جهاناقتصاد

سال بیست و هفتم
شماره 6965

دیدگاه

شفافسازی زوایای آشکار و پنهان
توانمندیهایکشور

احمد حسین زادگان
استاندار مازندران

سرمقاله

اقتصاد مقاومتی :از حرف تا عمل

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه شریف  -رییس انجمن علمی انرژی بادی ایران

ادامه از صفحه اول
کار به جایی رسیده که سازمان تأمین اجتماعی حکمی صادر می کند ،بدون ابالغ و دادن حق دفاع
نسبت به ضبط سرمایه شرکت اقدام می کند و اداره ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت
امتناع می ورزد .کار به جایی رسیده که بانک خصوصی با محاسبات واهی و عدم رعایت بخشنامه های
بانک مرکزی از دوایر اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه می کند و دوایر مذکور با نادیده گرفتن قانون
نسبت به صدور اجرائیه اقدام و اعالم می کنند که توقف عملیات اجرایی تنها با ارائه دستور قضایی
امکان پذیر است .خالصه اینکه بانکها و دولت هم قسم شده و دست به دست هم داده اند تا واحدهای
تولیدی را به تعطیلی بکشانند و رهایی از نابودی مستلزم ارائه حکم قضایی است! جای بسی خوشوقتی
است که در پی بی توجهی و انفعال دولت در حمایت از فعاالن اقتصادی ،قوه قضائیه اخیرا ً بصورت
پراکنده اقداماتی را در حمایت قضایی از تولیدکنندگان به عمل آورده و به شبکه بانکی کشور هشدار
می دهد که اجازه نخواهد داد بانکها بدون توجه به مصالح کشور و با اقدامات غیر قانونی خود بیش
از این پای خود را بر گلوی تولید داخل کشور بفشارند .در این راستا اخیرا ً دادستان استان چهار محال
و بختیاری با شجاعت تمام کتب ًا به بانکهای استان اعالم کرد که" در صورت تخلف از اجرای دستور
صادره شخص مدیر بانک مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت " .انتظار دارد در راستای حفظ نظام
و مصالح کشور قوه قضائیه وارد عمل شده و قاطعانه در حمایت از جهادگران اقتصادی کشور صدور
هرگونه اجرائیه و اعمال هرگونه فشار از سوی بانکها ،ادارات و موسسات دولتی را منوط و مشروط به
حکم قضایی قطعی نموده تا از این طریق نفس تازه ای به پیکر نیمه جان صنعت دمیده شود و امکان
مبارزه با نظام استکبار و دفاع از حقوق حقه ملت ایران فراهم گردد .به امید آن روز.

به دنبال ابالغ دستور رهبر معظم انقالب توسط نمایندگان تصویب شد:

