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یادداشت

سیالب نقدینگی روان است

نقدینگی در ســال جاری معادل 28 درصد رشد داشته است. بانک  مرکزی پس از سکوت 
چند ماهه آماری، گزارش های پولی و بانکی را تا آخر آذر ماه سال جاری منتشر کرد. براساس 
این آمار سهم پول در نقدینگی دوبرابر شبه پول شده است یعنی سهم »پول« از نقدینگی با 
ثبت رقم 1/ 16 درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده که این امر نشان می دهد 
سیالیت نقدینگی گسترده تر شده، به عبارت دیگر انباشت تورمی که در گذشته ایجاد شده 
اکنون به جریان افتاده که این رشد به صورت پول نمود عینی پیدا کرده است. نکته قابل توجه 
این است که شبه پول در حساب های بانکی انباشته شده اما پول نقدیندگی به شمار می آید که 

در جریان و آماده مبادله در بازارهای مالی است.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم پول در آذر ماه به رقم 363 هزار 
میلیارد تومان و سهم شبه پول به رقم 1899 هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین اساس 
رشد نقطه به نقطه پول در آذر ماه سال جاری 48/6 درصد و رشد نقطه به نقطه شبه پول در این 
زمان نصف پول و معادل 24/9 درصد گزارش شده است. باال بودن این نسبت نشان می دهد که 
سهم بیشتری از نقدینگی به شکل پول است که ضمن اینکه قابلیت انتقال در بازارهای مالی را 
دارد می تواند با انگیزه سفته بازی به دلیل حفظ ارزش دارایی، از تقاضای معامالتی عبور کرده و 
به بی ثباتی بازارها منجر شود. از منظر دیگر هرگاه سهم پول نسبت به نقدینگی روند صعودی 
داشته باشد، سیالیت این متغیر دور از انتظار نیست و این مسئله می تواند منجر به رشد سطح 

عمومی قیمت ها شود.
برپایه آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی، براساس رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 
که متاثر از تجدید ارزیابی و تســعیر نرخ ارز، تغییــر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش 
تسهیالت خارجی به وجود آمده است؛ اما پیش از این عمده دلیل رشد پایه پولی، با توجه به 

گزارش های کارشناسی افزایش بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی عنوان می شد.
پیش بینی ها نشان می دهد که سیر صعودی این نقدینگی با توجه به کسری بودجه همچنان 
تداوم داشته باشد زیرا دولت ناچار است تامین کسری بودجه را از محل ترازنامه بانک مرکزی 

با پول سازی جبران کند.
انتشار خبر روند افزایشی نقدینگی از یک سو و رشد قیمت دالر و خودرو در روزهای گذشته 
در کنار کسری بودجه سال آینده، افکار عمومی را با این نگرانی مواجه کرده است که رشد تورم 

در سال 99آیا شوک جدیدی را در قیمت ها بوجود می آورد؟
در این زمینه پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصی اش در اینستاگرام 
نوشته است که رشد نقدینگی می تواند به منزله رشد تورم تا نرخ 50 و حتی 60  درصد باشد. 
اما در نقطه مقابل لطفعلی بخشــی اقتصاددان، به شهروند می گوید: »از یک سو بحث رکود 
اقتصادی در کشــور مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم، دولت برای 
 سال 99 دولت یک بودجه انبساطی تدوین کرده است که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر 
را خنثی می کنند. اما نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای  سال 99 در 
نظر دارد، دست کم  گرفت، به این سبب که چنین مواردی منتهی به افزایش تورم می شوند. 
کاهش تورمی که در برخی ماه های  ســال جاری به سبب عمیق شدن رکود و کاهش قدرت 
خرید رخ نمود با چنین مواردی جبران خواهد شــد و اوج تورمی  سال جاری در  سال آتی نیز 

تجربه خواهد شد.«

مهناز اعتدالی
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چرا رصد نقدینگی مهم است؟
به  نقدینگی  سخت  تعریف  در  اقتصاد،  در 
می شود  گفته  شبه پولی  و  پول  مجموعه 
که اجماع آن کل اعتبار قابل معامله در یک 
تعریف  در  اما  می کند،  مشخص  را  اقتصاد 
اسکناس  و  سکه  به شکل  که  پولی  سهل تر 
در جیب  ها و خانه  ها و شبه پولی که به صورت 
نقدینگی  مجموع  بانک  هاست،  در  سپرده 
و  مسکوکات  اسکناس،  می کنند.  تعیین  را 
قابلیت  که  کوتاه مدتی  دیداری  سپرده  های 
نقدشوندگی فوری داشته و از سرعت گردش 
باالیی نیز برخوردارند، عنصر پول و یا عنصر 
اول نقدینگی بوده و درمقابل عنصر دوم و یا 
شبه پول را سپرده  های غیردیداری یا مدت دار، 
پس انداز و اسناد خزانه تشکیل می دهند که 
و  است  نیاز  زمان  به  آنها  کردن  نقد  برای 
به صورت لحظه ای نقد نمی شوند و یا نسبت به 
پول مطلوبیت کافی برای نقد شدن را ندارند. 
هندسی،  اشکال  همانند  نقدینگی  از طرفی 
طول و عرضی دارد که علم اقتصاد آن را حجم 
از  اهمیت هریک  و سرعت گردش می نامد. 
اینها زمانی درک می شود که بدانیم این دو 
مولفه، اثرگذار ترین مولفه  های اقتصاد کالن بر 

تورم و ایجاد آن است. به طوری که حجم نقدینگی در یک اقتصاد، در نسبت کل کاال  ها و خدمات 
تولیدشده، قرار دارد و درواقع این نسبت است که قیمت نهایی کاال و خدمات را مشخص می کند 
و با به هم خوردن تناسب آن تورم ایجاد خواهد شد. در طرف دیگر سرعت نقدینگی قرار دارد که 
در شرایط کاال و خدمات ثابت )تولید کاال و خدمات ثابت باشد( می تواند باعث افزایش تقاضا و 
درنهایت تورم شود. در کنار اصطالح نقدینگی معموال از اصطالحات دیگری مانند، خلق پول، 
پایه پولی، پول پرقدرت و... نیز نام برده می شود که برای درک هرچه بهتر آنها و پیش گشایش 

ورود به بحث، خواندن داستان معروف زیر خالی از لطف نیست.
در یک شهر توریستی در گوشه ای از دنیا درست هنگامی که همه بدهکارند و هریک برمبنای 
اعتبار و وام گیری  شان زندگی را می گذرانند و پولی در بساط هیچ کس نیست، ناگهان یک توریست 
بسیار ثروتمند وارد شهر می شود. او وارد تنها هتلی که در این شهر ساحلی است، می شود، اسکناس 

بومرنگ کسری بودجه، نقدینگی و تورم سهمگین

 پول مانند سیالبی است که براساس جذابیت بازارها به سمت آنها حرکت می کند. هر میزان که یک بازار جذابیت بیشتری داشته باشد، 
با ســرعت باالتر و حجم بیشتری نقدینگی را به سمت خود می کشد. همان طور که وقتی سیل روان شد، به اینکه با جاری شدن به سمت 
سطح پایین تر چه اتفاقی می افتد نمی اندیشــد، نقدینگی هم با سرنوشت بازارها کاری ندارد و تنها یک منطق را می شناسد؛ سود. با این 
اوصاف نقدینگی به خودی خود منفی یا مثبت نیست و بسته به بستری که در آن قرار دارد می تواند باعث آبادانی یا ویرانی شود. همان طور که 
افزایش نقدینگی در یک اقتصاد در حال رشد به رونق و افزایش تولید کمک می کند، در یک اقتصاد راکد و بیمار به تورم شدید و ورشکستگی 
کارخانه ها و کاهش تولید منجر می شــود. در دوســال اخیر به دلیل بسیاری از مشــکالت اقتصادی تبعات منفی نقدینگی جلوه های 
تمام عیاری داشــت، به طوری که همزمان با کوچک تر شدن اقتصاد، با افزایش 29 درصدی نقدینگی در بازه آذر 97 تا آذر 98 با آن مواجه 
بودیم. حال نیز با توجه به شــیوع کرونا و صعب شدن مسیرهای روبه بهبود در کوتاه مدت، الاقل در سال 99 نمی توان چشم انداز مثبتی از 
این مولفه اقتصادی داشت. در این گزارش ضمن ارائه مفهومی ساده از نقدینگی، به وضعیت این مولفه در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.
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100 یورویی را روی پیشخوان هتل گذاشته 
و برای بازدید از اتاق های هتل به طبقه باال 
می رود. صاحب هتل اسکناس 100 یورویی را 
برمی دارد و در این فاصله می رود و بدهی خود 
را به قصاب می پردازد. قصاب اسکناس 100 
دامداری  باعجله سراغ  و  برداشته  را  یورویی 
می پردازد.  او  به  را  خود  بدهی  و  می رود 
دامدار، اسکناس 100 یورویی را باشتاب برای 
خوراک  تامین کننده  به  بدهی اش  پرداخت 
دام که از او برای گوسفندانش یونجه و جو 
خرید ه، می دهد. یونجه فروش برای پرداخت 
به  را  یورویی   100 اسکناس  خود،  بدهی 
شهرداری برده و بابت عوارض ساخت و سازی 
حسابدار  می پردازد.  آن  به  داده،  انجام  که 
شهرداری اسکناس را باشتاب به هتل می آورد. 
زیرا شهرداری به صاحب هتل بدهکار بود و 
هنگامی که چند کارمند و بازرس از پایتخت 
به شهرداری این شهر آمده بودند، یک شب در 
این هتل اقامت داشتند. حاال دوباره هتل دار 
در  دارد.  خود  پیشخوان  روی  را  اسکناس 
بازدید  از  ثروتمند پس  توریست  این هنگام 
 100 اسکناس  و  برمی گردد  هتل  اتاق  های 
یورویی خود را برداشته و می گوید از اتاق  ها 
خوشم نیامد و شهر را ترک می کند. در این 
پروسه هیچ کس صاحب پول نشده است ولی 
رونقی  شهر  اشتغال  و  اقتصاد  در  به هرحال 
به وجود آمده و همه شهروندان بدهی هایشان 
را پرداخته و تسویه حساب کرده اند و… ؛ این 

است تعریف ساده اقتصاد.
براساس روایت پولی باال از یک شهر یا کشور 
یورو   100 آن  که  دریافت  می توان  فرضی 
میزان عنصر اول نقدینگی یعنی حجم پول 
بوده و از شبه پول موجود در بانک  ها سخنی 
به میان نیامده است. در ادامه دست به دست 
شدن این پول حاکی از سرعت نقدینگی یا 
اهالی  بین  بوده که  فزاینده  به نحوی ضریب 
شهر چرخیده است. در این روایت فرضی اگر 
حجم پول با کاال و خدمات )همان قصاب و 
شهردار و...( در تناسب نبود، چرخه گفته شده 
قبل از رسیدن پول به توریست یا قطع می شد 
که منجر به رکود و باال رفتن بدهی  ها و نکول 
اعتبارات می شد و یا به قدری حجم و سرعت 
نقدینگی باال می رفت که دیگر بیشتر از آنکه 
در اقتصاد عرضه کاال و خدمات باشد، تقاضای 
ناشی از افزایش نقدینگی جوالن می داد که 

درنهایت این امر خالق تورم می شد.

را  نقدینگی  رکورد های  روحانی  دولت    

جابه جا کرد
نقدینگی یک متغیر اسمی در اقتصاد است و این متغیر ها همواره درحال افزایش هستند. از سوی 
دیگر وقتی نقدینگی افزایش بیابد پس از آن کار چندانی درباره حجم آن نمی توان کرد و تنها 
دولت و بانک مرکزی می توانند برای هدایت و مدیریت ایجاد نقدینگی در آینده برنامه ریزی کنند. 
نقدینگی به دو شکل افزایش می یابد؛ یکی افزایش پایه پولی که از طریق چاپ پول و توسط بانک 
مرکزی اتفاق می افتد و دیگری ضریب فزاینده پولی که میزان افزایش حجم پول براساس فعالیت 
بانک  ها را نشان می دهد و مشخص می کند به ازای هر واحد پایه پولی چه میزان حجم پول بیشتر 
شده است. درمقابل کمبود نقدینگی زمانی ایجاد می شود که به هردلیل ازجمله سیاستگذاری 
نادرست، واردات و... جذابیت بازار های تولیدی برای سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سیاست  های 
پولی متناسب با رشد تولید تنظیم نشود. آمار ها نشان می دهد طی دهه  های گذشته متوسط 
رشد نقدینگی ساالنه 27 درصد بوده است، به طوری که در دولت  های سازندگی، اصالحات، 
احمدی نژاد و روحانی به ترتیب شاهد؛ 520، 411، 400 و 530 درصد افزایش نقدینگی بوده ایم. 
همان طور که مشخص است دولت روحانی هرچند در سال  های اول با مدیریت بهتر، رویکرد 
قوی تری در کنترل و هدایت نقدینگی داشت، اما درنهایت ضعیف ترین عملکرد را به نام خود 

ثبت کرد.
چند عاملی که ریشه  های افزایش نقدینگی در دولت فعلی و سرعت گرفتن آن بود، عبارت است 

از
1. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک  ها )دولت به دلیل کسری بودجه ناچار به 
استقراض از بانک مرکزی است و همین عامل به خلق پول منجر شده و نمونه آن کسری 32 

درصدی دولت در سال 96 است.(
2. افزایش بدهی بانک  ها به بانک مرکزی و استقراض از آن )با بحرانی شدن نظام بانکی و کسری 
بانک ها، آنها برای ادامه فعالیت نیاز به تزریق پول از طرف بانک مرکزی پیدا کردند و نمونه آن 
افزایش مطالبات غیرجاری و جاری سیستم بانکی و یا ورشکستی تعدادی از موسسات مالی و 

درنهایت چاپ پول توسط بانک مرکزی برای پرداخت بدهی آنهاست.(

  رشد سیل آسای نقدینگی در سال 97 و 98
تغییر و تحول در حوزه نظام  های پرداخت و بانکداری الکترونیک و افزایش تعداد و نقش بانک  ها 
در اقتصاد قطعا در 20 سال گذشته تاثیر زیادی در افزایش سهم ضریب فزاینده )فعالیت  های 
سیستم بانکی و خلق پول توسط این سیستم( و کاهش سهم پایه پولی )خلق پول توسط بانک 
مرکزی( از نقدینگی داشته است؛ اما به طور مشخص از سال 92 سیاستگذار پولی سیاست رشد 
افزایش نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده را در دستور کار قرار داد و البته هرچند این 
سیاست نتوانست به اهداف خود برسد و رشد پایه پولی به شکل دیگری که همان رشد بدهی 
بانک  ها به بانک مرکزی بود، افزایش یافت، اما آمار و ارقام نشان می دهد؛ در طول دهه 70 به طور 
متوسط سهم پایه پولی از نقدینگی بین 30 تا 40 درصد بوده و این نسبت به دهه 80 در دامنه 
20 تا 30 درصد قرار می گیرد. اما با تغییر رویکرد در سال 92 نسبت پایه پولی به نقدینگی 
به 17 درصد کاهش می یابد و این کاهش تا آذرماه سال 97 ادامه یافته و در پایان این ماه 
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به 13.8درصد می رسد. اما در ادامه و منتهی 
به آذر 98 براساس آخرین آمار اعالم شده از 
معادل  پولی  پایه  بانک مرکزی حجم  سوی 
314 هزار و 260 میلیاردتومان بوده که نه تنها 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 28/3 درصد 
رشد داشته بلکه نسبت پایه پولی به نقدینگی 
را با ثبت14.2 پس از چند سال روند کاهشی، 

افزایش داده است.
سـال  های  در  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار 
ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی به این  
بخش توجه ویژ ه ای شده است؛ به طوری که 
سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از تجربیات 
از  دولت  برداشت  گرفتند  تصمیم  گذشته 
خزانه بانک مرکزی را محدود و حتی ممنوع 
کنند تا رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه ضریب 
فزاینده پولی اتفاق بیفتد و پایه پولی سهم 
اندکی در نقدینگی داشته باشد. همین موضوع 
به انضباط بازار پول انجامید و افزایش تورم 
جای خود را به کاهش این شاخص داد. ضمن 
اینکه نوسانات در بازار های واسطه ای به حداقل 
رسید تا ثبات قابل توجهی در بازار های ارز، طال 
و مسکن ایجاد شود. در سال  های اخیر اما این 
موضوع در دولت به فراموشی سپرده شد و در 
جریان اختصاص بیش از 30هزار میلیاردتومان 
به موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت به 
سپرده گذاران آنها به اوج خود رسید و دولت 
این مبلغ را از بانک مرکزی استقراض کرد تا 
عمال پول بدون پشتوانه چاپ کرده باشد. این 

موضوع به آشفتگی در بازار پول دامن زد و در همان سال بود که تحرک در بازار های طال و ارز نیز 
آغاز شد. هرچند زمزمه  های سیاسی در زمینه خروج آمریکا از برجام از همان اواخر سال 1396 
به گوش رسید و جرقه  هایی را در بازار ارز روشن کرد، اما زمینه موجود در حوزه نقدینگی موجب 
شــد بالفاصله آتش بزرگی به دامن ثبات اقتصادی بیفتد و با ملتهب کردن بازار ارز، قیمت  ها 
رو به افزایش بگذارد. درواقع افزایش جابه جایی نقدینگی در بازار ها موجب شد همه بازار ها با موج 

افزایش قیمت مواجه شوند.

  فرصتی که به تهدید تبدیل شد
همان طور که اشاره شد، افزایش نقدینگی فی نفسه یک تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی شود و 
سایر متغیر های اقتصادی هستند که به آن معنا می دهند. رشد نقدینگی درصورت مدیریت 
صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در 
زمان صحیح انجام شود، به بزرگ تر شدن اقتصادی منتهی می شود. درمقابل اگر آهنگ افزایش 
نقدینگی از تولید ناخالص ملی پیشی بگیرد، یعنی  بخشی از این نقدینگی ایجادشده صرف 
فعالیت  های مولد نشده و قطعا نتایج تورمی آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد. براساس آمار، روند 
نسبتا آرام قیمت در بازه زمانی 92 تا اوایل 96 همراه با باال بودن تولید ناخالص داخلی از میزان 
نقدینگی بوده است که با سنگین تر شدن کفه این ترازو به نفع نقدینگی در سال 96، اقتصاد 
متحمل تبعاتی شد که در قسمت قبل ذکر آن رفت. این روند در سال 97 و 98 نیز ادامه پیدا 
کرده و موجب عقب ماندگی بیشتر تولید ناخالص داخلی از نقدینگی شده است. درواقع اقتصاد 
ایران امروز با مازاد نقدینگی در نسبت با تولید قرار دارد و تنها راه حل آن رونق تولید و هدایت 

این نقدینگی  ها به سمت تولید از طریق سیاستگذاری  های صحیح است.

  کرونا و افزایش نقدینگی در این روز ها
سوای ضعف  های مدیریت پول و نقدینگی در کشور ما، اخیرا ویروس کرونا با تبعات اقتصادی 
خود به جان مولفه  های اقتصادی افتاده است. با فرصتی که به ناچار به بدهکاران بابت بازپرداخت 
تسهیالت شان داده شد )یکی از مصادیق محو پول(، احتماال موتور خلق نقدینگی شتاب بیشتری 
خواهد داشت، از سویی واردات  بخش خصوصی )و نیازمند به ضمانتنامه گمرکی( و سایر مصادیقی 
که »کارمزد« برای نظام بانکی می آفرینند نیز کاهش یافته و دیگر مصادیق محو نقدینگی نیز 
ادامه در صفحه 25
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براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال 2019 معادل 2.3 درصد برآورد شده و 
انتظار می رود این نرخ در سال 2020 به 5/ 2 درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال 2019 
حدود 0.3 درصد تخمین زده شــده که طبق پیش بینی ها تا سال 2020 به بیش از 5 درصد خواهد 
رسید. ارزیابی ها نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال 2019، طی یک دهه اخیر 

در پایین ترین سطح خود قرار داشته است.
مطابق با پیش بینی های سازمان ملل که از ســوی »معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران« منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 نیز 
منفی 1/ 7 درصد برآورد شده که با توجه به پیش بینی ها، طی سال های 2020 و 2021، ضمن منفی 
بودن، بهبود جزئی را شاهد خواهد بود. در این مطلب، گزارش سازمان ملل متحد از چشم انداز اقتصاد 

جهان و ایران در سال 2020 مورد بررسی قرار گرفته است.

چشم انداز ایران
طبق گزارش سازمان ملل، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال 2020 با توجه به تاثیر کاهش 

قیمت نفت و تحریم های ایاالت متحده آمریکا، منقبض تر شود.
تولید ناخالص داخلی ایران در ســال 2019 حدود 1/ 7 درصد کاهش یافتــه که در ادامه افت 2 
درصدی تولید ناخالص داخلی آن در ســال 2018 است. جاری شدن سیل های ویرانگر، بازگرداندن 
تحریم ها توسط ایاالت متحده آمریکا و افزایش تنش ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه 
کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شــده است. ســرمایه گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی 
در میان ناآرامی های اجتماعی با کاهش بیشــتری همراه شده اســت. با اینکه در حال حاضر دولت 
هزینه های خود را برای رفع چالش های ناشــی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی 
ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می کشد. کمبود شدید تنوع اقتصاد ایران، همچنان چشم انداز 
اقتصادی کشور را مبهم می سازد. با این وجود طبق پیش بینی ها انتظار می رود رشد اقتصادی ایران 
در ســال های 2020 و 2021 کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم های منفی 7/ 2 درصد و منفی 2/ 1 

درصد برسد.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم ســاالنه در سال 2019 در ایران و بسیاری کشورها از جمله 
آرژانتین، ســودان جنوبی، بولیوی و ونزوئال که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کالن 
مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال های 2020 و 2021 پیش بینی می شود نرخ تورم ایران تا 

حدودی کاهش یابد.
مالیات ها و مقررات زیست محیطی که برای 
جلوگیری از اســتفاده از سوخت های فسیلی 
طراحی شده اند ممکن اســت، حداقل در یک 
دوره انتقال، منجر به هزینه های باالتر کاالهای 
ضروری مانند موادغذایی و سیستم گرمایشی 
شوند. از آنجا که این کاالهای اساسی نمایانگر 
بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، 
تغییر انرژی اثــرات مهمی بر فقــر و نابرابری 
خواهد داشــت. یکی از مثال های این گزارش 
در ایــن زمینه مربوط به اعتراضات گســترده 
مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت 
و کاهش یارانه ســوخت در ایران و کشورهای 
دیگر از جمله اکوادور، فرانســه و سودان است 
که نشانگر جنبه های سیاسی- اقتصادی چنین 
اقداماتی است. با این حال نمونه های بی شماری 
از اقدامات موفقیت آمیــز اصالحات نیز وجود 
داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه 
کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز 
نشان می دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه 
انرژی، باید به گونه ای طراحی شــود که با توجه 
به پیامدها و تاثیر آن بــر نابرابری، در صنایع و 
شهروندان آســیب دیده، از پذیرش کافی هم 

برخوردار باشد.
براســاس برآوردهای ســازمان ملل انتظار 
می رود نــرخ بیکاری در ایران در ســال 2019 
با افزایش قابل توجهی نســبت به سال 2018 

پیش  بینی سازمان ملل متحد از
 اقتصاد جهان و ایران
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مواجه باشــد و به 8/ 12 درصد برسد. حدود 35 
درصد جوانان ایران )در ســن 20 تا 34 سال( نه 
در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری 
هستند؛ این نرخ برای مردان حدود 10 درصد و 

برای زنان حدود 60 درصد است.

چشم انداز جهان
به منظور دســتیابی به اهداف توسعه پایدار 
2030، نیاز بــه اقتصاد جهانی پویــا و فراگیر 
وجود دارد. در میان درگیری های تجاری مداوم 
و نااطمینانی های سیاســی گســترده، اقتصاد 
جهان طی ســال های اخیر با افول گســترده و 
قابل توجهی روبه رو بوده اســت. این امر ممکن 
اســت مانع تالش ها برای کاهــش فقر، ایجاد 
شغل مناسب، افزایش دسترسی به انرژی پاک 
و مقرون به صرفه و دســتیابی بسیاری از سایر 
اهداف توســعه پایدار شود. رشد تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال 2019 معادل 3/ 2 درصد 
کاهش یافته کــه پایین ترین نرخ پس از بحران 
مالی جهان در ســال 2009-2008 است. این 
کاهش رشــد همزمان با افزایش نارضایتی ها 
از کیفیت اجتماعی و محیط زیســتی رشــد 
اقتصادی، فراگیر شــدن نابرابری هــا و بحران 
شدید شــرایط جوی همراه بوده است. با وجود 
آرام تر شدن تنش های تجاری جهان در برخی 
جبهه ها، با توجه به اینکــه هنوز عوامل مهمی 
که این درگیری ها را به وجــود آورده به صورت 

اساسی حل نشده، پتانسیل برگشتن به اوضاع قبلی همچنان وجود دارد. با فرض اینکه این مشکالت 
بالقوه حل نشــود، برای سال 2020 افزایش جزئی در رشــد اقتصاد جهانی تا 5/ 2 درصد پیش بینی 
می شود؛ اگرچه که نااطمینانی های سیاسی همچنان بر برنامه های سرمایه گذاری اثرگذار خواهد بود.

