
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

پروژه تضعیف بخش خصوصی از مسیر تخریب ساختار تشکل 
های عالی بخش خصوصی، تشکل ســازی موازی، تشویق 
نهادهای بخش خصوصی به صــف آرایی در برابر یکدیگر، 
حذف ذخایر انسانی از مسیر تجریه ستیزی و در نهایت پاک 
کردن هویت بخش خصوصی به واسطه پیشکسوت گریزی، 
با تصویــب اصالحیه قانون نظام صنفی آغــاز، با ایجاد اتاق 
کشاورزی ایران به میانه راه رسید و با پیشنهاد اصالح ساختار 

اتاق بازرگانی به مرحله نهایی نزدیک شده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که طی چند دهه 
گذشته بحث خصوصی ســازی اقتصاد کشور با چسبندگی 
دولت به بنگاه ها و پیدایش خصولتی ها عقیم مانده اســت، 
برنامه ریزی برای کم رمق و بی اثر ساختن تشکل های بخش 
خصوصی، گویا پروژه تکمیلی برای حذف بخش خصوصی 

از اقتصاد کشور است.
بدون شک در هر جامعه ای پیشکسوتان و افراد باتجربه نقش 
رهبری و هدایــت را برعهده دارند و این نیاز در جوامعی که 
نیازمند انتقال آموزی و تجریه هستند، بیشتر حس می شود و 

نمونه بارز آن بخش اقتصاد است.
در حوزه اقتصاد آمــوزش های تئوری و آموخته های علمی 
بدون تجریــه میدانی و بهره گرفتن از آموزش های حین کار 
که از نسلی به نســل بعد منتقل می شود، نمی تواند اثرگذار 
باشــد و این مهم در حوزه های  مدیریتی حساسیت بیشتری 

پیدا می کند.
اگر بخواهیم این موارد را به تشــکل هــای اقتصادی بخش 
خصوصی تعمیم دهیم، مشــخص می شود که انتقال آموخته 
های نسلی به نسل های بعد، اساس و محور تشکل ها است، 
چنانکه تشــکل های تا رســیدن به مرحله اثرگذاری مسیری 

طوالنی را  طی می کنند.
باوجود چنین شرایطی پس از آنکه قانون محدودیت دوره های 
مدیریتی در تشــکل های صنفی، اندوخته ها و ذخایر انسانی 
این بخش را هدف قرار داد، تولد ناگهانی اتاق کشاورزی ایران، 
جامعه اقتصادی را شوکه کرد و هنوز این شوک پایان نیافته بود 
که پیشنهاد محدودیت دوره ای حضور در اتاق های بازرگانی، 

ضربه آخر را بر بخش خصوصی وارد کرد.
پیشنهاد محدودیت دوره ای حضور افراد صنفی در اتحادیه و 
اتــاق های اصناف را افرادی مطرح کردند که عمر خود را در 
رأس تشکل های صنفی پایان یافته می دیدند و اولویتشان این 
بود که دیگر مدیران هم دوره شان را هم با خود از تشکل های 

صنفی حذف کنند.
اتفاقی که در اتاق های بازرگانی رقم خورد درســت در نقطه 
مقابــل اصناف بود و افرادی که چندین دوره موفق به حضور 
در هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی نشده بودند برای اینکه 
راهی برای ورود به این تشــکل ها پیدا کنند، این موضوع را 

مطرح کردند.
متاســفانه قانونگذاران نیز از پیشنهادات هر دو بخش استقبال 

کردند، بی آنکه به این موضوع توجه کنند که با چنین تصمیمی 
یک یا چند فرد از مدیریت تشکل ها حذف نمی شوند، بلکه 
این اتفاق یعنی حذف یک یا چند نســل با همه داشــته ها، 
اندوخته ها و آموخته هایشــان از بدنه تشــکل هایی که باید 

اقتصاد کشور را مدیریت و نمایندگی کنند.
از طرفی با تغییر ساختار تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، 
که براساس آنچه در همه کشورها متداول است ایجاد شده اند، 
این مجموعه ها دیگر نمی توانند بخش خصوصی کشور را در 
مجامع بین المللی نمایندگی کنند و از روابط بین الملل حذف 

شده و کرسی های خود را از دست خواهند داد.
این مباحث از ســوی مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران 
نیز مورد بررســی قرار گرفت و در گزارشی که منتشر شده، 
تاکید شــده که با تغییر ســاختار حقوقی اتاق از یک موسسه 
غیرانتفاعی به »موسســه عمومی غیردولتی«، مطابق با ماده 5 
قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک »دستگاه اجرایی« 
می شــود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش 