اختصاص  20درصد منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملی

عکس :وحید فخیم -جهان اقتصاد

یکی از تعابیر بسیار معروفی که بنیانگذار انقالب اسالمی؛ امام خمینی (ره) در مورد وقوع و پیروزی
انقالب اسالمی داشتند این جمله مشهور بود که :انقالب ما ،انفجار"نور" بود.
البته برداشت های بسیار متنوعی می توان از این تعبیر داشت که طیفی گسترده از تفاسیر معرفتی و
معنوی را شامل می شود ،تا برداشت های متعدد سیاسی و فرهنگی.
به اعتقاد بنده یکی از تعابیری که می توان و باید در این جمله جستجو کرد ،همانا مفهوم " تاباندن
نور بر زوایای پنهان" سیاست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد این سرزمین الهی است.
یعنی به زبان امروزین ،باید به سراغ "شفاف سازی" رفت و با انعکاس نور بر روی زوایای پنهان
کشور در حوزه های پیش گفته ،آنها را از تاریکی به در آورد و همه جوانب قدرت و ضعف آنها
را باز شناخت.
طبع ًا بنده به عنوان کسی که در خدمت مردم و استانی همچون مازندرا ِن کمتر شناخته شده هستم،
باید از رهگذر چنین برداشتی ،بیش از هر اقدامی ،به تصویر سازی ذهنی مخاطبان گرامی در باره
ی این استان بپردازم.
با توجه به اینکه چنین وظیفه ای را برای خود تعریف کرده ام ،فرصت را مغتنم دانسته و به ارائه ی
برخی(و تنها برخی) از فرصت هایی می پردازم که تاکنون مغفول مانده و مورد واکاوی و تدقیق
جدی واقع نشده است.
بدیهی اســت که فضای یک شــماره از روزنامه ،توان بررسی کامل و مفصل این زوایا را ندارد و
چنانچه مخاطبان فرهیخته در نظر داشته باشند اطالعات دقيق تري را با جزییات بیشتر به دست
آورند ،می توانند از طریق شبکه های مجازی رسمی استانداری مازندران ،به آن ها دسترسی یابند:
 )۱مهمترین شاخصه ی استان های شمالی و از جمله مازندران که بر سر زبان همگان بوده ،شرایط
اقلیمیآنهاست.
این شرایط ،بیشترین سهم را در جا انداختن مفهوم "شمال" در فرهنگ عمومی مردم ما ،دارا بوده و
عالئم عینی آن را باید در شاخص هایی همچون سرسبزی ،باران زایی ،لطافت هوا ،زایش فراوان
خاک ،ساحل آرام و دلپذیر همراه با مردم مهمان نواز جستجو کرد.
این شاخص ها همان جذابیت های بصری هستند که دیگر هم وطنان را وادار می کنند که به سه
استان شمالی به دیده ی یکی از اولین گزینه های گردشگری خود بیاندیشند.
 )۲به لحاظ فنی باید دانست که بر اساس تقسیم بندی تخصصی فائو (سازمان خواربار و کشاورزی
سازمان ملل متحد) ،تعداد اقلیم های شناخته شده ی جهان ،به عدد  ۱۴می رسد.
نکته ی شــگفت آور این اســت که ایران اسالمی به تنهایی  ۱۱اقلیم از این دسته بندی جهانی را
خود دارا است.
اما تا آنجا که به بررسی ما مربوط می شود ،مازندران ،خود  ۷اقلیم از این  ۱۱اقلیم ملی را در خود
جای داده بنابر این رمز جاودانگی مرز و بوم سرسبز و بالنده ی این استان شمالی که قرن ها است بر
تارک تاریخ تمدن ایرانی می درخشد ،مرتبط با آن موضوع به شمار می آید.
 )۳فائو همچنین بر این عقیده است که جلگه های آبرفتی شمال ایران ،پس از شمال کشور نیجریه،
دومین جایگاه جهانی را در غنای خاک و بازآفرینی مستمر ارزش های خاکی در انحصار خود دارد.
یقین ًا خوانندگان گرامی با درک عمیق چنین موضوعی به خوبی می توانند در یابند که این مزیت،
به تنهایی و به شــرط مدیریت مزیت ها ،می تواند یارای اداره ی کشوری پهناور و پُر مصرف را
داشته باشد.
 )۴جنگل های هیرکانی که بخشی از سلسله جبال آن در صفحات کوهستانی مازندران قرار دارند
نیز ،مزیت دیگری برای این استان به شمار می روند که متاسفانه در چند دهه ی گذشته مورد بی
مهری منفعت طلبانی قرار گرفتند که بدون درک عمیق ارزش های زیست محیطی و اقتصادی عظیم
این ثروت جهانی ،با قطع درختان و پاک تراشی آنها ،ضرباتی سنگین (اما جبران پذیر) به این کانون
مهم سالمت و ثروت وارد کردند.
وجود این جنگل ها همچنان جزئی از شاخصه های اقلیمی مازندران است.
