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رفاه پایدار در گرو مشارکت گسترده

آنچه مسلم اسـ ــت با شرکت نکردن در انتخابات چیزی
به دسـ ــت نمیآوریم اما با مشارکت خود را در سرنوشت
سیاسـ ــی و اجتماعـ ــی و اقتصادی سـ ــهیم خواهیم کرد.
زندگی فـ ــردی ما در گرو آرامش و آبادی کشـ ــور اسـ ــت و
سرنوشت ما جدا از سرنوشت جامعه نیست .با شرکت در
انتخابات میتوانیم تغییرات مورد نظر خود را با افرادی
که انتخاب میکنیم اجرا کنیم .کسانی که میگویند نیازی
غالمعلی فرجادی
به شرکت در انتخابات ندارند شاید در کوتاه مدت در رفاه
اقتصاددان
باشـ ــند اما رفاه پایـ ــدار و رفاهی که زندگـ ــی فرزندان آنان
را نیـ ــز تأمین کند جز با فعالیت اجتماعی و انتخاب درسـ ــت و مؤثر اتفاق نمیافتد.
ما مسئولیت داریم در انتخابات شرکت کنیم و نباید نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
مردم نباید انتظار داشته باشند در زمان کوتاهی تغییرات بزرگی در زندگی آنان ایجاد
شود اما تداوم یک روند طی چند سال تغییرات را بهتر ایجاد خواهد کرد و این تداوم
با مشـ ــارکت مردم میسر میشـ ــود .رشـ ــد اقتصادی اتفاق افتاده و مردم اکنون از آن
بهرهمند شدهاند .با تداوم رشد در سالهای آتی بهرهمندی مردم از آن بیشتر میشود
واینبهرهمندیباحضورمردمدرصحنهانتخاباتممکنخواهدشد.حضورآنانبه
دولت آینده کمک میکند برنامههای خود را با پشتوانه قدرتمند مردمی پیش ببرد.

اقــــتصادی

صاحب نظران در گفت وگو با ایران تأکید کردند

انتخاب مسیر اقتصاد با صندوق رأی

گروه اقتصادی /فردا روز سرنوشت سـ ــاز مردم ایران است .روز جمعه بیست و نهم
اردیبهشـ ــت ماه مردم با رأی خود رئیـ ــس دولت دوازدهـ ــم را برمیگزینند تا برای4
سال آینده و تا سـ ــال 1400فرمان اقتصاد ایران را دردست گیرد.طی هفتههای گذشته
با نزدیک شدن به موعد انتخابات شور و هیجان اقشار مختلف مردم نیز بیشتر شده
اسـ ــت بهطوری که نظرسنجیها از آمار باالی مشـ ــارکت در انتخابات خبر میدهد.
دراینایامبسـ ــیاریازتشـ ــکلهایاقتصادیوهمچنینچهرههایاقتصادیشامل
اقتصاددانان ،استادان ،دانشجویان به صورت انفرادی و جمعی درقالب بیانیههای
جداگانهازمردمخواستهاندتابرایبهدستگرفتنسرنوشتخودپایصندوقهای
رأی بیایند .براساس گفته کارشناسان هر رأی در مسیر آینده اقتصاد تأثیرگذار خواهد
بودومردمخودتعیینمیکنندتاباچهشرایطیروبهروباشند.اقتصاددانانمعتقدند

دولت قدرتمند با رأی بیشتر
شـــرکت در انتخابـــات یعنـــی مســـئولیتپذیری در قبال
کشـــور،خانواده و فرزنـــدان .آینده فرزندانمان بســـتگی به
انتخاب امروز ما دارد .نمیتوان مســـئولیت اجتماعی را از
خودسلبکنیم.ازطرفدیگرهرچقدرحضوردرانتخابات
بیشتر باشـــد دولت آینده با توان و قدرت بیشتری میتواند
سیاســـتهای خود را پیش ببرد .مردم با مشارکت خود در
انتخابات ،ثبات سیاســـی کشـــور را محکم میکنند و عمالً
بهروز هادی زنوز
نشـــان میدهند که سرنوشت آنها از سرنوشت دولتمردان
اقتصاددان
جدا نیســـت .با این پشتیبانی سیاســـی ،امید و اطمینان به
فعاالناقتصادیبازگشتهوقطعاًریسکسرمایهگذاریوفعالیتهایاقتصادیدرکشور
نیز کاهش خواهد یافت .با مشارکت گسترده مردم در انتخابات انتظار میرود در عرصه
جهانی نیز ریسک سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یابد .این امر به نوبه خود میتواند بر
گسترش روابط تجاری و مالی کشورمان با کشورهای دیگر ،جلب سرمایهگذاری خارجی و
همکاریهایعلمیوفنیباکشورهایپیشرفتهصنعتیتأثیرمثبتبگذارد.