خصوصی نخواهدبود.
به گزارش پایــگاه خبری اتاق ایران، تعــدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طرحی را با عنوان »اصالح قانون اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و الحاقات بعدی 
آن« تقدیم مجلس کرده اند؛ در این طرح پیشنهادشــده است 
که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به 

موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
در این رابطه مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران گزارشی با 
عنوان »اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران« منتشر کرد.
در مقدمه توجیهی این طرح با تصریح 11 مشکل، نتیجه گیری 
شده اســت که اتاق به دلیل عدم وجود نظارت های شایسته 
غیروابســته، نماینده خوبی برای فعــاالن بخش خصوصی و 
به ویژه تولیدکنندگان کشور به شــمار نمی رود. بررسی مواد 

پیشنهادی طرح نشان می دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند 
تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار 
شــورای نظارت و سیاســی کردن فرآیند انتخابات در عمل 
ماهیت صنفــی و مدنی اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران را از بین می برد. بسیاری از مشکالت نام برده 
شــده در مقدمه طرح را می توان از طریق اصالح آئین نامه ها و 

رویه های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.
در ادامــه این گزارش تصریح شــده اســت: تغییر ســاختار 
حقوقی اتاق از یک موسســه غیرانتفاعی به »موسسه عمومی 
غیردولتی«، موجب می شــود مطابق با ماده 5 قانون خدمات 
کشوری اتاق تبدیل به یک »دستگاه اجرایی« شود که به معنای 
اجــازه مداخله بی حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در 
امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران است. 
بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی 
نمایندگی می کند، نخواهد بود. در ادامه این گزارش به قانون 
دائمی نمودن »قانون ارتقاء ســالمت نظــام اداری و مقابله با 
فســاد« اشاره شــده که در آن قانون که پــس از تائید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست های کلی 
نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسالمی در تاریخ 
1399/11/13 جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابالغ شده، 
اذعان کرده اســت کــه نهادهایی مانند اتاق ایران »موسســه 

خصوصی حرفه ای« هستند.
در ادامه این گزارش تأکید شده است: در ترکیب جدید شورای 
عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ 
شــده اســت و به جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد 
هیئــت نظارت مرکزی با ترکیبــی از منصوبین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون 
وزارت اطالعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به شدت 
حکومتی شــده اســت که می تواند جایگاه اتــاق را در نظام 

بین المللی به شدت تضعیف نماید.

همچنین عنوان شده: بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین المللی، 
ســازمان های محلی و ملی عضو این نهــاد باید قطعاً نماینده 
کسب وکارها و منافع حرفه ای اعضای خود بوده و برای مقاصد 
غیرسیاســی تشکیل شده باشند. ســاختار پیشنهادی در تضاد 

آشکار با این قانون است.
در نقد این طرح عنوان شــده است: طرح کنونی با حرکت به 
سمت پیچیده تر کردن فرایند انتخاب هیات نمایندگان اتاق از 
طریق همسان ســازی آن به نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و 
طــرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش 
اعتراضــات و تضادهای میان اعضاء، دســتاورد دیگری دربر 

نخواهد داشت.
همچنین تصریح شده اســت: تجارب کشورهای توسعه یافته 
و درحال توسعه مؤید این نکته اســت که اتاق های بازرگانی 
در دنیا بیش ازپیش در حال کمرنگ کردن وابســتگی خود به 
دولت و حرکت به ســمت حذف کمک های دولتی، همراه با 
ارائه خدمات مؤثر به منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز 
بر نمایندگی بخش خصوصی هســتند. این در حالی است که 
طرح پیشنهادی در خالف جهت این رویکرد عمومی در دنیا 
و بــه دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد 

مناسب این نهاد است.
اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش از 130 سال قدمت 
دارد. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت 
نهادی با قدمت بیش از 130 سال سابقه فعالیت می تواند بدون 
نظرسنجی گســترده از اعضای آن و بررسی های دقیق علمی 
درباره فرصت ها و چالش های ســاختار فعلی و بررسی های 
تطبیقی با سایر کشــورها به گونه ای تغییر کند که در بندهای 