 )۵بزرگترین دریاچه ی ُکره ی زمین که از دیر باز دریای "مازندران" خوانده می شــود ،از آشکار
ترین نشانه های ثروتمندی این استان است.
این "ثروت" را در چند وجه می توان جستجو کرد که اهم آنها به طور خالصه به شرح زیر صورت
بندی می شوند :آبزیان خوراک انسانی ،آبزیان خوراک دامی ،جلبک های صنعتی ،نمکهای بسیار
غنی دریایی و گردشگری.
البته و صد البته که در میان تک تک این قابلیت ها ،فرصت های سرمایه گذاری انبوهی نیز نهفته اند
که ما به دلیل حوصله ی این نوشتار ،تنها به عناوین آنها اشاره می کنیم و سپس مشتاقان به سرمایه
گذاری در این زمینه ها و دیگر حوزه های از قلم افتاده را به روابط عمومی و اداره کل جذب سرمایه
ی استانداری مازندران احاله می دهیم :فرصت ها در آب و خاک همچون :پایدار کردن خاک در
مقابل فرسایش ،آبخیز داری ،آبخوانداری ،ساخت آب بندها ،احداث اسکله ها ،تجهیز امکانات نوین
باراندازی در اسکله های موجود ،تجهیز امکانات ناوبری دریایی و هوایی.
فرصت ها در زراعت و باغداری همانند :سرمایه گذاری در آبیاری نوین ،احداث انبار و سردخانه
و سیلو ،تاسیس صنایع تبدیلی ،عقد قراردادهای کشت سفارشی صادراتی ،ایجاد صنایع بسته بندی.
فرصــت ها در زمینه ی دامــداری و طیور مثل :تولید و تامین غذا هــای دام و طیور ،تولید و
تامین داروهای دام و طیور،آماده ســازی و بهره برداری از مراتع بالاستفاده ،به نژادی دام و طیور،
احداث البراتوارهای علمی برای افزایش عملکرد در محصوالت دام و طیور ،تاسیس مراکز فرآوری
محصوالت دام و طیور ،صنایع بسته بندی دام و طیور و محصوالت آنها.
فرصــت ها در تولید آبزیان خوراکی :از جمله در فعال ســازی آب بندان های پرورش ماهی
های خوراکی انسانی ،تولید و تامین خوراک آبزیان ،احداث کارخانجات فرآوری و تبدیل آبزیان
خوراکی ،به کارگیری کشتی های صیادی مدرن برای بهره برداری از سهم ایرانی دریای مازندران،
تولید لوازم صید و صیادی آماتوری و حرفه ای
فرصتهای گردشگری همچون :راه اندازی کشتی های توریستی ،احداث اسکله های ماهیگیری
آماتوری ،برگزاری مســابقات ملی و بین المللی ماهیگیری آماتوری ،برگزاری تورهای مسافرتی
ساحلی ،احداث آکواریوم ،احداث هرباریوم ،انتشار مجالت خاص گردشگری در ساحل و دریا
و....
فرصت ها در حوزه ی آبزیان غیر خوراکی مثل :تولید ماهیان خوراک دام و طیور ،تولید ماهیان
زینتی ،تولید صدف دریایی ،تولید جلبک های صنعتی و آرایشی ،تولید خرچنگ های صادراتی و....
چنانچه در سطور فوق دیده می شود ،قابلیت ها و ظرفیت های بی شمار مازندران از آن حد بیش
هستند که بتوان در فرصتی محدود ،آنها را برشمرد و احصاء کرد .هدف از این نوشتار تنها گشودن
دریچه ای بود به دروازه ای بزرگ که "فرصت " های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان استثنایی
مازندران پیش روی سرمایه گذاران محلی ،ملی و بین المللی قرار می دهد و استانداری مازندران با
افتخار از آنها استقبال و با آنان همراهی و همکاری می کند.
در پایان برای واکاوی دقیق تر و تخصصی تر سرمایه گذاران محترمی که خواهان دریافت اطالعات
و جزییات بیشــتری هستند ،شماره های مستقیم روابط عمومی و معاونت جذب سرمایه گذاری
استانداری مازندران را ذکر می کنیم؛ به امید دیدار و همکاری موفق و پُر سود برای سرمایه گذاران
و نیز مردم استان.
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براســاس تصویب نمایندگان مجلس شــورای اسالمی سهم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت
خام ،میعانات گازی و خالص صــادرات گاز20 ،درصد تعیین
شود .به گزارش ایرنا ،رییس مجلس شورای اسالمی گفت :رهبر
معظم انقالب اســامی کتبا اعالم فرمودند که با توجه به شرایط
کنونی کشور سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات
نفت  20درصد تعیین شود.
علی الریجانی این مطلب را در هنگام آغاز بررسی جزییات الیحه
بودجه سال  1398کل کشور و در پاسخ به پیشنهاد نادر قاضی پور
نماینده ارومیه بیان کرد.