افزایش مشارکت ،کاهش ریسک

شـــاخص ریســـک ســـرمایهگذاری برای کشـــورها در  8پله
طبقهبندی میشـــود .این درجـــه به ســـرمایهگذاران دنیا
پیغام میدهد که «آیا کشور مورد نظر برای سرمایهگذاری
مکان مناســـبی اســـت یا خیر؟» چندین مؤلفه در تعیین
این شـــاخص مهم اقتصادی نقش دارند کـــه یکی از آنها
حمایت مردم از دولتهای نظام کشورشـــان است .اینکه
مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و رئیس
جمهوری را انتخاب کنند که پایگاه مردمی داشـــته باشـــد
مهدی عسلی
و به دنبال کاهش ریســـکهای بینالمللی باشد میتواند
کارشناس اقتصادی
سیلی از سرمایه خارجی را به کشور سرازیر کند؛ در عوض اگر
مردم یک کشور بهعنوان مؤثرترین سرمایه آن در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان
مشارکت قوی نداشته باشند در فضای بینالملل منظره نامطلوبی از اوضاع به نمایش
گذاشته خواهد شد .آنجاست که ریسک سرمایهگذاری در کشور نیز افزایش خواهد یافت.
مصداق این موضوع را میتوانیم در تاریخ مشـــاهده کنیم،برای مثال شاخص ریسک
سرمایهگذاری کشور در یک بازه زمانی یعنی سالهای  76تا  84به درجه  3رسید .اکنون
حضورماپایصندوقهایرأیونمایشیکاتحادداخلیمیتوانددرکاهشبیشتراین
ریسک و بهبود وضع اقصاد مؤثر باشد.

ماشین انتخابات کار میکند

فراموش نکنیـــم که ماشـــین انتخابات هنـــوز در ایران کار
میکند و هر وقت مردم پای صندوق رأی رفتند ،مسیر کلی
کشـــور و اقتصاد تغییر کرده است .جهتگیری یا اینکه هر
کدام از ما به چه کسی رأی میدهیم اهمیتی ندارد اما دادن
این یک رأی برای هر یک از ما مســـئولیت مهمی اســـت،
چراکه آینده را با این رأی میســـازیم .ما نتیجه مشـــارکت
نکردن در انتخابات را دیدهایم .اکنون زمان آن فرا رســـیده
سعید لیالز
تا دیگر تاریخ تکرار نشود .باید کسی رئیس جمهوری ایران
کارشناس اقتصادی
شـــود که رأی و دعای مردم پشتوانه او باشد .در این صورت
اتفاق خوبی برای کشور رخ خواهد داد .مفهوم همدلی در
انتخابات همراهی در اقتصاد اســـت .باید پای صندوق رأی برویم تا فضای بینالملل
قدرت نمایی ما را مشاهده کند .دید بینالملل از ایران بسیار متفاوت از فضایی است که
ما در داخل میبینیم .همین که ما پای صندوق رأی برویم تا اندازهای منافع ملی را در
جامعه جهانی تأمین خواهد کرد .اما در مرحله دوم باید فکر کنیم ،تصمیم بگیریم و به
کسی رأی دهیم که بتواند برای ما اعتبار بیافریند.

رأی مردم ،بستر ساز مدیریت توانمند

سال بیستوسوم شماره  6498پنجشنبه  28اردیبهشت 1396

زمانیکهدولتیبارأیباالزماماموررادردسـ ــتگیردبهطورحتمقدرتبیشترینیز
برای اجرای برنامههای خود به دسـ ــت خواهد آورد .این درحالی اسـ ــت که از منظر
اقتصادیهمینمشارکتمردمدرانتخاباتتأثیرمستقیمیبردرجهریسکاقتصاد
ایراندرجهاندارد.هرچهدرصدبیشتریازکسانیکهحقرأیدارندبهمیدانبیایند
از ریسکهای مختلف کشورکاسـ ــته خواهد شـ ــد .بدین ترتیب به گفته کارشناسان
و صاحبنظـ ــران اقتصادی انداختـ ــن رأی به صنـ ــدوق در انتخابات مهمی همچون
ریاسـ ــتجمهوریبهدلیلاینکهدرمیـ ــانبرنامههاووعدههاییکهارائهشـ ــدهیکی
انتخاب میشـ ــود به طور قطع در معیشـ ــت و رفاه خانوارها نیز نقش و سهم دارد .در
ادامهتعدادیازاقتصاددانانوچهرههایشاخصازمنظراقتصادیآثارهررأییکهبه
صندوقریختهمیشودراتحلیلوارزیابیکردهاند.