ارزیابی ها نشان می دهد افزایش تعرفه ها و ماه ها نوسان بین افزایش و عدم افزایش تنش های تجاری 
جهان، نااطمینانی های سیاسی را بیشــتر کرده است و سرمایه گذاری را به طور قابل توجهی محدود 
کرده و رشد تجارت جهانی را تا سطح 3/ 0 درصد در سال 2019 کاهش داده که کمترین سطح طی 
دهه گذشته است. تجارت بین ایاالت متحده آمریکا و چین کاهش یافته که اختالالت چشمگیری را 
برای زنجیره های تامین بین المللی ایجاد کرده است. در این میان بخش های خودرو و الکترونیک که 

شبکه های تولیدی بین کشوری گسترده ای دارند، ضربه سختی خورده اند.
طبق پیش بینی ها، اقتصاد جهانی گرفتار خطراتی است که ثبات مالی را تهدید می کند. در میان 
شرایط پولی انبساطی طوالنی مدت در اقتصادهای توسعه یافته و رشد سریع اعتباری در اقتصادهای 
نوظهور، سطوح باالیی از بدهی فراگیر شده است. افزایش سطح بدهی نه تنها ریسک های مالی را در 
پی دارد بلکه مقاومت اقتصاد به شــوک ها را نیز کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد شکنندگی و 
در مواردی وخامت بیشتر فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین سیاست های پولی بسیار سنگین 
برای تحریم سرمایه گذاری ناکافی هستند. بخش عمده ای از بدهی جهانی تجمیع شده اخیر به جای 
افزایش ظرفیت بهره وری به دارایی های مالی تزریق شــده که نارضایتی را بین بخش مالی و فعالیت 
اقتصاد واقعی به وجود آورده اســت. وابستگی زیاد به سیاست پولی نه تنها برای احیای رشد ناکافی 
است، بلکه هزینه های قابل توجهی را به همراه دارد که از جمله آنها می توان به تشدید خطرات ثبات 
مالی اشــاره کرد. پایین بودن نرخ های بهره جهانی و کفایت نقدینگی، در کاهش ریسک ها، افزایش 

قیمت دارایی ها و تحریک رشد بدهی جهانی تاثیرگذار بوده است.
افزایش جزئی در پیش بینی رشــد اقتصاد جهان در ســال 2020 منوط به این فرض اســت که 
ریسک های مختلفی که در کمین هستند، اتفاق نمی افتند- تنش های تجاری و تعرفه ها بیش از این 
شــدت نمی یابد؛ برگزیت با چارچوبی شفاف برای ارتباط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا منعقد شده؛ 
چالش  های جغرافیایی افزایش نمی یابد؛ ریســک های ثبات مالی تحت کنترل هستند و شوک های 
جوی مصیبت بار اتفاق نمی افتد. حتی یک انحراف کوچک از هر یک از این فرضیات می تواند رشــد 
اقتصادی جهان در سال 2020 را کندتر کند. به عنوان مثال، تشدید تنش های تجاری که باعث شود 
بنگاه های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و آسیای شــرقی تنها یک درصد از سرمایه گذاری را 
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از افراد، پیشرفت به سمت ســطح زندگی باالتر متوقف شده است. امروزه در یک سوم کشورهای در 
حال توسعه وابسته به کاالهای اساسی )دارای 870 میلیون نفر جمعیت( متوسط درآمد واقعی نسبت 

به سال 2014 کمتر است.
ریسک های مرتبط با بحران آب و هوایی هم برای بسیاری از کشورها به یک چالش روزافزون تبدیل 
شــده است و اقدامات اقلیمی باید جزئی جدایی ناپذیر از هرگونه بسته سیاست گذاری باشد. تنها راه 
قطع ارتباط بین انتشــار گازهای گلخانه ای و فعالیت اقتصادی، تغییر ترکیب انرژی است. مقابله با 

گرمایش جهانی نیازمند یک اراده سیاسی قوی و استقرار کامل همه ابزارهای سیاسی موجود است.
ریســک های اقلیمی همچنان دســت کم گرفته می شــوند و تصمیمات با دید کوتاه مدت را که 
سرمایه گذاری در دارایی های با کربن زیاد را توسعه می دهد، تشویق می کند. انتقال به جهانی که روی 

به آینده موکول کنند، می تواند پیش بینی رشد 
تجارت جهانی را از 3/ 2 به 6/ 0 درصد و رشــد 
تولید ناخالص داخلی را از 5/ 2 به 8/ 1 درصد در 

سال 2020 کاهش دهد.
رکود اقتصادی در هند، تعمیق رکود اقتصادی 
ایران و بــروز بحران های مالی و مشــکل تراز 
پرداخت ها در پاکســتان، چشم انداز اقتصادی 
کشورهای کوچک منطقه را که در تالش برای 
ثابت نگه داشــتن نرخ رشــد خود در جهانی با 
چالش روزافزون هســتند، تحت تاثیر قرار داده 

است.
بســیاری از چالش های مربوط به توســعه، 
ماهیتی جهانی دارند و نمی توانند به میزان کافی 
تنها توسط سیاست های ساختاری داخلی مورد 
رســیدگی قرار گیرند. سیاست های ملی باید با 
همکاری بین المللی موثرتر، تکمیل شــوند تا 
به اهداف مشــترک، به خصوص در حوزه های 
تغییرات اقلیمی، تجــارت بین المللی و تامین 
مالی، دست یابند. همزمان با انتقال توازن اقتصاد 
جهــان از اتحادیه اروپــا، ایاالت متحده آمریکا 
و سایر کشــورهای توسعه یافته به سمت چین، 
هند و سایر کشــورهای درحال توسعه، قدرت 
تصمیم گیری اقتصاد جهانی نیز در حال انتقال 

خواهد بود.
با اینکه تولید ناخالص داخلی معیاری است 
که برای ارزیابی رونق و عملکرد اقتصادی بیش 
از هر معیار دیگری مورد استفاده قرار گرفته، اما 
این شاخص در ارتباط با چگونگی توزیع درآمد 
کشــور، اثر فعالیت اقتصادی بر منابع طبیعی و 
محیط زیســت، کیفیت زندگی مردم به لحاظ 
تحصیالت، ســالمت یا امنیت شخصی، هیچ 
اطالعاتی را ارائه نمی دهد. هم راستا با بسیاری از 
ابعاد، رفاه جهانی از سطوح مورد هدف کمتر شده 
است. درگیری های مرگبار ادامه دارد، بحران آب 
و هوایی عمیق تر شده، تعداد افرادی که از ناامنی 
غذایی و سوءتغذیه رنج می برند در حال افزایش 
اســت و این درک وجود دارد که نابرابری های 
درآمدی، تحصیلی، سالمتی و فرصت ها، باعث 

تبعیض شدید اجتماعی می شود.
پیش بینی می شــود ســرانه تولید ناخالص 
داخلی در ســال 2020 معادل 5/ 1 درصد رشد 
کند. سناریوی پایه، شتاب متوسطی را در رشد 
تولید ناخالص داخلی در بســیاری از مناطق در 
حال توســعه پیش بینی می کند؛ به طوری که 
انتظار می رود شــرق آفریقا و شرق آسیا به رشد 
درآمد سریع خود ادامه دهد. اگرچه که یکی از 
هر 5 کشور جهان با کاهش یا عدم تغییر سرانه 
درآمد مواجه خواهد بود و از قبل، برای بسیاری 
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کربن قیمت گذاری می کند و افراد تولیدکننده 
آلودگی هــا، مســوولیت ســهم هزینه هــای 
زیســت محیطی مربوط به فعالیت های شان را 
تقبل می کنند، آسیب پذیری های گسترده ای 
را در میــان دارندگان دارایی هــای با کربن باال 
ایجاد می کنــد. این امر بســیاری از دولت ها و 
ســرمایه گذاران را در معرض زیان ناگهانی و از 
دست دادن ارزش دارایی ها قرار می دهد. به طور 
گســترده تر، فقدان دید بلندمدت، دستیابی به 
اهداف زیســت محیطی را بسیار دشوار ساخته 

است.
از سوی دیگر، سهم جمعیتی که در فقر شدید 
زندگــی می کنند طی چند دهــه اخیر به طور 
مداوم بــا کاهش قابل توجهی همــراه بوده که 
عمدتا ناشــی از تجربیات موفق در چین و هند 

است. اگرچه این پیشــرفت در جهان کسب شده، اما تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند 
در برخی از کشورهای آفریقایی در جنوب صحرای آفریقا و در بخش هایی از آمریکای التین و دریای 
کارائیب و غرب آسیا، افزایش یافته است. پیشرفت پایدار به سمت کاهش فقر هم به تقویت چشمگیر 
رشد بهره وری و هم به تحکیم تعهدات برای مقابله با سطوح باالی نابرابری، نیاز دارد. در غیاب کاهش 
شدید نابرابری، از بین بردن فقر در کشــورهای غیر از کمتر توسعه یافته آفریقا به نرخ ساالنه درآمد 
ســرانه حدود 7/ 8 درصدی نیاز دارد که در مقایسه با نرخ ناکافی 5/ 0 درصدی آن طی دهه گذشته، 

اختالف زیادی دارد.
انتقال به سمت یک ترکیب انرژی پاک تر این پتانسیل را دارد که نه تنها مزایای زیست محیطی بلکه 
منافع اقتصادی بسیاری از کشورها را موجب شود. به عنوان مثال واردکنندگان سوخت های فسیلی از 
توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر داخلی منتفع می شوند که منجر به حفظ امنیت انرژی و تعادل خارجی 
می شــود. در همین حین، برخی کشورها با تقاضای باال برای منابع مورد استفاده در فناوری های کم 
کربن از جمله فلزات و مواد مورد نیاز برای سیســتم های انرژی تجدیدپذیر، ساختمان های کارآمد و 
اشکال جدید حمل ونقل روبه رو هستند. نهایتا، این انتقال منجر به ارزش گذاری باالتر منابع طبیعی 
مانند خورشید، باد و آبراه ها خواهد شد و حمایت از حفاظت و گسترش جنگل ها به عنوان از بین برنده 

کربن افزایش خواهد یافت.
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رئیس شورای ملی زعفران گفت: براساس 
مطالعــات انجــام گرفته کمتــر از 6 درصد 
زعفران کشور با بسته بندی زیر 10 گرم برای 
مصرف در خرده فروشــی ها و با هدف گذاری 
دسترســی برای مصرف کننده نهایی، صادر 
شــده و متقابال 94 درصد دیگر صادرات این 
محصول، در بسته بندی های باالی 30 گرم تا 

نیم کیلو و حتی یک کیلویی بوده است.
»محسن احتشــام« در نشســت مجمع 
عمومی ساالنه شــورای ملی زعفران در اتاق 
مشهد با اشاره به روند تولید زعفران در کشور 
طی سال های اخیر اظهار کرد: طی سال 97، 
382 تن زعفران از ســطح زیر کشــت 111 
هزار هکتاری در کشور تولید شد که خراسان 
رضــوی با دارا بودن 87 هــزار هکتار و تولید 
304.4 تن مقام اول را کســب نمــود. رتبه 
بعدی نیز در اختیار خراسان جنوبی با سطح 
کشــت 15 هزار و 800 هکتار و 56 تن تولید 
بود. به طــور کلی، 92.5 درصد تولید زعفران 
کشــور در این دو استان انجام می گیرد و 22 
استان دیگر نیز مجموعا 8هزار و 231 هکتار 
سطح زیر کشت و حدود 22 تن تولید زعفران 

دارند.
وی ادامــه داد: در ســال 97 از مجمــوع 
زعفران تولیدی کشــور، 279 هــزار و 343 
کیلوگرم آن بــه ارزش 350 میلیون و 767 
هزار دالر صادر شــد. این آمار در مقایســه با 
ســال 96  که در آن 224.4 تــن صادرات به 
ارزش 309 میلیــون و 300 هزار دالر انجام 
گرفتــه، از نظر وزنی 24.5 و از نظر ارزشــی 

13.4 درصد افزایش را نشان می دهد.
احتشــام با اشــاره به عدم رشــد مناسب 
قیمت صادراتی زعفران به تناســب با ارزش 
وزنی این محصول در سال 97 نسبت به 96 ، 
گفت: علت این مسئله چند برابر شدن نرخ ارز 

در سال 97 ، اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه آن در سامانه نیما با قیمتی پایین تر 
از بهای ارز بازار بود. نتیجه این سیاست ها، ظهور صادرکنندگانی است که پیش تر در این بخش 
فعالیت نداشته و تصمیمی هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شان ندارند. پدیده قاچاق 
زعفران و عرضه آن توسط قاچاقچیان و صادرکنندگان بدون سابقه نیز موجب کاهش 50 الی 60 

درصد قیمت محصول در سال 97 شد.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از زعفران در کشورهای هدف صادرات در اوزان کمتری که 

قابلیت عرضه در سبد کاالیی مصرف کنندگان نهایی را دارد، بسته بندی مجدد می شود.
وی اضافه کرد: همچنین این شــرایط نشان می دهد، هنوز بازار 46 کشور هدف صادرات برای 
توســعه و افزایش صادرات و حتی توســعه فرهنگ مصرف دارای ظرفیت و قابلیت های فراوانی 
هســتند که به دالیلی مانند هزینه های ســنگین بازاریابی و تبلیغات، حمل و نقل و بیمه برای 
بســته بندی های ریز، تعهد بازگشــت ارز حاصل از صادرات و رقابت های منفی صادرکنندگان 

ایرانی نوظهور، صادرات ما به این کشورها اندک بوده است.

*ضرورت حمایت سازمان های ذی ربط در هزینه های حمل و نقل و بسته بندی
رئیس شــورای ملی زعفران همچنین در مورد ثبت جهانــی برند ملی زعفران بیان کرد: ثبت 
جهانی نیازمند صرف هزینه اســت. ما طرح جامع زعفران را در شــهریور ماه تدوین کردیم که 
بودجه ای به آن اختصاص نیافت. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتباری برای این منظور در 
اختیار ندارد. به همین جهت پیشنهاد شــد نیم درصد از درآمد حاصل از صادرات زعفران را که 
صادرکنندگان از خریدار خارجی دریافت می کنند، صرف هزینه ثبت و توسعه بازار این محصول 

شود.
وی یادآور شــد: در مورد بسته بندی نیز الزم اســت تا وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و جهاد کشــاورزی و همچنین سایر سازمان های ذی ربط؛ بخشــی از هزینه های حمل و نقل و 
بسته بندی را به صورت یارانه در اختیار صادرکننده قرار دهند چون واقعا هزینه های این مسائل 

به قدری است که قابلیت رقابت را از ما می گیرد.
احتشــام خاطرنشان کرد: متاسفانه با این سود تســهیالت بانکی گران و شرایط حمل و نقل، 

صادرکننده ایرانی در رقابت با رقبای خارجی خود ناتوان است.

تمرکز بر تولید زعفران موجب کاهش فقر شده و ثروت آفرینی را به دنبال دارد
رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: تمرکز بر محصوالت کشاورزی تجاری مانند زعفران از 
ابزارهای مناسب برای مواجهه سریع تر با کمبود درآمد کشاورزان به دلیل تاثیر اقتصادی آن در 
حلقه های مختلف زنجیره کسب و کار است. سرمایه گذاری ملی در توسعه محصوالت کشاورزی 
تجاری مانند زعفران، در بلندمدت بیــش از تاثیرگذاری که بر کاهش فقر دارد، خلق ثروت را به 

صورت منطقه ای و پایدار موجب می گردد.
احتشــام تصریح کرد: بررسی های میدانی بر روی زعفران ایران نشان می دهد، علی رغم اینکه 
زنجیره تولید آن در ایران توسعه یافته نیست اما تاثیر بسزایی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 

رئیس شورای ملی زعفران:

94 درصد صادرات زعفران،
 عمده فروشی بوده است
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بر جوامع درگیــر در آن دارد و توســعه این 
زنجیره می تواند بهبود شــرایط موجود را رقم 
بزنــد و در عین حال تاثیر مثبتــی بر اقتصاد 

استان و کشور نیز بگذارد.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین بررســی 
یافته های مطالعاتی ما نشان می دهد علی رغم 
ســهم باالی تولید زعفران در ایران بهره وری 
منابع، کمیــت و کیفیت تولید در ایران بهینه 
نیســت و عمده ارزش صادرات زعفران ایران 
نصیب واسطه های تجارت بین المللی زعفران 
در خارج از کشــور می گردد. همچنین عدم 
حضور برند ملــی زعفران ایــران و برندهای 
صادرکننــدگان ایرانــی در بازارهای جهانی 
باعث عدم شــناخت کافی مصرف کنندگان 
نهایی و مراکز خرده فروشی از زعفران خالص 
و نــاب ایرانــی و مهم تر از آن عدم شــناخت 
صحیح صادرکنندگان ایرانی از خواسته های 

مشتریان می شود.
رئیس شــورای ملی زعفران افزود: در کنار 
این موارد؛ ســهم محصوالت تولید شــده از 
زعفــران در صنایع دارویی و غذایی کشــور 
ما ناچیــز بوده و عمدتا بــه پودرهای کیک و 
ژله زعفرانی، چای زعفرانــی و... محدود می 
شــود و ارزش افزوده ناشــی از آن نیز مغفول 
مانده است. ســاختار حاکم بر زعفران ایران 
موجب شــده تا عمده تولید، ارزش اقتصادی 
و قدرت در حلقه هــای انتهایی زنجیره ارزش 
آن متمرکز شود. این در حالی است که فعاالن 
داخلی کمترین حضور را در حلقه های مذکور 

دارند.

*بی توجهی به بازار زعفران، کاهش قیمت آن را در پی داشته است
در ادامه این نشســت فرشــید منوچهري، دبیر شورای ملی زعفران با اشــاره به اینکه شاید 
اســتراتژی ما در مورد این محصول اشــتباه بوده اظهار کرد: ممکن بود اگــر هزینه های تولید 
زعفران را برای صادرات آن صرف می کردیم، بیشــتر به نتیجه می رسیدیم چرا که توسعه بازار، 
ارتقای ظرفیت ها در بخش کشت را به همراه دارد. وقتی که به بازار به دلیل مشکالت ارزی توجه 
الزم نمی شود، نتیجه کاهش قیمت زعفران خواهد بود. این مسئله لطمه ای به بخش کشاورزی 

ما وارد می آورد که به هیچ عنوان خوشایند نیست.
وی ادامــه داد: برخی کاالها مانند چای هند و جنســینگ کره، منشــا تولید انحصاری دارند 
و از عالمت تجاری بین المللی برخوردار هســتند. این عالمت جغرافیایــی )صرف نظر از اینکه 
یک محصول درجه یک یا 3 باشــد(، برای آن لحاظ می شود. ما نیز سال گذشته براساس دستور 
هیات رئیســه شورای ملی زعفران و مجمع آن اقدام به ثبت عالمت جغرافیایی و نشان ملی برای 
محصول زعفران کردیم که تحت عنوان »زعفران ایران« شــناخته شــد. با این حال باید توجه 

داشت هزینه ثبت بین المللی برای یک برند بسیار سنگین است.
منوچهری خاطرنشان کرد: شــورای ملی زعفران نیز مجموعه ای غیرانتفاعی است که منابع 
مالی محدودی در اختیار دارد و در حال حاضر نیز با کمک های برخی اعضا، فعالیت این تشــکل 

ادامه یافته است و به همین جهت امکان ثبت بین المللی عالمت تجاری برای ما فراهم نیست.
دبیر شورای ملی زعفران بیان کرد: هزینه این کار برای هر کشور 10 میلیون تومان برآورد می 
شــود و اگر بخواهیم در 50 کشــور این برند را ثبت کنیم، باید 500 میلیون تومان هزینه کنیم. 
همچنین این کار در اروپا نیز هزینه ای حدود 300 میلیون تومان نیاز دارد. البته سازمان توسعه 

تجارت به ما قول هایی داده اما آن ها نیز درگیر مشکالت خود هستند.
وی در خصوص تالش های شــورای ملی زعفران برای دریافت تفویــض اختیارات از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: نامه این درخواست به هیات دولت ارسال و درخواست شده تا 
اختیارات الزم به شــورای ملی زعفران تفویض شود و پیگیر این مسئله نیز هستیم. همچنین به 
دنبال تدوین آیین نامه نحوه اعطای مجوز نشان ملی زعفران به صادرکنندگان برای استفاده در 

صادرات محصوالت خویش به عنوان برند ملی هستیم.
منوچهری اضافه کرد: مســئله دیگری که جزو پیشنهادات ماســت، کاهش تعرفه صادرات 
به هند و چین اســت. متاســفانه ما در حال از دست دادن بازار این دو کشــور هستیم. در واقع 
کشــورهایی که امکان حمل قاچاق بــه آن وجود دارد، در حال گرفتن بازار ما هســتند. برخی 
همسایگان ما از جمله افغانستان بخش عمده ای از زعفران خود را به هند و چین صادر می کنند. 
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشــکالت ما این اســت که محلی برای استقرار شورا در اختیار 
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نداریم، گفت: پیگیر هســتیم تا از طریق اتاق 
ایران بودجه الزم بــرای خرید یا رهن محلی 

برای این منظور، در اختیار بگیریم.
منوچهری با اشــاره به ارائــه راه حل هایی 
برای تسهیل صادرات زعفران به دستگاه های 
اجرایــی ذی ربــط در این حوزه بیــان کرد: 
مهم ترین مســئله ما رقابت های منفی است 
که در حوزه زعفران بــه وجود آمده و موجب 
شده تا زعفران در اروپا، کمتر از 700 یورو به 
فروش رسد. این مسئله بر کشاورزان اثرگذار 
است. به همین جهت الزم است بر رفتارهای 
صادرکنندگان به نوعی نظارت داشته باشیم 

تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

*94 درصــد صــادرات زعفــران در 
بســته بندی های باالی 30 گرم تا یک کیلوگرم 

است
دبیر شورای ملی زعفران در بخش دیگری از 
اظهارات خود تاکید کرد: برای معرفی زعفران 
ایران در بازارهای جهانــی باید این محصول 
را در ســبد کاالیی مصرف آنان بگنجانیم اما 
عمده صادرات زعفران ما به میزان 94 درصد، 
باالی 30 گرم اســت که در کشورهای مقصد 
دوباره بسته بندی می شــود. به همین جهت 
الزم اســت برنامه حمایتــی در این خصوص 
تدوین شود و حمایت الزم از صادرات زعفران 

به صورت ُخرد انجام گیرد.
وی با تاکید بر لزوم شناســنامه دار کردن 
مزارع زعفــران گفت: پــس از مکاتبات ما با 
وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع پذیرفته 
شــد ولی تاکنون نتیجه آن به ما اعالم نشده 
است و ظاهرا آن ها براســاس مشکالت مالی 
به ما پاســخی نداده اند. شناسنامه دار کردن 
مــزارع زعفــران روی کیفیــت محصوالت 

اثرگذار خواهد بود.
منوچهری عنوان کرد: طی 10 ســالی که از عمر شــورا می گذرد، 10 بودجه پیشنهادی ارائه 
شده که همه تصویب شده اند ولی هیچکدام اجرایی نگردیده است چون ما منبع مشخصی برای 

تامین بودجه نداریم و وابسته به کمک های اتاق های مشهد و ایران هستیم.

*برند ملی زعفران تا زمانی که محدود به داخل کشــور باشد، منفعتی برای این محصول نخواهد 
داشت

در ادامه این نشســت رامین اسمی، مسئول امور زعفران ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی اظهار کرد: برند ملی زعفران تا زمانی که محدود به داخل کشــور باشد، منفعتی برای این 
محصول نخواهد داشــت. کشورهای دیگر زودتر از ما ثبت بین المللی برند کرده اند. پیشنهاد من 
این است از طریق اتاق بازرگانی استان یا وزارت صمت این مسئله در اولویت قرار دهیم. در واقع 
اگر می خواهیم به همه اهداف خود برسیم، باید برند ملی را ثبت بین المللی نیز بکنیم. همچنین 

الزم است تکلیف صادرات خرد نیز روشن شود تا به سمت آن نیز حرکت کنیم.

*تدوین بسته صادراتی زعفران برای کشورهای مختلف با توجه به ویژگی های هر کشور
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی نیز با اشــاره به اینکه ایران در تولید و صادرات زعفران در دنیا حرف نخست را 
می زند، اظهار کرد: همچنین توانمندترین شرکت ها و افراد در این حوزه از آِن ماست؛ بنابراین هر 
مســئله ای که در مورد زعفران قرار است تصمیم گیری شود، باید در همین استان و در این شورا 

به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: در عین حال ما در ســازمان صمت اســتان، بســته ای برای زعفــران تهیه و به 
وزارتخانه ارســال کرده ایــم و در بخش های مختلف زنجیره تولید تا صــادرات پیش بینی هایی 
داشته ایم ولی پیشنهادات در حوزه صادرات زعفران در بسته مذکور پررنگ تر است که امیدواریم 
این پیشنهادات عملیاتی شــود. عالوه بر این ما در قالب یک ماتریس کشورهای هدف صادراتی 

زعفران را به 4 گروه تقسیم کرده ایم که برای هر گروه استراتژی خاص آن ارائه شده است.
وی با اشاره به ایجاد پایانه صادراتی زعفران در استان بیان کرد: در مورد ایجاد پایانه صادراتی 
زعفران مکاتبات جدیدی انجام شــده و پیگیر مسئله هستیم. شــورا نیز باید این ماجرا را دنبال 
کند. باید به این ظرفیت ها بیش از پیش توجه داشــت. در مورد بودجه شورا نیز باید به این نکته 
اشــاره کرد که معموال وقتی پیشــنهادات در این خصوص ارائه می شــود، فرصت الزم نیز برای 

بررسی پیشنهادات فراهم می آید. این موضوعات باید با تامل بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند نیز با تاکید بر اینکه الزم اســت فرصت تامل در خصوص به پیشــنهادات شــورای ملی 
زعفران برای اعضا وجود داشــته باشــد، تصریح کرد: بازاریابی اقدامی است که باید توسط افراد 
متخصص انجام شود. الزم است تا وزارت امور خارجه نیز به ما کمک کند. این مجموعه می تواند 
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در دو بخش بازاریابی و مسائل حقوقی کمک 
ها و اطالعاتی را از کشورهای هدف در اختیار 

ما قرار دهد.

* لــزوم صــدور کارت اهلیــت بــرای 
صادرکنندگان زعفران

در ادامــه غالمرضــا میری، نایــب رئیس 
شــورای ملی زعفران بیان کرد: الزم است با 
تعامل با یکدیگر و با توجــه به افزایش تولید، 
صادرات داشــته باشــیم تا کشــاورز نیز از 

سیاست های ما متضرر نشود.
وی تصریح کرد: از ابتدای ســال 97 برای 
جــذب حمایت دولــت از صــادرات زعفران 
و موضوع بازگشــت ارز حاصــل از صادرات، 
جلسات مختلفی با وزرا و معاون رئیس جمهور 
داشته ایم. باید توجه داشــت قاچاق زعفران 
موضوعی اســت که به راحتی در کشــور ما 
صــورت می گیرد. همچنیــن تعرفه گمرکی 
زعفــران حــدود 1200 دالر اســت اما این 
محصول با قیمت 600 دالر هم صادر می شود. 
صدای ما بــه جایی نمی رســد و فقط تهدید 
می شــویم که اگر ارز حاصل از صــادرات را 
بازنگردانیم، بــه اداره دارایی معرفی خواهیم 
شــد. باید بیش از این حمایت و کمک شــود 
تا صادرکننده ای که پیشــتر 40 میلیون دالر 
صادرات داشته، امروز صادراتش به 3 میلیون 

دالر نرسد.
میری با اشــاره به لزوم صدور کارت اهلیت 
برای صادرکننــدگان تصریح کرد: کارت های 
اهلیت صادرکنندگان باید توسط تشکل های 
صادراتی صادر شود. همچنین برای اختصاص 
نیم درصد از عواید حاصل از صادرات زعفران 
به توسعه بازار این محصول قرار شد آیین نامه 
این امــر تنظیم شــود و این اقدام بــا توافق 
صادرکنندگان صــورت گیرد. تقاضای ما این 
است که تفویض اختیار سیاست گذاری های 
مربوط به محصــول زعفران به این اســتان 
صــورت بگیــرد چراکه مــا در این اســتان 
می دانیــم مشــکل کشــاورز و صادرکننده 

زعفران چیست؟

*زعفران پیش قراول صادرات کشور است
در ادامــه علــی شــریعتی مقدم، رئیس 
کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان رضوی، 
با تاکید بــر اینکه باید به دلیــل پیش نرفتن 
سیاســت هایمان از خود انتقاد کنیم، گفت: 
باید بپذیریم که شورای ملی زعفران یک برند 

است و همه مسئوالن کشــوری و استانی که در این حوزه ورود دارند، ما را باور کرده اند. بنابراین 
تفکر اصلی کار خوب است ولی پیگیری های ما کافی نیست.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من زعفران پیش قراول صادرات ماســت. این ارزشمندترین کاالی 
ماست که چندصدهزار اشتغال ایجاد کرده است. اگر نتوانیم مشکالت این محصول را حل کنیم، 
سایر مســائل جای خود را دارد. به همین جهت ضروری است برای موارد مختلف پیگیری های 

الزم را داشته باشیم و به بهترین نحو کار را پیش بریم.
شــریعتی مقدم بیان کرد: زعفران میراث تمدنی ایران است و به نتیجه رساندن امور در حوزه 
زعفران و سرمایه گذاری در توسعه بازار آن ده ها برابر ایجاد سرمایه خواهد کرد. اگر برای معرفی 
زعفران هزینه شــود و در نتیجه قیمت پایه آن کمی باالتر برود، به سود بسیاری خواهیم رسید. 
این ثروتی ست که وارد کشــور می شود به همین دلیل الزم است خروجی این مجمع یک برنامه 

زمانی و تعهد داشته باشد که همه اعضا آن را پیش ببرند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات ما در کمیســیون کشاورزی اتاق این بود که شاخص و مختصات 
اقتصادی تجاری و فنی محصوالت برگزیده کشــور را جمع آوری کنیم که نخســتین مورد آن 
زعفران بود. باید برای زعفران نیز در شــورای ملی همین کار صــورت بگیرد. این موضوع قطعا 

کمک می کند هویت برند ما شکل بگیرد و در نهایت توسعه صادرات رقم بخورد.

*مهار شتاب تولید زعفران کنترل شود
علی حســینی، مســئول کمیته فرآوری و بسته بندی شــورای ملی زعفران نیز در ادامه این 
نشست با تاکید بر اینکه الزم است شــتاب تولید زعفران کنترل شود، متذکر شد: باید نسبت به 
بحث تنظیم بازار تولید و صادرات زعفران حساس باشیم. این شتاب به زودی استان ها را درگیر 
تولید انبوه می کند و توقعات آنان را باال می برد. برای این منظور الزم است نشست های مشورتی 

بیشتری با کشاورزان و جهاد کشاورزی برگزار شود.
وی ادامه داد: تمرکز بر ثبت جهانی زعفران نیز مسئله ای است که باید در اولویت قرار گیرد. تا 

زمانی که جایگاه ما در بازارهای هدف تثبیت نشود، به نتیجه نخواهیم رسید.
مسعود پژمان پور، عضو شورای ملی زعفران نیز به عنوان سخنران دیگر این نشست بیان کرد: 
در حال حاضر ما تا حدودی بازارهای خارجی را در اختیار گرفته ایم، اما باید آســیب شناســی 
گردد که چرا زعفران 1200 دالری به قیمت 500 دالر در این کشورها فروخته می شود؟ باید به 

همگرایی الزم و وحدت رویه دست یابیم تا به ارزآوری برسیم.
محمدعلی خاشــی، مدیرکل گمرکات خراســان جنوبــی نیز با بیان اینکــه اصل مطلب در 
مورد موضوع زعفران باید در همین شورا متمرکز شــود، تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه دولتی 
می توانیم کمک کننده باشیم. به عنوان مثال اگر مسئله تعرفه برای صادرکنندگان یک دغدغه 
است، ما می توانیم به حل این دغدغه ها کمک کنیم. این آمادگی وجود دارد که به عنوان مدیران 

استان هایی که مناطق مهمی در تولید زعفران هستند، از ظرفیت خود استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید این مشــکالت به شکلی مدبرانه به مســئوالن دولتی قبوالنده شود. من به 
عنوان مسئول دولتی تا ریز مسائل صادرکننده را ندانم نمی توانم به او کمک کنم. در واقع فعاالن 

اقتصادی باید هم مشکل و هم راهکارها را برای ما تبیین کنند.
صادقی، مشاور شورای ملی زعفران نیز در این نشست با اشاره به موضوع اختصاص نیم درصد 
از عواید صادرات زعفران به توســعه بازار این محصول، آن را مسئله ای مهم توصیف کرد و گفت: 
طی 5 سال گذشــته 28 نامه به وزارت جهاد کشاورزی در مورد مشکالت حوزه زعفران ارسال و 

تاکید شده مرکز تصمیم گیری زعفران، خراسان است.
وی اضافه کرد: بارها گفته ایم که افغانستان به تولید زعفران در مقیاس 50 تن خواهد رسید؛ 
در حالی که کل تولید دنیا 350 تن است. چه شد که همه ایران به تولید زعفران مشغول شدند؟ 
در پاســخ این نامه آقای وزیر به معاون خود دســتور داد تا موضوع پیگیری شود اما بعد از 2 ماه 

خبری از پاسخ نشد.
در انتهای جلســه احتشام، شریعتی مقدم، حسینی، میری و پژمان پور به عنوان اعضای اصلی 
هیات رئیســه و ســاالری، جدیدی و رضایی به عنوان اعضای علی البدل شــورای ملی زعفران 

انتخاب شدند.
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محیط کسـب وکار به مجموعه عواملی گفته 
می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی 
مؤثر هسـتند اما تقریباً خـارج از کنترل مدیران 
بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، 
میزان بارندگی، فرهنـگ کاری در یک منطقه و 
... که در کشـورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، 
در هـر رشـته کاری و نیز در طـول زمان متفاوت 
هستند. امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از 
مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور 
به شمار م یرود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب 
وکار یک کشور شـرایط بهتری داشته باشد، بهر 
هبرداری از فرصت های کارآفرینی بیشـتر و هر 
چه بهر هبـرداري از فرصت هـای کارآفرینی در 
جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور 
و خلـق ارزش و ثـروت در آن جامعـه نیز بیشـتر 
م یشـود. با این حـال بهبود محیط کسـب وکار، 
نیازمند برنامه ریزی و سیاسـت گذاری مطلوب 
اسـت، که دسـتیابی به این مهـم نیازمند وجود 
فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت 

محیط کسب وکار هر کشور است.