نماینده ارومیه پیشنهاد حذف تبصره یک الیحه بودجه سال 98
که در مورد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات
نفت است را مطرح کرد.
وی گفت :با توجه به اینکه ســاالنه در بودجه ســال  98ســهم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت مشخص
میشود لذا ما پیشنهاد  32درصد دادهایم.
وی افزود :با توجه به اینکه این ســهم در حال حاضر در تبصره
یک الیحه  20درصد تعیین شده لذا پیشنهاد حذف این تبصره و
اصالح آن را داریم.
رییس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به این پیشنهاد نماینده

تورم یا هزینه معیشت کدام مالک افزایش حقوق کارگران

احتماال دولت تنها با افزایش  20درصدی حقوق موافق باشد
گروه بازار

نائب رئیس مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران:

موتور محرک اقتصاد دانایی محور شرکتهای دانشبنیان هستند
گروه بازار

trades@jahaneghtesad.com

فعاالن و تشــکلهای کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش
یکبــاره قیمت دالر و ارزهای دیگر در کشــور و در پی آن
افزایش تورم در کشــور خواستار تشکیل شورای عالی کار و
بررسی راههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند
بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتال اطالعرســانی اتاق
بازرگانی تهران ،با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال یکی
از مهم ترین ســواالتی که حدود نیمی از جمعیت کشــور را
درگیر خود می کند ،میزان افزایش حقوق کارگران در ســال
آینده است؟ اینکه مزد کارگران چقدر افزایش خواهد یافت و
اینکه این رشد با تورم و وضعیت معیشت آن ها هم خوانی و
هماهنگی دارد یا خیر؟ البته این سواالت برای جمعیت کسری
ماه هاست که با افزایش قیمت ها و تورم در کشور مطرح شده
اســت و حاال کارگران چشم انتظارات تصمیماتی هستند که
شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و
مسئوالن دولتی باید اخذ کند .چند روز پیش در سومین جلسه
کمیته مزد  ،98همه طرف های حاضر در جلسه بر سر افزایش
فزایش یکمیلیون و 80هزارتومانی هزینه معیشت خانوارهای
کارگــری بــه توافق رســیدند و با تأیید رشــد 51.6درصد
هزینههای زندگی برای این قشــر ،هزینه نهایی سبد معیشت
کارگــری را 3میلیون و 759هــزار و 200تومان اعالم کردند.
نمایندگان کارگران پیش از این و در جلسه اول خواستار تعیین
هزینه های معیشت شده بودند تا براساس آن افزایش حقوق
برای سال آینده واقعی تعیین شود.
اما حاال سوال اصلی این است که آیا براساس همین میزان سبد
معیشت مزد سال آینده تعیین خواهد شد و یا اینکه این عدد
مالک قرار نخواهد گرفت؟ نمایندگان کارگران معتقدند باید
به حقوق سال آینده حداقل عدد همین عدد اختالف معیشت
اضافه شود و این به معنی رشد بیش از  95درصدی دستمزد
کارگران نســبت به سال جاری ( حداقل حقوق کنونی یکی
میلیون  200هزار تومــان) خواهد بود .اما در این بین به نظر
می رســد که وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی اصال به این
عدد راضی نباشــد و حداکثر میزان رشد را  20تا  25درصد
می داند زیرا او نماینده دولتی اســت که برای کارمندان خود
در ســال آینده رشــد  20درصدی را مصوب کرده است .اما
جلسات شــورای عالی کار نمایندگان بخش سومی هم دارد
که تاکنون بیشــتر ســکوت کرده اند و از هیچ عدد و میزانی
حرف به میان نیاورده اند و تنها به بیان مشکالتشــان پرداخته
اند؛ نمایندگان کارفرمایان .در شــرایطی که بسیاری از فعاالن