انتخابات ،نبض اقتصاد
نظام اقتصادی برای توسعه نیازمند چند نوع سرمایه
اســـت که به ظاهـــر ســـرمایه مالـــی و ارزی مهمترین آن
هاســـت .به این ترتیـــب که هر چه منابـــع مالی بهعنوان
لکوموتیو توســـعه و پیشـــرفت بیشتر باشـــد دولتها در
اقتصاد موفق ترند ،اما از قرن بیستم دیدگاه توسعه تغییر
کرد و یک نوع سرمایه دیگر تحت عنوان سرمایه انسانی و
نیرویکارماهرمطرحشد.برجستهترینجنبهاینسرمایه
محمد خوش چهره
هم کارآفرین است .نظریه پردازها در این دیدگاه معتقد
اقتصاددان
بودند که اگر کارآفرینان خالق و نوآور بتوانند نظر صاحبان
سرمایه را به خود جلب و آنها را برای سرمایهگذاری قانع
کنند تأثیر زیادی بر اقتصاد خواهند گذاشت .اما از دهه  1960سرمایه جدیدی با عنوان
ســـرمایه علمی مطرح شد .به این ترتیب که هر قدر علم ،تکنولوژی و فناوریهای در
دســـت یک کشور پیشرفتهتر باشد ،سرعت لکوموتیو توسعه بیشـــتر خواهد بود .این
روند ادامه یافت تا آنکه از دهه  1970در جوامع بینالمللی نوعی از ســـرمایه با عنوان
سرمایه اجتماعی مطرح شد .برای این مفهوم اگرچه تعاریف مختلفی وجود دارد اما
در کل ســـرمایه اجتماعی بهعنوان نوعی «عالج همه مشکالت» جامعه مدرن تلقی
شـــده اســـت .ســـرمایه اجتماعی در ایران نیز اواخر دهه  1970یعنی در زمان انقالب
اســـامی کارآمدی خود را نشان داد .این سرمایه که همان باورعمومی و اعتماد مردم
اســـت میتواند بهتر و کارآمدتر از سرمایههای دیگر ،نظام را پیش ببرد و مانند اسبی
قوی است که جلوتر از بقیه اسبها برای حمل کالسکه بسته میشود .به عبارت دیگر
سرمایه اجتماعی از میان 4نوع سرمایه مطرح در دنیا مهمتر و مؤثرتر است .برای مثال
کارشناســـان و تحلیلگران ،بحرانها و رکودهایی را که از دهههای  1990و  2000میالدی
تا امروز رخ داده و برجستهترین آنها متعلق به سال  2007بود ،ناشی از بیاعتمادی و
خدشه دار شدن باور مردم امریکا نسبت به بازار سرمایه ،ارزش سهام و ارز این کشور
میدانند .یعنی سرمایه گذاران با بیاعتمادی مشارکتشان را کاهش دادند و بحرانی در
پیآنشکلگرفتکهکمسابقهبود.بنابراینسرمایهاجتماعیاهمیتویژهایداردکه
امام خمینی(ره) از آن با عنوان مردم یاد کردند .سرمایهای که با حکومت شاهنشاهی
مقابله کرد؛ در جنگ تحمیلی ایران با عراق نیز که میتوانست کشور را به زانو دربیاورد،

آینده روشن را بسازید

دوام آورد و اکنون نیز هنوز اثرگذاری خود را بر سیاست ،اقتصاد و تمام بخشهای نظام
دارد .این بحث امروزه در تمام جوامع حائزاهمیت اســـت .این ســـرمایه مهم همان
مردم هســـتند که بر اســـاس رفتار ،مشارکت و حضورشـــان حتی در انتخابات ریاست
جمهوریها قضاوت میشـــود که یک دولت قدرتمند اســـت یا خیر؟ موضوعی که با
موعظه و نصیحت ایجاد نمیشـــود و فقط اعتقاد و باور و اعتماد مردم این سرمایه را
ایجادمیکند.مردمبهعنوانمهمترینسرمایهکشورهرجاکهرفتارهنجاریازاقتصاد،
سیاست و بینالملل می بینند درک میکنند و ناخودآگاه متحد و فعال میشوند .این
موضوع را دولتها و نظامهای مختلف دنیا با «رفراندوم» هرازچندگاهی میسنجند.
انتخابات ریاســـت جمهوری نیز در همین قالب تعریف میشود که مشارکت مردم
وابسته به عقالنیت ،تدبیر ،شفافیت و صداقت دولتمردان است و هر نامزدی که رأی
بیشتری بیاورد پایگاه اجتماعی ،سیاسی ،بینالمللی و اقتصادی قوی تری در جامعه
خواهد داشـــت .مردم بهعنوان ســـرمایه اجتماعی باید در این صحنه حضور یابند و
خواست و باور خود را با رأی به اثبات برسانند .در آن صورت است که رئیس جمهوری
مردمی انتخاب و اغلب تصمیماتش مورد قبول جامعه خواهد شد .برای مثال وقتی
رئیس جمهوری از مردم بخواهد که در شرایطی سخت ریاضت اقتصادی را بپذیرند
یا اینکه از ســـودهای کوتاه مدت خود برای ســـرمایهگذاری در کشـــور بگذرند ،سرمایه
اجتماعی که منجر به انتخابش شده در این تصمیم همراه او خواهند شد و باور ملی
منجربه ایجادمنافعملیمیشود.
نکته آخر اینکه جدا از جهت گیریهای سیاسی ،بسیاری از متخصصان برنامهریزی،
توســـعه و مدیریت اســـتراتژی معتقدند حتی اگر برای پروژه و طرحی در کشور بخوبی
برنامهریزی شـــده باشـــد موفقیت اجرای آن وابســـته به میزان مشـــارکت مردم است.
بنابرایـــن حضور حداکثـــری مردم در انتخابات و مشـــارکت آنها باعث میشـــود که در
مقدراتشان سهیم شوند و هدایت کشورشـــان را تا اندازهای خودشان در دست بگیرند.
بنابراین اگر قرار اســـت اقتصاد کشـــور در  4سال پیش رو بهبود یابد شرط الزم این است
که کســـی رئیس جمهوری شود که از اکثریت آرای بیشتری برخوردار باشد و شرط کافی
این است که در راستای منافع ملی گام بردارد .یادمان باشد که سرمایه اجتماعی پشتوانه
تصمیمات عقالیی اســـت و با تخریب یکدیگر فقط منافـــع ملی در معرض خطر قرار
خواهدگرفت.