فوق به آن اشاره شد؟
همچنین در ادامه این گزارش عنوان شــده: باید در نظر داشت 
که از عمر برخی از قوانین موجود در کشــور بیش از 50 سال 
می گذرد و شــکی نیســت با توجه به تغییر شرایط و نیازها، 
به روزرســانی این قوانین نیز ضــرورت می یابد، اما عجله و 
شــتاب زدگی در اصالح و تغییر قوانین بیشــتر به عقب گرد 
قانونی و رفتار غیر کارشناسانه منتج شده و دستاوردی به همراه 
نخواهد داشت و می تواند آسیب های جدی نیز به همراه داشته 
باشد. شایسته ذکر اســت که در قبال انتقادهایی که به برخی 
کارکردهای اتاق وجود دارد، فرایندهای پیش بینی شده در قانون 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی 
ایران می تواند فعال شود و با اصالح آئین نامه های مرتبط توسط 
هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای مدنظر 

طراحان محترم رفع شود.
در پایان تأکید شــده که اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش ها، 
اولین و مهم ترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و 
ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن 
بدیل هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کســب وکار، تغیر 
تدریجی منابــع درآمدی و جایگزین کردن آن ها با روش های 
کســب درآمد از طریق ارائه خدمات مؤثر و مفید به اعضا و 
ارتقای پاســخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه 
این بررســی ها تا قبل از پایان ســال 1399 ارائه شود و مبانی 

علمی برای تغییرات الزم در قانون اتاق را فراهم کند.

حذف ذخایر انسانی توسط خروجی ها و ممنوع الورودها

پروژه تضعیف بخش خصوصی به مرحله نهایی رسید
تحلیلگر

راه هایی برای کسب موفقیت مالی

 بیشتر  پدر  و مادر ها الگوی اقتصادی مناسبی نبوده اند. در دوران تحصیل نیز 
هیچ درس تخصصی تدریس نمی شود که نامش ) چگونه پولدار شوید ( باشد. 
محیط اجتماعی هم ما را بیشــتر به خریــد کردن و مصرف گرایی بیش از حد 
تشویق می کند و چشم و همچشمی انگیزه ای قوی، برای حاکم شدن مصرف 
گرایی افراطی در همه جا شــده است. اشخاصی که با آنها معاشرت داریم اکثرا 
الگوی خوب مالی نیستند و امروزه عبارات زیادی شنیده می شود؛ که حاال در 
آمــدی برای خرج کردن داریم، هنوز پول هایمان تمام نشــده که در مورد آن 
صحبت کنیم و یا پول مهمترین عامل زندگی نیســت. پول نزد این گونه افراد 
یک وسیله کسل کننده و ناخوشایند و در عین حال درگیر هزینه ها و مشکالت 
مالی زندگی می باشیم و دائم در حال تکاپو برای بدست آوردن پول برای رفع 

هزینه های زندگی هستیم.
قانونی در اقتصاد هست که نشان می دهد هزینه های زندگی تا سطح درآمد فرد 
افزایش پیدا می کند. مثال فرد بدون اینکه بداند تا ســطح حقوق دریافتی هزینه 
مــی کند، مگر اینکه آن را مدیریت و برنامه ریزی کند و با یک دانش مالی در 
ســرمایه گذاری به کار گیرد. این موضوع را آدم های موفق می دانند. به همین 
دلیل یک عادت مهم که این اشــخاص برای خود ایجاد کرده اند که ابتدای هر 
ماه قبل از اینکه در آمدشــان را خرج کنند. ابتدا درصدی از درآمدشان را پس 
انداز  و  به سرمایه گذاری اختصاص می دهند و هزینه زندگی خود را براساس 

100درصد درآمد خود، نه، بلکه کمتر از آن برنامه ریزی می کنند.
این روش ۲ نتیجه دارد؛ یک اینکه هزینه هایشــان را هدفمند می کنند و هزینه 
های غیرضروری را شناســایی و حذف می کنند، هزینه های غیر ضروری که 
هیچ تاثیری در کیفیت زندگی شان ندارد و دوم اینکه با تخصیص تدریجی ولو 
کم، بخشــی از درآمد خود را به پس انداز  و  ســرمایه گذاری برای آینده بهتر 
خود می کنند و به تدریج آنها را به سرمایه گذاری های بزرگتر تبدیل می کنند. 
برای موفقیت مالی و ثروتمند شــدن، راه ها و شیوه های متعددی وجود دارد. 
یکی از این راه ها پیروی از چهار اصل زیر اســت: ماهانه درصد معینی از پول 
خود را پس انداز کنید. مقدار پول پس انداز شده را سرمایه گذاری کنید .منابع 

