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 فساد اقتصادي 
پيچيده و علمي شده است

وقتي فس��اد روي س��يگنال گريزگاه هاي قانوني و رش��وه به برخي از 
مقاماتي كه اختيار تصميم گيري و ارائه مجوز براس��اس اعتماد به آنها 
تفيض ش��ده  تنظيم مي ش��ود، در افتادن جدي با اين دست از مفاسد 
صاحب هزينه اي است كه هر شخصي از پس اين هزينه برنمي آيد، از 
اين رو از فساد سخن گفته مي شود، ولي نمي شود با آن به طور جدي در 
افتاد، بدين ترتيب بايد روي آموزش عمومي، شفافيت، نظارت عمومي و 
شناخت و از بين بردن گريزگاه هاي قانوني مورد استفاده مفسدان برنامه 

سيستماتيك انجام گيرد. 
با گ��ذر زم��ان فس��ادهاي اقتص��ادي اش��كال پيچيده اي ب��ه خود 
گرفته اند؛ اشكالي كه كمتر كسي مي تواند به ابعاد و دامنه و شاخه هاي 
اصلي و فرعي آن پي ببرد، زيرا مفسدان اقتصادي مي دانند كه سيستم ها 
داراي ناظران و نگهباناني هس��تند كه از سيستم حفاظت مي كنند، از 
اين رو با علم به اينكه سيس��تم نگهبان دارد، اقدام به طراحي مفاسد 
پيچيده اي مي كنند كه اين طراحي بر پايه گريزگاه هاي قانوني تنظيم 
شده است تا در صورت طرح دعوي حقوقي عليه آنها در محكمه بتوانند 
اقدام هاي خود را قانوني جلوه دهند، در نهايت محكمه نيز به اين نتيجه 
برس��د كه در فالن مورد و بخش گريزگاه قانوني وجود داشته است كه 
فضا براي سوء استفاده ايجاد كرده اس��ت، اما در عين حال شايد نتوان 

عليه متهم اثبات جرم كرد. 
در اين ميان، براي طراحي و تهيه و تدوين يك عمليات و فرايند پيچيده 
فساد روي س��يگنال گريزگاه هاي قانوني در سيس��تم ها و ساختارها 
بي شك بايد قوانين حاكم بر بخش بخش سيستم را شناخت و از  افرادي 
اس��تفاده كرد كه آنها را با عنوان قانون دانان قانون گريز مي شناس��يم 
و س��ال ها يا كار حقوقي انج��ام داده اند يا اينكه به واس��طه حضور در 
سيستم ها با قوانين و مقررات و فرايندهاي اداري و بوروكراتيك آشنايي 
در حد يك فرد خبره و با تجربه دارند، از اين رو است مي بينيم كه برخي 
از اشخاص كه داراي فس��ادهاي اقتصادي هس��تند داراي دپارتمان 
حقوقي و مجموعه هايي هستند كه بس��ياري از مديران بازنشسته در 

ساختار اداري كشور را گرد هم آورده اند. 
بايد پذيرفت كه فس��اد اقتصادي كار پيش پا افتاده ای نيس��ت كه هر 
شخصي به سادگي بتواند متوجه آن شود و بتواند عليه آن دعوي حقوقي 
يا غير حقوقي داشته باشد به ويژه آنكه در اقتصاد ايران به دليل ضعف در 
شفافيت، داده هاي چنداني نيز در اختيار عموم نيست، از اين رو مفسدان 
به واسطه مثلث زر و زور، تزوير و عدم شفافيتي كه در بخش هاي عمومي 
وجود دارد، از علم و تجربه اش��خاص خبره اس��تفاده مي كنند تا روي 
گريزگاه هاي قانوني مسير حركت را طراحي كنند و نهايت هر جا هم 
كه معبري بود با رشوه و امتياز دهي، به خريد امضا و موافقتنامه برخي از 
مديران تصميم گير مبادرت كنند، از اين رو مبارزه با فساد از آنجايي كه 

