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احترام به مشارکت مردم
ی سابقه مردم در
طی روزهای اخیر شـــاهد مشارکت ب 
امر انتخابات بودیم که روزگذشـــته و در موعد برگزاری
انتخابات این مشـــارکت به اوج خود رسید .دراین روز
مردم حضور گســـترده و بیســـابقهای برای شرکت در
انتخابات داشـــتند تا از میان دو کاندیدای اصلی یکی
را انتخـــاب کنند .این حضور نشـــان میدهد که مردم
ایران از پیر و جوان و زن و مرد به سرنوشت خود چه در
بایزید مردوخی
بخش سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عالقه
اقتصاددان
مندند؛ مهمترین موضوعی کـــه باید دراین بخش به
آن توجه شـــود ،ضرورت احترام گذاشتن به این مشارکت عظیم است که باید
تمام سیاســـتگذاران و برنامه ریزان فارغ از اینکه چه کسی پیروز میدان رقابت
خواهد بود ،در تصمیم گیریهای خود به این مشارکت احترام بگذارند.
درواقـــع دولت آینده باید بیش از پیش به خواســـتههای اقتصادی مردم توجه
کند .ثبات در اقتصاد و بازارها یکی از خواستههای بحق مردم است که در تمام
دنیا مد نظر مردم است .بنابراین دولت آینده باید این ثبات را در متغیرهایی
که در زندگی و معیشت مردم تأثیر بیشتری دارد ،دنبال کند.

رأی به یک جریان فکری اثرگذار
روز گذشـــته در حسینیه ارشـــاد بلندترین صف برای
انتخابـــات را دیـــدم کـــه در مقایســـه بـــا رخدادهای
جهانی نیز قابل توجه است .تا هفتههای پیش شاید
حضور چند میلیونی مردم در صحنه انتخابات قابل
پیشبینی نبود اما در چندروز اخیر و در پی گفتههایی
که کاندیداها با مردم داشـــتند مشـــخص شد که این
انتخابات با استقبال مردمی مواجه خواهد شد ،چرا
محمد حسین ادیب
که آنها میخواستند فردی را انتخاب کنند که شایسته
استاد دانشگاه
باشـــد و بتواند برنامههای خود را اجرایی کند .در این
انتخابات شـــاهد حضور دو طیف از مردم برای رأی دادن به یک نفر بودیم.
گروه ناراضیهای اقتصادی و دیگری آرای سلبی بود .کاندیداها موفق شدند
بر دو گروه اثر بگذارند و آنها را پای صندوق رأی بکشـــانند .لذا یکی از نکات
مهمـــی که دولـــت دوازدهم باید بـــه آن توجه کند مطالبات مردم اســـت و
اینکـــه بداند تک تک افرادی که در صحنـــه انتخابات حضور پیدا کردند و به
فرد اصلح رأی دادند خواســـتههایی دارند که باید به آن توجه شـــود .دولت
دوازدهم قطعـــاً به گونهای حرکـــت خواهد کرد که موفقیتهـــای زیادی را
کسب کند .بدین جهت امیدوارم کسانی که روز گذشته رأی ندادند یا به فرد
دیگری رأی دادند  4ســـال دیگر جریان فکری که  29اردیبهشت از سوی احاد
مردم انتخاب شد را ادامه دهند.