سفره بیتنش با رأی مطمئن
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زندگی بهتر و رفاه بیشتر با حضور حداکثری

حضور حداکثری در انتخابات به نفع آینده کشور است.
مردم نباید نسـ ــبت به انتخابات بیتفاوت باشـ ــند چون
قطعاً در سرنوشـ ــت آنان تأثیر دارد .شرکت در انتخابات
به داشـ ــتن جامعهای متنوع کمک میکنـ ــد .جامعه دو
قطبی باعث میشـ ــود فضای نقد و باز سیاسـ ــی داشـ ــته
باشیم .از طرف دیگر فضای باز سیاسی فرصت مشارکت
را باال میبرد .فضای باز سیاسـ ــی کشـ ــور با مشـ ــارکت در
حسین راغفر
انتخابات باعث میشود بتوانیم نظرات و انتقادات خود
اقتصاددان
را در فضای آرام و بدون تنش مطرح کنیم .مشارکت باال
همچنین فشارهای بینالمللی بر کشور را کم میکند و کاهش فشارها شرایط را برای
افزایشسرمایهگذاریخارجیفراهممیکند.حضوردرانتخاباتفرصتهایبهتری
برای جامعه رقم میزند و شرایط زندگی را بهتر و رفاه را بیشتر میکند.

همه رأی بدهیم ،درست رأی بدهیم

امـــروز همه باید رأی بدهیم و درســـت رأی بدهیم ،حتی
به یک رأی بیشـــتر هم نیاز داریم .بار دیگر بر سر دوراهی
انتخابات ایستادهایم،نباید اشتباه را دو بار تکرار کنیم .یک
تصمیم نادرست یا تعلل و بیتفاوتی ممکن است دوباره
باعث شود که فرزندان و عزیزان بیشتری مهاجرت و دیار
پـــدری خود را ترک کنند؛کی میخواهیـــم به خود بیاییم
که ما یک خانواده و یک ملـــت واحد بودیم که فرا گرفته
حسین عبدهتبریزی
بودیم که با یکدیگر زندگی کنیم .باور کنید که اوضاع کشور
اقتصاددان
آنقدر سخت است که حتی با شرایط فعلی هم با دشواری
خواهیم توانست خطرها را پشتسر بگذاریم .امروز حتی
به یک رأی بیشـــتر هم نیاز داریم .بایـــد حتماً رأی بدهیم و درســـت رأی بدهیم و در
چند ســـاعت آینده باقیمانده تا انتخابات هر کدام ما ستادی باشیم که دیگران را به
مشارکت حداکثری تشویق میکند.