ارومیه اظهارداشــت :رهبر معظم انقالب در این خصوص کتبا
دستور فرمودهاند.
وی افزود :با توجه به اینکه رهبری سیاستهای صندوق را ابالغ
فرموده بودند هر سال سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از
صادرات نفت سه درصد اضافه شود اما ایشان امسال کتبا مرقوم
فرمودند با توجه به شرایط کنونی کشــور این میزان  20درصد
تعیین شود.
نــادر قاضیپور نماینده ارومیه هم در پاســخ بــه این اظهارات
الریجانی گفت :اگر دستور و حکم حکومتی رهبر معظم انقالب
است ما هم از پیشنهاد خود صرف نظر میکنیم.

براین اساس ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،سهم صندوق
توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت را  20درصد تعیین
کردند.
نمایندگان در جلســه علنی دیروز ،بنــد الف تبصره یک بخش
درآمدی الیحه بودجه ســال  98کل کشور را بررسی و تصویب
کردند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند :ســهم صندوق توسعه ملی از
منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام ،میعانات گازی و خالص
صادرات گاز) 20درصد تعیینشود.
نماینــدگان همچنین بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران را
مکلف کردند در ســال  98و متناسب با وصول منابع ،بالفاصله
نسبت به واریز این وجوه و سهم  14.5درصد شرکت ملی نفت
ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم
سود سهام دولت) و سهم 14.5درصد شرکت دولتی تابعه وزارت
نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقســیم سود سهام
دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد موضوع
ردیف درآمدی  210109جدول شماره( )5این قانون اقدام کند.
براساس این مصوبه  ،مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه
یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
با تصویب نمایندگان مجلس مابهالتفاوت سهم  20درصد تعیین
شده تا سهم قانونی ســی وچهاردرصد صندوق توسعه ملی به
عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود.
نمایندگان همچنین تصویب کردند :گــزارش هزینهکرد وجوه
ســهم  14.5درصد مربوط به سهم شــرکت ملی نفت ایران هر
ســه ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسالمی و
کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
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اقتصــادی و کارفرمایان واحدهای صنعتی و ...تایید می کنند
که هزینه های زندگی با رشــد بســیار زیادی رو به رو بوده
اســت ولی اعالم می کنند که واحدهای آن ها با رکود و رشد
هزینه های تولید رو به رو شده اند و همین حاال هم در آستانه
تعطیلی قرار گرفته اند و افزایش حقوق می تواند کارگران می
تواند منجر به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدها ختم شود.
فعاالن و تشــکلهای کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش
یکبــاره قیمت دالر و ارزهای دیگر در کشــور و در پی آن
افزایش تورم در کشــور خواستار تشــکیل شورای عالی کار
و بررســی راههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند؛
موضوعی که در عمل تاکنون به نتیجه نرســیده اســت و به
بنبست خورده.
دراینبین حتی جلسهای که هفته گذشته با حضور وجود جدید
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان
برگزار شــد هم به نتیجه نرسید و بررسی این موضوع به دو
هفته دیگر موکول شد .به اعتقاد نمایندگان کارگران موضوع
افزایش و ترمیم حقوق کارگران در حال تبدیلشــدن به یک
چالش جدی در کشور است آنهم در شرایطی که به ماههای
پایانی سال و تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد سال آینده
( )1398نزدیک میشویم .علی خدایی ،عضو کارگری شورای
عالی کار معتقد است :تعلل در ترمیم دستمزد باعث میشود
بحثهای مربوط به جبران هزینه معیشــت کارگران عمال با
تعیین مزد 98در پایان ســال تالقی کند و نتیجه آن چیزی جز
بنبست مزدی نباشد چراکه در این صورت باید هم افزایش
مزد  98و هم جبران هزینههای معیشت در سال 97مدنظر قرار
بگیرد و این یعنی افزایش شدید دستمزد برای سال  98که یقین ًا
شوکآور خواهد بود.