توجه به پیامهای غیرسیاسی انتخابات
صفهای طوالنی که روز گذشـــته بـــرای رأی دادن به
کاندیداهـــا برپا شـــد حرفهای متعـــددی برای گفتن
داشـــت .آنها با هـــدف انتخـــاب فرد شایســـته در این
صفها انتظار کشـــیدند.لذا دولت دوازدهم باید برای
برآورده کردن خواســـتههای مردم تـــاش کند و تمام
مطالبـــات آنها را جدی بگیرد.مطالبات مردم بیشـــتر
اقتصادی اســـت.بدین جهت گرههای اقتصادی باید
فتحاهلل تاری
باز شـــود تا وضعیت اقتصادی آحاد جامعه به سمت
استاد دانشگاه
بهبـــود حرکت کند.کســـانی کـــه در قوهها مشـــغول به
فعالیت هستند جریان انتخابات را فقط به لحاظ سیاسی برداشت نکنند چرا
که مردم با توجه به برنامههایی که از ســـوی کاندیداها عنوان شد رأی دادند.ما
از دولت دوازدهم میخواهیم که برای ریشه کردن برخی از مشکالت که عمده
آن بیکاری است راه کشـــورهایی را پیش بگیرد که موفق شدند.نرخ بیکاری ما
هم باید مانند کشورهای پیشرفته شود.ایران پتانسیلهای زیادی دارد لذا ایجاد
اشـــتغال با همت تمام بخشها کار خیلی سختی نیست.مردم طی سالهای
مختلف دیدند که اقتصاد کشـــور درچه شرایطی قرار گرفته بود و چه شرایطی
را داشـــت ادامه میداد از اینرو قطعـــاً بهترین تصمیم را اتخاذ کردند.با آرای
مـــردم و حداکثر مشـــارکتی که صورت گرفـــت به طور قطع ایـــران میتواند به
سربلندی در حوزه اقتصادی برسد.

پیگیری مطالبات مردم در چهار سال آینده
اســـتقبال مردم از انتخابات نشـــان میدهد که دولت
دوازدهم باید مســـئولیتپذیرتر باشـــد .این انتخابات
بین دو تفکر متفـــاوت بود .لذا هر طرز تفکری که پیروز
شـــود باید با جدیت برنامههای خـــود را اجرایی کند و
بداند که مـــردم برای آینده بهتر پای صندوقهای رأی
حاضر شـــدند .دولت جدید باید روندی را پی بگیرد که
قول آن را به مردم داده اســـت.این استقبال مسئولیت
امراهلل امینی
دولت دوازدهم را بیشـــتر کرده اســـت.مردم به دنبال
استاد دانشگاه
کاهش نـــرخ بیکاری ،از بیـــن رفتن رکـــود ،رونق تولید
و رفاه بیشـــتر هستند.بدین جهت این مهم شـــاید تا چندی پیش قابل حصول
نبود اما با مردمی که روز گذشـــته در صحنه انتخابات حاضر شـــدند میتوان بر
تمام چالشهای فائق شد.مردمی که حامی دولت خود هستند و در مسیرهای
سخت همواره کمک کردند.اکنون کشور آماده تغییر است.تغییراتی که بر مبنای
ســـطح توقعات مردم باشـــد.یکی از ویژگیهای دولت دوازدهم این اســـت که
مـــردم آگاهانه رأی دادند و میدانند چه دیدگاه و نظری میتواند برای  4ســـال
آینده اثرگذار باشـــد.در این مقطع که سطح توقعات مردم افزایش یافته است
دولت منتخب باید با سرعت بیشتری حرکت کند تا مردم به آینده خوشبینتر
شوند.از این پس تصمیمهای دولت با حساسیت بیشتری از سوی مردم پیگیری
میشود چرا که اکثر مردم در این انتخابات به فرد اصلح آری گفتند.

اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ایران
دیروز برای ایرانیان سرنوشـــت ســـاز بود چـــرا که باید
نشان میدادند که برای ادامه زندگی و معیشت خود
دنبال چه دیدگاهی هستند.افراد در صفهای طوالنی
که شـــکل گرفـــت از کاندیـــدای اصلح خـــود صحبت
میکردنـــد و این امر نشـــان مـــیداد که مـــردم ارزش
تصمیـــم گیران خـــود را میدانند و حاضـــر به اعتماد
هســـتند.وقتی چنین مردمی در یک کشور وجود دارند
علی قنبری
دولت با اتکا به آنهـــا میتواند بزرگترین تصمیمها را
استاد دانشگاه
بگیرد و اجرایی کند.این موضوع در جامعه بینالملل
هم تأثیر خود را نشان میدهد.وقتی کشورهای مختلف ببینند رئیس جمهوری
یک کشور با باالترین آرا انتخاب شده است آنها هم اعتماد میکنند و در پای میز
مذاکره از موضع باالتر صحبت نمیکنند و این موضوع در بحث سرمایهگذاری
خارجی بیشـــتر نمود دارد.ســـرمایهگذاران خارجی اطمینـــان پیدا میکنند که
ایران دارای ثبات اقتصادی و سیاسی است از اینرو یا قراردادهای خود را زودتر
عملیاتی میکنند یا اینکه برای عقد قرارداد مذاکرات خود را شـــروع میکنند.
لذا حضور باشـــکوه مردم در انتخابات پیامهای بسیار روشن و سازندهای دارد.
دولت منتخب باید بداند که مردم با اعتماد به دولتمردان خود خواهان تغییر
بیشتر هستند و برای تحقق مطالبات خود پای صندوقهای رأی حاضر شدند.

اقــــتصادی

سال بیستوسوم شماره  6499شنبه  30اردیبهشت 1396

کارشناسان در گفتوگو با «ایران» پیامد مشارکت انتخاباتی گسترده مردم را بررسی کردند

پژواک آرای مردم در اقتصاد و بازار

گروه اقتصادی /مردم ایران دیروز حماســـه دیگری را تکرار کردنـــد .آنها با حضور درپای
صندوقهای رأی از نخستین دقایق آغاز رأیگیری نشان دادند که عزم جزمی برای تعیین
سرنوشت خود دارند .بیست و نهم اردیبهشت ماه در تمام شهرها و روستاها خیل عظیم
مردمی پای صندوقهای رأی آمدند که به فردای بهتر امید دارند و برهمین اســـاس تمام
خواســـتههای خود را در قالب برگه رأی به صندوقها سپردند .حال باید منتظر روزهای
درخشان تری برای ایران بود چراکه چنین حضور بیسابقهای به طور قطع در زندگی تک
تک ایرانیها تأثیرگذار خواهد بود .چراکه نمیتوان سیاســـت را از اقتصاد جداکرد و هر

عملی در عرصه سیاسی عکس العملی در عرصه اقتصاد به همراه خواهد داشت .درواقع
مشارکت باالی مردم پشتوانه برنامههای منسجمی است که در اقتصاد اجرایی خواهد
شـــد .به باور اقتصاددانان این حضور میلیونی آثار مثبتی در تمام بخشهای اقتصادی
برجای خواهد گذاشـــت که ایرانیها از امروز و بتدریج شـــاهد آن خواهند بود.درهمین
توگو با «ایـــران» دامنه آثار اقتصادی
باره صاحبنظران و کارشناســـان اقتصادی در گف 
مشـــارکت بینظیر مردم در انتخابات بیســـت و نهم اردیبهشـــت ماه جاری را تحلیل و
بررسیکرد هاند.

تأثیر مشارکت مردم از نگاه دولتمردان

روزگذشـــته همراه با میلیونها مرد و زنی که برای حضور در انتخابات آمده بودنـــد ،دولتمردان نیز آرای خود را به صندوق ریختند .آنها نیز همچون
سایر کارشناسان اقتصادی این حضور گسترده را سرمنشأ آثار مثبتی در عرصههای اقتصادی دانستند.

صندوق رأی
محل پایان دشمنیهاست

صندوق رأی محل
پایان مخاصمات
اســـت و بـــرای
توســـعه کشور باید
رفاقتهـــا آغـــاز
شود.
انتخابات نشـــانه
بیژن نامدار زنگنه
اقتـــدار ملـــت
وزیر نفت
ایـــران اســـت و
پیـــام ســـربلندی ،آزادی و قدرتمنـــدی
ما بـــه جهانیان اســـت که ان شـــاءاهلل با
حضـــور حداکثـــری این ســـربلندی را به
ارمغـــان بیاوریم.جمهـــوری اســـامی
ایـــران عمیقتریـــن مردمســـاالری را در
منطقه تجربـــه میکند و این دســـتاورد
بـــزرگ امام ،رهبری و ملت بزرگ ایران
اســـت.امروز برای ملت ایران روز بزرگی
اســـت ،زیرا نه تنها رئیـــس جمهوری را
انتخاب میکند بلکـــه مرحله دیگری از
توســـعه سیاســـی خود را رقم میزند.ما
در انتخابات نشان دادیم که یک مرحله
باالتری از توســـعه سیاســـی را بهدســـت
میآوریم.