زیان همگانی بیتفاوتی به انتخابات

همه باید رأی دهند تا بر اســـاس نظر مردم فرد شایســـته
انتخاب شود.مردم باید با دقت دیدگاه ها را مطالعه کنند
و ببینند کدام دیدگاه میتواند بیشـــترین اثـــر را در اقتصاد
کشـــور داشته باشـــد.مردم خود باید قضاوت کنند که کدام
یک از این دیدگاهها میتواند موجب رشـــد و توسعه کشور
شـــود و کدام یک موجـــب عقب ماندگی کشـــور و حرکت
به ســـمت بدتر شـــدن اوضاع خواهد بود .مردم خود باید
جعفر عبادی
قضاوت کنند که بیتفاوتی نســـبت به وضعیت موجود و
تهران
دانشگاه
استاد
شرکت نکردن در انتخابات به نفع کدام دیدگاه خواهد بود
ووضعیتکنونی را بدترخواهدکرد.آنچهکهمسلم است این استکههیچکس خواهان
بدتر شدن وضعیت خود نیســـت.بدین جهت اصرار بر رأی دادن تک تک مردم دارم.
ایران سالهای گذشته شرایط بسیار بدی را پشت سر گذاشت و بارها دچار التهاب شد؛
زمانیکه ایران تحریم بود و قیمت نفت سیر نزولی به خود گرفته بود.سالهای گذشته را
هیچ کس فراموش نمیکند اما اکنون زمان آن است فرد شایسته را انتخاب کنیم؛ فردی
که توانمند باشد و بتواند خواستههای بحق مردم را جواب دهد .وقتی یک کاندیدا با رأی
باال سکاندار قوه مجریه شود با شرایط بهتری میتواند تصمیمهای خود را اجرایی کند
چرا که میداند حامیان محکمی چون مردم دارد و میتواند با کمک مردم چالشهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را از بین ببرد.

تحریم انتخابات ،اقدامی ضد مدنی

حضور مردم پای صندوقهای رأی سرنوشـــت کشور را
برای  4ســـال مشخص میکند؛سرنوشـــتی که میتواند
باعث رشد و پیشرفت کشور شود یا اینکه مجدداً ما را به
سالهایی برگرداند که غبطه روزهای فعلی را بخوریم.
این انتخابات از هر لحاظ (سیاسی-اقتصادی-فرهنگی
–اجتماعی)بسیار مهم اســـت و میتواند آینده کشور را
بســـازد.ما نباید به دوران تحریم ،رکـــود ،تورم و بیکاری
علی قنبری
برگردیـــم .ایران اکنون نیازمند آرامش و تعامل جهانی
استاد دانشگاه
اســـت .لذا مـــردم بـــا رأی دادن خـــود میتوانند فضای
اقتصادی کشـــور را تغییر دهند .صنعتگران ،کشاورزان،
واحدهـــای صنفی و ...باید در انتخابات حضور پیدا کنند تا ایران بتواند از این مرحله
ســـخت بگذرد .تمام کســـانی که تصور میکنند رأی دادن و رأی ندادن آنها اهمیت
نـــدارد باید بدانند که هر یک رأی میتواند تأثیر خـــود را بگذارد.لذا به مردم توصیه
میکنم که در این اتفاق بزرگ ســـهیم باشند و با توجه به حساسیتهایی که وجود
دارد تصمیم درســـت بگیرند و فرد اصلح را انتخاب کنند.امیرکبیر آن زمان سخنی
گفت که امروز بیش از هر موقع دیگر باید به آن اندیشید .وی گفته بود :ابتدا معتقد
بودم هر کشـــور نیاز به وزیر دانا دارد ،بعد از آن تصور میکردم کشـــور به شاه دانا نیاز
دارد اما باید بگویم برای اینکه یک کشور به موفقیت برسد نیازمند مردمی دانا است.
لذا با دانایی که از مردم سراغ دارم انتخاب درستی خواهند کرد.

رأی ندادن در شرایط فعلی مفهوم ندارد و هیچ
ایرانی نباید از این مسئولیت خود براحتی عبور کند.
رأی هر ایرانی نشـــان دهنده تأیید برنامه یک نامزد
انتخاباتی اســـت .اگر یک نامزد بتواند بیشـــترین آرا
را کســـب کند در حقیقت اجرای برنامه و وعدههای
داده شـــده یک الزام اســـت و تحت هیچ شـــرایطی
نمیتوانـــد از آن ســـر باز زنـــد .نوســـان اقتصادی در
ابراهیم رزاقی
تمام کشورها وجود دارد و الزاماً نمیتوان گفت یک
اقتصادی
کارشناس
دولت باعث نوســـان اقتصادی شده است .افراد در
فعالیت خـــود کارنامههای خوب و بـــد دارند.بدین
جهت نمیتوان با یک اتفاق افراد را قضاوت کرد اما مردم داناتر و هشـــیارتر از
این هستند که کسی بخواهد به آنها فرد اصلح را معرفی کند .از اینرو مردم با
حضور پرشور خود در انتخابات فضای اقتصادی کشور را به نحوی رقم میزنند
که شایســـته تمام ایرانیان اســـت .اقتصاد کشور شـــرایط آرامی دارد و مردم نیز
میخواهنـــد ثبـــات در بازار باقی بماند و هیچ تنشـــی دامنگیر ســـفرههای آنها
نشـــود .لذا دراین انتخابات مردم هر کدام مسئول آرامش خود هستند.اگر فرد
مناســـب را انتخاب کنند میتوانند در آینده خواســـتههای خود را داشته باشند.
درغیر این صورت ایران با معضل مواجه میشـــود ،چرا که روز جمعه تصمیم
اشتباه گرفتهاند.