بهبود محیط کسب وکار  در فصل پاییز
مرکـز آمـار و اطالعات اقتصـادی اتـاق ایران، 
نتایـج حاصـل از پایش ملی محیط کسـب وکار 
کشـور در پاییز 1398 را منتشر کرد که از بهبود 
این شـاخص نسـبت به فصل قبل حکایت دارد. 
در این فصل شـاخص کسـب وکار به رقـم 6.03 
رسـیده و سـه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی 

بهبود محیط کسب وکار
 در فصل پاییز
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سیاسـت ها، قوانین و مقررات و دشـواری تأمین 
مالی از بانک ها نامناسب ترین مؤلفه های محیط 

کسب وکار ارزیابی شده اند.
نتایـج پایش ملی محیط کسـب وکار کشـور 
در پاییـز 1398 از سـوی مرکـز آمـار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران منتشر شـد. بر اساس نتایج 
حاصل از این پایش، رقم شاخص کل 6.03 )نمره 
بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده که بهتر 
از وضعیت این شـاخص نسـبت به ارزیابی فصل 
گذشته )تابستان 1398 با میانگین 6.07( است. 
همچنیـن این ارزیابی بیانگر آن اسـت که از دید 
فعاالن اقتصادی مشـارکت کننده در این پایش، 
در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر 
بر محیط کسـب وکار ایـران در پاییـز 1398، تا 

حدودی مساعدتر شده است.
  

موانع اصلی کسب و کار
فعـاالن  از  شـده  انجـام  نظرسـنجی های 
اقتصادی مشـارکت کننده در این پایش نشـان 
می دهـد در پاییـز 1398، بـه ترتیب سـه مؤلفه 
»غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار« 
و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« نامناسب ترین 

مؤلفه های محیط کسب وکار بوده اند.
در مقابل سـه مؤلفه »محدودیت دسترسـی 
به آب«، »محدودیت دسترسـی بـه حامل های 
انرژی )برق، گاز و گازوییل و ...(« و »نحوه استقبال 
مشـتریان از نـوآوری و ابتـکار و ارائـه خدمات و 
محصـول« به عنـوان مناسـب ترین مؤلفه هـای 
محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها 

ارزیابی شده اند.
قابل ذکر اسـت کـه در 4 دوره نخسـت اجرای 
طـرح پایـش ملی محیـط کسـب وکار کشـور، 
»دشـواری تأمیـن مالـی از بانک هـا« به عنـوان 
نامسـاعدترین مؤلفه کسـب وکار ارزیابی شـده 
بـود امـا در 9 دوره اجـرا یعنـی از پاییـز 1396 تا 
بـودن و  پاییـز 1398، »غیرقابل پیش بینـی 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت« به عنوان 
نامساعدترین مؤلفه کسب وکار در ایران ارزیابی 

شده است.
 

وضعیت کسب وکار در استان ها
بر اسـاس یافته های این طرح در پاییز 1398، 
اسـتان های چهارمحـال و بختیـاری، تهـران و 
البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسـب وکار 
و اسـتان های آذربایجان غربی، گیـالن و زنجان 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت 
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به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
 

شرایط بخش های اقتصادی
همچنین بر اسـاس نتایج این پایـش در پاییز 
1398، وضعیـت محیـط کسـب وکار در بخش 
خدمـات در مقایسـه بـا بخش هـای صنعـت و 

کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده است.
 

وضعیت رشته فعالیت های اقتصادی
بررسـی ها نشـان می دهـد در بیـن رشـته 
فعالیت هـای اقتصـادی، رشـته فعالیت هـای 
»آب رسـانی، مدیریـت پسـماند، فاضـالب و 
فعالیت های تصفیـه«، »اطالعـات و ارتباطات« 
و »آمـوزش« بـه ترتیـب دارای بدترین وضعیت 
کسب وکار و رشته فعالیت های »سایر فعالیت های 
خدماتی، مالی و بیمه« و »فعالیت اداری و خدمات 
پشتیبانی« به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار 
را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی 

در کشور داشته اند.
 

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
طبق اعـالم مرکز آمـار و اطالعـات اقتصادی 
اتاق ایران، بر اسـاس نظریه عمومـی کارآفرینی 
شـین، شاخص ملی محیط کسـب وکار ایران در 
پاییز 1398، عدد 6.15 )عدد 10 بدترین ارزیابی 
است( به دست آمده است که بهتر از وضعیت این 
شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1398 

با میانگین 6.22( است.
بر اساس نتایج پایش، میانگین ارزیابی محیط 
اقتصـادی عدد 6.50 اسـت کـه در ارزیابی فصل 
گذشـته عدد 6.34 حاصل شـده بود و میانگین 
ارزیابـی محیـط نهادی عـدد 5.87 اسـت که در 

فصل گذشته عدد 6.13 ارزیابی شده بود.
نـگاه اجمالـی نشـان می دهد هماننـد فصل 
گذشـته محیط نهـادی بـا عـدد 5.87 و محیط 
مالـی بـا عـدد 8.54 بـه ترتیـب مسـاعدترین و 
نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی 
کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش 
برای نخسـتین بـار، موانـع و مشـکالت محیط 
کسب وکار شـرکت های دانش بنیان نیز گزارش 

شده است.
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ارزآور بودن حوزه گردشگری برای هیچ کشوری قابل کتمان نیست؛ از همین رو شناسایی 
پتانسیل های مربوط به هر سبک از گردشگری در مناطق مختلف کشورها می تواند شرایط را برای 
فعالیت در بخش های مختلف گردشگری فراهم کند. ایران نیز در حوزه های متفاوت گردشگری 
پتانسیل های قابل توجهی دارد که یکی از این بخش ها حوزه سالمت است که با توجه به قدمت پزشکی 
که در ایران وجود دارد تاکنون توانسته در حوزه گردشگری سالمت به نتایج مطلوبی دست پیدا کند. 
سال گذشته حدود 70 هزار نفر گردشگر سالمت وارد ایران شدند. طبق آمارها بیش از کل گردشگران 

سالمت سال 97 در ۶ ماه ابتدای امسال وارد کشور شده اند. 
در همین راستا سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگر سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی عنوان کرد: طبق آمار در 8 ماه ابتدای امسال حدود 83 هزار نفر گردشگر سالمت به بیمارستان های 
کشور مراجعه کرده اند و اگر حوادث اخیر در کشور رخ نمی داد می توانستیم تا پایان سال شاهد به ثبت 
رسیدن آمار قابل توجهی در این حوزه باشیم، زیرا ایران برای گردشگران سالمت جذابیت هایی همچون 
کیفیت باال، خوش نامی پزشکان ایرانی، مراکز درمانی مجهز و ارزانی ارائه خدمات پزشکی که علت آن 

افزایش نرخ ارز در کشور است را دارد.
وی افزود: طبق آمار ها بیشترین گردشگران سالمت به ترتیب از کشورهای افغانستان، عراق، 
آذربایجان، عمان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، هند و ترکمنستان هستند که به ایران مراجعه می کنند 
و برای دریافت خدمات پزشکی مختلف به یکی از ۱90 بیمارستان دارای مجوز IPD که در شهرهای 
مختلف کشور هستند، مراجعه می کنند. از همین رو شهرهایی که تاکنون بیشترین گردشگران سالمت 
به آنها سفر کرده اند به ترتیب تهران، مشهد، قم، شیراز، اهواز، ارومیه و تبریز هستند.  رئیس اداره گردشگر 
سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اغلب گردشگران سالمت برای درمان 
بیماری های زنان وزایمان، ناباروری، جراحی های ارتوپد، قلب، چشم و جراحی زیبایی به ایران سفر 
می کنند که به طور میانگین هزینه ای که هر گردشگر سالمت در ایران برای دریافت خدمات پزشکی 
صرف می کند تقریبا ۲ هزار و ۵00 تا 3 هزار دالر است. بنابراین با توجه به ارزآوری که این بخش از 
گردشگران برای کشور دارند باید در بازاریابی پزشکی و جذب بیمار در کشور تغییراتی ایجاد کنیم 
که در این خصوص اقداماتی نیز انجام داده ایم که بخشی از نتیجه این اقدامات در آمار جذب گردشگر 
سالمت به کشور مشخص است. هاشم زاده درخصوص روند افزایشی که گردشگری سالمت کشور 

در پیش گرفته است گفت: یکی از دالیل افزایش 
جذب گردشگر سالمت در 8 ماهه ابتدای سال 
مربوط به سیاست هایی می شود که دولت درباره 
روادیدها در نظر گرفته که در همین راستا اقدام 
به لغو روادید برای گردشگران ورودی عمان و 
عراق کرده است. تاثیر وقایع اخیر که در کشور 
اتفاق افتاده بر جذب گردشگر سالمت چندان 
زیاد نیست؛ زیرا گردشگری سالمت چندان تابع 
عوامل تاثیرگذار بر گردشگری نیست و اغلب 
افرادی که به این قصد سفر می کنند به منظور 
درمان و نجات جان عزیزانشان این کار را انجام 
می دهند و در سفر آنها درمان بیماری بر تفریح یا 
دیدن اماکن تاریخی اولویت دارد، بنابراین چنین 
مسافرانی همچنان وارد ایران خواهند شد. اما با 
این حال به علت حوادث اخیر تعداد گردشگران 
سالمت که از اروپا به جهت جراحی های زیبایی 
وارد کشور می شدند با کاهش مواجه شده  است.

در حال حاضر ایران از نظر فنی و علمی در 
حوزه پزشکی نسبت به کشورهایی همچون هند 
و ترکیه برتری دارد، اما برای گردشگران سالمت 
خدماتی که در کنار درمان به آنها عرضه می شود 
مانند اتاق بیمار، چیدمان اتاق، تجهیزات رفاهی 
و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین 
منظورهم برخی از گردشگران سالمت ورود 
به کشورهایی همچون ترکیه را به ایران ترجیح 
می دهند بنابراین باید متولیان این امر در کشور 
به ایجاد شرایط مطلوب و مطابق با ذائقه این نوع 

گردشگران در کشور اقدام کنند.

رکورد زنی توریست سالمت در نیم سال اول 9۸ 

سکوی پرتاب بازار گردشگری
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چرا چیني ها آرام آرام از ایران می روند؟
ممنوعیت فعالیت شرکت های خارجی در ایران به واســطه تحریم های آمریکا موضوع غریبی 
نیســت، اما عجیب اســت چیني هایی که در مقاطع بســیار بهره های فراوان از ایران بردند حال 

این چنین دست رد به سینه ایران می زنند.

 جناب ســلطانی، چیني ها در دور جدید تحریم های آمریکا در حال کاهش ســرمایه گذاری و روابط 
اقتصادی خود با ایران هستند. حال آن که در گذشته یعنی اوایل دهه 90 که تحریم های سنگین تری بر 
کشورمان اعمال شد و اروپایی ها نیز روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کردند، چیني ها تمایل 
به حضور در بازار ایران و گرفتن ســهم داشتند. به نظر شما چرا چین در حال کاهش سرمایه گذاری خود 

در ایران است؟
چیني ها از 10 ســال گذشته تاکنون استراتژی محتاطانه ای را با ایران دنبال کردند. در واقع این 
رویکرد از اواخر ســال 1388 آغاز شد. در آن زمان شــرکت دولتی نفت چین، در قرارداد دو و نیم 
میلیارد دالری ســرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان حضور داشت اما آنها به رغم اخذ امتیازات 
ویژه از دولت ایران شروع به کند کردن کار و بهانه تراشی کردند. این مدل رفتار موجب شد، شرکت 
ملی نفت ایران نیز این قرارداد را ملغا کند. بنابراین سیاســت عقب گرد چین از همان زمان آشکار 
شــده بود. به طور قطع مشــکل این نبود که آنها توان انجام کار را نداشتند بلکه همانند بسیاری از 

کشورهای دیگر سیگنال قطع ارتباط با ایران را دریافت کرده بودند.
مجدداً و پس از خروج توتال از قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی در ســال 97، مقرر شــد 
چیني ها همکاری جدیدی با ایران داشته باشند و در واقع جایگزین شرکت توتال فرانسه شوند، به 
رغم مذاکرات اولیه ای که صورت گرفته بود، بار دیگر پا پس کشیدند. به طور کلی استراتژی چین 
در قبال ایران و کشــورهایی که ممکن اســت چالش جدی با ایاالت متحده آمریکا داشته باشند 

محتاطانه است.

 با وجود این چیني هــا در برخی مذاکرات با مقامات ایرانی، خود را شــریک راهبردی ایران معرفی 
می کنند. به نظر شما این چنین نیست؟

 به نظر من زمانی که موضوعات اقتصادی به زمین سیاسی کشیده شوند، چیني ها تالش می کنند 
که با آن کارت به بازی بپردازند. در این هنگام رویکرد آنها از استراتژیک به تاکتیکی تغییر می کند. 
ایران همواره همین نقش را برای آنها داشــته و در تمام این سال ها کشورمان کارتی در جیب آنها 
بوده است. حمایت و جانب داری آنها از ایران در عرصه سیاسی در راستای منافعشان در بخش های 
دیگر بوده و به این وســیله نیز با آمریکا روابط خود را تنظیم می کنند. در واقع آنها از همه ابزارهاي 
خود برای حضور سیاسی و اقتصادی شان در عرصه بین المللی بهره می برند و به باور من از نگاه حفظ 

منافع ملی خودشان سیاست درست و هوشمندانه ای اتخاذ کرده اند.
این موضوع به معنی این نیســت که ایران برای چین جذابیتی ندارد. در واقع کشورمان از حیث 
تأمین گاز، مواد اولیه و خام برای آنها حائز اهمیت است اما مادام که چین بتواند مواد موردنیاز خود را 
با دادن و گرفتن امتیاز، هم از ایران و هم از کشورهای دیگر، با شرایط مناسب تری فراهم کند با ایران 
سیاست کج دار و مریزی را دنبال خواهد کرد. بدین معنی که نه ایران را از خود دور می کند نه خیلی 

به آن نزدیک می شود.

 برخی از کارشناسان معتقدند تمایل ایران به 
اروپا بعد از برجام یکی از موضوعات تکدر خاطر 
چین از ایران است. به اعتقاد شما رویکرد ایران در 

تصمیم گیری چیني ها مؤثر بوده است؟
 تــا حدی با این موضوع موافق هســتم. نوع 
رویکرد و برخورد آقای روحانی با چین مناسب 
نبود، به خصوص زمانی که شــی جین پینگ، 
رئیس جمهور این کشــور برای بازدید به ایران 
آمد، استقبال خوبی از او صورت نگرفت. همین 
موضوع تا ماه ها روی روابط چین با ایران تأثیر 
گذاشــت. به نظر من هرچند این نوع برخورد 
تا حدی به تبختر آقای روحانی برمی گردد اما 
این باور که چون روابط ما با کشــورهای دیگر 
مرتفع شــده، دیگــر نیاز چندانــی به تحویل 
گرفتــن چیني ها نیســت، نیــز در اتخاذ این 
رویکرد بدون تأثیر نبوده اســت. به شخصه این 
نقل واقعه را در چند جا شــنیده بودم که قطعاً 
نشان از بی تدبیری و فقدان نگاه آینده نگرانه و 

بی برنامگی ما دارد.
به عنوان مثــال در حوزه نفت کــه یکی از 
بخش های مهم همکاری کشــورمان با چین 
است، وزارت نفت بعد از امضای برجام به واسطه 
انعقاد قرارداد با اروپایی ها مشغول تر از گذشته 

پدرام سلطانی، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق ایران:
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شد. از آنجایی که در بطن حادثه نبودم نمی توانم 
به صورت قطعی اظهارنظر کنم، اما در این مدت 
چین کمرنگ تر از گذشته دیده شد. به معنای 
دیگر چین به تناسب کشورهای دیگری که بعد 
از برجام برای همکاری با ایران پیش قدم شدند، 
مورد توجه و تعامل قرار نگرفت. حتی این نوع 
رویکرد در بخش خصوصی هم نمود داشــت. 
در هر صــورت بعد از برجــام بخش خصوصی 
قدرت چانه زنی بیشــتری پیدا کــرد بنابراین 
تالش عمده تجار بر این بود که ماشــین آالت، 
مواد بــا کیفیت بهتر و قیمت مناســب تر را از 
شرکای تجاری قدرتمند در عرصه بین المللی 
تهیه کنند. در این میــان نیز بخش خصوصی 
کشورمان به دلیل بدقولی های مکرر و کیفیت 
نه چنــدان مطلوب کاالهــای چینی دلخوری 
بســیاری از چیني هــا داشــتند. مجموع این 
مسائل موجب شــد تعامل تجار ایرانی با اروپا 
افزایش پیدا کند. در هر صــورت ورود تجار به 
زمین بازی بزرگ تر و فضای تجاری مناسب تر 
و باکیفیت تر امری طبیعی و بدیهی اســت که 
حاکم بر روابط همکاری همه کشورها است. اما 
نمی توان انکار کرد که بخش دولتی و خصوصی 
ایران می توانست حرفه ای تر با چیني ها تعامل 

و همکاری کند.
در ســازمان های دولتــی بایــد تعامالت و 
مذاکــرات بین المللــی دربــاره بهینه کردن 
منافع ملــی در جریان باشــد، اما شــاهدیم 
که مذاکره کننــدگان  حرفه ای و مســلط در 
سازمان ها اندک هســتند. به همین دلیل در 
پای میز مذاکــره کمبود تخصص و عدم دانش 
کافــی افراد مانع کســب امتیاز برای کشــور 
می شود. نکته حائز اهمیت به عنوان پیش شرط 
هر مذاکره این اســت که منافع مشترک ابتدا 
طراحی و تعریف شــود. برای مثال در ترازوی 
تجارت چین، در یک کفه منافعی که از تجارت 
با آمریکا نصیب این کشــور می شود قرار دارد 
و در کفــه دیگر ترازو، منافع تجــارت با ایران؛ 
متاسفانه در طول این سال ها خأل تقویت روابط 
راهبردی اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی با 
این کشور در تعامالت بسیار احساس می شد. 
همین موضوع باعث شــد تا اهمیت ایران برای 
این کشور و سایر کشورهای مشابه نه تنها زیاد 
نشــود بلکه حتی به مرور کاهــش یابد و کفه 
ترازوی اهمیت تجارت و تعامل با آمریکا برای 

چین سنگین تر شود.

  آیا همین دالیل موجب شــده که چین حاضر 
به تغییر مسیر جاده ابریشم به نفع ایران نباشد؟

 چین در پروژه جدید جاده ابریشــم مسیر را به نحوی تغییر داده که شــاهراه آن از باالی ایران 
می گذرد و یک مسیر فرعی از مســیر اصلی برای ورود به ایران منشعب شده، حال آن که ایران در 
مسیر تاریخی جاده ابریشم، شاهراه اصلی بوده اســت. به نظر من این رویکرد آنها نیز استراتژیک 
اســت زیرا چیني ها با خود می اندیشند که ایران در ســال های آینده ثبات و پایداری الزم را ندارد. 
بر این اســاس اگر آنها بخواهند تخم مرغ های خود را در ســبد ایران بچینند، ممکن است در یک 
موقعیتی شــرایط به ضرر آنها تمام شود. این که کدام مسیر باثبات تر و پایدارتر است تعیین کننده 

مسیر جاده ابریشم نوین شده است.
از سوی دیگر چین در معاهدات چندجانبه آسیایی نیز به ایران محتاطانه نگاه می کند. در تمام 
ســال هایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است، چین مخالف عضویت کامل 
ایران در این سازمان بوده است. حال آن که هند و پاکستان که بعد از ایران عضو ناظر در این سازمان 
شدند به عضویت اصلی درآمدند. الحاق به ســازمان همکاری های شانگهای که در آینده می تواند 
بزرگ ترین و مهم ترین سازمان اقتصادی آسیا باشد، بسیار حائز اهمیت است اما چیني ها در گذشته 
برای جلوگیری از عضویت ایران در این ســازمان،  بندی را در منشور آن گنجاندند مبنی بر این که 
کشورهایی که سازمان ملل بر علیهشــان تحریم هایی وضع کرده است نمی توانند به عضویت این 
ســازمان درآیند. حتی پس از لغو تحریم های سازمان ملل، مخالفت آنها با عضویت ایران همچنان 
باقی ماند. یک عالمت ســؤال بزرگ روی این رفتار چین وجود دارد؛ این که چرا آنها رویکرد کج دار 
و مریــزی با ایران دارند، آنها چه چیزی را می بینند که این چنین از ایران پرهیز می کنند و جدی تر 
با ایران همکاری ندارند. در هر صورت اینها عالمت های ســوالی است که پاسخ به آنها می تواند ما را 

به فکر وادارد.

در همین زمینه نیز جالب اســت که دو ماه پیش خبری مبنی بر ســرمایه گذاری 400 میلیارد 
دالری چین در ایران منتشر شد. آن گونه که در خبرها نقل شد، این تفاهمات گویا سه سال پیش در 
دیدار آقای ظریف از این کشور با دولتمردان چینی مورد بحث قرار گرفته بود. بسیاری از رسانه های 
داخلی و خارجی این خبر را منتشر کردند مبنی بر این که چیني ها قرار است 280 میلیارد دالر در 
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و 120 میلیارد دالر در حوزه حمل و نقل ایران سرمایه گذاری داشته 
باشند و بر این اســاس گاز مایع و نفت ایران را با تخفیف های تا سقف 32 درصد خریداری کنند. با 
وجود این که برخی رســانه های رسمی این خبر را منتشر کردند اما مسئوالن دولتی این موضوع را 

تلویحاً تکذیب کردند.

تحلیل شما از منتفی شدن این تفاهمات چیست آیا چیني ها دست رد به سینه ایران زدند؟
 به نظر من این تفاهمات بعد از اجرای برجام که فضای سیاسی ایران نسبت به گذشته بازتر شده 
بود صورت گرفته است و ایران قصد داشته که چین را به شریکی استراتژیک برای خود تبدیل کند. 
چین نیز تمایالت اولیه اما با تخفیف های باال را برای خود در نظر داشته اما به دلیل خروج آمریکا از 
برجام و افزایش چالش های ایران در جامعه جهانی این تفاهمات در همان سطوح ابتدایی باقی ماند. 
تمام این موارد نشــان می دهد که متاسفانه چین آینده خوبی را برای ایران پیش بینی نمی کند. ما 
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با هیچ کشوری، از همسایگانمان گرفته تا کشورهای بزرگ 
و تعیین کننده دنیا، نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست 
پیدا کنیم. بنابراین رفتار همه کشورها با ما بیشتر تاکتیکی 
و پروژه ای است. طبیعی است که هیچ کشوری برای منافع 

تاکتیکی، منافع راهبردی خود را فدا نمی کند.
از ســوی دیگر به میزانی که ایران به چین وابسته است 
آنها وابســتگی چندانی به همکاری با ایران ندارند. موضوع 
مهم تر این که چین هزینه حل مشــکالت ما را نخواهد داد. 
چین حاضر نخواهد بود که ریسک تعامالت بانکی با ایران 
را بردارد، چین عالقه ای ندارد که در دور جدید فشــارهای 
آمریکا بر ما خودش را درگیر کند، چین در تقابل کشورهای 
همســایه با ما، بنابر اصول دیپلماتیک برخورد خواهد کرد 
و منافع خود را جســت وجو می کند. بنابراین افزایش این 
مخاطــرات چیني ها را بیشــتر در کار با ایــران محتاط و 

سخت گیر خواهد کرد.

به نظر شما چین درآینده اقتصاد جهان کجا قرار می گیرد؟
جایگاه چین در جهان مشخص است. این کشور دومین 
اقتصاد جهــان از نظر اندازه واقعــی و از نظر برابری قدرت 
خرید، اولین اقتصاد جهان به حساب می آید. چشم اندازها 
نشــان می دهد که اقتصاد چین در 30 ســال آینده از نظر 
اندازه واقعی ممکن است از آمریکا عبور کند. ناگفته نماند در 
دو سال اخیر وضعیت اقتصادی این کشور به خوبی گذشته 
پیش نمی رود و رشــد اقتصادی آنها برخالف پیش بینی ها 
کاهش یافته است. به طوری که بسیاری از فعاالن اقتصادی 
چینی و حتی ناظــران نیز تاکید دارند، آمارســازی هایی 
در خصوص رشد اقتصادی این کشــور صورت می گیرد و 
این رشــد به میزان 6/2 درصدی که اعالم می شود نیست. 
طبیعتاً این موارد می تواند چشــم انداز رســیدن چین به 

آمریکا را با تردید مواجه یا فاصله زمانی را طوالنی تر کند.
اما با تمــام این اوصاف، چین در آســیا از نظر اقتصادی 
قــدرت بالمنازعــی دارد، از نظــر نظامی نیز به واســطه 
سرمایه گذاری هایی که صورت داده در سال های آینده یک 
ســر و گردن از کشــورهای دیگر باالتر قرار خواهد گرفت. 
هرچند سرمایه گذاری این کشور در حوزه نظامی به صورت 
چراغ خاموش است اما این کشور به صورت استراتژیک در 
حال گسترش نفوذ خود در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی 
و حتی اروپا اســت. به نظر من، این کشــور حساب شده تر 
و راهبردی تر از آمریکا در حال فعالیت و رشــد اســت. این 
موضوع نگرانی هایی را برای آمریکا به وجود آورده اســت، 
به خصوص در حوزه های پیشــرفته ای چون فناوري های 
اطالعــات و ارتباطات، فناوري های نظامی و زیســتی و... 
ممکن است از آمریکا سبقت بگیرد. مانع تراشی های دولت 
ترامپ علیه این کشــور نیز در راستای کند کردن سرعت 
این پیشرفت اســت. چین نشان داده که در عرصه شطرنج 
جهانی هوشــمندانه بازی می کند و چشم انداز بلندمدتی 

دارد.

 معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
ســطح آمادگی دولت در مشارکت 
با بخــش خصوصی پایین اســت، 
گفت: رتبــه 86 ایران در حوزه دولت 
الکترونیک با وضعیــت مورد انتظار 
فاصله دارد. به گــزارش خبرگزاری 
مهر، امیر ناظمی دیــروز در رویداد 
ملی زمینه ســازی مشارکت بخش 

غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیک که در وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از 
فقدان آمادگی دولت در همکاری با بخش خصوصی و اشاره به اینکه دولت الکترونیک 
زیرساخت ورود به قرن جدید محسوب می شود و نیازمند آمادگی این زیرساخت ها در 
کشور هستیم، گفت: ما نمی توانیم با زیرساخت های جهان مدرن قهر باشیم و تنها راه 

گریز ما از وضعیت کنونی، توسعه دولت الکترونیک است.