رأی ما سرنوشت نسل های بعد را هم تعیین میکند

علی طیب نیا

وزیرامور اقتصادی و دارایی

هر رأی کـــه ما میدهیم نه تنها سرنوشـــت امروز ،بلکه سرنوشـــت
نســـلهای بعـــد مـــا را هـــم تحت تأثیـــر قـــرار میدهد .حضـــور در
انتخابات نه تنها یک حق شهروندی بلکه یک مسئولیت ملی برای
هر شهروند ایرانی اســـت .هر رأی که ما میدهیم نه تنها سرنوشت
امـــروز ما بلکه سرنوشـــت نســـلهای بعـــد را هم تحـــت تأثیر قرار
میدهد.

مشارکت مردم بسیار قابل توجه است

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

میزان مشـــارکت مـــردم در انتخابات بســـیار قابل توجه اســـت.
مـــن همـــواره گفتـــهام که ایـــن انتخابـــات ویژگی بســـیار بســـیار
پیچیـــدهای دارد و مـــا انتخابی بین خـــوب و خوبتـــر نمیکنیم،
بلکـــه بیـــن راه و بیراهـــه و گمراهـــی و آگاهـــی اســـت .انتخـــاب
آگاهانه مردم بســـیارمهم اســـت و نقش مهمی در آینده کشـــور
خواهد داشت.

مردم رسالت تاریخی خود را ایفا کردند

ولیاهلل سیف

رئیس کل بانک مرکزی

آثار مستقیم انتخابات بر اقتصاد
دیـ ــروز مـ ــردم ایران مشـ ــارکت بینظیـ ــری در انتخابات
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به نمایش گذاشتند
که این مشـ ــارکت باال عالوه بر سیاسـ ــت آثار مستقیمی
بر سـ ــایر بخشها مانند اقتصاد دارد .اقتصاد ،سیاست،
فرهنگ و ...مانند ظروفی هستند که به یکدیگر پیوستهاند
و تغییـ ــر و تحول در هر یک از آنها باعث تغییر در سـ ــایر
بخشها میشود؛ زمانی که مردم حرکت باشکوهی برای
محمدنصراصفهانی
به دست گرفتن سرنوشت خود در عرصه اقتصاد انجام
استاد دانشگاه
میدهنـ ــد به طور قطع دامنه آن تـ ــا مرزهای اقتصاد نیز
پیش میرود و باعث بهبود چشم اندازهای اقتصاد ایران خواهند شد.