در عصر حاضر ،پایدارترین رشــد اقتصــادی در جهان
مربوط بــه اقتصادهــای دانایی محور اســت و در این
بین موتــور محرک این اقتصادها شــرکتهای کوچک
دانشبنیان هستند.
بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی مجمع
تشکلهای دانشبنیان ایران ،نوروزی با بیان این مطلب به
اثرات تحریمها بر اقتصاد دانشبنیان اشاره کرد و افزود :با
توجه به تحريمها مشکالت متعددی فراروی شرکتهای
دانشبنیان وجود دارد كه عدم امكان واردکردن مواد اوليه
موردنیاز براي توليد و نيز مشكالت به وجود آمده پيرامون
صادرات و نيز تبادل ارز از جمله مهمترین اين مســايل
هستند.
او با یــادآوری اینکــه تحریمها گاهــی ميتواند برای
شــرکتهای دانشبنیان یــک فرصت نيز تلقی شــود،
افزود :در مواقع ممنوعیت واردات یک کاال ،شرکتهای
دانشبنیان میتوانند اقدام به انتقال فناوری و تولید آن در
کشــور کنند .البته براي تحقق اين امر حمايت همهجانبه
دولــت و خصوصــا معاونت علمي و فناوري رياســت
جمهوري موردنیاز است.
نوروزی با اشــاره به تصور موجود که شرکتهای ایرانی
میتوانند با خروج برخی از شرکتهای خارجی از کشور،
جایگزین آنها شــوند ،افزود :شايد در بخشي از زمينهها
اين امر ممكن باشــد اما واقعيت اين است كه در اقتصاد
امروز هيچ كشــوري نيســت كه خودش بهتنهایی بتواند
صفرتا صد تمام صنايع را توليد كرده و فناوري پيشــرفته
آنها را داشــته باشــد .ما بايد در زمينههايي كه اولويت
اقتصاديمــان تعيين ميكند به دنبال تقويت دانشبنيانها
باشيم وگرنه ورود به تمام حوزهها و سرمايهگذاري روي
تمام حوزهها نهتنها اثربخش نيســت بلكه باعث اتالف
سرمايه نيز ميشود.
به گفته نائب رئیس مجمع تشــکلهای دانشبنیان ایران،
در حال حاضر در دنيا نيز ميبينيم كه يك كشور در زمينه
توليدات الكترونيكي بســيار قدرتمند است ،كشور دیگر
در حوزه توليد هواپيما؛ اینگونه نيســت كه يك كشور
خاص در تمام زمينهها تولیدکننده باشــد بلكه نهايتا سه
يا چهار اولويت تعیینشــده و تمركز كشــور روي آنها
خواهد بــود؛ مابقي احتياجات نيــز از بازارهاي جهاني
خريداري ميشود.