رتبه ما از سال ۲۰۰۵ تاکنون در دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان باالی 
۱۰۰ بوده و تنها در سال ۲۰۱۶ با کمی ارتقا به رتبه ۸۶ رسیدیم

وی گفت: با وجود این شــاهد هســتیم که رتبه ما از ســال 2005 تاکنون در دولت 
الکترونیک در میان کشورهای جهان باالی 100 بوده و تنها در سال 2016 با کمی ارتقا 
به رتبه 86 رسیدیم. این در حالی است که در زمینه سهولت کسب و کار و رقابت پذیری 
که زیرشاخص های دولت الکترونیک محسوب می شوند نیز وضعیت مناسبی نداریم. 
ناظمی تصریح کــرد: رتبه 86 ما در دولت الکترونیک قابل تقدیر نیســت و از وضعیت 
مورد انتظار فاصله داریم. این در حالی اســت که ما در جایگاه متوسط جهانی قرار داریم 
و فاصله ما با کشــورهای منطقه نیز زیاد نیست. بر این اساس باید در رفتار و نگاهمان به 
توسعه زیرســاخت های دولت الکترونیک بازاندیشــی کنیم. وی یکی از شاخص های 
اصلی توســعه یافتگی را بر مبنای آمارهای ITU شاخص مشارکت عمومی و خصوصی 
در پروژه های دولتی عنوان کرد و گفت: دانش نوآورانه، یک دانش توزیع یافته اســت و 
در انحصار و تمرکز دولت قرار ندارد، بر این اســاس ما نیز باید شــرایط مشارکت بخش 
غیردولتی را در پروژه های دولت الکترونیک فراهم کنیم. رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران با بیان اینکه الزامات قانونی برای مشــارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت 
الکترونیک وجود دارد، اما نهادهای قانونی آماده این کار نیســتند، گفت: از سوی دیگر 
فضایی برای حضور مدیران دولتی در این مشــارکت دیده نمی شود و مدیرانی که وارد 
این فضای همکاری می شــوند، متهم به اختالس و زد و بند شــده و ترجیح می دهند 
محافظه کارانه قدم بردارند. به گفته ناظمی، تنها راه برون رفت از شرایط موجود و ایجاد 
شفافیت، توســعه دولت الکترونیک در کشور است تا فضای اعتمادی را برای مشارکت 

بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیک فراهم کند./مهر

رتبه ۸۶ ایران در حوزه دولت الکترونیک
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FI�  با این که ایران در نمایشگاه گردشگری
TUR 2020 مادرید با قدرت ظاهر شد، اما 
اتفاقات و حوادث، وضعیت گردشگری ایران 
را تحت تاثیر قرار داد و تا حد زیادی تعداد 
گردشگران ورودی به ایران و آمار گردشگران 
خارجی را کاهش داد. حوادثی مانند شهادت 
اعتراضات به گرانی  سردار قاسم سلیمانی، 
بنزین، سقوط هواپیما اوکراینی و اخیرا شیوع 
به سامانی وضعیت  نا  باعث  کرونا،  ویروس 
گردشگری ایران و جذب گردشگر در ایران 
شد. با اسمارتیز همراه باشید تا درباره وضعیت 
اخیر  حوادث  از  پس  ایران  در  گردشگری 

بیشتر بدانید.
در ماه های اخیر همه چیز دست به دست 
هم داد و گویی ابر و باد و مه و خورشید و 
فلک در کار بودند تا صنعت گردشگری ایران 
دست خوش بحران های اساسی شود. در این 
بحران ها که هنوز هم ادامه دارد، شرکت های 
آژانس های  ایران،  به  ورودی  گردشگری 
Iran tour opera� ایرالین ها،  هواپیمایی، 

tor ها و کسانی که به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم در صنعت گردشگری ایران حضور 
دارند، آسیب دیده و به نحوی مدارا می کنند 
تا وضعیت گردشگری ایران به شکل سابق 
بازگردد تا بتواند دوباره روی پاهای خودش 

بایستد و رشدش را ادامه دهد.
اقتصاد  جهانی  مجتمع  پیش،  چندی 
در سال 2019   )world economic forum (
گزارشی با نام "رقابت پذیری گردشگری و 
سفر" منتشر کرد. این گزارش که هر دو سال 
یک بار منتشر می شود، نشان داد گردشگری 
ایران در رتبه 89 از 140 کشور قرار دارد. در 
منطقه خاورمیانه، قیمت و خدمات مناسب 

از مهم ترین دالیل سفر گردشگران ورودی به این کشورهاست، اما ناامنی همیشه با این 
کشورها پیوند خورده است و بسیاری از گردشگران خارجی، به این علت از سفر خود دست 
می کشند. ایران در این گزارش ارزان ترین مقصد دنیا برای سفر شناخته شده است، اما در این 
منطقه کشورهای ارزان دیگری هم وجود دارند که به دلیل فضای باز و استفاده از زیرساخت ها 
توانسته اند رونق بهتری نسبت به ایران داشته باشند. کشورهایی مانند ترکیه و مصر از این دست 

کشورها هستند.

تهدیدهای ترامپ و درگیری های ایران و آمریکا بر وضعیت گردشگری ایران تاثیر 
گذاشته است

پس از درگیری های اخیر ایران و آمریکا و تهدید دونالد ترامپ به حمله به مراکز فرهنگی 
ایران، گردشگران تقریبا از ورود به ایران امتناع کردند، اما حادثه سقوط هواپیما اوکراینی و جان 
باختن تمام مسافران و خدمه پرواز، تقریبا تمام گردشگران را از ورود به ایران و افزایش آمار 

گردشگران ورودی به ایران منصرف کرد.
حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن صنفی خدمات مسافری و جهانگردی در مصاحبه ای با 
خبرگزاری ایلنا گفته است: تمام تورهای ورودی از بلوک غرب که می خواستند به ایران بیایند 
لغو شده یا به تعویق افتاده اند. نه تنها 70 درصد از تورهای گردشگری ورودی ایران لغو شده اند، 

بلکه در روزهای آینده کاهش شدیدی را حس خواهیم کرد.
رئیس انجمن صنفی خدمات مسافری و جهانگردی ادامه داد: تورهای گردشگری ورودی 
ایران از کشورهای آمریکا و کانادا 100 درصد، تورهای ورودی از اروپا 60 درصد، تورهای ورودی 
آسیا 60 درصد و تورهای استرالیا و قاره اقیانوسیه 80 درصد سفرها و تورهای گردشگری ورودی 
خود به ایران را لغو کرده اند. مسئوالن دیگر مانند موید محسنی نژاد، معاون گردشگری میراث 

فرهنگی فارس نیز بیان کرده اند که صنعت گردشگری نیاز به یک محیط آرام دارند.

بیشتر تورهای گردشگری ورودی به ایران پس از سقوط هواپیما اوکراینی لغو شد
هنوز وضعیت گردشگری ایران در شوک سقوط هواپیما بود که خبر دیگری از چین آمد؛ 
مسافران چینی نقش مهمی در صنعت گردشگری جهان دارند. شیوع بیماری کرونا در ووهان 
چین و مرگ افراد بر اثر ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از کشورها از جمله ایران پروازهای 
ورودی و خروجی خود را به چین لغو کنند. همچنین اعالم شد شهروندان کشورهای مختلف 
که در چین هستند، می توانند سریع به کشور هایشان وارد شوند و پس از قرنطینه به آغوش 

خانواده شان بازگردند.
قبل از شیوع کرونا علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 

اخیر؟ ماه های  در  یران  ا در  گردشگری  وضعیت 
امیرحسین سربیشه

ادامه در صفحه 41
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با نو شدن ســال جدید میالدی طبق سنت 
هرســاله بانک ها و موسســات مالــی بزرگ 
پیش بینی خود را از ســال آینده منتشر کردند. 
سال پیش، پیش بینی های ســال 2019 اکثر 
موسســات بیش از حد خوش بینانه بود، امسال 
نیز از نظر ما پیش بینی IMF بسیار خوش بینانه و 
پیش بینی گلدمن ساکس و کردیت سوییس در 

قسمت هایی خوش بینانه است.
معموال پیش بینی های مربوط به حوزه مالی 
به دو نوع تقســیم بندی می شــوند: در بعضی 
از پیش بینی ها کــه معموال فقط دربــاره بازار 
اروپا و آمریکا انجام می شــوند بر اساس نوع بازار 
تقسیم بندی صورت می گیرد، در نوع دیگر این 
تقســیم بندی بر اساس کشــور یا حوزه ای که 
کشــور در آن قرار گرفته است انجام می پذیرد. 
به دلیل ترکیب خوانندگان ما، تصمیم گرفتیم 
در مقاله ای پیش بینی خود و موسســات مالی 
دیگر را با ترکیب هر دو این تقسیم بندی ها عرضه 
کنیم. در ابتدا نگاهی به بازار ســهام و نوسان آن 

می اندازیم.
بازار سهام و داده های اقتصادی مربوطه را در 
سه حوزه اصلی می توان بررســی کرد: آمریکا، 
اروپا و بازارهای نوظهور در آمریکا. ما انتظار داریم 
فدرال رزرو بعد از سه مرتبه کاهش بهره در سال 
گذشته در نقش حمایت کننده خود باقی بماند. 
در کل انتظار می رود فدرال رزرو به داده ضعیف 
بیش از داده قوی واکنش نشان دهد و در صورت 
قوی شدن داده های اقتصادی مانند سال پیش 
سریعا افزایش نرخ بهره را تصویب نکند و کمی 

صبر بیشتری به خرج دهد.
البته یکی از مهم ترین داده های اقتصادی که 
ممکن است مخصوصا در نیمه دوم سال 2020 
باعث افزایش نرخ بهره شــود تورم است. با نرخ 

که مخصوصا با شرایط نقدینگی و میزان بدهی 
موجود بسیار مهم است.

 VIX در کل به نظر ما ســال آینده شــاخص
حدود 16 خواهد بود که نویددهنده بازار نسبتا 
کم نوسان تر از ســال پیش و صعودی است که 
البته در پایان سال ریسک های سیاسی انتخابات 
آمریکا می تواند به راحتی این شــاخص را چهار 
تا پنــج پوینت افزایــش دهــد و آن را به باالی 
عدد 20 برســاند. و البته به صورت تاریخی باید 
انتظار افزایش این شاخص را با نزدیک شدن به 
ماه اکتبر داشته باشــیم. مورد مهم دیگری که 
می تواند روی VIX اثرگذار باشد انتخابات داخل 
حزبی دموکرات ها اســت. بازار ریسک انتخاب 
وارن را مخصوصا در صنایع غذایی و بهداشــتی 
به خوبی درک کرده و این ریســک تا حد خوبی 
قیمت گذاری شده است اما ریسک انتخاب برنی 
سندرز به نظر ما هنوز به اندازه کافی قیمت گذاری 
نشــده و در صورت انتخاب او می توانیم شــاهد 
کاهش ناگهانی شــاخص های بورس آمریکا و 
افزایش نوسانات باشــیم.در نهایت توصیه ما به 
فعاالن این بازار این است که مواظب فعالیت های 
نقدینگی در این بازار باشند.پیش بینی ما رشد 
حدود 15 تا 20 درصدی بازار اســت که البته در 
آخر ســال با به وجود آمدن ریسک های سیاسی 
مربوط به انتخابات احتمال ســقوط یا نوسانات 
بزرگ وجود دارد، مانند اواخر سال 2018.در اروپا 
انتظار داریم با رفع شدن نگرانی های جنگ تجاری 
در کوتاه مدت فعال شــاهد افزایش کم داده های 
صنعتی باشــیم و همچنین انتظار داریم بانک 
مرکزی اروپا و انگلستان مانند فدرال رزرو نقش 
حمایت کننده بازار را بازی کنند با اینکه ابزار ها 
و قدرت آنها بسیار کمتر از فدرال رزرو است. البته 
در اروپا و چین برعکس فدرال رزرو در آمریکا که 

بیکاری کمی که در حال حاضر شاهد آن هستیم 
و داده های اقتصادی خوب دیگر به نظر می رسد 
تورم از منحنی های پیش بینی ســابق پیروی 
نکرده و بســیاری از اصل های تقریبا ثابت شده 
مربوط به سیاست پولی و مالی را زیر پا گذاشته 
است. به همین دلیل ریسک اینکه تورم به صورت 
جهشی باال رود و باعث دستپاچگی فدرال رزرو 
شود وجود دارد، که البته از دید ما احتمال اتفاق 
افتادن آن کمتر از آن است که نگرانی فعال برای 

افراد فعال پیش آورد.
در ســال 2019 برعکس سال های قبل از آن 
داده های اقتصادی ضعیف اثر خیلی کمی روی 
بازار داشته اند و بیشتر سیاست های خزانه داری 
و فدرال رزرو و همچنیــن توئیت های ترامپ و 

سیاست های او محرک اصلی بازار بوده اند.
انتظار ما این است که در کل داده های اقتصادی 
آمریکا نسبت به سال گذشته ضعیف تر شود ولی 
همچنان باالتر از ســطح جهانی بماند ولی این 
داده ها احتماال اثر قوی روی بازار نخواهند داشت 
با اینکه اثر آنها مطمئنا بیش از سال 2019 خواهد 
بود. همچنین با شروع و برگشت سیاست خرید 
اوراق فــدرال رزرو تزریق نقدینگــی فعال ادامه 
دارد و بابت آن به نظر ما نگرانی برای فعاالن بازار 
وجود نــدارد، با اینکه وضعیت در بازار های پولی 
مخصوصا کوتاه مدت به نظر خوب نمی رســد و 
در صورت ایجاد یک استرس نقدینگی در یکی 
از بازارهای مرتبط می توانیم شــاهد یک بحران 
کوتاه مدت باشــیم که فدرال رزرو را به دخالت 

بیشتر مجبور کند.
کاهش volatility نرخ بهره محاســبه شــده 
توسط کردیت سوییس دو نتیجه مثبت دیگر نیز 
دارد: اول کاهش نوسانات در بازار سهام بازارهای 
نوظهور و دوم شرایط اعتباری این بازارها و آمریکا 

دورنمای بازار های مالی در سال ۲۰۲۰
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فعال تالش می کند حداقل در ظاهر برنامه های 
Quantitive Easing را اجــرا نکند احتماال بانک 
مرکزی اروپا و چین راحت تر برنامه های حمایت 
خود مربوط به خریــد دارایی های مالی را انجام 

دهند.
به نظر ما اتمام برگزیت )چه به صورت خروج 
سخت یا نرم یا حتی کنسل شدن آن( می تواند در 
میان مدت خبر خوبی برای بازار باشد و با کاهش 
ابهامات در بازار نوسانات را قابل پیش بینی تر کند، 
البته باید توجه داشت که FTSE100 ظاهرا اصال 
اعتقاد به سیاست های حمایت کننده تجارت در 

این مورد ندارد.
در اروپا مانند بقیه کشــورهای توسعه یافته 
فعال اثر سیاست های بیش از داده های اقتصادی 
است و ریسک های سیاسی با اینکه بسیار کمتر 
از دو سال گذشته شــده اند اما همچنان حضور 
دارند، در هر صــورت داده های اقتصادی مهم به 
نظر ما برای اروپا حداقل در نیمه اول سال 2020 

داده های صنعتی خواهد بود.
به نظر ما با کاهش تنش های ناشــی از جنگ 
تجاری در کوتاه مدت شــاهد افزایش نه چندان 
زیاد داده های صنعتی خواهیم بود که می تواند 

حمایت کننده بازار اروپا باشد.
در بازارهای نوظهور در صورت اتفاق نیفتادن 
بحران های بدهی گســترده انتظار ما برای نیمه 
اول 2020 به صــورت میانگین رشــد بازارهای 
سهام کشورهای این حوزه اســت که البته این 
رشد احتماال در کشورهایی که بحران بدهی سال 
پیش را توانسته اند پشت سر بگذارند بهتر خواهد 
بود و در کشــورهای حوزه خلیج فارس بسیار به 
شرایط سیاســی، تنش ها و نفت وابسته خواهد 
بود. مهم ترین مواردی که ما در این بازار زیر نظر 
داریم CDS کشــورهایی مثل لبنان، اوکراین و 
دیگر کشــورهای این حوزه است. به غیر از مورد 
باال شرایط اوراق عمان و بازار پولی ترکیه می تواند 
به پیش بینی فعاالن در طول سال کمک شایانی 
کند.با کم شدن تنش جنگ تجاری احتماال رشد 
اقتصادی این کشــور ها نیز بتواند اعداد خوبی را 
ثبت کند. پیش بینی ما در صورت اتفاق نیفتادن 
بحران بدهی گســترده ای عددی حدود چهار 
درصد به  صورت میانگین برای کشــورهای این 
حوزه اســت.باید توجه شود که احتمال افزایش 
تنش های جنگ تجــاری در این مرحله به نظر 
ما پایین اســت، زیرا جنگ تجاری در ســطح 
ایالت ها بیشترین تاثیر منفی را روی ایالت هایی 
که برای بردن ترامپ در انتخابات بعدی ضروری 
هستند دارد، پس افزایش تنش آن می تواند مانند 
خودکشی برای ترامپ باشد.درباره رشد اقتصادی 

آمریکا به نظر ما مانند سال پیش مهم ترین عامل 
رشد باز هم سیاســت های کوتاه مدت افزایش 
مصــرف و کاهش مالیات خواهد بــود و نه قوی 
شدن بنیاد اقتصاد. در صورت معرفی شدن برنامه 
کاهش مالیات جدید از طرف ترامپ و تصویب آن 
انتظار رشــد باالی دو درصد در نیمه اول 2020 
دور از انتظار نیســت اما این رشد به نظر ما رو به 
کاهش خواهد بود به نحوی که میانگین حدود 
1/8 درصدی را برای 2020 شــاهد باشیم. این 
رشد کم همراه با نوسانات سیاسی همان طور که 
قبال گفته شــد می تواند باعث نوسانات سنگین 
در بازار سهام آمریکا و اروپا در ماه های آخر سال 

شود.
در کل رشد اقتصادی جهان از نظر ما کمتر از 
پیش بینی IMF خواهد بود و شاهد رشد زیر 2/6 
درصدی به صورت میانگیــن در جهان خواهیم 

بود.
مهم ترین رشد اقتصادی که ما دنبال خواهیم 
کرد رشد اقتصادی چین اســت. چین در حال 
تبدیل به یک کشور توســعه یافته از یک کشور 
در حال توسعه است، این خبر با اینکه برای مردم 
چین ممکن است خوشحال کننده باشد اما برای 
اقتصاد جهانی ممکن است مضر باشد. چین به 
عنوان کارخانه رشد اقتصادی جهان نمی تواند 
شاهد رشــد باالی شــش درصد به عنوان یک 

کشور توسعه یافته باشد.
چین بعد از چندین سال باال نگه داشتن رشد 
اقتصادی خود باالی شــش درصد ممکن است 
امسال در این امر شکست بخورد. با اینکه پایین 
رفتن این رشد به خودی خود خبر تاثیر گذاری 
نخواهد بود اما نویددهنده دوره جدیدی در چین 
خواهد بود. دوره ای که دیگر دولت چین اصراری 
بر نجــات دادن ابزارهای تامین مالی دولت های 
محلی نخواهد داشــت و همچنین ســعی در 

دیتا سازی مصنوعی برای ثبت رشد بیش از شش 
درصد نخواهد داشت. تمامی این موارد می تواند 
به مرور زمان ریســک بدهی را در چین و جهان 
افزایش دهد، البته فعال نیاز به نگرانی در این مورد 
نیســت و احتماال در اواخر 2020 و 2021 تازه 
شاهد شروع این روند باشیم.با اینکه پیش بینی 
ما در کل برای اکثر بازارهای توسعه یافته صعودی 
است اما یک ریسک بزرگ نباید فراموش شود و 

آن، نقدینگی است.
روند کاهش نقدینگی در 2020 نیز ادامه دار 
خواهــد بود و بــا اینکه VIX کاهــش خوبی را 
تجربه کرده اما عمق بازار به صورت قابل لمسی 
کم شده و همچنان نیز در حال کم شدن است. 
به صورت ساده تر مورد ذکر شده به این معناست 
که تامین کننده های نقدینگی بازار بســیار به 
ریسک حســاس تر شده اند.حســاس تر شدن 
تامین کننده ها و همچنین کاهش عمق بازار به 
معنای افزایش ریسک گپ در بورس آمریکاست. 
به زبان ساده تر در حالت عادی با داده ها و شرایط 
کنونی ما پوزیشن ها و اســتراتژی خود را کامال 
صعودی می ساختیم اما وجود بحران نقدینگی، 
ریسک حرکت های شــدید نوسانی را به شدت 
افزایش داده است. به همین دلیل اصال صددرصد 
صعــودی بودن توصیــه نمی شــود و احتمال 
اشتباه شــدن پیش بینی با یک سیاست اشتباه 

خزانه داری یا فدرال رزرو باال می رود.
بازار ارز، انرژی و اوراق، کردیت و پولی

 JPM در سال آینده انتظار اصلی ما و تحلیلگران
برای نیمه اول 2020 کاهش کم ارزش دالر است. 
البته انتظار نداریم که ارز های کشورهای نوظهور 
از این کاهش ارزش به اندازه قبل استفاده کنند اما 
اروپا و بریتانیا مخصوصا در صورت اتمام برگزیت 

می توانند سود خوبی از این کاهش ارزش ببرند.
اما برای نیمه اول و دوم سال 2020 مهم ترین 
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جفت ارزی که آن را زیر نظــر داریم یوآن چین 
و دالر اســت. بــا کاهش تنش هــا و همچنین 
کاهش ارزش نســبی دالر انتظار داریم یوآن به 
خوبی حمایت شود. این خبر بسیار خوبی برای 
کشورهایی است که در زنجیره تجارت چین قرار 

دارند.
در کل انتظار ما برای ارزهای بازارهای نوظهور 
نسبتا مثبت است اما نباید فراموش شود که هر 
گونه بحران بدهی در هر کدام از کشورهای این 
حوزه می تواند سریعا گسترش یابد و باعث شود 
ارز های این کشور ها سقوط کنند. پیش بینی ما 
در واقع برای شــرایط عادی و غیربحرانی است.

در زمینه بحران نقدینگی مهم ترین کشوری که 
باید آن را زیر نظــر بگیریم در حال حاضر لبنان 
است. بحران بدهی این کشور می تواند مخصوصا 
در آوریل 2020 بسیار جدی شود.در بازار انرژی 
انتظار سقوط سنگینی در نفت در سه ماهه اول 
نداریم و صعود آن نیز تا 69 دالر محدود اســت. 
البته شرایط در سه ماهه دوم به بعد فرق می کند 
زیرا انتظار داریم عرضه از ســوی کشــور های 
غیراوپک از ســه ماهه دوم به بعد افزایش یابد. 
در هر صورت به نظر می آیــد دو عدد مهم برای 
معامله گران نفت بایــد 55/22 دالر )برای نفت 
برنت( و 50/69 دالر )برای نفت تگزاس( باشد. با 
نزول به زیر این دو می توانیم شاهد تغییر روند در 
نفت و همچنین تغییر سیاست های کشورهای 
نفتی باشیم. البته از نظر ما نزول با ثبات به زیر این 
دو محدوده حداقل در سه ماه اول 2020 محتمل 

نیست.
در بازار اوراق طبق تم چند ساله گذشته انتظار 
بازدهی های بســیار پایین را حداقل برای شش 
ماه نخســت داریم و با فــدرال رزروی که به نظر 
نمی آید تصمیم بر  هاوکیش بودن داشته باشد 
این تم ادامه دار خواهد بــود. با اینکه کمی فضا 
برای باال رفتــن بازدهی اوراق خزانه را می توانیم 
داشته باشیم، اما همچنان در محیط کم بازدهی 
سال پیش خواهیم ماند. برای بازارهای نوظهور 
می توانیم با اتفاق افتادن یک بحران بدهی شاهد 
افت ســنگین در اوراق بدهی این کشور ها مانند 
یوروباند باشــیم که البته احتماال این فشار ها در 
نیمــه دوم 2020 از بین خواهند رفت. در کل به 
نظر می رسد شاهد موقعیت های خاصی در اوراق 
کشورهای توسعه یافته برای معامله نیستیم با 
اینکه مشتقات اوراق این کشورها می تواند بسیار 
جذاب باشد. تمرکز ما اما در سال 2020 بیشتر 
روی CDS، اوراق و مشــتقات بازارهای نوظهور 
و همچنیــن LGFVهای چیــن خواهد بود که 
می توانند معامالت به شدت سوددهی را در خود 

داشته باشند.

فلزات پایه و کامودیتی ها
در بازار فلزات پایه سالی که گذشت سالی میکس با امید و ناامیدی بود و با اینکه سرب و بقیه فلزات 
پایه توانستند تا حدی شش ماه اول سال را خوب شروع کنند اما اکثرا تا آخر سال روند نزولی را تجربه 
کردند. یکی از مهم ترین علل این نزول رشد کمتر از انتظار تقاضا برای این فلزات بود که یکی از نتایج رشد 
کمتر از انتظار چین و همچنین جنگ تجاری است. در سال 2020 نیز پیش بینی ها برای اکثر فلزات 
یا مازاد عرضه اســت یا رشد بسیار کم تقاضا. به عنوان مثال پیش بینی اکثر تحلیلگران رشد تنها یک 
درصدی تقاضای مس و مازاد عرضه چند صد هزار تنی سرب است که البته نسبت به بازار 12 میلیون 
تنی این فلز عدد بزرگی نیست، اما همچنان قابل توجه است. البته بدترین سال را امسال معادن روی 
داشــتند. قیمت های روی به حدی افت کردند که در سطح جهانی کمتر معدنی توانایی سود سازی را 
داشت و با بدتر شدن تنش های ناشی از جنگ تجاری در سه ماهه سوم و چهارم 2019 شاهد افت بیشتر 

قیمت ها بودیم.
برای سال 2020 ما شــرایط کمی بهتر را پیش بینی می کنیم. رشــد دو تا سه درصدی در مس و 
آلومینیوم جهانی به نظر در دســترس می آید، البته به شرط بدتر نشدن شرایط جنگ تجاری و البته 
حمایت به اندازه کافی بانک مرکزی چین از اقتصاد این کشور. در بهترین سناریو می توانیم شاهد تفاهم 
کامل بین چین و آمریکا در نیمه اول 2020 باشیم، که نتیجه آن را خواهیم توانست در نیمه دوم 2020 
روی فلزات اساسی ببینیم. البته ما احتمال اتفاق افتادن این سناریو را باال نمی بینیم و به نظر می آید باید 
منتظر شرایط فقط کمی بهتر از 2019 در 2020 باشیم. البته فعاالن این بازار باید توجه داشته باشند که 
به دلیل جنگ تجاری ذخیره انبار اکثر فلزات پایه پایین است و همچنین صنایع مانند خودروسازی در 
کف بازدهی خود قرار دارند، پس در صورت برداشتن تعرفه ها می توانیم شاهد یک صعود خوب در فلزات 
پایه مربوطه باشیم.در کل مهم ترین فاکتور کنونی بازار که فعاالن بازار باید در سال 2020 زیر نظر داشته 
باشند چین است. پیش بینی ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین تصویر خوبی را از بازار در سال 2020 
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نمی دهد و تنها عامل امیدواری ما به سال 2020 
کاهش تنش های جنگ تجاری و کمبود ذخیره 

انبار اکثر فلزات است.
البته شــرایط برای مس و سرب شاید بهتر از 
بقیه فلزات باشد. درباره مس احتمال می دهیم 
در چندین حوزه شــاهد افزایش تقاضا باشیم، 
یکی در ساخت وساز مسکن و دیگری حمل و نقل 
در چین این دو مورد می تواند پیش بینی رشــد 
تقاضا مــس را تا دو درصد بــاال ببرد. همچنین 
شرایط سیاسی در بعضی کشورهای دارای منابع 
مس نیز می تواند سمت عرضه در این فلز را دچار 
مشکل کند.روی اما دقیقا نقطه مقابل مس است 
و به پیش بینی ILZSG احتماال از یک ســال با 
کمبود عرضه وارد یک سال با مازاد عرضه خواهیم 
شــد، همچنین انتظار رشد تقاضای خاصی نیز 
برای این فلز وجود ندارد. به نظر می آید سال های 
بد روی همچنــان ادامه دار خواهــد بود.برای 
آلومینیوم سال پیش، سال دشواری بود و احتماال 
این دشــواری ادامه دار خواهد بــود. آلومینیوم 
برعکس سرب دارای کمبود ذخیره انبار نیست و 
حتی با بهتر شدن وضع چین انبار های آن توانایی 
پوشــش تقاضا را تا حد زیادی خواهند داشت. 
البته همه چیز برای آلومینیوم نیز سیاه نیست 
و احتماال شــاهد رشد تقاضای بهتری نسبت به 
2019 خواهیم بود.با اینکه چین یکی از مهم ترین 
عوامل رشــد یا نزول قیمت اکثر فلزات در سال 
آینده اســت ولی این اثر به صورت غیرمستقیم 
خواهد بود، اما دربــاره فوالد چین عامل اصلی و 
مستقیم رشد یا نزول این فلز است. در کل انتظار 
اکثر فعاالن بازار بــرای 2020 پایین تر از 2019 
است و احتماال ســال بدتری نسبت به 2019 را 
برای فوالد شاهد خواهیم بود که البته در صورت 
تغییر سیاست چین و رشد ناگهانی اقتصاد این 
کشور که بسیار بعید به نظر می رسد، این شرایط 

می تواند تغییر کند.
به صورت خالصه برای سال 2020 برای فوالد 
وضعیت کمی بدتر از 2019 بــرای آلومینیوم 
مشابه 2019 و برای روی ادامه نزول و مشکالت 
مــازاد عرضه را پیش بینی می کنیــم ولی برای 
سرب و آلومینیوم امیدوار هستیم که سال 2020 
شــروعی برای کمی بهتر شدن شــرایط باشد. 
همچنین در کوتاه مدت انتظــار داریم افزایش 

قیمت مس ادامه دار باشد./خانه اقتصاد

کاهشی خواهند بود. درواقع سرعت خلق نقدینگی از محو آن بیشتر خواهد شد. بنابراین 
براساس برآورد کارشناسان رشدی فراتر از 20 و چنددرصد در نقدینگی- که اجتناب ناپذیر 
بوده-ایجاد شده که از هم اکنون باید به فکر خنثی کردن اثرات تورمی و ضداقتصادی آن بود.