نامزدهـــای ریاســـت جمهـــوری در مـــدت تبلیغـــات
انتخاباتی تمـــام تالش خود را کردند تـــا برنامههایی را
برایآیندهایرانترسیمکنندکهبرایمردمجذابباشد.
اما کدام یک برای آینده اقتصاد میتواند فرصت آفرین
باشد؟ کدام نامزد انتخاباتی میتواند با استفاده از اصول
عقالیی اقتصادی شـــرایط زندگی مردم را تغییر دهد؟
پاسخ این سؤاالت بستگی به خواسته هر کدام از ما دارد.
علی شمس اردکانی
سرمایه اجتماعی یا همان مردم باید با دیدی وسیع به
اقتصاددان
انتخاب بهترین و مصلحترین فرد بپردازد .کسی که به
دنبال رانت ،وعدههای پوچ و تخیلی نباشد .در وهله اول اهمیت دارد که ما کسی را
به عنوان انتخاب خود برای صدرنشینی در دولت در نظر بگیریم؛ اما از آن مهمتر
حضور ما در انتخابات اســـت .اینکه به امید انتخاب فرد شایســـته کنار ننشینیم و از
آن حزن انگیزتر این که انتخابات را به بهانههای گوناگون تحریم نکنیم .حضور در
انتخابات وظیفه ماســـت و تحریم آن میتواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد.
شـــرکت نکردن در انتخابات قطعاً یک کار غیرمدنی و حتی فراتر از آن ضد مدنی
است .باید عاقالنه تصمیم بگیریم و بدانیم که شرکت نکردن ما در انتخابات که از
آن در دنیا با عنوان «ویروس ضد انتخابات» یاد میشود به ضرر همه مردم کشور
تمام خواهد شد.

انتخابات سرآغاز فصلی جدید برای اقتصاد

رشد اقتصادی با رأی مردم

اعتماد به تصمیم مردم

مشـــکالت اقتصادی نه در ایران بلکه در تمام کشـــورها
نمایان شده است.حتی در کشوری مانند امریکا بحران
اقتصادی بیـــداد میکند .به گونهای که این کشـــور جزو
بدهکارترین کشورها شده است .طبق آخرین اطالعات
داده شـــده ،امریـــکا به میـــزان  2هـــزار میلیـــارد تومان
بدهکار اســـت .لذا بـــا چنین وضعیتی هر گونه ریســـک
میتواند تبعات منفی برای کشـــور داشـــته باشد .بدین
قاسم انصاری رنانی
جهت گفتن اینکه ایران تنها کشـــوری اســـت که چالش
اقتصاددان
اقتصادی دارد درســـت نیســـت .از ایـــنرو معتقدم در
ایـــن کارزار مـــردم باید به فـــردی رأی دهند کـــه تجربه
خوبی داشته باشـــد و از کارشناسان اقتصادی استفاده کند.فردی که بتواند از منابع
و ســـرمایههای داخلی استفاده و ســـرمایههای خارجی را جذب کند .اگر فردی رأی
ندهـــد در حقیقت نتوانســـته بـــرای مدیریت اقتصادی کشـــور گامی بـــردارد .ایران
نیازمند اشتغال پایدار است که این امر مستلزم حضور ما در اقتصاد جهانی است.
لذا ایرانیان در این روز میتوانند سرنوشت کشور را مشخص کنند .همه باید بدانند
که اقتصاد پایدار ،با برنامه به دست میآید و با حرف محقق نمیشود.مردم برای
رسیدن به رشد اقتصادی باید در انتخابات شرکت کنند.

درصد مشـــارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری
نخســـتین جلوه از وضع اقتصاد در  4ســـال آینـــده را به
نمایش میگذارد؛ به این ترتیب که هر چه حضور ما در
انتخابات پررنگتر باشـــد تصویر روشـــنتر و یک دست
تریازکشورمانبهجامعهبینالمللینشاندادهخواهد
شـــد .این اتفاق برای ســـرمایهگذاران خارجی تضمین
میکند که ایران کشـــوری امن و با ثبات اســـت .آیندهای
میثم موسایی
روشـــن از کشـــورمان پیش روی ســـرمایهگذاران خواهد
اقتصاددان
گذاشـــت و ســـرمایه مالی را از نقاط مختلف جهان وارد
ایـــران خواهد کرد .ایـــن عامل به تنهایـــی میتواند گره
بسیاری از مشکالت اقتصاد نظیر تولید و بیکاری را باز کند و درداخل نیز مردم را نسبت
بهاوضاعاقتصادامیدوارترخواهدکرد.درنهایتبنگاههایاقتصادیراباخوشبینیبه
آینده روی ریل توسعه قرار خواهد داد و احساس امنیت را بیشتر خواهد کرد .بنابراین
مشـــارکت مردم در انتخابات نمادی از افزایش ســـرمایه اجتماعی است که تأثیرات
بینظیری در آینده اقتصاد دارد .اکنون وظیفه ما این است که بدرستی انتخاب کنیم
و حتماً به نامزد اصلح رأی دهیم تا تولید ،اشتغال و درآمد ملی ایجاد شود و اعتماد
جهانبهکشورمانبیشترشود.