فساد باسواد و با هوش شده است، ديگر كار ساده اي نيست. 
در اين ميان، هر چند مفسدان اقتصادي حرفه اي صاحب دپارتمان هاي 
حقوقي، به واس��طه به كارگيري افراد خبره، صاحب نفوذ و البي را در 
حوزه هاي مختلف به كار مي گيرند و بدين واس��طه اش��راف خوبي به 
گريزگاه هاي قانوني اقتصاد ايران دارند، اما به شدت نسبت به تغييرات 
قوانين و مقررات و از بين رفتن گريزگاه هاي قانوني و همچنين شفافيت 
در سيستم و نظارت عمومي بر سيستم ضعيف هستند، زيرا مي دانند كه 
گريزگاه هاي مذكور امنيت را براي آنها برقرار كرده است و با از بين رفتن 

اين گريزگاه ها فعاليت پرسود آنها نيز به پايان مي رسد. 
 از اين رو مجموعه هايي چون مرك��ز پژوهش هاي مجلس و همچنين 
بخش هاي پژوهشي و نظارتي ديگر جاي دارد نگاه آسيب شناسانه اي 
روي گزارش ها و پرونده هاي فس��اد اقتصادي داش��ته باشند و ببينند 
مفرهاي سوء اس��تفاده كنندگان از س��اختار اداري و قوانين و مقررات 
دقيقاً كجاست و با شناس��ايي اين بخش ها نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي و همچنين دولت و بخش قضاي��ي را از گريزگاه هاي قانوني 
مطلع كنند تا طرح و اليحه مناس��ب براي از بين رفتن اين گريزگاه ها 

تهيه و تدوين شود. 
در اين ميان با توجه به اينكه مفسدان اقتصادي گاهي صاحب سرمايه 
و ثروت قابل مالحظه هستند و دپارتمان روابط عمومي و رصد اخبار و 
ارتباط گيري و البي با اشخاص مختلف و حقوقي و. . . هستند و امكان 
دارد عليه منتقدان به فساد اقدام هاي ايذايي حقوقي و غير حقوقي كنند، 
جاي دارد اشخاصي هم كه با هدف خير بي گدار دست به مبارزه با فساد 
مي زنند نسبت به مبارزه حساب شده، منطقي و معقوالنه و مثمر ثمر 
عليه فساد آگاه شوند كه اين آگاهي بي شك بايد از سوي كارشناسان 

حقوقي و در رسانه ها به شكل سلسله وار مطرح شود. 
بايد پذيرفت در حوزه حقوقي و قوانين و مقررات بايد همانند مفسدان 
اقتصادي ش��ناخت صورت بگيرد تا پس از شناس��ايي گريزگاه هاي 
حقوقي اين گريزگاه ها با تغيير قوانين و مقررات بس��ته شود و حوزه 
قوانين و مقررات نيز پيوس��ته بايد پااليش ش��ود تا اين حوزه مورد 
سوء اس��تفاده مفس��دان حرفه اي و باهوش قرار نگيرد،زيرا تا زماني 
كه س��ودباال در مفاسد اقتصادي وجود داش��ته باشد اشخاصي پيدا 
مي شوند كه هزينه و ريسك آن را مي پذيرند و با اين دست سودها، 
مجالي براي توسعه اقتصاد به شكل قانوني شكل نمي گيرد و اشخاص 
سالمت در ساختارها با روحيه ضد فساد نيز از سوي مفسدان مورد 

تهديد قرار مي گيرند. 
با توجه به اينك��ه اقتصاد اي��ران عموماً دولتي اس��ت و تنها ارزش 
دارايي ه��اي دولت 17000ه��زار ميليارد توم��ان ) 10 برابر حجم 
نقدينگي كل اقتصاد ايران( مي باش��د و بودجه شركت هاي دولتي 
حدود 1200ه��زار ميليارد تومان اس��ت و از ط��رف ديگر بانك ها 
همواره 70 تا 80 درصد حجم نقدينگي كل كشور را در سپرده هاي 
بلند مدت خود جاي داده اند و به دليل ضعف در مديريت دارايي هاي 
دولتي و شبه دولتي و همچنين منابع با ماهيت بدهي بانك ها نه تنها 
ارزش پول ملي مورد تهديد قرار گرفته اس��ت،  بلكه گاهي مفاسدي 
رخ نمايي مي كند كه سوء استفاده از منابع دولتي و بانكي اظهر من 
الشمس است، از اين روي جاي دارد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
حركتي علم��ي و سيس��تماتيك انجام گيرد كه بي ش��ك آموزش 
عمومي، شفافيت، شناس��ايي گريزگاه هاي قانوني و كمك گيري از 
نظارت عمومي براي مبارزه با فس��اد اقتصادي مي تواند جزو برنامه 

مبارزه با فساد اقتصادي باشد.