  چشم انداز نقدینگی 99 زیر سایه کسری بودجه
نقدینگی اصلی ترین فرزند کسری بودجه است؛ چراکه دولت با استقراض از بانک مرکزی 
برای جبران کسری بودجه، بیشترین نقش را در ایجاد نقدینگی و در ادامه آن تورم خواهد 
داشت. هرچند در سال  های اخیر ابزار های جدیدی نظیر اوراق خزانه اسالمی و اوراق بدهی 
به عنوان روش  های جدید برای تامین درآمد  های دولت به میان آمده؛ اما در شرایطی که 
بازار های واسطه ای سوددهی باالیی دارند، خریداران چندانی ندارند و از همین رو نزدیک ترین 
راه برای تامین هزینه های دولت، استقراض از بانک  ها و بانک مرکزی است که زمینه رشد 
نقدینگی را مهیا می کند. در سال جاری که قرار است با تکیه کمتر به درآمد های نفتی اداره 
شود، موضوع کسری بودجه بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد و این موضوع احتمال 

افزایش استقراض  های دولتی و رشد بیشتر نقدینگی را نیز رقم خواهد زد.

بومرنگ کسری بودجه، نقدینگی و ...
ادامه از صفحه 5

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه اطالعات فنی شرق

بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می شود برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه 
مؤسسه اطالعات فنی شرق به شماره ثبت 386 و شناسه ملی 10380058629 ، در روز 
شنبه 1398/12/17 ساعت 18- 16   در محل موقت شرکت واقع در خیابان راهنمایی – 

برج سلمان – طبقه 8 – واحد 2 حضور به هم رسانند.

موضوع  جلسه:
1- تعیین اعضای هیات مدیره

2- تعیین بازرس
2- تصویب ترازنامه
4- تعیین روزنامه 

5- اعالم تغییر آدرس

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اطالعات فنی شرق

بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می شود برای شرکت در مجمع عمومی فوق 
العاده مؤسسه اطالعات فنی شرق به شماره ثبت 386 و شناسه ملی 10380058629 
، در روز شنبه 1398/12/17 ساعت 20- 18   در محل موقت شرکت واقع در خیابان 

راهنمایی – برج سلمان – طبقه 8 – واحد 2 حضور به هم رسانند.

موضوع جلسه: 
1- تغییر اساسنامه و الحاق با تغییر موضوع فعالیت

2- افزایش یا کاهش سرمایه
3- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره

4- تبدیل سهام
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سود خالص به هیچ وجه سال مناسبی برای این شرکت ها نبوده است. در حال حاضر نیز به دلیل 
کمبود کاالهای واسطه ای چینی در این شرکت ها، تولید جاری آنها نیز با اختالل مواجه شده است. 
این نگرانی ها سبب شده است تا یورو نیز دربرابر ارزهای رقیب خود با کاهش ارزش بی سابقه ای 

مواجه شود.

مکث اقتصاد آلمان در فصل آخر ۲0۱9
آمارهای اقتصادی آلمان، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی این کشور در فصل آخر سال 2019 
چندان مناسب نبوده است. دلیل مکث در رشد بزرگترین اقتصاد اروپا، احتیاط مصرف کنندگان در 
مقدار مصرف خود است. کند شدن رشد اقتصادی آلمان در کنار اثرات شیوع ویروس کرونا، اکنون 

موجب شده است تا اقتصاد این کشور تا حدودی آسیب پذیر شود.
اداره آمار فدرال Federal Statistics Office در روز جمعه اعالم کرد که رشد اقتصادی آلمان در سه 
ماه آخر سال، یعنی از ماه اکتبر تا ماه دسامبر، صفر بوده است. آمارها نشان می دهد که رشد فصل 
آخر سال 2019 نسبت به فصل قبل از خود 2/ 0 درصد کاهش یافته است. تحلیلگران بر این باورند 
که احیای رشد اقتصادی آلمان در فصل جاری )سه ماهه اول سال 2020( بسیار کم است؛ سرنخ 
این احتمال کم، به شرق آسیا و شیوع ویروس کرونا در چین برمی گردد. شیوع ویروس جدید، 
اکنون اقتصاد چین را دچار شوک کرده است و از آنجایی که چین یکی از مهم ترین مشتریان و 

تامین کنندگان بازار آلمان است، احتماال پیامدهای اقتصادی آن به آلمان نیز سرایت می کند.

بروز اولین نشانه های شوک کرونا
اختالالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، هر روز بیشتر در حوزه یورو نمایان می شود. 
شرکت خودروسازی فیات کرایسلر روز جمعه اعالم کرد که خط تولید یکی از کارخانه های خود که 
در صربستان واقع شده است را متوقف کرده است. فیات دلیل این کار را کمبود قطعاتی عنوان کرد 

که ساخت چین است.
تعطیلی کارخانه ها به دلیل کمبود قطعات چینی که اولین مورد آن توسط شرکت فیات اعالم شد، 
به نگرانی ها خواهد افزود. تحلیلگران نگران این هستند که ویروس کرونا، رشدهایی را که اخیرا و 
 Oxford بدون تاثیر این بیماری کم شده بودند را بیش از پیش بکاهد. آنجل تاالورا، اقتصاددان در
Economics در یادداشتی در روز جمعه اظهار کرد که ریسک های اقتصادی بحران می تواند ضربات 

محکمی به بخش صنعتی که قبل از این نیز آسیب پذیر شده بود، وارد کند.

 اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سه ماه 
 /1 پایین  رشد  میالدی   2019 سال  آخر 
آمارهای  رساند.  ثبت  به  را  درصدی   0
می دهد  نشان  نیز  آلمان  اقتصادی 
در فصل  یورو  ناحیه  اقتصاد  بزرگ ترین 
آخر سال 2019، با رشد صفر روبه رو بوده 
است. با توجه به اینکه اقتصاد چین که 
کرونا  ویروس  چالش  درگیر  روزها  این 
و  مشتریان  مهم ترین  از  یکی  است، 
این  کشورهای  اقتصاد  تامین کنندگان 
منطقه است، احتمال احیای اقتصاد یورو 
است.  پایین  بسیار  نیز  جاری  فصل  در 
چالشی که اولین نشانه های آن در بخش 
صنعت و کاهش ارزش یورو در حال نمایان 

شدن است.

اقتصاد یورو در محاصره کرونا
در حالی که آمارهای اقتصادی نشان می دهد 
سه ماهه چهارم سال 2019 میالدی از لحاظ 
یورو،  حوزه  کشورهای  برای  اقتصادی  رشد 
فصل ناامیدکننده ای بوده است، اکنون اقتصاد 
کشورهای این حوزه با چالشی دیگر نیز روبه رو 
از  یکی  چین  اینکه  به  توجه  با  است؛  شده 
کشورهای  از  بسیاری  مهم  تجاری  شرکای 
اروپایی، از جمله آلمان است، احتماال تاثیرات 
به  سرعت  به  کرونا  ویروس  شیوع  اقتصادی 
اقتصاد کشورهای این حوزه نیز سرایت کند. 
با توجه به گزارش برخی از شرکت های بزرگ 
لحاظ  از   ،2019 سال  اروپایی،  خودروسازی 

اقتصاد یورو در محاصره کرونا
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رشد پایین حوزه یورو در سال ۲0۱9
در سه ماه آخر سال 2019، اقتصاد حوزه یورو 
نسبت به سه ماه قبل از آن تنها 1/ 0درصد 
آماری که پیش بینی های گذشته  رشد کرد؛ 
Offii )را نیز تایید می کند. اداره رسمی آمار  
cial Statistics Office( در روز جمعه این آمار 
را منتشر کرد و یادآور شد که این پایین ترین 
مقدار رشد در شش سال گذشته است. آمار 
برای  نیز  یورو  حوزه  ساالنه  اقتصادی  رشد 
سال 2019 حدود 2/ 1 درصد اعالم شد که 
در مقایسه با رشد اقتصادی 9/ 1درصدی این 

حوزه در سال 2018 کاهش یافته است.
البته عملکرد اقتصادی آلمان در سال 2019 
پیش بینی  اقتصاددانان  از  برخی  که  آن طور 
کرده بودند، نامناسب نبود. کاهش در سفارشات 
کاالهای صنعتی سبب پیش بینی رکود برای 
اقتصاد این کشور شده بود. رشد کلی اقتصاد 
آلمان برای سال 2019، 6/ 0 درصد اعالم شد 
که البته در مقایسه با رشد 5/ 1 درصدی سال 

2018 کاهش یافته است.

بحران در بخش خودروسازی اروپا
قابل توجه  مصرف  اخیر،  ماه های  تا 
مصرف کنندگان آلمانی به جلوگیری از رکود 
در بخش ساخت و تولید کمک کرده بود. اما 
اواخر سال گذشته میالدی بود که رفتار  در 
به  داد.  تغییر جهت  آلمانی  مصرف کنندگان 
دلیل اخبار منتشر شده درباره بیکار شدن تعداد 
قابل توجهی از کارکنان بخش اتومبیل سازی 
این کشور، مصرف کنندگان رفتار محتاطانه تری 

را در پیش گرفتند.
گزارش  دایملر،  آلمانی  خودروسازی  شرکت 
سه ماهه خود را در حالی ارائه داده است که این 
گزارش حاکی از رشد منفی است. همچنین 
است  مجبور  است،  کرده  اعالم  شرکت  این 
برخی از کارکنان خود را به دلیل کاهش تقاضا 
و همچنین هزینه به  کار گیری تکنولوژی های 
جدید، از کار برکنار کند. دایملر اعالم کرده 
رقابت  در سطح  بتواند  اینکه  برای  که  است 
باقی بماند، ناگزیر از تعدیل کارکنان خود است. 
دایلمر، شرکت خودروساز آلمانی است که از 
لحاظ درآمد ساالنه، پس از تویوتا و فولکس 
واگن، سومین خودروساز بزرگ جهان به شمار 

می رود.
برای  آمده  به وجود  چالش های  و  مشکالت 
آلمان  به  محدود  تنها  خودروسازی  صنعت 
نیز  اروپایی  کشورهای  دیگر  به  و  نمی شود 
خودروسازی  شرکت  است.  شده  کشیده 

فرانسوی رنو نیز اعالم کرده است که عمال، سود این شرکت در سال 2019 تبخیر شده است. این 
شرکت تصدیق کرده است، سال 2019 به هیچ  وجه سال خوبی برای این کمپانی نبوده است. رنو 
اخیرا آماری را منتشر کرده که حاکی از کاهش شدید سود خالص این شرکت در سال 2019 است. 
طبق آمارهای منتشر شده توسط این شرکت، سود خالص سال 2019 میالدی 19 میلیون یورو، 
معادل 21 میلیون دالر اعالم شده است. مقایسه سود خالص این شرکت با سود سال 2018 که 5/ 

3 میلیارد یورو بود حاکی از سالی فاجعه بار برای این شرکت است.

تضعیف یورو ادامه دارد؟
روز جمعه به دلیل نگرانی های به وجود آمده در میان سرمایه گذاران به دلیل عملکرد ضعیف اقتصاد 
حوزه یورو، ارزش واحد پول مشترک این منطقه، یعنی یورو، به پایین ترین مقدار خود در سه سال 
اخیر رسید. پایین ترین رشد در 6 سال اخیر در حوزه یورو در کنار پیامدهای بالقوه شیوع ویروس 
کرونا، اکنون نگرانی های زیادی را در مورد اقتصاد حوزه یورو برانگیخته است. ارز مشترک کشورهای 
اتحادیه اروپا هفته گذشته حدود یک درصد از ارزش خود را از دست داد. این بدترین عملکرد 
دوهفته ای یورو از میانه سال 2018 میالدی است. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که حتی در 
صورت محقق نشدن پیش بینی ها درباره رشد سه ماهه چهارم سال 2019 میالدی و افزایش رشد 
محقق شده در اقتصاد حوزه یورو، همچنان می توان انتظار کاهش ارزش یورو را داشت. حال با توجه 
به اینکه پیش بینی ها محقق شده است، به احتمال زیاد یورو در مقابل ارزهای رقیب خود، با کاهش 
ارزش بیشتری روبه رو خواهد شد. تحلیلگران در این مورد اعالم کرده بودند، اگر رشد اقتصادی فصل 
آخر 2019 بهتر از پیش بینی ها باشد، بازهم به دلیل نگرانی های ناشی از تاثیرات اقتصادی ویروس 
کرونا، روند ارزش یورو کاهشی خواهد بود. ارزش یورو در برابر دالر آمریکا در ادامه روند نزولی خود 

در هفته های اخیر، در روز جمعه با کاهش 1/ 0درصدی به 083/ 1 رسید.
 این در حالی است که در هفته گذشته ارزش یورو تنها در یک روز آن هم به مقدار اندکی افزایش 
یافته و در بقیه روزها با کاهش ارزش روبه رو بود. یورو در دو هفته گذشته مجموعا بیش از 4/ 2 
درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین این ارز در هفت هفته گذشته، تنها در یک 

هفته بازدهی مثبت را به ثبت رسانده و در بقیه هفته ها کاهشی بوده است.
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جبران زیان کرونایی 
کسب وکارها

کسب وکارهای کوچک مشمول سیاست های تشویقی می شوند. سیاست گذار تجاری کشور از 
بسته پیشــنهادی خبر داده که برای جبران زیان کسب وکارهای کوچک از ویروس کرونا طراحی 
شــده است. جزئیات بسته پیشنهادی ستاد »بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت« حاکی است، 
سیاست های تشویقی در بخش »مالیات«، »استمهال وام های بانکی« و »بیمه تامین اجتماعی« از 
ســوی متولیان در نظر گرفته شده تا مشاغل ُخرد آسیب دیده از کرونا، نابود نشوند. البته این بسته 
تنها شامل کسب وکارهای ُخرد نیست و سیاست گذار برای آسیب دیدگی بخش هایی که در تجارت 

خارجی به دلیل کرونا صدمه دیده اند، مشوق های مشابهی تعریف کرده است.
تنها یک روز مانده تا شــروع ماه سرنوشت ساز برای کســب وکارها، ورود ویروس کرونا به ایران 
به طور رسمی تایید شد. سی ام بهمن امسال روابط عمومی وزارت بهداشت، اولین موارد از کرونای 
جدید در شهر قم را گزارش داد. شــیوع این ویروس در کشور روال عادی بسیاری از کسب وکارها 
آن هم درســت در آخرین روزهای سال را متاثر کرده اســت؛ روزهایی در اسفندماه که کاسب ها و 
بازاری ها، عمده فروشان و خرده فروشان و بسیاری از مشاغل کوچک بیش از هر ماه و فصل دیگری، 

چشم به راه رونق کسب وکارشان هستند.
در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی و ســایت ها، گزارش هایی از وضعیت کسب وکارهای 
مختلف بعد از شــیوع ویروس کرونا منتشر شــد. در برخی از این گزارش ها گفته می شود کسب 
وکارهایی که در زمینه فروش حضوری و آنالین غذا فعالیت دارند با کاهش شــدید فروش مواجه 
شده اند. شــنیده ها حاکی است فروشندگان ُخرد لباس هم شرایط بهتری نسبت به عمده فروشان 
و تولیدکنندگان ندارند و بازارشــان این روزها کساد است. در این میان کسب وکارهایی که عمدتا 
فضای کاری شان آنالین اســت و عمدتا نیروهای جوان تری دارند، توانسته اند شرایط بهتری را در 
آخر ســال تجربه کنند. اما موضوعی که کامال در فضای کسب وکارهای کوچک دیده می شود این 
نکته است که شرایط مشاغل آزاد و خرده فروشان از سایر کسب وکارها نامساعدتر است. رئیس اتاق 
اصناف تهران هم روز گذشــته اعالم کرد در روزهای اخیر روند کاهشی فروش در تمام بخش های 

اصناف به خصوص موادغذایی مشهود بوده است.
کارشناسان معتقدند شیوع کرونا در آخرین روزهای سال، وضعیت کسب وکارها را پیچیده کرده 
است؛ در همین راستا به تازگی ستاد آسیب شناسی در وزارت صمت تشکیل شده که قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی از آن خبر داد. حسین مدرس خیابانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: برای 
اینکه بسیاری از کسب وکار ها در این مدت آسیب دیده اند ستادی با عنوان »بررسی اثرات ویروس 
کرونا در تجارت« تشــکیل شد تا با مشوق هایی این کســب وکار ها آسیب نبیند. به گفته مدرس 
خیابانی، این ویروس باعث آســیب به کســب وکار های کوچک، مانند اغذیه ای ها شده است و به 
همین دلیل بسته ویژه ای پیشنهاد شــده تا بخشی از مالیات، استمهال وام، بیمه تامین اجتماعی 
و سایر مشوق های تشویقی به این کســب وکار ها اختصاص یابد تا آسیب نبینند. مدرس خیابانی 

افزود: حتی بخش هایی که در تجارت خارجی 
آسیب دیده اند هم مدنظر قرار داده ایم، اگرچه 
با رایزنی های صورت گرفته مرز ها باز می شوند.

قحطی در کار نیست
قائم مقــام وزیر صمت در امــور بازرگانی در 
برنامه پایش عــالوه بر اعالم جزئیات بســته 
مشــوقی برای کســب وکارها، به موضوعات 
دیگری اشاره کرد که در چند وقت اخیر شنیده 
می شد. او با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر قحطی و کمبود کاال در کشور 
گفت: به نظرم افراد باید به چشمان خود بیشتر 
از فضای مجازی اعتماد داشــته باشند. او ادامه 
داد: با ذخایر عظیمی که از کاال های اساســی 
ایجاد شده اســت، در طول سال منتظر بودیم 
تا تقاضایی ایجاد و این کاال ها روانه بازار شــوند 
که اکنون این فرصت ایجاد شده است. به گفته 
او، برای تامین کاال های اساسی، تدارک وسیع 
در کشور دیده شــده و زیرساخت های خوبی 
شکل گرفته اســت که در این باره فقط در بندر 
چابهار 250 هزار تن ظرفیت سازی ایجاد شده 
اســت. او اضافه کرد: در سازمان میادین میوه و 
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای نیز غرفه های 
ویژه ای برای عرضه گوشــت و مرغ ایجاد شده 
که با اســتفاده از این ظرفیت، گوشــت و مرغ 

به صورت مستقیم به مردم عرضه می شود.
مدرس خیابانی وجود تورم ســاختاری در 
کشور را در شــکل گیری تورم کنونی طبیعی 
دانســت و گفت: برخی ها چون فکر می کنند 
ممکن اســت از ارزش پولشــان کاسته شود 
ســکه و طال می خرند، اما اینکه روغن داغ آن 
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را زیاد می کننــد اثر فضای ایجاد شــده از آن 
ســوی مرزهاست، آن هم با اســم رمز کمبود، 
گرانی و نارضایتی می خواهنــد اهداف خود را 
دنبال کنند. به گفته او برای صادرات، مســیر 
سبز گمرکی وجود دارد و در مجموع صادرات 
راحت تر انجام می شود، اما سنگ هایی جلوی 
واردات گذاشــتیم آن هــم به ایــن علت که 
با توجه به محدودیت منابــع ارزی باید منابع 
موجود ارزی را اداره کنیم، بنابراین امروز به جز 
واردات کاال های اساســی و ضروری، مواد اولیه 
کارخانه ها و قطعــات و تجهیزاتی که در داخل 
تولید نمی شود جلوی واردات بقیه محصوالت 

را یا گرفتیم یا خواهیم گرفت.
قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
امور بازرگانی درباره بی کار شــدن کارگران به 
علت اثرات سوء ناشــی از ویروس کرونا اظهار 
کرد: به نظرم باید به ســمت کســب وکار های 
اینترنتی برویم و مشاغل دیگری را فعال کنیم 
تا این دوره را پشت سر بگذاریم، زیرا شغل برای 
مردم مهم اســت ضمن اینکه باید توجه کنیم 
اولویت دهی به صادرات هم ظرفیت های خالی 
کارخانه هــا را پر و هم اشــتغال پایدار را حفظ 
می کند. مدرس خیابانی با بیان اینکه در شرایط 
کنونی حفظ اشــتغال مهم تر از رشد اشتغال 
ملی اســت، گفت: البته در گزارش هایی که ما 
در وزارت صمت داریم تولید در همه رســته ها 
و گروه های کاالیی روند افزایشــی دارد که این 

نکته مثبتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
امور بازرگانــی درباره کوله بران و مشــکالت 
کوله بری، افــزود: امیدوارم زیرســاخت های 
تجاری و مرزنشــینی کشــور به گونه ای باشد 
که مرزنشــینان شغل پایدار داشــته باشند و 
کوله بری نکنند. همه جای دنیا مرزنشــینان 
پولدار تر از جا های دیگر هستند، اما این موضوع 
در کشور ما برعکس اســت، یعنی کسی که از 
ظرفیت های مرزی می تواند استفاده کند باید از 
سطح رفاه باالتری برخوردار باشد. در این بین 
ما هم باید تالش کنیم ظرفیت های موجود در 
مناطق مــرزی از جمله ظرفیت های دامداری، 
کشــاورزی، صنعتی و تبادل کاالیی را فعال و 

تقویت کنیم.
مــدرس خیابانــی همچنین در پاســخ به 
پرسشــی درباره انتظار از رئیس مجلس آینده 
گفت: از آنجا که قوه مجریه به عنوان سکان دار 
امور اجرایی کشور اکنون تحت فشار قرار دارد، 
درخواست من از رئیس مجلس آینده این است 
که حتما به قــوه مجریه در اداره امور کشــور 

کمک کند یعنی مجلس در کنار دولت باشــد و از آنجا که دشــمنان مــا از آن طرف مرز ها غلط 
دیکته های ما را می گیرند و انتقاد می کنند ما در این شرایط از همدیگر غلط گیری نکنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در این باره که اگر به شما هم بسته بهداشتی برای مقابله با کرونا بدهند 
آیا می پذیرید، افزود: اگر در محیط کارمندی و کارگری به همه بدهند ما هم استفاده خواهیم کرد، 
اما اگر فقط هدیه برای ما باشــد آن را نمی پذیریم. مدرس خیابانی درباره پویش درج قیمت گفت: 
به نظر ما اگر قیمت روی کاالیی درج نشــود قصد گران فروشی در آن وجود دارد؛ بنابراین مردم از 

مغازه ها و فروشگاه هایی خرید کنند که روی کاال های آن قیمت درج شده باشد.

تامین تقاضای مازاد کاال
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای ســال، پیش بینی های الزم برای تامین 
تقاضای مازاد انواع کاال در بازار شده است و هیچ مشکلی در جهت تامین این نیاز وجود ندارد، زیرا 
اصل تامین مازاد بر نیاز کشور از ابتدای سال در دستور کار قرار داشته است، چراکه قبول داریم در 

یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم و باید به فکر تمام ابعاد اقتصادی کشور باشیم.
او افزود: مشابه همین وضعیت که االن در بازار به وجود آمده پس از افزایش قیمت بنزین نیز وجود 
داشت، ولی نیاز های بازار تامین شد. فضاسازی رسانه ای برای اینکه نشان دهد در بازار کمبود کاال 
داریم رمز جنگ رسانه ای دشــمن است؛ به گونه ای که نشان دهد در بازار کمبود کاال وجود دارد و 
گرانی ایجاد شده این کمبود موجب نارضایتی شده است. دشمنان به بهانه های مختلف می خواهند 

نشان دهند که در بازار کمبود وجود دارد، یکبار به بهانه انتخابات و یکبار به بهانه ویروس کرونا.
قائم مقام وزیــر صنعت در امور بازرگانی تاکید کرد: بیش از 5/ 4 میلیون تن کاالی اساســی در 
بنادر جنوب کشور دپو شده اســت و هیچ کمبودی از این نظر وجود ندارد و برای تامین این نیاز ها 
40 درصد ورودی کشتی های کشور مربوط به کاال های اساسی است. به همین دلیل مردم تسلیم 
فضاسازی رســانه ای نشــوند؛ چرا که کاال های موجود در بازار پشــتوانه دارد و به محض مصرف 
جایگزینش آماده اســت. مدرس خیابانی اظهار کرد: در این چند روز خرید مردم دو برابر شده، اما 
هیچ کمبودی در بازار نیست و قفسه تمام فروشگاه ها پر است و انبار فروشگاه ها هم مملو از کاالست. 

ذخایر گوشت و مرغ هم دو برابر نیاز است و تولیدکنندگان تدارک گسترده دیده اند.
بخشی از کســب وکار های خرد مثل تاکسی ها و پیک های موتوری هم از شرایط موجود آسیب 
دیده و مردم می توانند مایحتاج عمومی خود را از طریق پیک های موتوری و تاکسی ها جابه جا کنند 

که هم از عبور و مرور جلوگیری شود و هم این کسب وکار ها بیش از این آسیب نبینند.
به گفته مدرس خیابانی، تدارک الزم برای ایام پایانی ســال دیده شده و حتی برای ماه رمضان و 
بازگشایی مدارس برنامه خاص در نظر گرفته شــده و بازار به حال خود رها نشده است. وی تاکید 
کرد: سهمیه های خاص برای این ایام دیده شــده و با ظرفیت عظیمی که اصناف برای کاالرسانی 
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دارند، هیچ مشــکلی برای تامین کاال نیست 
و برای شــوینده ها هم از چند ماه گذشــته به 
تولیدکنندگان گفته ایم که برای ایام شب عید 
تولید را دو برابر کنند. در مورد شوینده ها یک 
و نیم میلیــون تن ظرفیت تولیــد داریم و در 
حال حاظر از 30درصد این ظرفیت اســتفاده 
می کنیم و امــکان افزایش ظرفیت وجود دارد 
و مشــکلی نیســت. او اظهار کرد: درباره الکل 
یک شــوک آنی وارد شــد، اما رایزنی کردیم و 
اجازه عرضه انــواع مواد ضدعفونــی از جمله 
الــکل در داروخانه ها آغاز و مشــکل برطرف 
می شــود. مــدرس خیابانی گفت: براســاس 
رایزنی های صورت گرفته اجــازه عرضه انواع 
ماســک و اقالم مورد نیاز از طریق داروخانه ها 
را دریافت کردیم و همچنین با صحبت هایی که 
با شهرداری تهران شد عمده اقالم بهداشتی و 
ژل شست وشو در غرفه های سازمان میادین و 
ایستگاه های مترو در دسترس مردم قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به اینکه وزارت 
صمت به بورس کاال دستور داده است که کاال ها 
را به چه قیمت بفروشــد، گفت: امروز به دلیل 
اختــالف قیمت ریال و دالر، ایــن کار را انجام 
می دهیم و قیمــت یکســری از کاال ها مانند 
خودرو و لوازم خانگی مدیریت شده است و باید 
هوای هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده 
را داشته باشــیم. او با اشاره به اینکه در 11 ماه 
امسال 40 میلیارد دالر صادرات و 80 میلیارد 
دالر حجم تجــارت ما بود، گفت: 130 میلیون 
تن رکورد وزنی در صــادرات زدیم و به لحاظ 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی از ورود 2 نوع 
کاال که توان تولید داخل وجود دارد و کاال های 

غیرضروری است، خودداری کردیم.

حمایت از صنعت خودرو
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: امروز باید از صنعت خودرو حمایت 

کنیم و پای این صنعت بایستیم.
مدرس خیابانی افزود: مردم دیدند که کره ای ها و فرانســوی ها چه رفتاری در صنعت خودرو با 
مردم ما کردند. کره ای ها هر دفعه که تحریم ها برداشته شد، بازار را در اختیارشان قرار دادیم، اما به 
محض اینکه آمریکا چراغ سبز را به قرمز تبدیل کرد، ساکشان را جمع کردند و رفتند. قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی افزود: امروز با وجود اینکه آنها از خودروســازی ما رفته اند تولید خودروی 
ما از روزانه 2 هزار به 4 هزار دستگاه افزایش یافته است و بخش عمده ای از قطعاتی را که پیش تر از 
خارج وارد می کردیم، هم اکنون در داخل کشور تولید می کنیم. وی با اشاره به ایجاد نهضت ساخت 
داخل در کشــور با هدف جلوگیری از واردات کاال هایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، 
افزود: میز های ساخت داخل ما امروز بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دالر کاالیی را که پیش تر از 
خارج وارد می کردیم در داخل تولید می کنند و بخش مهمی از این تولیدات در صنعت خودرو است 

و بخش های دیگری هم در سایر صنایع و از جمله پتروشیمی و فوالد است.