رأی مردم نشان از مشارکت در اقتصاد
مردم ایران روز گذشته به صورت خودجوش و بهصورت
بسـ ــیار گسـ ــترده در صحنه انتخابات دوازدهمین دوره
ریاسـ ــت جمهـ ــوری حضور پیـ ــدا کردند .حضـ ــوری که
میتوانـ ــد مبنـ ــای فعالیت یک دولت باشـ ــد.درصد آرا
نشـ ــان میدهد که مـ ــردم تا چقدر موافق بـ ــا کاندیدای
خود هسـ ــتند.وقتی میزان مشـ ــارکت به شـ ــکلی که روز
گذشـ ــته رقم خورد باال باشد در حقیقت نشان میدهد
آلبرت بغزیان
کـ ــه آن دسـ ــته از رأی دهنـ ــدگان بـ ــه رئیـ ــس جمهوری
کارشناس اقتصادی
منتخب خود چه دیدگاهی دارند و این امر یعنی همراه
بودن با تصمیماتی که وی میخواهد طی  4سـ ــال اتخاذ کند.وقتی درصد باالی
از مردم رئیس جمهورشـ ــان همانی باشـ ــد که رأی دادند در تمام شرایط در کنار
او قـ ــرار میگیرنـ ــد و تصمیمهـ ــای او را میپذیرند اما اگر عکس این مهم باشـ ــد
همـ ــان مردم میتوانند چوب الی چرخ رئیس جمهوری جدید بگذارند ،چرا که
احساس نارضایتی دارند .اما در این مقطع رئیس جمهوری منتخب با آرای باال
سکاندار قوه مجریه میشود .لذا این امر کمک میکند تا مردم کمترین احساس
نارضایتی را داشته باشند و سعی کنند در تمام موارد با دولت دوازدهم مشارکت
کنند .وقتی چنین فضایی شکل میگیرد یعنی مردم به فعالیتهای اقتصادی
کـ ــه دولت میخواهـ ــد در ماه و سـ ــالهای آینـ ــده انجام دهد ضمن مشـ ــارکت،
حمایت هم میکنند و این برای آنکه یک دولت موفق شود بسیار باارزش است.
حال وقتی تعداد زیـ ــادی از مردم رئیس جمهوری دولت دوازدهم را از آن خود
میدانـ ــد میتوان اطمینان یافت که اقتصاد ایران وارد مرحله تازهای میشـ ــود،
مرحلهای که میتوان از آن بهعنوان توسعه و رونق نام برد.

کاهش ریسک سرمایهگذاری
حضور گســـترده مردم پـــای صندوقهای رأی نشـــان
دهنده امیدی اســـت که نســـبت به آینده کشور وجود
دارد .حـــال همین امید به افزایش ســـرمایه گذاریها
چـــه داخلـــی و چـــه خارجـــی میانجامد.زمانـــی کـــه
سرمایهگذاران شـــاهد ثبات بلندمدت در کشور باشند
ضمن اینکه انگیزه آنها برای ســـرمایهگذاری افزایش
مییابـــد بـــه ســـرمایه گذاریهـــای بلندمدتتـــر فکر
علی مزیکی
میکننـــد .این درحالی اســـت که بخشـــی از ســـرمایه
استاد دانشگاه
گذاریها در کشـــور به صورت کوتاه مدت به کار گرفته
میشـــود و اگر این ســـرمایه گذاریها بلندمدتتر شـــود آثار بـــه مراتب مثبت
تری خواهد داشـــت .سرمایهگذاران خارجی نیز با مشاهده شرایط کشور و امید
و نشـــاطی کـــه درمیان مردم وجـــود دارد و همچنین دولـــت قدرتمندی که به
پشـــتوانه آرای باال سرکارآمده است انگیزه بیشـــتری برای حضور در ایران پیدا
میکنند .درواقع میتوان گفت که مشـــارکت گســـترده مردم پای صندوقهای
رأی به کاهش ریســـک سرمایهگذاری در ایران منجر میشود که تأثیر زیادی در
زندگی آنها و همچنین آینده اقتصاد ملی خواهد داشت.