رشد اقتصادی کشور از منفی  5.6به مثبت  8رسیده
اسـ ــت این عدد نشـ ــان میدهـ ــد اقتصاد در مسـ ــیر
درست قرار گرفته اسـ ــت .این عدد همچنین نشان
میدهد دولت برای اقتصاد برنامه دارد بنابراین اگر
بخواهیم روند مثبت رشد اقتصادی و شرایط فعلی
تداوم داشته باشد حتماً با حضور در انتخابات به این
خواسته خواهیم رسید.ادامه رشد اقتصادی از طرف
مرتضیاهلل داد
دیگر بدون برقراری ارتباط با کشورهای دیگر ممکن
اقتصاددان
نیسـ ــت؛برای داشـ ــتن اقتصـ ــادی پویا بـ ــه ارتباط با
کشورهای دیگر نیاز داریم .مشکالت و مسائل با رأی دادن راه حل پیدا میکنند
و رأی ندادن تا کنون هیچ مشکلی را حل نکرده است .با حضور در انتخابات به
دولت آینده فرصت میدهیم مشکل مهم کنونی یعنی بیکاری را با باز کردن
دروازههای صادراتی و کمک به بنگاههای کوچک حل کند .حضور در انتخابات
اگر گسترده باشد به دولت آینده برای ارتباطات بینالمللی بیشتر کمک میکند
هر چه ارتباط ما با کشـ ــورهای دیگر بیشـ ــتر باشد و بتوانیم سرمایه جذب کنیم
مشکالتی مانند بیکار کمتر میشود.

روز جمعـ ــه رأی دادن همه مردم یک ضرورت اسـ ــت.
ایران شـ ــرایط و فرصت آزمون و خطـ ــا را ندارد .لذا قبل
از رأی دادن از مـ ــردم میخواهـ ــم که برنامه کاندیداها را
با دقت بررسـ ــی کنند .هر کاندیدایی را که مناسبتر بود
انتخاب کنند تا ایران بتواند در مسیر درست خود  4سال
دیگر مدیریت شود.هر گونه التهاب به ضرر اقتصاد کشور
است لذا جامعه کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند که
سعید شیرکوند
مردم فرد درستی را انتخاب کنند تا ایران بتواند در مسیر
کارشناس اقتصادی
درست هدایت شود .مردم ایران میدانند که به چه کسی
باید رأی دهند لذا روز شنبه نتیجه انتخابات نشان میدهد که کدام تصمیم درست
بوده است.هر فردی برای آنکه بتواند رأی دقیق دهد باید کارنامه کاری کاندیداها را
مطالعه کند و پس از آن تصمیم درست بگیرد .مهمترین نکته در انتخابات ریاست
جمهوری حضور مقتدرانه مردم اسـ ــت اگر مردم به فـ ــرد موردنظر خود رأی دهند
قطعاً فرد اصلح میتواند  4سال قوه مجریه را اداره کند و تصمیمهایی بگیرد که هر
کدام میتواند تبعات مثبتی برای کشـ ــور داشته باشد .همه باید بدانند در انتخابات
سهیم هستند و نباید از این وظیفه خود کوتاهی کنند.

پیشگامی بخش خصوصی در رأی دادن

زیان تحریمیها ،در سبد ایرانیان

زندگی بهتر با مشارکت انتخاباتی

سرنوشتمان را به دست بگیریم

از همـــه مردم ایـــران میخواهـــم که در انتخابـــات حضور
فعاالنه داشته باشـــند.هر ایرانی با رأی دادن خود میتواند
برای انتخـــاب فرد شایســـته قـــدم بردارد.اگـــر بگویم رأی
نمیدهیم در حقیقت فضایی را ایجاد کردیم که گویا هیچ
حساسیتی بر اتفاقهای کشورمان نداریم .بدین جهت رأی
دادن یکی از الزامهای کاری روز جمعه همه مردم اســـت.
بخش خصوصی میداند در این دوره چه کســـی را انتخاب
علی نقی خاموشی
کند تا اقتصاد ایران روال توسعهای خود را ادامه دهد.یکی از
رئیس اسبق اتاق
حوزههایی که در سالهای گذشته بشدت آسیب دید بخش
بازرگانی ایران
خصوصـــی بود .لذا ما دیگر حاضر نیســـتیم فرصتها را از
دستبدهیم.درتمامکشورهاانتخاباتیکیازموضوعاتمهماستوهیچکسنسبت
به آن بیاهمیت نیســـت .از اینرو در ایران هم نباید برخیها این مقوله حیاتی را پشت
گوشبیندازند.اگرمیخواهیمآمارهایاقتصادیروالمثبتبهخودبگیردبایدبهسمت
ثباتحرکتکنیم.لذارأیمردمدرانتخاباتگویایآناستکهبرنامهکدامنامزددقیقتر
و درستتر بوده است و در نهایت فرد انتخاب شده باید براساس آن حرکت کند.