کاهش فروش صنوف
در حالی برای کسب وکارهای خرد بسته تشویقی در نظر گرفته شده است که رئیس اتاق اصناف 
تهران با بیان اینکه در روزهای اخیر روند کاهشــی فــروش در تمام بخش های اصناف به خصوص 
مواد غذایی مشهود بوده اســت، گفت: پیش بینی می کنیم این روند در روزهای پیش رو نیز ادامه 
داشته باشد. قاســم نوده فراهانی در گفت وگو با »ایرنا«، درباره نحوه توزیع اقالم توسط واحدهای 
صنفی گفت: برای ایام پایانی ســال فروش فوق العاده در واحدهــای صنفی، میادین میوه تره بار و 
فروشــگاه های زنجیره ای برقرار است. وی تصریح کرد: مقرر شده روسای اتحادیه ها بخشی از سود 

خود را به مردم تخفیف دهند که البته میزان تخفیف باتوجه به نوع کاال متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاســخ به این سوال که با توجه به شــیوع ویروس کرونا و احتمال 
کاهش حضور فیزیکی مردم برای تهیه مایحتاج، آیا تدبیری برای ارســال کاالها اندیشیده نشده، 
افــزود: مردم می توانند خرید خود را با پیک دریافت کنند که در آن صورت هزینه تمام شــده کاال 
افزایش می یابد؛ گویی تخفیفی که روی اجناس لحاظ می شــود را باید پول پیک دهند. اما از این 
نظر که اصناف قراردادی با پیک منعقد کرده و کاال را برای مشــتری ارسال کنند، برنامه ای نداریم. 
وی عنوان کرد: قطعا این اتفاق باعث خسارت به اصناف می شود؛ اما ویروس کرونا تحت کنترل هیچ 
کسی نیست و همه باید دست به دســت هم دهند تا این مشکل برطرف شود. به گفته رئیس اتاق 
اصناف تهران، به تمام بخش های اصناف بخشنامه برای رعایت صد درصدی بهداشت ابالغ شده تا 

مردم در صورت مراجعه به این واحدها در معرض آسیب نباشند/. دنیای اقتصاد
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وضعیت بازار کار ایران در زمستان سال 
1398 نشان می دهد که از 61.9 میلیون 
نفر جمعیت بیش از 15 سال کشور 23.4 

میلیون نفر شاغل هستند.
بــه گــزارش معاونت بررســی های 
اتــاق بازرگانی تهــران در گزارشــی به 
وضعیت بازار کار ایران در زمســتان سال 
98 براســاس آخرین آمار منتشــر شده 
مرکز آمار ایران پرداخته و نوشــته است: 
جمعیت 15 ســال به باالی کشور 61.9 
میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین 
این جمعیت، 26.2 میلیون نفر )مشارکت 
اقتصادی 42.2 درصد( و جمعیت شاغل 
نیز 23.4 میلیون نفر با نســبت اشتغال 

37.8 درصد هستند.
بر ایــن اســاس از 61.9 میلیون نفر 
جمعیت باالی 15 ســال کشور، 30.96 
میلیون نفر مرد و 30.96 میلیون نفر نیز 
زن هستند اما جمعیت فعال 15 سال به 
باالی مردان 21.5 )معادل 69.4 درصد( 
و جمعیــت فعال زنــان 4.7 میلیون نفر 

)معادل 15.3 درصد( است
با این حال جمعیت شاغل 15 سال به 
باالی کشور برای مردان 19.5 میلیون نفر 
)معادل 63 درصد( و جمعیت شاغل زنان 
3.9 میلیون نفر )معــادل 12.7 درصد( 
است. براســاس این گزارش تعداد افراد 
بیکار 15 سال به باال 2.8 میلیون نفر و نرخ 
بیکاری در زمستان نیز 10.6 درصد بوده 
است. اما در مدت زمان مورد گزارش نرخ 
بیکاری برای فــارغ التحصیالن آموزش 
عالــی کشــور 15.6 درصد بــوده؛ اما از 
جمعیت بیکار 2.8 میلیون نفری 15 سال 
به باالی کشــور، 1.98 میلیون نفر مرد و 
813 هزار نفر زن بوده انــد. نرخ بیکاری 
برای مردان 9.2 و برای زنان 17.2 درصد 
در زمســتان 98 بوده ولی این رقم برای 
مردان فارغ التحصیــل از مراکز آموزش 
عالی برابر 11.2 و برای زنان 24.7 درصد 

بوده است.
آمارهای اســتخراج شــده از گزارش 

وضعیت اشتغال کشور در زمستان 98 در استان تهران همچنین نشان می دهند که نرخ مشارکت اقتصادی در 
کشور 41.7 و نسبت اشتغال 38 درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری در پایتخت نیز 8.8 درصد بوده است. براساس این گزارش 52.7 درصد شاغلین در 
بخش خدمات، 31.7 درصد در بخش صنعت و 15.6 درصد نیز در بخش کشاورزی فعال بوده اند.

وضعیت بازار کار در زمستان 9۸
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 همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود 
محیط کسب و کار که در 6 سال گذشته به 
همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار 
شد، در تمامی دوره هایش به نکاتی در باب 
دالیل عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار پرداخت و راه حل هایی هم 
پیش پای مجریان قرار داد. قرار بود هفتمین 
دوره این همایش هفتم اسفندماه در مشهد 
برگزار شود اما با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در کشور و در پی آن، لغو شدن اکثر همایش ها 
و نشست ها، نمایشگاه ها و برنامه هایی از این 
دست، این برنامه هم کنسل و به وقت دیگری 

موکول شد.
اما دیدگاه ها در خصوص میزان تحقق این 
تحقق  سطح  گروهی  است.  متفاوت  قانون 
مفاد آن را خوشبینانه 20درصد و شماری 
تا 50درصد عنوان می کنند اما همگی آن ها 
متفق القول هستند که ابعاد مهمی از قانون 

مذکور، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
آراء  هم  آن  تحقق  عدم  دلیل  بیان  در 
مختلفی بیان می شود. شماری ناهماهنگی 
پشتیبانی  سیستم  نبود  دستگاه ها،  بین 
عامل  را  مختلف  نهادهای  اهتمام  ضعف  و 
اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار می دانند و برخی 
هم معتقدند که مجلس نظارت کافی را بر 
ُحسن اجرای قانون مذکور به عمل نیاورده 
است. در این میان شماری از منتقدان مصرانه 
می گویند که دولت تنها بخش هایی از این 
قانون را اجرایی کرده که به نفع خودش بوده 
است و باز تاکید می کنند که نگارندگان و 
اجرایی  اهرم های  هم،  آن  مصوب کنندگان 
بهبود  قانون  تحقق  برای  را  وافی  و  کافی 
پیش بینی  کار،  و  کسب  محیط  مستمر 

نکرده اند.

* چالش عمده فضای کسب و کار، عدم همکاری دستگاه های اجرایی است
اما قانونگذاران هم معتقدند این قانون از ابتدای تصویب به دالیل گوناگون اجرایی نشده و 
در چند سال اخیر، برخی از مفاد آن اجرایی شده و برخی دیگر در دست اجراست؛ »حمیدرضا 
فوالدگر« رئیس کمیسیون ویژه »حمایت از تولید ملی« مجلس در اینباره می گوید: قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار، در دولت دهم اجرایی نشد و عمال دولت یازدهم آن را کلید 
زد. تاکنون از سوی نمایندگان مجلس چند گزارش در باب میزان و نحوه اجرای این قانون تهیه 
و قرائت شده است. وی با بیان اینکه »قانون بهبود محیط کسب و کار مشتمل بر 29 ماده و 19 
تبصره است«، تصریح می کند: یکی از آخرین گزارشاتی که در خصوص میزان اجرای این قانون 
در مجلس قرائت شد، از عدم تحقق 50 درصد احکام آن خبر می داد؛ طبق این گزارش، 50 
درصد دیگر هم یا به مرحله اجرا درآمده و یا در دست پیگیری و در مسیر اجرا است. به بیان دیگر 
آیین نامه های بخش های مختلفی از قانون مذکور، به تازگی تهیه شده و زمینه هایی برای اجرای 
آن ها فراهم آمده است. گزارش دیگری هم درصدهای مزبور را یک سوم محقق شده، یک سوم 

در دست اجرا و یک سوم تحقق نیافته عنوان می کند.
فوالدگر می افزاید: کمیسیون اقتصادی هم گزارشی درباره نحوه اجرای این قانون تدوین 
کرد که البته در صحن علنی مجلس قرائت نشد. در حال حاضر هم برخی از نمایندگان در حال 
تهیه گزارشی از ابعاد اجرا و تحقق این قانون و به روزرسانی آخرین اطالعات در باب آن هستند. 
وی بیان می کند: وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی بیش از سایر وزارتخانه ها با مجلس در 
خصوص این قانون همکاری داشته است. لذا اگرچه پیش تر اعالم شده بود که با اعمال ماده 
234 آیین نامه داخلی مجلس، دستگاه هایی که به هر دلیل قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار را اجرا نکرده و عدول یا استنکاف داشته اند، به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد اما فعال 
از این اقدام صرف نظر شد. همکاری دولت را با مجلس در این حوزه، مطلوب می دانیم و به نتایج 

پیگیری های در دست انجام هم امیدواریم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس یادآور می شود: در حال حاضر چالش 
عمده فضای کسب و کار، عدم همکاری دستگاه های اجرایی است، نمایندگان مجلس سعی 
داشته اند که همواره خالءهای موجود را حذف کنند. بر همین اساس هم بحث اصالح موادی 
از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با محوریت تشکیل هیات مقررات زدایی 
و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و در حال پیگیری 

زیرساخت هایی مثل درگاه مجوزها هستیم.

*اخذ مجوزها باید از طریق فرآیند خوداظهاری انجام گیرد
اما مجلس برای اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب و کار، ساختاری با عنوان »هیات 
مقررات زدایی و رفع موانع کسب و کار« را پیش بینی کرده است که به ریاست وزیر اقتصاد در 
وزارت مذکور تشکیل می شود؛ البته این هیات متشکل از نمایندگان 3 قوه است. توامان روسای 
اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف هم از سوی بخش خصوصی، اعضای این هیات را تشکیل 

می دهند.

قانونی در برزخ اجرا

آخرین اقدامات مجلس و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار 
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هیأت  عضو  کوهکن«  »محسن  البته 
مجوزهای  صدور  تسهیل  و  زدایی  مقررات 
کسب و کار در مجلس معتقد است »به قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار چند ایراد 
وارد است«؛ او تصریح می کند: ایراد اول این 
است که علی رغم آنکه هیات مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند 
به جز ابطال مصوبات مجلس و مصوبات هیات 
از بخشنامه های مخل کسب  دولت، بعضی 
و کار را لغو و از درجه اعتبار ساقط کند، اما 
وجود ایرادات ساختاری در این قانون، ساز 
و کار ویژه خود را برای اصالح می طلبد. برای 
نمونه، مقاومت شدیدی از سوی دستگاه ها 
چنان  دارد  وجود  مجوزها  اخذ  فرآیند  در 
که بعضی دستگاه ها برای پاسخگویی به هر 
یک از استعالمات، استدالل های خاص خود 
را دارند. به همین دلیل کمیته ای متشکل 
زدایی  مقررات  هیات  اعضای  نمایندگان  از 
به  دعوت  مربوطه  وزارتخانه  و  سازمان  از 
در  را  مسائل شان  آنجا  در  و  می آورد  عمل 
فرصت کافی بررسی کرده و پس از دریافت 
به  کمیته  نتایج  بندی  جمع  پیشنهادات، 

هیات مقررات زدایی ارجاع می شود.
رسالت  اساسا  می شود:  یادآور  کوهکن 
هیات مقررات زدایی ایجاد پنجره واحد است، 
منتها این پنجره واحد به معنای واقعی کلمه 
هنوز شکل نگرفته است، دلیل آن نیز نوع 
رویکردی است که دستگاه ها در پیش گرفته 
اند. او می افزاید: در مجلس دهم با 3 وزیر امور 
اقتصاد و امور دارایی در هیات مقررات زدایی 
دیدار داشتیم و به آنها اعالم شد که بهبود 
فضای کسب و کار در گرو اخذ مجوزات از 
طریق خوداظهاری و پس از آن انجام کنترل 
و نظارت های الزم است. اگر متقاضی دریافت 
در  را  غلطی  اطالعات  کوچکترین  مجوز، 
فرآیند خوداظهاری ارائه کند، با او برخورد 
خواهد شد و مجوزاتش را لغو و نسبت به 
جریمه او اقدام خواهد شد. در واقع ما بایستی 
افزایش  هزینه اطالعات دروغ را به میزانی 
دهیم که مرتکب تخلف تکرار نشود. هر 3 وزیر 
وقت هم با مسیر اخذ استعالمات از طریق 

خوداظهاری موافقت کردند.
این نماینده مجلس میگوید: در جلسات 
هیات مقررات زدایی از دستگاه های مختلف 
دعوت می کنیم تا بررسی های الزم را برای 
مجوزاتشان انجام دهند و نهایتا تعدادی از 
استعالمات آن دستگاه حذف می شود و برخی 
به سمت  تا  از مجوزها هم تعدیل می شود 

کاهش موانع کسب و کار حرکت کنیم. با این حال تنها این مهم کفایت نمی کند و تا زمانی که به 
سمت و سوی فرآیند خوداظهاری حرکت نکنیم همچنان این مشکالت به قوت خود باقی است.

 ۵ اقدام اصالحی می تواند فضای کسب وکار کشورمان را ۵0 رتبه ارتقا دهد
30 دستگاه اجرایی در کشور، مسئول بهبود شاخص سهولت انجام کسب وکار هستند و از 
این میان، 17 دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند. اما با وجود این همه نقش آفرینان 
و بازیگران موثر، ایران توانست در آخر گزارش شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی)2020(  
تنها یک پله بهبود را تجربه کند و در جایگاه 127 جهان بایستد و عمال در میان 20 کشور منطقه 

منا نیز رتبه کشورمان بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن چهاردهم بوده است.
»علی فیروزی« رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، با 
صراحت یکی از بزرگ ترین آسیب های محیط کسب و کار را در هم ریختگی و عدم یکپارچگی 
نظام مجوزدهی کشور عنوان می کند. او با اشاره به وضعیت استعالم مجوزهای کشور، آن را 
کتابی1800صفحه ای برآورد کرده که عمال به غول ایجاد کسب و کار بدل شده است. وی توضیح 
می دهد: برای راه اندازی برخی از کسب و کارها در کشور باید تا 130 مدرک از سوی متقاضی 
جمع آوری و ارائه شود و این کالف درهم پیچیده، در نگاه کالن به نفع سرمایه گذاری و کسب و 

کار نیست.

*۵ اقدام اصالحی و ۵0 رتبه بهبود
فیروزی با بیان اینکه سال آینده مقرر است 10 نماگر فضای کسب و کار به 11 مورد افزایش 
پیدا کند، میگوید: نماگر قرارداد با دولت به نماگرهای گذشته افزوده می شود. وی می افزاید: 
بررسی های انجام گرفته در مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد 
حاکی از آن است که با انجام 60 اقدام اصالحی، رتبه ایران می تواند حدود 100 پله ارتقا کند 
و نکته قابل توجه آن است که ما می توانیم با انجام 5 اقدام اصالحی کامال مشخص، قریب به 
50 رتبه در شاخص های محیط کسب و کارمان بهبود داشته باشیم. این اقدامات شامل »راه 
اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار«، » ایجاد مجتمع قضایی دعاوی تجاری«، » تصویب 
الیحه پیشنهادی وثایق بانکی«، » تصویب الیحه حمایت از سرمایه داران خرد« و »الیحه آیین 

دادرسی تجاری« است که برای تحقق آنها پیگیری های خوبی در دست انجام است.
فیروزی با اشاره به ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور میگوید: در نتیجه آن سامانه 
مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به عنوان مرکز تماس فوریت های 

محیط کسب وکار ایجاد شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد این نکته را هم 
توضیح می دهد که برنامه ریزی شده تا با اصالح بعضی برداشت ها، در اردیبهشت ماه 72.5 روز 
فرایند شروع کسب و کار در ایران به 3 روز تقلیل یابد. اگر این مهم محقق شود در جهت بهبود 

محیط کسب و کار و رتبه کشورها در شاخص های مربوطه، اقدام  بزرگی برداشته ایم.
فیروزی نگاهی هم به فعالیت های هیات مقررات زدایی دارد و بیان می کند: حضور اتاق های 
بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون در هیات مقررات زدایی از ضروریات است که اگر این بخش 

غیرحاکمیتی در هیات نباشند، پاشنه آشیل هیات مقررات زدایی خواهد بود.
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 نشـانه های اولیـه حکایـت از آن دارند 
که روند کاهشـی تولید و تجارت در سطح 
جهان درحال افول اسـت و بخشـی از آن 
به بهبود صنعـت خودروی جهـان در پی 
کمرنگ شدن اسـتفاده از استانداردهای 
جدید آالیندگـی مربوط اسـت. به عالوه 
انتظار مـی رود فاز نخسـت توافق تجاری 
آمریکا و چیـن، در صورت تـداوم، اثرات 
منفی انباشته شده از تنش های تجاری بر 
تولید ناخالص داخلی جهان را تا پایان سال 
2020 از 8/ 0 درصـد بـه 5/ 0 درصد کاهش 

دهد.
صنـدوق بین المللی پـول در پیش بینی خود 
از وضعیت اقتصاد جهان در سـال جاری میالدی 
ضمن اشاره به این موضوع، اعالم کرد که در سایه 
چنین تحوالتی، رشد اقتصادی جهان که در سال 
2019 به 9/ 2 درصد رسـیده بود، در سال جاری 
میـالدی بـه 3/ 3 درصـد و در سـال 2021 به 4/ 
3 درصد خواهد رسـید. این پیش بینی نسبت به 
گـزارش ماه اکتبـر صنـدوق 1/ 0 درصد کاهش 
برای رشد اقتصادی جهان در هر یک از سال های 
2019 و 2020 را نشان می دهد و برای 2021 تا 
2/ 0 درصد کاهش یافته است. صندوق پیش بینی 
کاهش رشد اقتصادی هندوستان را یکی از عمده 
دالیل این تغییر اعالم کرده و افزوده است در مورد 
احیای مورد انتظار رشد اقتصاد جهان نااطمینانی 
وجود دارد؛ چون به احیای اقتصادهای نوظهوری 
بستگی دارد که تحت فشار هستند و عملکردی 
کمتر از ظرفیت هایشـان را نشـان می دهند. این 
درحالی است که رشـد اقتصادهای پیشرفته در 

سطحی نزدیک به سطح کنونی تثبیت می شود.
بر این اساس، بخش خدمات جهان در محدوده 
رشد قرار خواهد داشـت چون مصرف کنندگان 
خـوب هزینه خواهند کرد کـه البته علت آن هم 
رشـد باثبـات دسـتمزدها خواهد بود. تسـهیل 

نسبی سیاست های پولی در اقتصادهای عمده موجب تقویت تقاضا در سال 2019 شد که سهمی5/ 
0 درصدی در رشـد اقتصادی جهان داشت و همین سهم برای سال 2020 نیز پیش بینی شده است.  
اقتصادهای پیشـرفته شاهد کندی کمی در رشد اقتصادی خود خواهند شد و رشد آنها از 7/ 1 درصد 
در سال 2019 به 6/ 1 درصد در هر دو سال 2020 و 2021 خواهد رسید. اقتصادهای صادرات محوری 
همچون آلمان از بهبود تقاضای خارجی منتفع خواهند شـد اما در عین حال رشـد اقتصادی آمریکا 
به دلیل رنگ باختن محرک های مالی کند خواهد شـد. صندوق برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
درحال توسـعه جهش رشد اقتصادی را پیش بینی کرده و انتظار دارد رشـد آنها از 7/ 3 درصد در سال 
2019 به 4/ 4 درصد در سال 2020 و 6/ 4 درصد در سال 2021 افزایش یابد. البته هر سه این رشدها 

در گزارش پیشین صندوق 2/ 0 درصد بیشتر پیش بینی شده بودند.

صنـدوق بـار دیگـر بزرگ ترین عامـل این تغییر کاهشـی پیش بینی خـود را اقتصاد هندوسـتان 

پیش بینی رشد اقتصاد جهان 
در ۲۰۲۰
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معرفی کـرده و افزوده اسـت که در هندوسـتان 
رشـد اقتصادی به شـدت کاهش یافته که علت 
آن فشـار در بخش مالی غیربانکی و کندی رشد 
درآمد روستایی بوده است. در عوض، پیش بینی 
صندوق از رشد اقتصادی چین به صورت افزایشی 
اصـالح شـده و برای سـال 2020 تـا 2/ 0 درصد 
افزایـش یافته و به 6 درصد رسـیده، تغییری که 
ناشـی از توافق تجاری چین با آمریکا بوده است.  
صندوق خاطرنشـان کرده اسـت نسـبت به این 
جهش رشد اقتصاد جهان در سال 2020 تا حدود 
زیادی نامطمئن اسـت چون برپایه بهبود رشـد 
اقتصادهای تحت فشاری همچون آرژانتین، ایران 
و ترکیه و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه ای 
همچون برزیل، هندوسـتان و مکزیک است که 

عملکردی کمتر از انتظار داشته اند.

ریسک هایی رو به افول اما همچنان حساس
صنـدوق پیش بینی کرده اسـت به رغم اخبار 
مثبت درحـوزه تجارت و کاهش نگرانی ها از یک 
برگزیـت بدون توافق، ریسـک هایی کـه اقتصاد 
جهـان را تهدید می کننـد، گر چـه رو به کاهش 
هسـتند، اما همچنان وجود دارند. بر این اساس، 
ممکـن اسـت تنش هـای جدیـد تجـاری بیـن 
آمریکا و اتحادیه اروپا مشـاهده شود و تنش های 
تجاری چین و آمریکا هم ممکن است بازگردند. 
چنین رویدادهایی در کنار افزایش ریسـک های 
ژئوپلیتیـک و تشـدید ناآرامی هـای اجتماعی، 
می توانـد شـرایط را بـرای تامین مالی آسـان به 
روندی معکوس بکشاند، نوسانات مالی ایجاد کند 
و رشـد اقتصادی را با اخاللی جدی مواجه سازد. 
بر این اسـاس، حتی اگر ریسـک های کاهنده به 
اندازه سـال 2019 عیان نباشند، در سال 2020 
فضای سیاست گذاری ها برای پاسخگویی به آنها 
محدودتر است. بنابراین صندوق ضروری می داند 
که سیاسـت گذاران شـرایط را بغرنج تر نکنند و 
نااطمینانی در سیاست گذاری ها را هم در سطح 
داخلی و هم در سـطح بین المللی کاهش دهند. 
این اقدام می تواند موجب احیای سرمایه گذاری  

شود که در سطح ضعیف باقی مانده است.

اولویت های سیاست گذاری
صندوق بین المللی پول در ادامه اولویت هایی 
را برای سیاست گذاران برشمرده که به این شرح 
اسـت: در مواقعـی کـه تـورم هنوز پایین اسـت، 
سیاست های پولی سازگار با شـرایط، باید به کار 
گرفته شوند و در صورتی که انتظار رود نرخ بهره 
برای مدتی طوالنی در سطح پایینی قرار خواهد 
داشـت، ابزارهـای کالن احتیاطـی بایـد به طور 

خالقانه مورد استفاده قرار گیرند تا از شکل گیری ریسک های مالی پیشگیری شود.
بـا توجه به نـرخ بهره پایین و رشـد کند تولید، کشـورهایی که از فضـای مالی برخوردارنـد، باید بر 
سرمایه های انسانی و زیرساخت های سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری کنند تا تولید بالقوه افزایش 
یابد. اقتصادهایی که سطح بدهی هایشان ثابت است، نیاز به تقویت دارند، که یکی از راه های آن، تجهیز 
موثر درآمدهاست. هنگام بروز افت شدید رشد اقتصادی، برای اطمینان از پاسخ مالی به موقع، کشورها 
باید راهکارهای احتمالی از پیش تدوین شده ای داشته باشند و از تثبیت کننده های خودکار بهره  جویند. 
شاید الزم باشد یک پاسخ مالی جامع و هماهنگ برای افزایش اثرگذاری راهکار های تک در نظر گرفته 
شـود. برای همه اقتصادها ایجاد اصالحات سـاختاری، افزایش شـمول اقتصـادی و اطمینان از اینکه 
شبکه های ایمنی حمایتگر اقشار آسیب پذیر هستند، یک راه حل کلیدی است. در نهایت صندوق برای 
دستیابی به احیای اقتصادی که همه را منتفع کند، بر لزوم همکاری چندجانبه قوی تر در سطح جهانی 

و ملی تاکید کرده است.
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شـاخص های اقتصادی خراسان رضوی 
با وجود تداوم تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی، بـه همـت مسـووالن اقتصادی، 
مدیـران و فعاالن بخـش خصوصی بهبود 

یافته  است.
براساس این شاخص ها، وضعیت تولید، 
سـرمایه گذاری و کسـب و کار در خراسان 
رضوی رو به بهبود گذاشـته و اجرای طرح 
الگویی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در 
این استان به عنوان یک عامل محرک نقش 
تشدیدکننده در ارتقای شرایط اقتصادی 

ایفا کرده است. 
طرح مثلث توسـعه اقتصادی، فرهنگی 
خراسان رضوی از یک سال پیش به ابتکار 
علیرضا رزم  حسینی استاندار این استان با 
هدف توسعه به ویژه در مناطق کم برخوردار 

آغاز شده است.

توسعه سرمایه گذاری
معاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری 
خراسـان رضـوی گفـت: در اجرای طـرح مثلث 
توسـعه اقتصادی تاکنون هـزار و 61 تفاهمنامه 
سـرمایه گذاری با مبلغ 109 هزار و 110 میلیارد 
تومان و اشـتغالزایی برای 152 هزار و 187 نفر در 

این استان امضا شده است.
علی رسـولیان افزود: در این حوزه 783 هزار و 
460 میلیارد ریال تسـهیالت ثابت و 307 هزار و 
630 میلیارد ریال آورده نقدی سرمایه گذار بوده 

که نسبت آورده به تسهیالت 39 درصد است.
وی ادامه داد: مشـهد بـا 22.5 درصد، قوچان با 
6.2 درصـد، چناران با 5.7 درصـد، فریمان با 5.2 
درصد و سـرخس با 5.1 درصد بیشـترین تعداد 

تفاهمنامه ها را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: تا 21 بهمن ماه امسـال پیشرفت اجرایی 105 پروژه مثلث توسعه اقتصادی در این استان 

100 درصد و متوسط پیشرفت فیزیکی کل پروژه های سرمایه گذاری 48 درصد بوده است.
رسولیان افزود: سهم سرمایه گذاری بخش صنعت از کل تفاهم نامه های سرمایه گذاری در طرح مثلث 
توسعه اقتصادی، فرهنگی 69 درصد و معادل 474 تفاهم نامه با حجم سرمایه گذاری 752 هزار و 360 

میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 58 هزار و 804 نفر است.
وی ادامه داد: میانگین پیشرفت طرح های صنعتی نیز 53 درصد و میانگین پیشرفت کل تفاهم نامه ها 

48 درصد است.
وی با اشـاره به موانع و مشکالت تفاهم نامه های سرمایه گذاری گفت: 20 درصد از مجموع مشکالت 
مربوط به مجوزها، 63 درصد مربوط به تامین مالی و 17 درصد مربوط به امور زیربنایی اسـت که از این 

میزان 22 درصد مشکالت در سطح ملی و 77 درصد در حوزه استانی است.
معاون استاندار خراسـان رضوی افزود: از مجموع کل این پروژه ها، 200 پروژه با سرمایه گذاری 103 
هزار و 793 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 98 هزار و 704 نفر جزو پروژه های دارای اولویت این استان 

است.
وی ادامه داد: حجم تسـهیالت پرداخت شده توسط بانک های خراسان رضوی تا پایان آذرماه امسال 
269 هـزار و 130 میلیـارد ریـال بـود و در این مدت پنج هزار و 724 فقره تسـهیالت برای اشـتغالزایی 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی و مشاغل خانگی پرداخت شد.
وی گفت: طی 9 ماه گذشته 57 هزار و 57 فقره تسهیالت ازدواج با مبلغ 17 هزار و 900 میلیارد ریال 

توسط بانک های عامل در این استان پرداخت شده است.

نرخ تورم و شاخص های اقتصادی
رسولیان افزود: براساس گزارش مرکز آمار در دی ماه امسال نرخ تورم در استان سه دهم درصد بوده که 

این میزان در حوزه روستا یک دهم درصد و در حوزه شهری چهار دهم درصد می باشد.
وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه در آذر ماه امسـال نسبت به آذرماه سال گذشته 2 درصد و نرخ تورم 12 

ماهه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: با اقدامات صورت گرفته در خراسان رضوی از ابتدای سال جاری تا دی ماه، نرخ تورم استان 

کمتر از این نرخ در کشور بوده است.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: براساس آمار، در دی ماه امسال نرخ تورم 12 گروه اصلی کاالها 
و خدمات در اسـتان شـامل پوشـاک و کفش 56.5 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 61 درصد، خوراکی و 
آشامیدنی 51.7 درصد، تفریح و فرهنگ 55.2 درصد، دخانیات 48.5 درصد، هتل و رستوران 51 درصد، 
حمل و نقل 40.5 درصد، کاالها و خدمات متفرقه 47.8 درصد، آموزش 22.2 درصد، بهداشت و درمان 

28.2 درصد، مسکن آب و برق 14.5 درصد و ارتباطات 16.7 درصد بوده است.

بهبود  شاخص های اقتصادی 
خراسان رضوی
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وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان 
رضوی مبتنی بر آخرین آمارگیری نیروی کار در 
پاییـز امسـال 52.4 درصد و نرخ بیکاری اسـتان 
6.3 درصد بود که این استان از نظر نرخ مشارکت 
اقتصادی رتبه نخست و از نظر کاهش نرخ بیکاری 

رتبه دوم را در کشور به دست آورد.
وی گفت: نرخ بیکاری مردان خراسـان رضوی 
در پاییز امسـال 5.5 درصد و نرخ بیکاری زنان در 
ایـن مدت 8.2 درصد بـود همچنین نرخ بیکاری 
روستایی استان به 1.3 درصد و نرخ بیکاری حوزه 

شهری به 8.2 درصد رسید.
رسولیان افزود: در پاییز امسال خراسان رضوی 
در کاهـش نرخ بیکاری روسـتایی رتبه نخسـت 
کشـور و در کاهش نرخ بیکاری شهری رتبه دوم 
را بـه دسـت آورد، همچنین این اسـتان طی این 
مدت در کاهش نرخ بیکاری مردان رتبه دوم و در 
کاهش نرخ بیکاری زنان رتبه نخست را در کشور 

کسب کرد.
وی ادامه داد: اشـتغال خالص اسـتان در سـال 
جاری 117 هزار و 816 نفر اسـت که سهم استان 

از کشور در این خصوص 24.9 درصد می باشد.