در آمد خود را افزایش دهید.
از  پولی که در اثر افزایش منابع درآمدی بدست آوردید درصدی را ذخیره کنید. 
در راستای رشــد و موفقیت مالی فردی یک مشاور مالی کارآزموده می تواند 
نقش مهمی در جهت ارتقاِءســطح مالی افراد داشته باشد وظیفه مشاوره، ارائه  
خدمات مشــاوره ای در جهت هدفمند کردن مسیر مالی افراد برای رسیدن به 

استقالل مالی می باشد که موارد ذیل ارائه می گردد.
تجزیه و تحلیل اطالعات مالی اشخاص برای تعیین استراتژی ها و دستیابی به 
اهداف مالی، پاســخگویی به سواالت اشخاص درباره اهداف و جزئیات طرح 
مالی خود، ســاخت و حفظ جایگاه شغلی اشخاص و به روز کردن طرح های 
فعلی، اجرای پیشــنهادهای برنامه مالی و یا ارجاع اشــخاص به کسانی که می 

توانند آنها را در اجرای برنامه ها کمک کنند. 
مصاحبه با اشــخاص برای تعیین حقوق جاری، هزینه ها، بدهی ها، دارایی ها، 
پوشش بیمه ای، وضعیت مالی، اهداف مالی، تحمل ریسک، و سایر اطالعات 
الزم برای توسعه طرح های مالی، مرور و بررسی مرتبط با برنامه ها و حساب 
های اشخاص، جهت تعیین تغییرات بوجود آمده در زندگی، اقتصاد و عملکرد 

مالی که نشان دهنده نیاز به ارزیابی مجدد برنامه ها می باشد.
پیشنهاد راهکارهایی که اشــخاص بتوانند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی 
به کارگیرند، از جمله تو صیه هایی که در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی، 
پوشش بیمه، برنامه ریزی سرمایه گذاری و بررسی فرصت های سرمایه گذاری 

موجود برای تعیین تناسب آن ها با برنامه های مالی انجام می شود.
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مراســم تودیع و معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران 
با حضور مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران این بانک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران، مدیرعامل این بانک 
ضمــن تقدیر و تشــکر از عملکرد خانم تانیا یغمایــی در این بانک گفت: به 
اذعان همه مدیران بانک توســعه صادرات، خانــم یغمایی طی بیش از چهار 
ســال همکاری با حسن خلق، آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از خود به 

جای گذاشته اند.
دکتر صالح آبادی اذعان داشــت: خانم یغمایی در حوزه فعالیت خود بســیار 
حرفه ای، صریح و صادقانه عمل کرده اند و امیدواریم از تجربیات ایشــان در 

آینده استفاده نیز بهره مند شویم.
وی با اعالم اینکه خانم یغمایی در ســمت مشــاور، همکاری های خود را با 
بانک توســعه صادرات ایران ادامه خواهد داد، گفت: سرکار خانم دکتر نجفی 
نیز از ویژگی هایی چون ســعه صــدر، متانت و تخصص در حوزه بانک های 
توسعه ای برخوردارند و جایگزین مناسبی برای خانم یغمایی در بانک خواهند 

بود.

صالح آبادی به سابقه فعالیت خانم نجفی در صندوق توسعه ملی، بانک صنعت 
و معدن و ســازمان هدف مندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: امیدوارم ایشان با 
همراهی و همدلی هرچه بیشــتردر جریان امور بانک قرار گرفته و منشا اثرات 

مثبت و خیر برای این بانک توسعه ای و جامعه صادراتی کشور باشند.
نرگــس نجفی نیز با تشــکر از وزیر اقتصاد و دولت محتــرم گفت: از اعتماد 
جناب آقای دژپسند و مجموعه دولت برای سپردن این مسئولیت سپاسگزارم؛ 
امیدوارم روند اعطای مسئولیت هایی از این دست به زنان در نظام بانکی کشور 

ادامه داشته باشد.
وی با تشــکر ویژه از خانم یغمایی گفت: امیدوارم بتوانم با تعامل، همفکری 
و همدلــی با اعضای هیات مدیره و مدیران بانک توســعه صادرات، به هدف 
گذاری این نهاد توســعه ای برای دستیابی به عنوان اگزیم بانک برتر منطقه در 

1404 موثر واقع شوم.
نجفی با تاکید بر اهمیت تعامل ســازنده نیروی انســانی در سازمان ها اظهار 
داشــت: بی تردید بالندگی هر سازمان و نهادی در گرو برخورداری از سرمایه 

انسانی است و این مهم جز با همدلی و همراهی نیروها میسر نخواهد بود.
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