رئي�س اس�بق اتحادي�ه قهوه خان�ه داران 
و سفره خانه هاي س�نتي از آش�فته بازار اين 
صنف گل�ه مي كن�د و معتقد اس�ت كه ضعف 
نظارت�ي و مديريت�ي موجب بي رونق ش�دن 
ب�ازار ش�ده و بس�ياري از قهوه خان�ه داران 
گرفتن�د.  ق�رار  تعطيل�ي  آس�تانه  در 
رعايت نكردن حدود صنفي در صدور پروانه كسب، 
تداخل صنفي و حذف قليان از خدمات ارائه شده 
واحده��اي صنف��ي اتحاديه از جمله مش��كالت 
مهم واحدهاي صنفي اتحادي��ه قهوه خانه داران 
اس��ت. عضو اتحاديه صن��ف قهوه خان��ه داران و 
سفره خانه هاي س��نتي تهران در جمع برخي از 
اعضاي اتحاديه و خبرنگاران از مشكالت اين صنف 
سخن گفت و افزود:در سال هاي اخير گردش مالي 
فعاالن اين صنف كاهش يافت��ه و ورود برخي از 

رستوران ها با عنوان رستوران سنتي به رسته كاري 
قهوه خانه داران، فعاليت در اين بخش را مش��كل 
كرده اس��ت. عباس عاليي از صدور بس��يار زياد 
جواز كسب در سال هاي اخير انتقاد كرده و گفت: 
متأس��فانه در س��ال هاي اخير براي صدور پروانه 
كسب به اعضاي جديد، حدود صنفي رعايت نشده 
و اين موضوع س��بب ش��ده عالوه  بر از بين رفتن 
حقوق صنفي اعضا، به سرمايه گذاري و درآمد هر 
واحد صنفي لطمات زيادي وارد ش��ود، به طوري 
كه در سال هاي اخير تعداد صدور جوازهاي كسب 
به هزار و ۶18 جواز رسيده و بيش از 2 هزار پرونده 

درخواست نيز در دست بررسي است. 
عاليي با اش��اره به حذف قليان از س��بد خدمات 
قهوه خانه  و سفره خانه هاي سنتي تهران در سال 
138۶ و زيان بااليي كه به ميزان درآمد آنها وارد 

شد، افزود: در همه اين سال ها تالش شد و حتي 
مجوزهاي قانوني و استفتائات مراجع نيز تحصيل 
ش��د تا مش��كل ارائه قليان در واحدهاي صنفي 
اتحاديه حل ش��ود، اما ح��ذف آن، زمينه عرضه 

زيرزميني آن را بيش از پيش فراهم كرد. 
عالي��ي تأكي��د ك��رد باي��د ب��ا آزادس��ازي و 
نظام مند كردن عرضه قليان در واحدهاي صنفي 
داراي پروانه، از اعضا خواسته شود بر آن نظارت 
دقيق داش��ته  باش��ند تا بهتر بتوان از انحرافات 
و مشكالت بهداشتي ناش��ي از پنهان سازي آن 
جلوگيري ك��رد. وي تداخل صنف��ي را از ديگر 
موانع بر س��ر راه اعضاي اتحاديه دانس��ت كه با 
پيگيري هاي انجام شده از سال ها پيش، بخشي 
از آن حل ش��ده اما همچنان اين موضوع سبب 
شده حقوق صنفي اعضا از سوي برخي اعضاي 

اتحاديه هاي ديگر نقض ش��ود. وي با اش��اره به 
زمان برگ��زاري انتخابات اتحادي��ه در 2 تيرماه 
از همه اعضا خواست براي رونق بيشتر صنف و 