بازرگانی خارجی
ارتقـای  در  رضـوی  خراسـان  گفـت:  وی 
شـاخص های اقتصادی با وجود محدودیت های 
ناشـی از اعمال تحریم به ویژه در بخش بازرگانی 
خارجی، کارنامه  موفق در عرصه واردات و صادرات 
دارد بطوری که تراز بازرگانی این اسـتان در حوزه 
عملکرد و فعالیت های گمرکی نشانگر روند مثبت 

و قابل قبول است.
معاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری 
خراسان رضوی تراز بازرگانی 9 ماه امسال گمرک 
این استان را یک میلیارد و 65 میلیون دالر اعالم 
کرد و افزود: این رقم نشانگر عملکرد مثبت است. 

وی ادامـه داد: میزان صـادرات کاال از گمرکات 
خراسان رضوی طی 9 ماه امسال معادل 2 هزار و 
620 تن به ارزش یک میلیارد و 335 میلیون دالر 
اسـت که نسبت به مدت مشابه سـال قبل از نظر 

وزن 21 درصد افزایش داشت.
وی گفـت: طی 9 مـاه امسـال میـزان واردات 
اسـتان 214 هزار تن بـه ارزش 270 میلیون دالر 
بود که در مقایسـه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزن 16 درصـد و از نظـر ارزش 9 درصـد افزایش 

داشت.
رسـولیان افـزود: امسـال 22 طـرح در حـوزه 
سـرمایه گذاری خارجی با مبلـغ 145.4 میلیون 
دالر و اشـتغالزایی برای یکهزار و 43 نفر تصویب 
شده که میانگین پیشـرفت فیزیکی این طرح ها 

حدود 48 درصد است.
وی ادامه داد: سـهم کشـورهای مختلـف از سـرمایه گذاری خارجی در خراسـان رضوی طی سـال 
جاری شامل افغانسـتان 62.5 درصد، عراق 15 درصد، ترکمنستان 7.5 درصد، گرجستان پنج درصد، 

هندوستان پنج درصد، آلمان 2.5 درصد و امارات متحده عربی 2.5 درصد می باشد.
وی گفت: پس از سـفر استاندار خراسان رضوی به تاجیکسـتان همکاری خوبی بین این استان و آن 

کشور آغاز شد که ماحصل این سفر امضای 17 قرارداد تجاری با تاجیکستان در هفته گذشته بود.

رشد تولید و وضعیت بازار
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: آمارها و دستاوردهای عملی در عرصه تولید و بازار این استان از 

ابتدای امسال تاکنون نیز تصویر مثبت و رو به رشد در این حوزه نشان می دهد.
وی به سهم 32.7 درصدی بخش صنعت و معدن خراسان رضوی از حجم کل مصرف برق این استان 
و رشـد 11 درصدی آن نسـبت به پارسال اشـاره کرد و اظهار داشـت: در همین مدت حجم مصرف گاز 

واحدهای صنعتی و معدنی استان نیز 25.6 درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است.
وی گفت: این میزان که افزایش 10 درصدی را نشـان می دهد بیانگر رشـد و رونق تولید در خراسان 

رضوی است. 
رسولیان افزود: کلینیک صنعت و معدن خراسان رضوی برای عارضه یابی واحدهای تولیدی و کمک 
به احیای آن از ابتدای امسـال تاکنون با بهره گیری از 70 مشـاور 500 واحد تولیدی را بررسـی کرده که 

نتیجه فعالیت های آن منجر به راه اندازی مجدد 100 واحد و اجرای 85 پروژه شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسـال تاکنون 368 هزار و 730 بازرسـی از بازار استان انجام گرفته که در این 
راستا هفت هزار و 460 میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل شده و 26 هزار و 565 نفر متخلف شناسایی 

شده است.
خراسان رضوی با وسعت 118 هزار و 851 کیلومترمربع معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل 

28 شهرستان، 70 بخش و 2 هزار و 540 روستا است.
این استان همچنین با 8.1 درصد جمعیت کشور 6 میلیون و 434 هزار و 501 نفر جمعیت در قالب 
2 میلیـون و 450 هـزار و 916 خانـوار دارد. یک میلیون و 733 هزار نفر از جمعیت خراسـان رضوی در 

روستاهای این استان سکونت دارند.
این استان با دو کشور ترکمنستان و افغانستان هم مرز است و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب 

در این استان قرار داشته و به 87 کشور صادرات دارد.
پنـج هزار و 728 پروانه بهره برداری از واحد صنعتی با سـرمایه گذاری 20 هزار و 334 میلیارد و 400 

میلیون تومان و اشتغالزایی برای 199 هزار و 280 نفر در خراسان رضوی صادر شده است./ایرنا
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 به طور کلي واژه تجارت الکترونیک اشاره به معامالت الکترونیک مي کند که از طریق شبکه هاي 
ارتباطي و اینترنتی انجام مي پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوي یک فروشگاه 
مجازي ازطریق اینترنت مي پردازد و کاالیي را ازطریق شبکه اینترنت یا پست الکترونیکي 

سفارش مي دهد و نهایتا کاال را تحویل مي گیرد.
بدیهي است که به این ترتیب فرآیند خرید کاال به سادگي و سرعت انجام مي پذیرد. صورتحساب 
نیز به طرق مختلف ازجمله به صورت نقدي، پس از تحویل جنس، واریز وجه به حساب بانکي 
فروشنده،order money postal  و یا از طریق کارت اعتباري مي تواند پرداخت شود. تجارت 
الکترونیک درواقع فرآیند خرید و فروش محصوالت و خدمات برروي شبکه اینترنت مي باشد و 
مي توان آن را به چند گروه:»تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتري)B2C(، تجارت بین 
بنگاه و بنگاه )B2B(  و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده )C2C(« تقسیم نمود، که در 
این میان فعالیت هاي تجاري عمدتا در چارچوبB2B  ،B2C  ،B2A  وC2A  متمرکز شده اند.

یکی از ابعاد عصر اّطالعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها 
و دولت ها به وجود آمده، به گونه ای که پدیده جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک، تجارت 
الکترونیک و استارت آپ ها را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و نظریه های اقتصادی 
را دگرگون کرده است، تا جایی که واژه "کسب و کار مبتنی بر اینترنت" کم کم جایگزین واژه 

"کسب و کار سّنتی" شده است.
 تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادالت الکترونیکی اطالعات و انجام فعالیت های تجاری 
است که یک پُل الکترونیکی بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. مبادله الکترونیکی داده ها با 
هدف تبادل اطالعات حجیم در قالب مشخص و استاندارد بین مراکز تجاری ایجاد شد، در حالی 
که تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطالعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم 
عادی رد و بدل می کردند، سر و کار دارد. امروزه با کمک تجارت الکترونیک به راحتی می توان 
از آخرین قیمت بازار، خریداران، مراکز عمده خرید و سایر اطالعات مورد نیاز آگاه شد و با تکمیل 

اطالعات اقدام به اخذ تصمیم نمود.
مهم ترین متغّیرهای مؤثر در توسعه تجارت الکترونیک بر اساس معادله  رگرسیون، عوامل 
اقتصادی می باشد. به این معنا که با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأمین هزینه های تشکیل 
زیرساخت های اولیه، کاهش هزینه های تولید برای گسترش فروش، اطمینان از وجود بازگشت 
سرمایه با اجرای این فناوری، مقرون به صرفه ساختن این فناوری، کاهش هزینه های اجرای 
این فناوری و حذف موانع مالی در واریز و پرداخت ها در شبکه مجازی و در عوامل فنی با 
تأمین زیرساخت های اولیه، فعال نمودن بخش انفورماتیک در بازار محصوالت، باال بردن سرعت 
سیستم های اطالعات، گسترش الکترونیکی شدن کسب و کار، افزایش سرعت پردازش داده 
ها و وجود امنیت اطالعات، مالی و ... در فضای مجازی، می توان در توسعه تجارت الکترونیک 

تأثیر گذاشت.
استفاده از تجارت الکترونیک در بخش های 
مختلف اقتصادی می تواند اثرات مثبتی را در 
امور خرید و فروش، کاهش قابل توجه هزینه 
ها و حذف واسطه های غیرضروری به دنبال 

داشته باشد.
بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت سازمان 
 2018 سال  در   ،)UNCTAD( متحد  ملل 
،ارزش بازار تجارت الکترونیکی در جهان به 
1.8 تریلیون دالر رسید. چین بزرگترین بازار 
تجارت الکترونیکی جهان در این سال بود که 
ایجاد  دالر  میلیارد  میزان 630  به  درآمدی 
کرد. ایاالت متحده آمریکا در سال 2018 با 
درآمدی به میزان 501 میلیارد دالر جایگاه 
دوم را در بازار تجارت الکترونیکی جهان  به 
سوم  جایگاه  و  است،  داده  اختصاص  خود 
متعلق به کشور بریتانیا با درآمد 86 میلیارد 
تجارت  رقم   2018 سال  در  است.  دالر 
الکترونیکی B2C  )کسب و کار به مشتری(  

نقش تجارت الکترونیک در توسعه 
تجارت جهانی

دکتر شهرام عباسپور
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جهانی با رشدی 18 درصدی به حجم بیش از2.8 تریلیون دالر رسیده است که پیش بینی می 
شود این رقم تا سال 2021 به 4.8 تریلیون دالر برسد.

در سال 2018، نزدیک به 1.8 میلیارد نفر در سراسر جهان کاالهای مورد نیاز خود را به شکل 
آنالین خریداری کرده اند و سهم خرده فروشی آنالین از کل خرده فروشی در جهان به بیش 
از 13 درصد رسیده است و پیش بینی می شود این سهم تا سال 2021 به 17.5درصد برسد. 
همچنین، تجارت الکترونیکی B2B  )کسب و کار به کسب و کار( در جهان در همین سال به 
رقم 10.8 تریلیون دالر رسید که 5 برابر بازار B2C بود. منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهم بازار بیش 
از 80 درصد در این حوزه پیشرو بوده است، و شرکت های آمازون و علی بابا کسب و کارهای 
پیشرو در این حوزه هستند. سازمان تجارت جهانی WTO اعالم کرده تا سال 2021 بیش از 
2 میلیارد نفر در جهان خرید آنالین انجام خواهند داد اما اجرای آن در کشورهای فقیر باید 
با سیستم های حمایتی همراه باشد. حجم گردش مالی تجارت الکترونیکی ایران نیز در سال 
2018 با رشد اسمی حدودا 30درصد نسبت به سال 2017، به مبلغ 2081 هزار میلیارد ریال 
رسیده است. متوسط مبلغ خرید اینترنتی در سال 97 به میزان 1.82 میلیون ریال بوده است.

مزایاي تجارت الکترونیک:  این مزایا عبارتند از: افزایش رشد تجارت، افزایش فروش،  افزایش 
درآمد،  افزایش سرمایه گذاري، افزایش سطح رفاه زندگي مردم، ایجاد فرصت هاي تجاري 
جدید براي صنایع و بنگاه هاي بازرگاني)ناشي از رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاري 
حاصل از مذاکرات بین دولت ها(،  افزایش فرصت هاي جدید شغلي )کارآفریني نسل جوان در 
درازمدت(،  افزایش قابل مالحظه امنیت دسترسي به بازارهاي صادراتي ناشي از تثبیت تعرفه ها،  
افزایش تضمین بازارها و ثبات دسترسي به آنها ناشي از به کارگیري قواعد یک دست و واحد در 
تمامي کشورهاي عضو سازمانهاي بین المللی، امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهاني، 
جلوگیري از اتالف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد،  کمک به منابع انرژي و محیط زیست،  
کاهش هزینه هاي سربار و ایجاد رقابت در سطح بین المللي،  دسترسي سریع به اطالعات،  عدم 
حضور واسطه،  کاهش هزینه هاي تبلیغات کاال بویژه در سطح بین المللي،  ورود به بازارهاي 

فرامنطقه اي در جهت بازاریابي جهاني.
معایب و محدودیت هاي تجارت الکترونیک: این معایب و محدودیت ها عبارتند از: تاثیر ناشناخته 

آن بر روابط اجتماعي انسان ها، اینترنت یک 
شبکه بالصاحب و بدون سیاستگذاري خاصي 
که  انگلیسي  فرهنگ  و  زبان  تسلط  است،  
در درازمدت زبان، فرهنگ و هویت کشورها 
دراختیار  رود،  مي  بین  از  اینترنت  نفع  به 
تقاضاي  از  اي  عمده  بخش  فوري  قراردادن 
بخش  واگذاري  خارجي،   رقباي  به  داخلي 
رقباي  به  صادراتي  بازارهاي  از  اي  عمده 
خارجي،  قرارگرفتن سهام کارخانجات داخلي 
در سیطره سرمایه مدیریت و سرمایه گذاران 
با حداقل بهاي ممکن،  بالاستفاده  خارجي 
میزان  کاهش  تولید  عوامل  بیشتر  ماندن 
تولید،  کاهش حجم فروش، کاهش نیروي 
شاغل )افزایش نرخ بیکاري(،  کاهش سرمایه 
گذاري صنعتي،  کاهش تولید شرکت هاي 
تولید  در  سهام صنعت  کاهش  ورشکسته،  
ناخالص داخلي،  کاهش نیازهاي ارزي کشور 
براي تامین نیازهاي جامعه جوان و روبه رشد 
و  استقراض خارجي  میزان  افزایش  کشور،  
بدهي هاي کشور،  کاهش درآمدهاي مردم 
و سطح زندگي آنها که در مغایرت با اهداف 

کالن سازمان جهاني تجارت است.
کاربران مبتدي که به اینترنت دسترسي دارند 
و از تجارت مبتني بر اینترنت سود مي برند، 
در هریک از مراحل چرخه تجارت با موانعي 
نیز مواجه مي شوند که بستگي به تجربه کاربر 
نیز دارد اما این موضوع براي کاربراني که براي 
اولین بار اقدام به انجام معامله ازطریق تجارت 
آنها  دارد،  تفاوت  نمایند،  مي  الکترونیکي 
معموال براي اولین بار از یک فروشگاه در خارج 
کشور و با استفاده از یک زبان غیرمانوس خرید 
مي کنند. نیازمندي هاي این کاربران تجاري 
عبارتند از: - آشنایي با موتورهاي جستجو-  
)engine search(  آشنایي با چگونگي سفارش 
الکترونیکي - اعتماد به تحویل کاال -اعتماد 
متداول  دنبال  به  فروش  از  به خدمات پس 
  )E-Commerce(الکترونیک تجارت  شدن 
به  دیگري  نوین  پدیده  اخیر  هاي  سال  در 
نام دولت الکترونیک)E-Government(   نیز 
مطرح شده است. مهم ترین ویژگي این پدیده 
ایجاد بستري مناسب جهت ارائه خدمات با 
هزینه کمتر و اثربخشي باالتر مي باشد که 
همواره موردنیاز و دغدغه خاطر مردم و دولت 
تجارت  میدان  که  ازآنجایي  است.  بوده  ها 
الکترونیک برخالف آنچه تصور مي رود ویژه 
تخصص هاي خاص نیست بلکه تخصص هاي 
بانکداري، حسابداري،  انفورماتیک،  مدیریت، 
رشته  از  دیگر  بسیاري  و  صنایع  مهندسي 
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است.  نموده  متاثر  و  داشته  دربر  نیز  را  ها 
تغییرداده و  را  الکترونیک ساختارها  تجارت 
سیاستگذاري هاي کالن و حتي حقوق بین 

الملل را نیز دستخوش تغییرات نموده است.
هم اکنون اقتصاد جهاني به سوي استفاده هر 
چه بیشتر از فناوري الکترونیک حرکت مي 
کند. اگر دیر زماني مي شد به مدد دیوارهاي 
از فشار  ایجاد موانع تجاري  بلند و  حمایتي 
بازارهاي  و  کاست  خارجي  رقابت  سنگین 
تولیدکنندگان  اختیار  در  دربست  را  داخلي 
داخلي گذاشت و از حضور موثر در بازارهاي  
جهاني چشم پوشید، امروزه دیگر با تحوالت 
نوین پدیده آمده و قواعد پي ریزي شده در 
نظام تجاري جهان و تغییر رویکردها در نظریه 
موتور  عنوان  به  تجارت  به  که  توسعه  هاي 
محرکه رشد اقتصادي مي نگرد و بر الگوهاي 
مي  پاي  محور  صادرات  گراي  برون  توسعه 
فشارد، نه دیگر چنین امکاني به سادگي میسر 
و نه اتخاذ چنین رویکردي معقول و سازگار با 

منافع ملي مي باشد.
پیشرفت هاي چشمگیر در زمینه تکنولوژي 
اخیر  هاي  دهه  در  ارتباطات  و  اطالعات 
موجب دگرگوني در بسیاري از زمینه ها از 
جمله تجارت جهاني گردیده است و به تبع 
آن فرآیندهاي بسیاري از فعالیت ها ازجمله 
بانکداري،  اقتصادي،  تجاري،  هاي  فعالیت 
شده  تغییرات  دستخوش  غیره  و  گمرکات 
اکثر  با توجه به پیوستن  از سوي دیگر  اند. 
تجارت جهاني  به سازمان  کشورهاي جهان 
و نیز تقاضاي عضویت ایران در این سازمان، 
اکثر سازمان ها و ارگان هاي کشور  را برآن 
داشته تا ضمن پذیرش تمامي جوانب آن اعم 

از امتیازات، معایب و زیرساخت هاي الزم جهت پیوستن به این سازمان جهاني آمادگیهاي الزم 
را کسب کنند. در این میان وزارتخانه هایي همچون وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، مراجع قضایي، موسسات بانکي و اعتباري نقش اساسي را در پیاده سازي نظام هاي 

الزم به عهده دارند.
با یک نگاه به پیشینه روند جهاني شدن و گام هایي که در این خصوص برداشته شده است از 
جمله مبادله الکترونیکي داده ها)EDI(  و ایجاد سازمان تجارت جهاني توسط مراجع بین المللي، 
به نظر مي رسد ابعاد تکنولوژیک تجارت الکترونیک و زیرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
جهت پیاده سازي آن مهمترین حجم کاري را در صنعت انفورماتیک دربر داشته باشد و یکي 
از کارآفرین ترین زمینه هاي کاري در دهه نخست هزاره سوم باشد. هم اکنون ضرورت تجارت 
الکترونیک مفهوم اجرائي تر و کاربردي تري پیدا کرده است. تجارت الکترونیک پدیده ضروري و 
الزمه تجارت نوین جهاني است که پیش نیاز چنین تجارت نویني، عالوه بر داشتن زیر ساخت 
هاي فني و تکنولوژیک IT  کارآمد و به روز، نیازمند به استاندارد بودن، یکپارچگي و معتبر بودن 

اطالعات کاال و خدماتي مي باشد که در بستر تجارت الکترونیک مبادله مي شود.
براي کسب و حفظ بازار تجارت در محیطي که رقابت در آن بسیار شدید است جذب، تربیت و 
حفظ نیروي کار تخصصي که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرف هاي رسیده 
باشد الزامي است و عالوه برآن جهت پیشرفت در این حوزه رسیدگي مداوم به فرآیندها و به روز 

نمودن آنها بسیار مهم و حیاتي است.
بنابراین وجود یک هسته قوي تحقیق و توسعه که برخوردار از تخصص، امکانات و بودجه و اراده 
و سازمان دهي کافي و قوي باشد مي تواند در این زمینه بسیار کار گشا باشد. در امر تجارت 
الکترونیک که مرزي بر آن متصور نیست، نیاز به تفکر مداوم درتدوین استراتژي هاي تجاري 
الکترونیک و اجراي برنامه هاي توسعه اي الزم شامل توسعه زیرساخت ها احساس مي شود و 

گرنه منجر به عقب ماندگي از تجارت الکترونیک جهاني خواهد شد.
با توجه به اجراي سیاست اصل 44 قانون اساسي و در راستاي حضور موفق شرکت های ایراني 
در عرصه ملي و بین المللي، و از طرف دیگر، حضور صنایع برتر در عرصه تجارت جهاني و 
استفاده از فناوري هاي نوین از جمله تجارت الکترونیک از ضروریات کشورهاي پیشرفته مي 
باشد.ب نابر این الزم است کلیه سازمان ها و صنایع برتر ، کوچک و متوسط کشور از تمامي 
امکانات جهت رسیدن به اهداف عالیه خود با ابزارهاي فناوري اطالعات و تجارت الکترونیک در 
راستاي توسعه صادرات که در راس برنامه های توسعه اقتصادي و چشم انداز بیست ساله کشور 

قرار گرفته است، استفاده کنند.
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اعالم کرده بود: ایران قصد دارد، ورودی مسافران چینی را در کشور افزایش داده و به 2 میلیون 
نفر در سال برسانند. در سال 2018 آمار ورودی گردشگران چینی به ایران حدود 52 هزار نفر 
بوده است. اما علی اصغر مونسان در پاییز سال 98 پس از سفر به پکن افزود: برنامه ورود 1.5 

میلیون نفر مسافر چینی در چهار الی پنج سال پیش رو را داریم.

ویروس کرونا سفرهای داخلی و خارجی را برای گردشگران بسیار سخت کرده است
با این حال، پس از شیوع ویروس کرونا پروازهای ورودی و خروجی ایران چین لغو شد. 
وزیر بهداشت ایران در توییتی نوشت: خوشبختانه پیرو نامه اینجانب به دکتر جهانگیری و 
پیگیری های انجام شده، جلسه اضطراری تشکیل و مصوب شد تمام پروازها به چین تا اطالع 
ثانوی ممنوع شود. شهروندان ایرانی که در چین هستند و قصد بازگشت به کشور را دارند نیز به 

همراه تیم پزشکی و تحت مراقبت های ویژه به کشور بازگردانده می شوند.
با شیوع ویروس کرونا در چین، برنامه افزایش ورودی مسافران چینی دچار آسیب بزرگی 

شده است و وضعیت گردشگری ایران را کمی بغرنج کرده است.
شیوع بیماری کرونا در ایران آسیب دیگری به پیکر صنعت گردشگری ایران وارد کرد. مرگ 
هموطنان و شیوع این ویروس باعث شد تا عراق اعالم کند مرزهای زمینی خود با ایران می بندد. 
کشورهای افغانستان )به صورت شفاهی(، عراق و کویت مرزشان را بر روی ایرانیان بسته اند. 

کویت نیز پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
در این کاهش آمار گردشگران ورودی به ایران و خالی شدن هتل ها از مسافران، هتل ها ممکن 
است در این وضعیت اقتصادی مجبور به تعدیل کارکنان خود شوند. این کاهش در ورودی 

مسافران خارجی تقریبا بی سابقه بوده است و 
هر روز می تواند وضع بدتر شود.

البته امیدهایی وجود دارد که بعد از این 
اوضاع وضعیت صنعت گردشگری ایران بتواند 
دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردد و رشد 
ایران  ورودی  گردشگری  شرکت های  کند. 
در این بین بسیار آسیب دیده اند و به طبع 
هتل ها، اقامتگاه، فروشگاه های صنایع دستی 
و کسانی که در صنعت گردشگری دستی 
دارند به همان مقدار دچار ضرر و زیان شده اند. 
برخی خانواده ها در روستاهای ایران از این راه 
زندگی خود را می چرخانند و درآمد صنعت 
گردشگری را منبع اصلی درآمد خانواده ی 
خود می دانند، اما با حوادث اخیر شاید نتوانند 
به خوبی درآمد داشته باشند، مخصوصا زمانی 
که شیوع کرونا در ایران، به احتمال باعث 
مسافرت های  و  نوروزی  سفرهای  کاهش 

داخلی شود.

وضعیت گردشگری در ایران در ...
ادامه از صفحه 21
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گزارش جدید این نهــاد بین المللی 
نشان می دهد که ایران توانسته با 7پله 
جهش در رتبه 42 در میان 152کشــور 
مورد بررســی قرار گیــرد. در مقیاس 
جهانی نیز کشورهای اروپایی بیشترین 
ســهم را در میان 10رتبه برتر در کنار 
آورده اند.  به دست  استرالیا  و  سنگاپور 
اقتصادهای  برتــر  رتبه هــای  عمده 
درحال توسعه را نیز کشورهای آسیایی 
تشکیل می دهند؛ کشورهایی که عمده 
آنها جــزو گروه اقتصادهــای باالتر از 

درآمد متوسط و با درآمد باال هستند.
»کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان 
ملل متحــد )آنکتــاد(« تازه تریــن گزارش 
شــاخص تجارت الکترونیک کســب وکار به 
مصرف کننده در ســال 2019 را منتشر کرد. 
بر اســاس این گــزارش، رتبــه جهانی ایران 
در حــوزه تجارت الکترونیــک، جهش هفت 
پله ای را نســبت به ســال 2018 به نام خود 
ثبت کرد و توانســت در جایــگاه 42 و باالتر 
از کشــورهای قطر و عربســتان سعودی قرار 
بگیرد. از ســوی دیگر، در مقیاس جهانی هم 
اقتصاد هلند همچون سال گذشته بیشترین 
آمادگی را در میان کشــورها برای بهره مندی 
از منافع تجــارت الکترونیــک دارد و بر این 
اســاس بهترین جایگاه این رتبه بندی متعلق 
به کشورهای اروپایی اســت، کشورهایی که 
بیشــترین ســهم را در میان 10 رتبه برتر در 
کنار کشورهای غیراروپایی سنگاپور و استرالیا 
دارنــد. به گــزارش گروه اقتصــاد بین الملل 
روزنامه »دنیای اقتصــاد«، بنابر این گزارش 
بین المللی، اما در انتهای این رتبه بندی عمدتا 
نام اقتصادهای کمتر توســعه یافته به چشم 

می خورد. به گزارش »آنکتاد« شکاف عمیق سطح آمادگی کشورهایی که باالترین و پایین ترین 
آمادگی را بــرای ایجاد نظم اقتصاد دیجیتال دارند، در عمده مناطق جهان به چشــم می خورد. 
بر این اساس شــاخص تجارت الکترونیک کسب وکار به مصرف کننده یا به اصطالح »بی توسی« 
این نهاد بین المللی، ســطح آمادگی کشورها در حمایت از خریدهای آنالین را مورد ارزیابی قرار 
می دهد. نمرات این شاخص که شامل چهار معیار جزئی تر می شود بر اساس اطالعات جمع آوری 
شده از 152 کشور جهان محاســبه و در نهایت رتبه بندی کل ارائه شده است. چهار معیاری که 
شــاخص اصلی بر مبنای آنها محاسبه می شــود عبارتند از:  مالکیت حساب در نهادهای مالی یا 
ارائه کنندگان خدمات پولی موبایلی با اســتفاده از آمارهای »بانک جهانی«؛ استفاده اشخاص از 
اینترنت به عنوان درصدی از جمعیت کشورها از منبع »اتحادیه بین المللی ارتباطات«؛ شاخص 
قابلیت اتکای ارسال مرســوله ها؛ و در نهایت میزان امنیت سرورهای اینترنتی )در میان هر یک 

میلیون نفر(.

جهش ایران در تجارت الکترونیک
یکی از نــکات این گزارش، وضعیت ایران در شــاخص تجارت الکترونیک اســت. به گزارش 
»آنکتاد« در میان 152 کشــور، ایران در رده 42 آمادگی استفاده از مزایای تجارت الکترونیک 
در 2019 قرار دارد، رتبه ای که نســبت به جایگاه 49 سال گذشته هفت پله جهش داشته است. 
بر اســاس آمارهای 2018، حدود 70 درصد از جمعیت کشــور ایران در این سال جزو کاربران 
اینترنت بودند، در حالی که بیش از 94 درصد از جمعیت باالی 15 ســال کشور نیز در نهادهای 
مالی حساب داشــتند. در گزارش آنکتاد نمره 56 برای امنیت ســرورهای اینترنتی ایران اعالم 
شــده، در حالی که ایمنی اتکای ارسال مرســوله ها نمره 88 به خود گرفته است. بر این اساس، 
با توجه به وضعیت معیارها، نمره 9/ 76 واحدی برای شــاخص کلی تجــارت الکترونیک ایران 

به دست آمده، نمره ای که نسبت به گزارش پیشین بهبود 1/ 1 واحدی را نشان می دهد.

