بخش خصوصي ما واقعي 
و كامال مستقل نيست. اتاق بازرگاني بايد از طيف 
بخش خصوصي باشــد و نامزد انتخاباتي در هر 
حوزه اي در شــمار همين افراد باشد؛ يعني جزو 
تالشگران واقعي عرصه هاي صنعتي و بخش هاي 
مختلف اقتصادي.  در بين نامزدها ديده شــده 
اســت برخي از افراد از بخش هاي دولتي و افراد 
بازنشسته هستند يا از برخي شركت هاي دولتي 
نامزد انتخابات شده اند. در عين احترامي كه براي 
همه آنها قائل هستم؛ اما تاكيد مي كنم كه اتاق 
نبايد با تفكرات دولتي يا نيمه دولتي عجين شود. 
اين كار كامال مضر است. مطالبات بخش خصوصي 
را كســاني بايد دنبال كنند كه خود جزو بخش 
خصوصي به معناي واقعي باشند؛ كسي كه درد 
بخش خصوصي و مشكالت آن، موانع و بحران ها و 
مسائل را درك كند و براي آن راه برون رفت داشته 
باشد. شايد ما نتوانيم چارچوب و ساختار انتخاباتي 
را تغيير دهيم؛ اما مي توانيم كاري كنيم كه تنها 

بخش خصوصي آگاه و واقعي راي بياورد. 

؟   شما با كدام ائتالف وارد شديد؟
با وجود مذاكــرات متعدد گروه هــا من ترجيح 
دادم با تعدادی از بانوان در صحنه انتخابات كنار 

هم باشيم.

؟   اســتقبال فعاالن بخش خصوصي از 
ثبت نام چطور بود؟

اســتقبال خانم ها به نســبت خوب بود. در اين 
دوره 20 زن ثبت نــام كرده اند كه همه هم تاييد 
صالحيت شده اند. براي همه آنها آرزوي موفقيت 
دارم؛ اما طبق معمول در اينكه آقايان چندين برابر 

بيشتر از زنان هستند، شكي نيست. 

؟   حوزه فعاليت شما گردشگري است. براي 
اتاق بازرگاني در اين حوزه چه برنامه هايي 
داريد و آيــا برنامه ها مي توانــد گرهي از 

مشكالت صنعت گردشگري باز كند؟
سال ها تجربه در حوزه گردشگري، من را وادار به 
جستجوي عاملي براي شناسايي منشأ بي توجهي 
و بي رمقي صنعت گردشــگري در كشور كرد. 
متاسفانه نهادها و ارگان هاي مرتبط مثل سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيچ 
اســتقبالي از طرح ها، ايده ها و برنامه هاي مورد 
نياز براي تغيير و تحول اين حــوزه نكرده اند تا 
يك چشم انداز يك ســاله يا حتي 10 ساله از 
اين صنعت در كشور داشته باشيم. مثال صنعت 
گردشگري ايران در يك سال آينده چه تغييراتي 
خواهد داشت يا 10 سال آتي اين تغييرات چگونه 
است.  همين چشــم انداز به كشورهايي كه هيچ 
مزيت تاريخي، معنوي و فرهنگي مشابه كشور 
ما ندارند، كمك كرده است تا در اين حوزه سرآمد 
باشند. اين كشورها با برنامه ريزي و تبليغات بسيار 
وسيع آمدند و برنامه هاي گردشگري را تدوين، 
نقطه گذاري و بودجه بندي كردند. آنها استراتژي 
مشخصي داشتند و گام به گام و مرحله به مرحله 

خود را به نقطه دلخواه رساندند. 
درست مثل كســي كه قصد دارد قله يك كوه را 
فتح كند؛ گاهي توقف مي كند، گاهي شرايط راه 
را بازبيني مي كند و به مرور ادامه مي دهد. داشتن 
استراتژي در حوزه گردشگري به ما كمك مي كند 
قله اهداف گردشگري را راحت و ساده تر فتح كنيم. 
در اين راســتا اتاق، پايگاه مناسبي براي تحقق 
ايده هاي گردشگري، بومي سازي و انطباق آن با 
قوانين كشور اســت. اتاق مي تواند سكويي براي 
پيشرفت هاي گردشگري باشد كه در حال حاضر 

كشور به آن نياز دارد. 

؟   از نظر شما ويژگي هاي يك انتخابات 
خوب كه برآيند آن ورود افراد شايســته 
باشد، چيست؟ يك انتخابات چطور بايد 
برگزار شود تا نتايج واقعي را به دست بدهد؟

ويژگي مهم يك انتخاب خوب انتخاب آگاهانه است. 
كســاني كه راي مي دهند در اينكه چه كسي وارد 
اتاق شــود، تاثير زيادي دارند. اين بار بايد انتخابات 
آگاهانه باشــد. برخالف تصور موجود كه مي گويد 
ليست ها راي مي آورند، ليست راي نمي آورد، بلكه 
اين آدم هاي فرهيخته هســتند كه راي مي آورند. 
آدم هايي كه بار دانشــي و آگاهي بااليي دارند و از 
احساس مسئوليت پذيري بااليي هم برخوردارند. افراد 
زيادي داريم كه در اتاق بوده اند و اين توانمندي ها را 
به نمايش گذاشته اند. راي دهنده ها اغلب اين افراد را 
مي شناسند. دوران راي هاي سفارشي گذشت. افراد 

توانمند، دانا و فرهيخته راي مي آورند. 