او افزود :در حوزه فنــاوری اطالعات اين فرصت و اين
تــوان بالقوه وجود دارد اما دولت اســت كه بايد تصميم
نهايي را گرفته و ببيند كه سرمايهها و حمايتهاي خود را
به چه سمتي هدايت كند.
او با بیان اینکه ریســک باالی همکاری با ســرمایهگذار
خارجی و موانع متعــدد دریافت مجوز برای افراد جوان
از مشــکالت پیش روی کسبوکارهای مجازی به شمار
مــیرود ،گفت :همچنین میتوان به عــدم وجود متولی
مشــخص بــرای دانشبنيانها و متوليــان متعدد مدعي
حمايــت از آنها؛ عدم رعایت قانــون مالکیت فکری یا
همان قانون کپیرایــت ،پيچيدگيهاي بیشازاندازه براي
دانشبنيان شناخته شدن شركتها و بوروكراسي پيچيده
موجود ،عدم معافیتهای مالیاتی ،مشکالت سربازی برای
نیروهای متخصص و نخبه ،نبود سازوکارهای مناسب در
قوانین اشاره کرد.
او با بیان اینکه سیاستهای حمایتی مانند معافیت مالیاتی
و ارائه تســهیالت و وامهای کمبهره ،بهاندازه کافی موثر
نیستند ،گفت :توجه داشته باشيد كه معافيت مالياتي و وام
تنها ميتوانند بهصورت مقطعي کمککننده باشند اما آنچه
كه باعث ميشود اقتصاد دانشبنيا ن در كشور شكل بگيرد
احياي فضاي قانون و مقررات در كشور ما و حذف تمام
مقررات زائد موجود و بوروكراســي درهمتنیدهای است
كه دســت و پاي بخش خصوصي دانشبنیان و نخبگان
ما را بسته است.
تعدد مجوزها باعث ايجاد نوعي کسبوکار براي تهيه اين
مجوزها شــده و در همين حال بسياري از افراد توانمند
پشت درهاي گرفتن مجوز گرفتار ميشوند.

رئیس اتاق ایران در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران:

ادامه از صفحه اول
وی افزود :باید بپذیریم که در مسیر توسعه ،دانش کافی نداشتیم
و باید با برآیند دانش و تجربه ارزشمندی که داریم از وضعیت
موجود خارج شویم .به تأخیر انداختن اصالح این وضعیت ،به
طور حتم ما را پشیمان خواهد کرد.
ضرورت احیای اعتماد بین مردم و حاکمیت
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان این
مطلب که سالهاست در معرض انواع نابسامانیهای اقتصادی
قرار داریم اما برای مقاوم کردن اقتصاد و جلوگیری از آسیبهای
جدی وارده بر کشوربه دنبال تمهیدی اساسی نبودهایم ،تصریح
کرد :بدین ترتیب سرمایه اجتماعی روند کاهشی و فاصله طبقاتی
رونــد فزاینده پیدا کرد .ادامه این وضعیت باعث خواهد شــد
پایبندی به اصول اخالقی در جامعه کاهش یابد.
به باور وی تعمیق فقر و فاصله طبقاتی در هر اقتصادی به راحتی
میتواند تعامل دولت و جامعه را خدشهدار سازد .شافعی عدم
اعتماد را مانعی جدی برای اجرا و اثرگذاری سیاستها دانست
و تاکید کرد :بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه باید در دستور
کار قرار گیرد در غیر این صورت هرگونه اقدام هرچند صحیح،
بیاثر خواهد بود .تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت
به دنبال حلوفصل مشکالت پیش روی مردم است ،نمیتوان
انتظار هیچگونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت داشت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور اولین اقدام برای تقویت
سرمایه اجتماعی و بازگشــت اطمینان به جامعه را برگرداندن
اعتماد به بخشهای تولیدی کشــور عنوان کــرد و افزود :در
شرایطی که تحریمها ،فروش نفت و ارزآوری را محدود و کل
حیات جمعی را متأثر ساخته ،تکیه بر بخشهای مولد اقتصاد
میتواند موجب بهبود شرایط شود .فشارهای اقتصادی تحریمها