زمان حاضر زمانه خاصى است چرا که هر گونه کوتاهی
در رأی دادن در آینده به ضرر هر ایرانی خواهد بود .لذا
در انتخاباتی که پیش رو داریم باید جهتگیری درستی
داشته باشیم و با تصمیمهای نادرست ،آینده اقتصاد
کشورمان را خراب نکنیم.همه ما نگرانیهای خاصی
از آینده کشـ ــورمان داریم و دوست داریم اقتصاد کشور
برای همه بهبود پیدا کند اما این امر منوط به انتخاب
غالمحسین فیروزفر
فرد شایسته اسـ ــت؛ فردی که بتواند به نیازهای مردم
استاد دانشگاه
کشور پاسـ ــخ دهد و از سـ ــویی درد مردم ایران درد وی
باشد .بدین جهت این انتخابات از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که اگر به آن
توجه نشود احتمال دارد فردی که مناسب نیست انتخاب شود .نامزدی که مطلوب
نباشدمیتواندتبعاتمنفیزیادیرابهبارآورد.همهمابهدنبالعدالتاجتماعی
و توسـ ــعه اقتصادی هستیم .رسـ ــیدن به این دو مقوله مهم مستلزم انتخاب فرد
شایسته است .مردم ایران روز جمعه باید به عقالنیت رأی دهند و بدانند که با آرای
آنها میتوان به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.

بررســـی روند اقتصادی کشـــور و کاهش نرخ تورم
از  40درصـــد بـــه کمتر از  10درصد و افزایش رشـــد
اقتصادی به ما تکلیف میکند که برای ادامه بهبود
شـــرایط اقتصادی در انتخابات حضور پیدا کنیم،
چرا که این حضور تعیینکننده اســـت .ادامه روند
رشـــد اقتصادی یعنی بهتر شدن وضعیت زندگی
که مـــردم با حضـــور در انتخابـــات و رأی باال برای
مهدی تقوی
رسیدن به این هدف به دولت آینده کمک میکند.
اقتصاددان
در حال حاضر نرخ تورم  8درصد است اگر دولت
حقوقهـــا را  10درصد افزایش دهد یعنی قدرت خرید یک و نیم درصد باال
میرود که در بهتر شـــدن زندگی خانوار مؤثر است ولی اگر بر فرض افزایش
حقوق  20درصد باشـــد ولی تورم باالی  20درصد باشـــد این افزایش حقوق
هیچ تأثیر مثبتی در زندگی ندارد .در سالهای گذشته شرایط اقتصادی کشور
و همچنیـــن منطقه و جهان تغییرات زیادی کرده اســـت بنابراین نمیتوان
براحتی از حق رأی تعیینکننده گذشت.

انتخابات ریاست جمهوری یکی از نمایشهای قدرت
هر کشـــور در برقـــراری امنیـــت و ثبات آن اســـت؛ فارغ
از هـــر گونـــه موضعگیری سیاســـی حضور مـــردم پای
صندوقهای رأی موجب رشد اقتصاد آن کشور برای 4
سال پیش رو میشود .مردم با مشارکت حداکثری خود
در انتخابـــات و دادن تنها یـــک رأی تصمیم میگیرند
که چه کســـی در صدر دولت قرار گیرد و به واســـطه این
آلبرت بغزیان
انتخاب حمایت خود از رئیس جمهوری کشورشـــان را
استاد دانشگاه
برای  4ســـال اعالم میکنند .تصور کنید که  50درصد از
مردم در انتخابات ریاست جمهوری مشـــارکت نداشته باشند و از  50درصد باقی
مانده فقط حدود  25درصد آرا به یک نامزد داده شـــود و او رئیس جمهوری کشور
شود .آیا چنین فردی میتواند منافع تمام آحاد جامعه و حتی منافع ملی را تأمین
کند؟ قطعاً خیر .بنابراین باید همگی اگر درصدی از یک نامزد انتخاباتی حمایت
میکنیم در انتخابات حاضر شـــویم و پیش از آنکه دیر شود برای انتخاب نماینده
خود در قوه مجریه که  4سال از سرنوشت تک تک ما را رقم خواهد زد ،تالش کنیم.