اتحاديه مشاركت كنند. 
وي همچنين از دخالت هاي روابط عمومي اتاق 
اصناف تهران و برخي رؤساي اتاق در اداره اتحاديه 
و روند انتخابات در دوره هاي قبل گله كرده و ابراز 
اميدواري كرد كه در انتخابات اين دوره انتخابات 
سالم و شفاف جايگزين البي گري و سياسي كاري 
نشود. عاليي در پاسخ به اين سؤال كه چرا نرخ نامه 
واحدي در اين صنف رعابت نمي ش��ود، افزود: در 
گذش��ته اتحاديه نرخ نامه صادرمي كرد و تمامي 
اعضا موظف ب��ه رعايت بودند،اما در چند س��ال 
گذش��ته ن��رخ را آزاد كرده اند وگاهي مش��اهده 

مي شود كه قيمت ها بسيار نجومي هستند.

آشفته بازار سفره خانه های سنتی

 عضو كميسيون انرژي مجلس:
 زمان جدايي نفت از بودجه 
از دست رفت اما شدني است

در اي�ران 108 س�ال اس�ت ك�ه نفت خام فروش�ي مي ش�ود، 
باي�د اين نفت ب�ه فرآورده ه�اي ب�ا ارزش ديگر تبديل ش�ود 
و اصاًل بودجه وابس�ته ب�ه درآمده�اي نفت نباش�د،  منتهاي 
مرات�ب در ابت�دا باي�د خواس�ت جداي�ي نف�ت از بودج�ه 
در ميان مس�ئوالن ش�كل بگيرد و مجلس ش�وراي اس�المي 
ني�ز وظيف�ه نظارتي خ�ود را در اين باره درس�ت انج�ام دهد.
هدايت اهلل خادمي،  عضو كميس��يون انرژي مجلس و از مديران سابق 
نفتي در گفت وگو با »فارس« اظهار داش��ت: نروژ نمونه بسيار خوبي 
براي جداكردن درآمدنفتي از بودجه است، چنانكه اين كشور درآمد 
نفت را در بودجه جاري پيش بيني نكرده است و آن را به صندوقي واريز 
مي كند كه از سود آن پول براي كارهاي عمراني استفاده  و بخشي از 
اين پول را براي نسل هاي آينده سرمايه گذاري مي كند. پس در پاسخ 
به اين س��ؤال كه آيا مي توان اين كار را انجام داد مي بينيم كه نروژ به 
دليل خواست مسئوالنش اين كار را انجام مي دهد. آنها مي خواستند 
از درآمد نفتي حد اكثر بهره وري را داش��ته باشند كه اين هم راستا با 
همان مفهوم اقتصاد مقاومتي اس��ت كه مقام معظم رهبري نيز از آن 

صحبت كرده اند. 
وي گفت: اقتصاد مقاومتي يعني اس��تفاده بهينه از حداقل منابع. 
متأسفانه در ايران 108 سال است كه نفت خام مي فروشيم و عادت 
كرديم به خام فروشي، بايد اين نفت را تبديل كنيم به فرآورده هاي 
با ارزش ديگر و اصاًل اين نف��ت را در بودجه نبيني��م؛ اگر اين كار 
را انجام مي داديم اكنون خام فروش نبوديم. اگ��ر اين كار را انجام 
مي داديم ديگر تحريم پذير نبودي��م، اما اين كار را نكردند و آقايان 
مي گفتند كه اگر بنزين وارد كنيم بهتر از آن اس��ت كه پااليشگاه 
احداث كنيم. ولي اگر كمي آينده نگر بودند به جاي خام فروش��ي 

پااليشگاه احداث مي كرديم. 
 وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا االن چاره اي جز كم كردن سهم نفت 
در بودجه نداريم، گفت: بله. اما اينها در شرايط سخت نمي توانند كار 
كنند. ما االن چاره اي جز جدا كردن بودجه از نفت نداريم. ما كش��ور 
بزرگي هستيم و حدود 8 درصد از منابع خدادادي جهان را داريم. نبايد 
شرايط ما اينگونه باشد و بايد بهتر از اين كار كنيم و بايد به سمت توليد 
فرآورده گام برداريم. دولت امالك و دارايي هاي فراواني دارد كه بايد 
آنها را واگذار كند. دولت بايد دخالت خود را كم كند و اجازه دهد بخش 