ساختار تصمیمگیری اقتصادی دچار واگرایی است

به شدت هزینههای تولید را برای بخشهای مولد اقتصاد باال برده
است و در کنار آثار سوء تحریمها ،تصمیمات اشتباه نیز مزید بر
علت شده و عرصه را برای فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد
تنگتر از گذشته کرده است.
وی نداشتن افق روشن برای بخشهای مولد را خطری جدی
برای اقتصاد برشــمرد و گفت :همانطور که میدانیم وضعیت
صنعت در سال جاری مناسب نبوده است و چنان چه این روند
ادامه یابد ،شاهد بیکاری گسترده در کشور خواهیم بود .بیکاری
در کنار تورمهای فزاینده میتواند به نابسامانیهای اجتماعی دامن
بزند و بروز چنین اتفاقی به معنای اثرگذاری تحریمهاست .هدف
از تحریمها هم چیزی جز سلب اعتماد مردم و ازهمگسیختگی
بین ملت و دولت نیست .بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران 40
سالگی سن بلوغ است .همانطور که همه پیامبران در  ۴۰سالگی
مبعوث شدند و مدیران کشورهای پیشرفته  ۴۰سالگی را جشن
میگیرند ،امیدواریم  ۴۰سالگی انقالب آغاز جدیدی باشد.
انتخابات فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی
شــافعی در بخش پایانی سخنان با اشــاره به اینکه در آستانه

انتخابات دوره نهم اتاقهای کشور قرار داریم ،تشریح کرد :این
انتخابات فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی کشــور
است .باید توجه داشت که شــرایط پیش رو ،مسئولیت اتاق
را بیشتر میکند .انتخابات اتاق مجالی برای انتخاب نمایندگان
شایســته بخش خصوصی واقعی اســت .حضــور پررنگ
نمایندگان کارآمد بخش خصوصی واقعی در تصمیمسازیهای
سرنوشتساز اقتصادی ،حائز اهمیت است .امروز دستان کمرمق
تولید و صنعت کشــور بیش از هر زمان دیگری چشم امید به
تالش مسئوالنه بخش خصوصی دارد.
وی ادامه داد :کشــور بیش از هر زمانی نیازمند توجه به منافع
ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است ،بنابراین امیدوارم شاهد
حضور جمعی از تالشگران در این دوره از هیات نمایندگان
اتاق باشیم.
سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور  20درصد است
ارائه گزارش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از دیگر
دستورالعملهای چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق
ایران بود که توسط فرامرزی معاون پژوهشکده آمار ارائه شد.

وی با ارائه توضیحات مفصــل در خصوص نحوه گردآوری
اطالعات بر اســاس طبقهبندی  ISICتوضیح داد :در مطالعه
مذکور سهم بخش خصوصی با دو رویکرد مالکیت و مدیریت،
مطالعه شده است .بر این اساس ،سهم دولت در اقتصاد در سال
 ،93بر مبنای رویکرد مالکیت  52.7و بر اساس مبنای مدیریتی
 54.2درصد بوده اســت .این در حالی است که در همان سال،
سهم بخش خصوصی بر اساس دو رویکرد مالکیت و مدیریت
به ترتیب 47.3و 45.8درصد بوده است.
پدرام ســلطانی نایبرئیس اتاق ایران پس از ارائه این گزارش
تأکید کرد :تا پیش از انجام این گزارش توســط اتاق ایران ،هر
صحبتی که از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور میشد بر
پایه گمانهزنیها بود تا آمار و ارقام؛ اما در حال حاضر مستندی
تهیهشده اســت که میتوان بر اساس آن عملکرد دولت را در
راستای خصوصیسازی پایش کرد.
به اعتقاد نایبرئیس اتاق ایران فرآیند خصوصیسازی توسط
دولت هیچ اثر مثبتی بر بخش خصوصی نداشــته است و اگر
هم در ســال  93نقش بخش خصوصی بزرگ جلوه دادهشده
اســت ،به این دلیل بوده که در آن سال قیمت نفت جهانی با
کاهش همراه بود.
ســلطانی تصریح کرد :واقعیت این است که اگر سهم اقتصاد
معیشتی را از  47درصد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کم و
با بزرگترین اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم ،درمییابیم که سهم
بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در
حدود  20درصد است.
نایبرئیس اتاق ایران تأکید میکند راه رهایی اقتصاد کشور از
وضعیت فعلی تنها بزرگ کــردن بخش خصوصی و حداقل
رساندن سهم آن به  80درصد است.