؟   به عنوان كالم آخــر چه توصيه اي به 
مخاطبان داريد؟

توصيه بنده به همه كســاني كه راي مي دهند، 
دوري از راي هاي سفارشــي و گزينش درســت 
و منطقي اســت. از خانم ها هم انتظار دارم فارغ 
از اينكه هر يك از ما چه انــدازه راي مي آوريم و 
بدون نگاه محدود به انتخابــات، همه 20 نفر به 
هم راي بدهند. همچنين بــه آقايان هم توصيه 
مي كنم حداقل به زنان فعــال، صاحب دانش و 
توانايي راي بدهند تا زنان هم به طور متوازن تري 
در كنار فعاالن مرد بخش خصوصي باشند و در 
 كنار هم براي اصالح ســاختار اقتصادي كشور

 تالش كنند. 

رقيه حاتمي پور، كانديداي نهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني در گفتگو با »كسب وكار«:

اتاق  بازرگاني سكوي پيشرفت هاي گردشگري است
 اتاق نبايد با تفكرات دولتي و شبه دولتي عجين شود                          دوره راي هاي سفارشي گذشته است

ويژگي مهم يك انتخاب 
خوب، انتخاب آگاهانه 
است. كساني كه راي 

مي دهند در اينكه چه 
كسي وارد اتاق شود، تاثير 

زيادي دارند. اين بار بايد 
انتخابات آگاهانه باشد. 
برخالف تصور موجود 
كه مي گويد ليست ها 
راي مي آورند، ليست 

راي نمي آورد، بلكه اين 
آدم هاي فرهيخته هستند 
كه راي مي آورند. آدم هايي 

كه بار دانشي و آگاهي 
بااليي دارند و از احساس 
مسئوليت پذيري بااليي 

هم برخوردارند. افراد 
زيادي داريم كه در اتاق 

بوده اند و اين توانمندي ها 
را به نمايش گذاشته اند. 
راي دهنده ها اغلب اين 

افراد را مي شناسند. 
دوران راي هاي سفارشي 

گذشت. افراد توانمند، دانا 
و فرهيخته راي مي آورند 

ادامه  سرمقاله

 ٨- همــكاري و ارتباط نزديك با گمرك ايــران از طريق 
پيگيري آنالين مشــكالت همكاران حوزه سالمت براي 
ترخيص فوري و در سريع ترين زمان ممكن كاالهاي پزشكي 
٩- ثبات و امنيت بخشي به مشاغل حوزه پزشكي از طريق 
همكاري نزديك با ســازمان هاي نظارتي مانند سازمان 
حمايت و تعزيرات براي ايجاد درك مشــترك حمايت 

حداكثري از اعضا در تالطم هاي شديد اقتصادي آينده
10- استفاده از تمام امكانات اتاق بازرگاني براي حمايت از 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حوزه توليد و رفع موانع 

توليد و صادرات كاالهاي سالمت محور 

11- حمايت از ثبت ســريع و بلندمدت نمايندگي هاي 
خارجي و مقررات حفاظت از نمايندگي ها و خدمات پس 

از فروش شركت ها 
12- پيگيري جدي و مستمر وصول مطالبات داخلي از 
طرح تحول سالمت و پرداخت بدهي هاي ارزي شركت ها 

در پايان الزم است ذكر شود كه مسائل و مشكالت صنفي و 
فضاي كسب وكار شركت هاي پزشكي به شدت تحت تاثير 
تغييرات ســريع در محيط اقتصادي تحريم شده ايران 
اســت و امكانات و جايگاه اقتصادي اتاق بازرگاني و توان 
تصميم ســازي آن در بدنه دولت، مجلس و قوه قضائيه 

مي تواند منجر به دوام و بقا و نجات اقتصادي شركت هاي 
حوزه سالمت باشد. 

ازاين رو از همه فعاالن اقتصادي مي خواهيم فارغ از اينكه 
به چه صنف يا گروه يا جرياني تعلــق دارند، براي نجات 
شركت هاي حوزه تجهيزات پزشكي و براي كمك به سرپا 
ماندن اين شركت ها و تعامل ســازنده براي ادامه تامين 
كاالهاي حياتي كشور با راي قاطع به هفت عضو منتخب 
اتحاديه ها و انجمن هاي حوزه تجهيزات پزشكي در آينده 
سالمت جامعه و در انتخابات اتاق بازرگاني تهران نقش 

ايفا كنند.

اتحاد سالمت براي نجات اقتصادي
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