خصوصي پيشرفت كند. 
وي گفت: متأسفانه مجلس هم كه كار نظارتي خود را به درستي انجام 
نمي دهد. چون كه دولت ها در مجلس به شدت تأثيرگذار هستند و آنها 
هستند كه تصميم مي گيرند كه چه افرادي در مجلس حضور داشته 
باشند و چه افرادي از مجلس خارج ش��وند. به همين دليل مجلس ما 
به جاي اينكه نماينده مردم باشد نماينده دولت است. خادمي اظهار 
داشت:به خصوص در كالنشهر ها اينگونه است كه نماينده مجلس در 
اين شهر ها عماًل كارمند دولت است و همين شرايط اكنون در مجلس 
نيز وجود دارد، بنابراين بايد خانه را از پايه اصالح كرد و به اين سمت 
حركت كرد كه ابتدا مجلس اصالح شود و اين مجلس است كه مي تواند 

دولت را اصالح كند. 
.......................................................................................................................................

 عمليات بازار باز بانكي
در مراحل نهايي براي اقدام

عمليات بازار باز بانكي نقش مهمي در اعمال سياست پولي و كنترل 
تورم دارد.

رئيس كل بانك مركزي در دي��دار دوره اي خود با مديران عامل نظام 
بانكي با بيان مطلب فوق، ضمن تأكيد بر اين موضوع كه عمليات بازار 
باز بانكي در كنار تعميق اين بازار نقش مهمي در اعمال سياست پولي 
و كنترل تورم خواهد داشت از مراحل نهايي آماده سازي عمليات بازار 

باز بانكي خبر داد. 
به گزارش اقتصادآنالين، همتي با اشاره به دستورالعمل عمليات بازار 
باز بانكي مصوب ش��وراي پول و اعتبار و اقدامات بانك مركزي براي 
تأمين زيرساخت هاي الزم به منظور راه اندازي سنجيده اين ابزار گفت: 
با توجه به مطالبات بانك ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرس��ي ها و 
نهايي كردن طلب هر بانك از دولت بايد در اين زمينه اقدامات سريع تر 
و جدي تري انجام ش��ود كه البته مقرر شده در همين راستا دولت در 
سال جاري بخشي از بدهي هاي خود به نظام بانكي را از طريق اوراق 
بدهي پرداخت كند. اين اقدام دولت مي تواند منجر به تقويت بنيه مالي 

بانك ها شود كه با قدرت بيشتري در بازار فعال شوند. 
رئيس ش��وراي پول و اعتبار بر لزوم افزايش كفايت سرمايه بانك ها در 
راستاي برنامه هاي بانك مركزي براي اصالح و تقويت نظام بانكي كشور 
تأكيد كرد و با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار و همچنين ضرورت 
برنامه ريزي براي افزايش س��رمايه و تأمين مق��ررات نظارتي كفايت 
س��رمايه با هدف بهبود و تقويت بانك ها گفت  : بانك ها بايد قدرتمند 

باشند تا بتوانند از سيستم اقتصادي كشور حمايت كنند. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به كنترل بانك هاي ناتراز و 
تقويت ساير بانك ها پرداخت و بيان كرد: بانك مركزي در بخش نظارتي 
اولويت هايي را پيش بيني و مد نظر قرار مي دهد از جمله خروج بانك ها 
از بنگاه داري كه به صورت دقيق رصد و پيگيري مي شود و بانك ها بايد 
برنامه ريزي و اقدامات عملي براي فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ 
همچنين بانك مركزي اج��راي قانون حاكميت ش��ركتي را با هدف 

سالم سازي بانك ها به طور جدي دنبال مي كند.

شافعي: سنگ توليد را به سينه زديم اما بسيار كوچك شد!
رئيس اتاق بازرگاني ايران: اپوزيسيون نيستيم، دولت گوش شنوا ندارد و در تغيير نگاه مردم به اتاق بازرگاني موفق نبوده ايم