مـــردم ایـــران بـــا حضـــور در پـــای صندوقهـــای رأی ،رســـالت
تاریخـــی خـــود را ایفـــا کردنـــد .مـــردم ایـــران بـــا هـــدف تعیین
سرنوشـــت کشـــور بـــرای چهـــار ســـال آینـــده با شـــور و اشـــتیاق
در پـــای صندوقهـــای رأی حاضـــر شـــدهاند.حضور پرشـــور
مـــردم بـــه افزایـــش اقتـــدار ملـــی در منظـــر جهانیـــان کمـــک
میکند.
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وظیفه سنگینتر دولت دوازدهم
یکی از باشـــکوهترین روزهای جمهوری اسالمی ایران
روز گذشـــته رقم خورد.روزی که پیغامهای متعددی
برای دولتمردان و حتی جهانیان داشت.مردم فردی
را انتخاب میکنند که میتواند از پس مســـئولیتهای
ســـپرده شـــده بـــه آن بـــر آیـــد .درکارزار انتخابـــات
صحبتهـــای زیـــادی مطـــرح شـــد و مـــردم از طریق
توگوهـــا و مناظرههـــا با طرز تفکر کاندیداها آشـــنا
گف 
مهدی کرباسیان
شـــدند لذا با دیدن واقعیتها بـــرای رأی دادن حاضر
کارشناس اقتصادی
شـــدند.هر رأی ارزش باالیی دارد کـــه دولت دوازدهم
نبایـــد آن را نادیده بگیرد.بدین جهت در  4ســـال فعالیتی کـــه دولت پیش رو
دارد باید برنامههای عنوان شـــده رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد.به گونهای
که نتیجه آن را مردم در زندگی و معیشـــت خود ببینند.مردم به صحبتهایی
اعتمـــاد کردند کـــه واقعی اســـت و قابلیت اجـــرا دارد.از ایـــنرو وظیفه دولت
دوازدهم از دولت یازدهم بســـیار ســـنگینتر اســـت زیرا در این دوره مشارکت
مردم بســـیار باالتر بود.وقتی مشـــارکت مردم افزایش پیدا میکند در حقیقت
میخواهنـــد به کاندیـــدای خود بگویند که مـــا حامی برنامههای عنوان شـــده
هســـتیم.از اینرو امیدوارم که دولت دوازدهم موفقتر عمل کند و اقتصادی را
برای کشور رقم بزند که همه رأی دهندگان از اینکه  29اردیبهشت ساعتها در
صف طوالنی ماندند احساس رضایت داشته باشند.

نمود رأی مردم در تاالر شیشهای
روزگذشـــته شـــاهد مشـــارکت بینظیـــر مـــردم پـــای
صندوقهای رأی بودیم .مشارکتی که به طور حتم در
تمام بخشهای کشـــور تأثیرگـــذار خواهد بود .زنجیره
توســـعه دارای حلقهای اســـت که سیاســـت ،فرهنگ،
اجتمـــاع و اقتصـــاد آن را تشـــکیل میدهـــد و بـــرای
دســـتیابی به یک توسعه پایدار باید تمام این حلقهها
وجود داشته باشـــد .بنابراین حضور گسترده مردم در
حمیدمیرمعینی
کارشناس بازار سرمایه انتخابات بهعنوان یک حلقه مهم نقش بسیار مهمی
در تحقـــق توســـعه پایـــدار و شـــاخصهای اقتصادی
خواهد داشـــت .درصورتی که انتخاب اصلح صورت گیرد به طور قطع تکمیل
زیرســـاختهایی کـــه به رونق اقتصاد میانجامد با ســـرعت بیشـــتری صورت
میگیرد.
با مشـــارکتی که روز جمعه شـــاهد آن بودیم به طور قطع بازارهای مختلف از
جمله بازار ســـرمایه رویکرد مثبت تری از خود نشـــان خواهد داد و فعاالن این
بازار ازاین مشارکت استقبال خواهند کرد .دراین صورت نبود اطمینانی که طی
روزهـــای تبلیغات انتخابـــات درمیان فعاالن بازار وجود داشـــت از بین رفته و
ریسک بازار نیز به حداقل میرسد.
همـــواره فضای عمومی جامعه یکی از عوامـــل تأثیرگذار در بازارها بخصوص
بورس اســـت و همین شور و نشاطی که در میان تمام اقشار جامعه وجود دارد
عالمتهای مثبتی به بازار ارســـال میکند .بدین ترتیب قابل پیشبینی است
که در هفته آینده شاهد بورسی پررونقتر و با روند صعودی باشیم ،البته برای
اینکه بازار سرمایه به نقش و جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد باید نگاه
ویژهای به آن داشته باشیم و از آن حمایت کنیم.