روز گذش�ته ات�اق ته�ران فضاي�ي ب�راي 
خ�ود انتق�ادي، انتق�اد از دول�ت، انتق�اد 
از فع�االن اقتص�ادي و گالي�ه از ن�گاه 
م�ردم ب�ه اي�ن تش�كل را ترس�يم ك�رد. 
غالمحسين شافعي،  رئيس اتاق بازرگاني ايران با 
اشاره به نوع نگاه مردم، دولت و فعاالن اقتصادي 
به اتاق بازرگاني گفت: بايد ب��ه انتقادات فعاالن 
اقتص��ادي مبني بر كاهش س��طح مطالبه گري 
اتاق ه��اي بازرگاني از دولت توج��ه كنيم و نگاه 
مردم را كه ب��ه اعضاي اتاق به چش��م يك مرفه 
بي درد نگاه مي كنند، اصالح كنيم، در عين حال 
بايد بدانند كه اتاق بازرگاني هم اپوزيسيون دولت 
نيست. رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر لزوم 
اصالح چه��ره اتاق هاي بازرگان��ي در نگاه مردم 

گفت: نه پولدار بي درديم نه اپوزيسيون دولت. 
غالمحس��ين ش��افعي كه مهمان جلسه هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني ته��ران بود، ادامه داد: 
در شرايط جنگ اقتصادي، تصميمات نادرست و 
عدم توجه به نظرات فعاالن اقتصادي كشور همان 
تيرهايي است كه از پشت بر پيكر ما وارد مي شود 

و بايد براي آن فكري كرد. 
وي با بيان اينكه اين مش��كالت تنها با تعامل و 
همدلي قابل حل اس��ت، افزود: اين يك واقعيت 
است كه ما اپوزيس��يون دولت نيستيم و خداي 
ناكرده نبايد چنين تصوري ايجاد شود كه ما در 
مقابل دولت ايستاده ايم از همين رو بايد فضاي 

تبادل و گفت وگو در كشور فراهم شود. 
وي ب��ا انتق��اد از عمليات��ي نش��دن برنامه ها و 
ش��عارهايي ك��ه در حماي��ت از تولي��د مطرح 
مي شود، گفت: با وجود آنكه سال هاي سال است 
كه سنگ توليد را به س��ينه مي زنيم ولي امروز 

مي بينيم توليد كشور كوچك شده است. 
رئيس ات��اق بازرگان��ي، صنايع و مع��ادن ايران 
در عي��ن حال با خ��ود انتقاد گ��ري از دوره قبل 
گفت: در دوره قبلي فعالي��ت اتاق، مطالبه گري 
صورت گرفت ولي گوش ش��نوا وجود نداش��ت 
وبرخي تصميمات دولتي بدون مطالعه و بررسي 

كارشناسي صورت مي گيرد. 
در جلس��ه هيئت نماين��دگان ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در پاس��خ به 
انتقادات فعاالن اقتصادي مبني بر كاهش سطح 
مطالبه گري اتاق هاي بازرگاني از دولت گفت: ما 
مطالبه گ��ري مي كنيم ولي گوش ش��نوا در اين 
رابطه وجود ندارد و متأسفانه برخي تصميمات 
دولتي بدون مطالعه و بررسي كارشناسي اتخاذ 
مي ش��ود. وي تصريح كرد: بايد تالش كنيم در 
دوره جديد فعاليت اتاق هاي بازرگاني اين موضوع 

را پيگيري نماييم. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
بايد ديدگاه توده م��ردم را از اتاق هاي بازرگاني 
تغيير داد، گفت: بسياري از مردم شناخت دقيقي 
نس��بت به اتاق بازرگاني ندارند و تصورشان اين 

است كه عده اي آدم بي درد و پولدار كه از مردم 
و جامعه فاصله گرفته اند، در اتاق هاي بازرگاني 
مستقر هستند، در حالي كه اين نوع نگاه اشتباه 
اس��ت و اتاق در معرف��ي خود ب��ه جامعه موفق 

نبوده است. 
وي اف��زود: اگرچ��ه در انج��ام مس��ئوليت هاي 
اجتماعي به كمال نرس��يده ايم، ولي به آن توجه 
و تالش كرده ايم تا سطح رفاه را در برخي مناطق 

محروم افزايش دهيم. 
   533 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت 

براي يكسال 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به پرداخت 
533 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت در سال 
گذش��ته گفت: اگر اين رقم وارد چرخه اقتصاد 
مي ش��د، تحول خوب��ي در اين بخ��ش صورت 
مي گرفت.  مس��عود خوانس��اري نيز در سومين 
جلسه دوره نهم هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران گفت: از سال 92 تا 98 طي 24 فصل رشد 
سرمايه گذاري در 14 فصل منفي و ميانگين رشد 

سرمايه گذاري منفي 3/8 درصد بوده است. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رشد مصرف 
از سال 92 تا 98 گفت: طي 24 فصل فقط در 9 
فصل رش��د مصرف مثبت بوده و ميانگين رشد 

مصرف منفي 2/ 2 بوده است. 
وي گفت: همچنين صادرات كشور در سال 97 
نسبت به 9۶ شش درصد كاهش و واردات 21/7 

درصد كاهش داشته كه با توجه به اينكه بيشتر 
كاالهاي وارداتي واس��طه اي و مواد اوليه است، 
براي توليد در سال 98 ايجاد نگراني كرده است. 

وي با اشاره به افزايش قيمت ارز اشاره داشت: اين 
موضوع هم به بحران نقدينگي بنگاه ها اضافه شده 
و نقدينگي بنگاه ها را دچار مشكل كرده است و به 
نظر مي رسد، تنها راه اصالح پرداختن به ساختار 

اقتصادي است. 
وي گفت: بر اساس آنچه سازمان برنامه وبودجه 
اعالم ك��رده 800 ه��زار ميليارد توم��ان يارانه 
آشكار و پنهان پرداخت مي شود و در حالي كه 
كل وابستگي ما به نفت 200 هزار ميليارد تومان 
است. يعني اگر فقط يك چهارم آن را به اقشار 
آسيب پذير دهيم، مي توانيم ساختار اقتصادي 

را اصالح كنيم. 
   123 هزار ميليارد يارانه بنزين 

رئي��س ات��اق بازرگاني با اش��اره ب��ه ارقامي كه 
به عن��وان ياران��ه در س��ال 97 پرداخت ش��ده 
اس��ت، گفت: در اين س��ال 123 ه��زار ميليارد 
تومان يارانه بنزي��ن، 130 هزار ميلي��ارد يارانه 
گازوئيل و 280 هزار ميليارد توم��ان يارانه گاز 
طبيعي پرداخت شده كه جمعاً 533 هزار ميليارد 
تومان يارانه پرداخت ش��ده كه اگر اين رقم وارد 
چرخ اقتصاد شود تحول خوبي در اقتصاد كشور 

خواهيم داشت. 
رئيس ات��اق بازرگان��ي ته��ران با بي��ان اينكه 
پرداخت ارز دولتي ب��راي واردات ضرر به دولت 
و مصرف كننده اس��ت، گفت: بهتر اس��ت براي 
كمك به محرومان با پرداخت يارانه نقدي از آنها 
حمايت شود. زيرا كاالهايي كه با ارز دولتي وارد 
مي شود، ممكن است با همان قيمت ارز 4200 

توماني به دست مصرف كننده نرسد. 
   براي بهتر شدن كسب و كار از نمايندگان 

دولت در اتاق بازرگاني استفاده نشد
همچنين در اي��ن مراس��م، نايب رئي��س اتاق 
بازرگاني ايران گفت: نماين��دگان بخش دولتي 
در اتاق هاي بازرگاني يك حضور ميرا داشته اند 
و ما هم در اتاق هاي بازرگاني سازوكاري طراحي 
نكرده ايم كه از ظرفيت هاي اين افراد براي بهبود 

فضاي كسب و كار بهره بگيريم. 
حسين س��الح ورزي نيزدر نهمين دوره هيئت 
نماين��دگان اتاق بازرگاني ته��ران گفت: حضور 
20 نفر از نمايندگان دولت در هيئت نمايندگان 
اتاق هاي بازرگاني قطعاً انگيزه محكمي دارد كه 

قانونگذار آن را مصوب كرده است. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت:اين 
افراد بدنه اصلي سياست گذاري مسائل اقتصادي 
كشور هس��تند، در حالي كه حضور نمايندگان 
بخش دولتي در اتاق ه��اي بازرگاني يك حضور 
ميرا بوده و ما هم در اتاق هاي بازرگاني سازوكاري 
طراحي نكرده ايم ك��ه از ظرفيت هاي اين افراد 

براي بهبود فضاي كسب و كار بهره بگيريم.
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