 طالیه داران تجارت الکترونیک  جهان



43بهمن و اسفند ماه 1398 / شماره   570

به گزارش »آنکتاد«، تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان این امکان را فراهم می ســازد 
تا در خریدهای خود انتخاب هایی بیشــتر با قیمت های پایین تر داشــته باشــند. بر این اساس، 
آمارهای ســال 2017 حکایت از آن دارد 3/ 1 میلیون نفر معادل یک چهارم جمعیت باالی 15 
سال جهان، خریدهای خود را به صورت اینترنتی انجام داده اند. این تعداد افزایشی 12 درصدی 
را نســبت به سال 2016 نشان می دهد. با این حال ســهمی از جمعیت که خرید اینترنتی انجام 
می دهند در کشــورهای کم درآمد به طور قابل توجهی کمتر اســت. این امر نشان می دهد فارغ 
از اتصال بــه اینترنت، تا چه حد آمادگی برای بهره مندی از مزایــای تجارت الکترونیک اهمیت 
دارد. بر اساس آمارهای این سازمان، در کشــورهای اروپایی دانمارک، آلمان، هلند، نروژ، سوئد 
و انگلیــس بیــش از 80 درصد از کاربران اینترنــت، خریدهای خود را به صــورت آنالین انجام 
می دهنــد. در طرف مقابل اما در بیــش از 12 اقتصاد کم درآمد، کمتــر از 10 درصد از کاربران 

اینترنت، خریدهای آنالین دارند.
همانند شــاخص 2018، در رتبه بندی امســال نیز هلند بهترین عملکــرد را در آمادگی از 
بهره مندی از مزایای تجارت الکترونیک به ثبت رسانده است. بر این اساس در میان 10 رتبه برتر 
شاخص امسال، نام هشت کشور اروپایی به چشــم می خورد. مقدار شاخص این کشورها بسیار 
به هم نزدیک اســت، تا جایی که بین رتبه یک تا 10 اختالف تنهــا پنج امتیازی وجود دارد. در 
این رابطه پس از هلند در رتبه اول، ســوئیس و ســنگاپور به ترتیب در رده های دوم و سوم جای 
دارند. البته نسبت به سال گذشــته برخی تغییرات در 10 رتبه برتر جهانی رخ داده است. بر این 
اساس در رتبه بندی امسال، ســه کشــور جایگاه خود را در میان 10 رتبه برتر از دست داده اند 
)ایسلند، نیوزیلند و سوئد(، و جای خود را به فنالند، آلمان و استرالیا داده اند. به عالوه سه کشور 
باقی مانده از رتبه بندی سال گذشــته، کاهشی قابل توجه را در نمره خود تجربه کرده اند، عمدتا 
به خاطر تضعیف امنیت سرورها و ایمنی اتکای مرسوله های پستی. این کاهش به خصوص برای 
ایسلند، کشوری که ایمنی اتکای مرسوله های پستی اش به طور قابل توجه دچار افت شد و سوئد 

که جمعیت استفاده کننده از اینترنتش کاهش چشمگیر یافت، محسوس تر بوده است.

برتری آسیا در اقتصادهای در حال توسعه 
عمده رتبه های برتر اقتصادهای درحال توســعه را کشــورهای آســیایی تشکیل می دهند، 
کشــورهایی که عمده آنها جزو گروه اقتصادهای باالتر از درآمد متوسط و با درآمد باال هستند. 
بــر خالف 10 رتبه  برتــر رتبه بندی جهانی، طیف نمرات شــاخص بــرای اقتصادهای در حال 
توســعه برتر، گســترده تر بوده اســت. بر این اســاس اختالف 23 امتیازی میان رتبه اول این 
گروه از کشــورها )ســنگاپور( و رتبه دهم که ترکیه باشــد وجود دارد. البته نسبت به شاخص 
2018، تنها یک تغییر میان رتبه های برتر این گروه از کشــورها رخ داده است: شیلی جای خود 

را در رده هفتم 10 کشــور برتــر اقتصادهای 
درحال توسعه به قطر داده است. در این رابطه، 
یکی از عوامل بهبود جایــگاه قطر را می توان 
ناشی از افزایش استفاده از اینترنت دانست. بر 
اساس آمارهای وزارت حمل ونقل و ارتباطات 
این کشور، حدود 7/ 99 درصد از جمیت قطر 
آنالین هستند. با این حال در سایر شاخص ها، 
اقتصادهای حــوزه خلیج فــارس وضعیتی 
نامطلوب تر نســبت به دیگــر رتبه های برتر 
اقتصادهای درحال توســعه دارنــد. البته در 
سال های اخیر دولت  این کشورها، تالش های 
متمرکزی برای تقویت تجــارت الکترونیک 

خود داشته اند.
در انتهای این رتبه بندی کشــورهایی که 
کمترین آمادگی را برای استفاده و بهره مندی 
از مزایــای تجارت الکترونیــک دارند معرفی 
شــده اند، کشــورهایی که عمدتــا از گروه 
اقتصادهای کمتر توسعه یافته هستند. بر این 
اساس در میان 20 کشــوری که پایین ترین 
نمره آمادگی برای استفاده از مزایای تجارت 
الکترونیک را دارند، 18 کشــور را این گروه از 

اقتصادها تشکیل می دهند./ اقتصادنیوز
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تاریخ  هزارساله  چند  سرگذشت  از  اگر 
ادبیات  به  و  بگذریم  جهان  در  کارآفرینی 
علمی آن اکتفا کنیم، از زمانی که کانتیلون 
در سال 1730 مفهوم کارآفرینی را تعریف 
کرد، تا تکامل این مفهوم در سه قرن گذشته 
توسط دانشمندانی مثل شومپیتر، استیونسن، 
وسپر و باریگر، به طور دائم به عمق و عرض 
این مفهوم اضافه شده است. رشد اقتصادهای 
تغییرات  و  جهانی  رقابتی  بازارهای  بزرگ، 
اجتماعی و فرهنگی، همه و همه باعث شد 
برخی از اندیشمندان، اواخر قرن بیستم به 

بعد را عصر کارآفرینی بنامند.
میالدی  سال 1978  صاحبنظران  از  برخی 
دانند  می  کارآفرینی  عصر  تولد  سال   را 
به  را  از آن سال  تر  یا پس  و برخی پیشتر 
عنوان زمان آغاز این عصر در نظر می گیرند. 
واژه استارتاپ هم اولین بار به عنوان شرکت 
استارتاپی، در بسیاری از مطالعات علمی دهه 
در  هرچند  است،  شده  مطرح  میالدی   80
بسیاری از مراجع، تولد این واژه را به اوایل 

دهه 2000  نسبت می دهند.
بنابراین مفهوم کسب و کار استارتاپی با تمام 
در جهان  از 40 سال  بیش  ابعادش عمری 
دارد، هرچند تاریخ مفاهیم عملیاتی آن شاید 
این  برسد.  هم  میالدی   30 و   20 دهه  به 
مفهوم با سال ها فراز و نشیب در این دهه 
ها، چالش های سیاست گذاران و حکمرانان 
و مجموعه های بزرگ اقتصادی و تمام ذی 
نفعان درگیر در آن، به یک نظم و ساز وکاری 
رسیده که به آن اکوسیستم استارتاپی می 

گویند.
دو  استارتاپی،  های  اکوسیستم  مطالعه  با 

ویژگی بارز را در آن می بینیم. نخست، راهبردهای رشد و توسعه اکوسیستم و جذب هر قشر و 
ذی نفعی در این فضا و دوم همکاری گاها بیش از اندازه بازیگران اکوسیستم.

در ایران، تعدادی نمونه عملیاتی و انگشت شمار از کسب و کارهای استارتاپی در دهه 80 و حتی 
70 شمسی را می توان برشمرد که امروز به کسب و کارهای بزرگی تبدیل شده اند، اما داستان 
ورود این مفهوم به کشور به سال 1390 بر می گردد. یعنی سابقه این کسب و کارها در جهان 

به 40 سال می رسد و در ایران دست کم به هشت سال.
این مقدمه و 40 سال و هشت سال را از این منظر عرض کردم که وقتی اکوسیستم های 
پیشروی استارتاپی بعد از 40 سال فعالیت به یک نتایج و ساز و کار و ویژگی ها می رسند، 
به نظر می رسد بهتر است ما با دقت بیشتری آنها را بررسی کنیم. شاید بهتر است بگوییم 
در مقایسه با اکوسیستم های پیشروتر، در کشور ما اکوسیستمی شکل نگرفته است، یا اینکه 
درست شکل نگرفته است. حتی در این اکوسیستم نه چندان کامل، در بیشتر مواقع راه بر 
جاماندگان و تازه واردان بسته است و مشاهده می کنیم اختالفات جالبی بین تعدادی از فعاالن 
مطرح در این فضا به وقوع می پیوندد. به نظر می رسد این اختالف ها در وهله اول جلوی رشد 
اکوسیستم را می گیرد و در وهله دوم باعث دلسردی سایر فعاالن شده  و نابودی اکوسیستم را 
به همراه دارد. به نظر می رسد بهتر است سال 99 را به همکاری و تعامل مناسب بین بازیگران 
اکوسیستم اختصاص دهیم و از تمام بازیگران بخواهیم فعاالنه مشارکت کنند، نه اینکه راه را بر 
تازه واردان به بهانه اینکه تازه آمده اند ببندیم و یا برخی از افراد را به دلیل جوان بودن و تازه 

کار بودن کنار بگذاریم.
نکته دیگر اینکه جذابیت های ظاهری اکوسیستم استارتاپی هر فردی را مجذوب خود می 
کند. پوشش های شاد و غیر اداری بچه های استارتاپی تا فضای صمیمی، پر شور وهیجان و 
امید در  آن ها و معروف شدن بسیاری از فعاالن اکوسیستم استارتاپی به واسطه برندسازی 

اکوسیستم استارتاپی را بازسازی کنیم

امیدهاشمی
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های شخصی و موفق، باعث شده  تا در نهایت 
افراد فعال در اکوسیستم استارتاپی کم کم 
فارغ  جدید،  اجتماعی  طبقه  یک  عنوان  به 
یعنی  شوند.  مطرح  اقتصادی  های  بحث  از 
که  کسی  که  شود  می  برداشت  اینگونه 
استارتاپی است، متواضع، و پرشور و پرکار و 
متخصص و دغدغه مند است. این یک طبقه 
جدید اجتماعی است که مدت ها بود فقدانش 
احساس می شد و به طور تقریبی هیچ قشری 

نبود که این ویژگی ها را یکجا داشته باشد.
افراد  و  جوانان  مابین  اجتماعی  طبقه  این 
کرده  پیدا  باالیی  محبوبیت  هم  مند  عالقه 
است، و فارغ از کسب و کار و ارزش واقعی 
ارائه شده توسط آنان به جامعه، به عنوان یک 
طبقه اجتماعی خاص مورد توجه قرار گرفته 
اند، جمالتی مثل: استارتاپیه، اکوسیستمیه، 
کارآفرینه، سرمایه گذار فرشته ست و ...  به 
آنجایی  بحث  اما  ندارد  عیبی  خود  خودی 
مطرح می شود که این مسئله به یک ژست 
تبدیل می شود و همه می خواهند به این 

نقطه برسند نه آنچه  واقعیت ماجراست.
مثل  اکوسیستم،  از  جاماندگان  ویژه  به 
ها،  شهرداری  دولتی،  مدیران  و  مسئوالن 
... همه  و  ها  بانک  فعاالن بخش خصوصی، 
اکوسیستم،  این  کنار  در  کنند  می  تالش 
این طبقه جدید اجتماعی جای  خود را در 
دهند و به جای کمک به رشد و بزرگتر شدن 
از  اعتباری  بدون کمک خاصی،  اکوسیستم 

اکوسیستم استارتاپی را از آن خود کنند.
بسیاری از نهادهای دولتی، بنگاه های بخش 
و  کسب  متخصصان  و  مشاوران  خصوصی، 
کار در شکل گیری و رشد سریع اکوسیستم 
استارتاپی کشور جامانده اند، تعدادی از آنان 
به دلیل مسئله اول نمی توانند وارد اکوسیستم 
شوند و تعدادی هم به دلیل مسئله دوم صرفا 
به ژست اکوسیستم بسنده می کنند و کمک 
خاصی به اکوسیستم نمی کنند. به نظر می 
نکته  دو  این  بر  آینده  در سال  ما  اگر  رسد 
تمرکز کنیم که  بدون حس مالکیت و حق 
آب و گلی بر اکوسیستم، سراغ همه بازیگران 
عرصه اقتصادی و کسب و کار برویم و از آنان  
دعوت کنیم تا به این اکوسیستم بپیوندند، 
می  روی  اکوسیستم  در  خوبی  رخدادهای 
دهد، از جمله اینکه  تجربه های گران قیمت 
وارد این اکوسیستم می شود و مشکل بازار و 

سرمایه هم حل خواهد شد.

برخورد قهری با دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز در کشور هم چنان ادامه داد. بسیاری 
از افراد این دستگاه ها را از سایت های داخلی مجاز و تحت نظارت وزارت صمت خریداری 
کردند، با این حال به بهانه قاچاق، دستگاه آن ها ضبط می شود. این روند درحالی ادامه دارد 
که ستاد مبارزه با قاچاق کاال هم بر لزوم یافتن راه حلی برای خروج از این وضعیت امنیتی 
صحه گذاشته است. این موضوع در مصوبه دولت درباره این صنعت دیده نشده، به همین دلیل 
در سه شنبه هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت لزوم چاره اندیشی در این 
باره مطرح شد. ما در انجمن بالکچین پیشنهادات خود را به مسئوالن در دولت به طور مکتوب 
ارائه کردیم و اکنون باید دید کدام یک از روش ها برای تسریع در قانونی کردن فعالیت این 

دستگاه ها مورد توافق قرار می گیرد.

شرایط صنعت استخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه دولت به گونه ای است که راه اندازی 
مزارع بزرگ دیگر صرفه ندارد. مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به 
مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه اندازی 
یا حفظ کند، دارای امضای طالیی است. متاسفانه صنعت استخراج رمز ارز در کشور ما مصادره 
شده است و تنها محدود به افرادی است که با رانت به برق ارزان دسترسی دارند و فعالیت 
مردم در این صنعت کاهش یافته است. درواقع کسانی صنعت استخراج رمزارز را مصادره 

کردند که اصل فعالیت آنان، منافعی را برای کشور به همراه ندارد.  
لفظ سرمایه خارجی جذاب است اما بارها بهره برداری سودجویانه از این واژه را دیده ایم. در 
بسیاری از صنایع در کشور ما، سرمایه داخلی پاسخگوست و نیازی به سرمایه خارجی نداریم و 
اگر منافع ملی را از مسیرهای درست دنبال کنیم، لزومی به شعار دادن درباره سرمایه خارجی 
نیست. در صنعت رمزارز می توانستیم از سرمایه داخلی به بهترین شکل استفاده کنیم اما 

شرایط را برای مردم سخت کردیم.
استخراج و معامله رمرارزها دو زمینه پرریسک است. براساس مصوبه دولت، ریسک سرمایه 
گذاری در این زمینه با سرمایه گذار است و خود باید هزینه های آن را تقبل کند. طبیعی 
است در چنین شرایطی، عالقمندان به سرمایه گذاری در این صنعت باید با اشراف کامل به 

شرایط بازار فعالیت خود را آغاز کنند.

صنعت استخراج رمزارز در ایران مصادره شده است

*محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین

مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی 
ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه اندازی یا حفظ کند، 

دارای امضای طالیی است
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تولید فوالد ایران طی دو ماهه نخست 2020 با افزایش 40.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2019 به حدود 5.6 میلیون تن رسیده است. طی 
مدت مذکور، تولید فوالد خام کشورهای آلمان، برزیل، کره جنوبی، روسیه و هند با کاهش نسبت به دو ماهه نخست 2019 همراه بوده و تولید فوالد 

خام کشورهای ترکیه، امریکا، چین و ژاپن نیز در دو ماهه 2020 نسبت به مدت مشابه سال 2019 افزایش یافته است.

تولید فوالد خام ایران و جهان طی دو ماهه نخست ۲۰۲۰
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نشریه اکونویست هر سال بهترین کشور سال 
را موفق می کند. معیار این نشــریه برای انتخاب 
کشور برتر سال 2019، میزان پیشرفت بوده است. 
کشوری که بیشــترین میزان پیشرفت را داشته 
حتی اگر اکنون وضعیت چندان مطلوبی نداشته 
باشد، از نگاه اکونومیست کشور برتر سال است. اما 

اکونومیست کدام کشور را انتخاب کرده است.
امسال در بخش ساالنه »کشور سال« به کشوری 
می پردازیم که بیشترین بهبود را در وضعیت خود 
ایجاد کرده است. هر سال در ماه دسامبر، کشورها 
را بررسی می کنیم. کشورهایی در اوج هستند که از 
کف زمین شروع کرده اند. کشورهایی فقیر و ناپایدار 
که به سختی مدیریت می شوند. دموکراسی هایی 
که تازه پیروز شده اند و کشورهایی که به تازگی به 
صلح رسیده اند، وضعیت پایدار و بادوامی ندارند. 
برای مثال میانمار در سال 2015 به عنوان کشور 
برتر سال از طرف نشریه اکونومیست انتخاب شد اما 
فرجام تلخی شد و کارش به دادگاه های بین المللی 
کشید. مسئله اقلیت های روهینگیا معضل بزرگی 

برای این کشور ایجاد کرده است. 
در سال 2019، بزرگ ترین اتفاق سیاسی، یک 
رویداد منفی بود؛ نوعی ناسیونالیسم متخاصم. هند 
حق شهروندی را از مسلمانان گرفته است، چین 
مسلمانان را در چادرهایی اسیر کرده است، آمریکا 
هم که به اشکال مختلف مسلمانان را تحت فشار قرار 
داده است. شرایط آنقدر بد بود که وقتی می دیدیم 
برخی از کشورها مسیر دیگری را می روند برایمان 
حس آرامش داشت. نیوزیلند یکی از کشورهایی 
بود که در سال 2019 مورد حمله تروریستی واقع 
شد. در این سال، ناسیونالیست های سفیدپوست به 
مسجدی در این کشور حمله کردند و افراد بی گناه 
بسیاری را کشتند. نخست وزیر این کشور روسری 
پوشید و اعالم کرد جمله به مسلمانان در این کشور 

یعنی حمله به همه مردم نیوزیلند. 
در مقدونیه شمالی اتفاقی بزرگ تر و مهم تر رخ 
داد، این کشور برای اینکه با همسایه خود به صلح 

برسد، نام خود را تغییر داد. این کشور با یونان به مشکالتی برخورده بود و حتی نمی توانست به اتحادیه اروپا 
ملحق شود. همه چیز هم بر سر اسم این منطقه بود. در نهایت آن ها غرور خود را زیر پا گذاشتند و نام این منطقه 
را تغییر دادند. حاال آن ها روابط گرم و مطلوبی با یونان دارند. یک عامل نارضایتی از این منطقه برداشته شده و 
در نتیجه شرایط بهبود پیدا کرده است. حاال مقدونیه شمالی هم در راه الحاق به اتحادیه اروپا است. در این بین، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفته برای اتحادیه اروپا نامزد نشود چرا که احتمال می دهد 
الحاق یک کشور دیگر از حوزه بالکان، منجر به نارضایتی و ناآرامی در میان رای دهندگان فرانسوی شود. 

ناگفته نماند که فرانسه در سال 2017 به عنوان کشور برتر سال از طرف اکونومیست انتخاب شد. 

*برنده کیست؟
دو کشور در سال 2019 از میزان خودکامگی خود تا حد زیاد کاستند. در سودان، اعتراضات سراسری 
منجر به برکناری عمر البشیر شد، یکی از شخصیت هایی که به عنوان دیکتاتور شناخته می شود. رژیم او 
باعث مرگ بسیاری از افراد شده بود، مردم بی گناهی را به قتل رسانده بود و بسیاری از آفریقایی ها را به اسارت 
برده بود. یک سوم از این کشور از دست رفته بود و در سال 2011، سودان جنوبی را شکل داده بود. بشیر در 
چهاردهم دسامبر در دادگاه سودان به فساد متهم شد. البته او باید بابت جنایت های دیگری هم پاسخگو باشد. 
حاال در این کشور قدرت میان افراد تقسیم شده و قرار است برای سه سال یک عده دولت را مدیریت کنند. 
البته هنوز هم این خطر در سودان وجود دارد که دوباره نظامیان به قدرت برسند و دیگر قدرت را رها نکنند. 
اما به صورت کلی، اصالحاتی در این منطقه صورت گرفته هرچند این اصالحات با رویه ای نگران کننده پیش 

رفته است. 
برنده امسال، کشوری است که خیلی ها نمی توانند نام آن را به درستی تلفظ کنند: ازبکستان. تا همین سه 
سال پیش، ازبکستان کشوری بود که تالش می کرد در دوره بعد از دیکتاتوری شوروی، هویت خود را بازیابد. 
این کشور، جامعه ای بسته داشت که کامال منزوی شده بود و گاهی هم گزارش هایی درباره خشونت در آن 
منتشر می شد. رژیم این کشور هم گاهی افراد بی گناه را دستگیر می کرد. گفته می شود که دولت این کشور 

بسیاری از مردان، زنان و کودکان را وادار می کرد در مزارع پنبه کار کنند بدون اینکه حق آن ها را بدهد. 
ازبکستان در ســال 2016 رهبر خودکامه خود را از دست داد. او 27 سال بر این کشور حکمرانی کرده 
بود. نخســت وزیر بالفاصله جای او را گرفت. در ابتدا تغییر خاصی رخ نداد. اما در سال 2018 اتفاقاتی رخ 
داد که وضعیت در این کشور به سرعت تغییر کرد. اصالحات در این کشور در سال های اخیر به سرعت رخ 
داده است. دولت او موفق شده به کار اجباری پایان بدهد. بدنام ترین زندان هم در این کشور تعطیل شد. حاال 
دیگر روزنامه نگاران خارجی هم اجازه دارند به این کشــور وارد شوند. دست بوروکراسی از کسب وکارهای 
کوچک قطع شده و در نتیجه اقتصاد در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. عبور از مرز به آسانی انجام می شود 
و خانواده هایی که به دالیل سیاسی از هم جدا شده بودند، دوباره متحد شده اند. همه این مسائل به اقتصاد 

کمک کرده و آن را در مسیر مطلوبی قرار داده است. 
این کشور انتخابات پارلمانی را هم برگزار کرده است. هرچند هنوز هم افرادی در بند هستند و اتفاقات خوبی 
زیادی باید رخ بدهد اما باز هم امید زیادی به آینده این کشور وجود دارد. پیشرفت هایی که این کشور تا کنون 
داشته نشان می دهد که می توان به آینده آن امیدوار بود. ازبکستان راه درازی تا انتهای مسیر دارد اما در سال 

2019 نسبت به سایر کشورها، بیشترین راه را پیموده است. /ترجمه آینده نگر

کشور برتر سال ۲۰19
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جدیدترین پیش بینی ها از رشــد اقتصادی جهان در سال 2020، حاکی از افزایش میزان بدبینی 
مدیران عامل بنگاه ها نسبت به شاخص مزبور است. بر این اساس نتایج نظرسنجی بیست و سومین 
گزارش ساالنه اخیر شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC، افزایش میزان بدبینی مدیران عامل 
منتخب بنگاه های جهان، نســبت به »بهبود رشــد اقتصادی جهان« و همچنین »افزایش درآمد 

بنگاه ها« در سال جاری میالدی را تایید می کند.
نتایج این پژوهش درحالی به دست آمده است که این حجم از بدبینی طی سالیان گذشته بی سابقه 
بوده است. نظرسنجی از 1581 مدیر عامل از 83 کشور دنیا در چارچوب مطالعه مزبور نشان می دهد 
که »تعدد و مازاد مقررات«، »تنش ها و کشمکش های تجاری« و »رشد اقتصادی غیرقابل پیش بینی« 
مهم ترین تهدیدات در مســیر رشد بنگاه ها در سطح بین المللی به حساب می آیند. همچنین »عدم 
قطعیت های ژئوپلیتیک«، »تهدیدات سایبری« و »سرعت تغییرات فناوری« از دیگر عوامل بازدارنده 

مطرح شده از سوی مدیران بنگاه ها است.
همچنین در مجموع 53 درصد از مدیران عامل انتظار دارند که در سال 2020 رشد اقتصادی کاهش 
پیدا کند و در مقابل تنها 22 درصد انتظار دارند که رشد اقتصادی در ریل بهبود قرار گیرد. اما براساس 
اطالعاتی که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است؛ مطالعه مذکور چهار 
پرسش اساسی را پیش روی مدیران بنگاه ها قرار داده است. پرسش اول: آیا رشد اقتصادی جهان در 
سال 2020 افزایش خواهد یافت یا همانند قبل باقی می ماند یا اینکه در مسیر نزولی قرار می گیرد؟ 
پرسش دوم: در مورد چشم انداز رشد درآمد در سازمان خود طی 12 ماه آینده چقدر اطمینان دارید؟ 
پرسش سوم: نسبت به کدام یک از تهدیدات احتمالی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و 

تجاری برای چشم انداز رشد سازمان خود نگران 
هستید؟ پرسش چهارم: تا چه اندازه معتقدید 
که استراتژی های تغییرات اقلیمی منجر به بروز 
و خلق معنادار فرصت های خدماتی و محصولی 
جدید می شود؟ در ادامه پاسخ مدیران بنگاه های 

جهانی به این پرسش ها تشریح شده است.

چارچوب کالن
شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC هر 
ساله نظرســنجی را از مدیران عامل بنگاه ها در 
رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی متغیرهای 
اقتصــادی جهانــی و درون بنگاهــی طی 12 
ماه پیش رو، انجام می دهد. نتایج نظرســنجی 
بیست و سومین گزارش ساالنه اخیر این شرکت 
حاکی از افزایش بدبینی مدیران عامل منتخب 
بنگاه های جهان، نسبت به بهبود رشد اقتصادی 
جهان و همچنیــن افزایش درآمد بنگاه ها طی 
ســال 2020 اســت. همچنین تعــدد و مازاد 

۶ نگرانی مدیران در سال ۲۰۲۰

شرکت خدمات مشــاوره و مدیریتی PWC هر ساله از مدیران عامل بنگاه ها نظرســنجی را در رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی 
متغیرهای اقتصادی جهانی و دورن بنگاهی طی دوازده ماه پیشــرو، انجام می دهد. نظرسنجی مزبور در 6 حوزه رشد اقتصادی، میزان 
اطمینان از رشد درآمد بنگاه، تهدیدات، مقررات، تقویت مهارت و تغییرات اقلیمی از میان مدیران عامل بنگاه های منتخب جهان انجام 
می دهد و نتایج آن را هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای در قالب گزارشی منتشر می کند. دربیست وسومین گزارش سالیانه 
این شرکت که در سپتامبر و اکتبر سال 2019 انجام گرفته، نظرات 1581 مدیرعامل از 85 کشور دریافت، گردآوری  و  مورد بررسی قرار 

گرفته است.
مدیران بنگاه های جهان نسبت به ســال 2020 بدبین هستند که این حجم از بدبینی طی سالیان گذشته بی سابقه بوده است. برای 
اولین بار بیش از نیمی از مدیران که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، بر این باورند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 0202 
کاهش خواهد یافت و تنها 07 درصد آنها نسبت به رشد درآمد بنگاه خود در سال 2020 "بسیار مطمئن" هستند که چنین سهم پایینی، 

از سال 2021 تاکنون مشاهده نشده است.
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مقررات،  مســاله و تهدید مهم بنگاه ها در سال 
2020 محسوب می شود.

نظرســنجی مزبــور در 6 حــوزه »رشــد 
اقتصــادی«، »میزان اطمینان از رشــد درآمد 
بنگاه«، »تهدیــدات«، »مقــررات«، »تقویت 
مهارت« و»تغییــرات اقلیمی« از میان مدیران 
عامل بنگاه های منتخــب جهان انجام می دهد 
و نتایج آن را هم به صورت جهانی و هم به صورت 
منطقه ای در قالب گزارشی منتشر می کند. در 
بیست و سومین گزارش ساالنه این شرکت که 
در سپتامبر و اکتبر ســال 2019 انجام گرفته، 
نظرات 1581 مدیر عامل از 83 کشور دریافت، 

گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است.
به طور کلی، مدیران بنگاه های جهان نسبت 
به سال 2020 بدبین هســتند که این حجم از 
بدبینی طی سال های گذشــته بی سابقه بوده 
اســت. برای اولین بار بیــش از نیمی از مدیران 
که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، بر این باورند 
که سرعت رشــد تولید ناخالص داخلی جهان 
در ســال 2020 کاهش خواهد یافت و تنها 27 
درصد آنها نسبت به رشــد درآمد بنگاه  خود در 
سال 2020 بسیار مطمئن هستند؛ البته چنین 
سهم پایینی از ســال 2009 تاکنون مشاهده 

نشده است.  

طرح چهار پرسش
اما پرســش اولی که مطالعه مذکور در صدد 
پاســخ به آن برآمده این اســت که آیا رشــد 
اقتصادی جهان در 2020 افزایش خواهد یافت 
یا همانند قبل باقی خواهد ماند، یا اینکه در مسیر 

نزولی قرار خواهد گرفت؟
براساس داده های به دســت آمده 53 درصد 
از مدیران عامل انتظار دارند که در سال 2020 
رشــد اقتصادی کاهش پیدا کند که این رقم از 
سال 2012 تا کنون در باالترین مقدار خود قرار 
داشــته اســت. همچنین 24 درصد از مدیران 
انتظار دارند که در این دوره زمانی رشد اقتصادی 
همانند قبل باشد و 22 درصد از مدیران عامل هم 
به افزایش رشــد اقتصادی در سال 2020 رای 

داده اند.
در میــان مناطق مختلف دنیــا نیز مدیران 
بنگاه های آمریکای شمالی با 63 درصد بیشترین 
میزان بدبینی را نســبت به رشــد اقتصادی در 
ســال 2020 دارند. در رده های بعدی به لحاظ 
میزان بدبینی، »اروپای غربــی« با 59 درصد، 
»خاورمیانه« بــا 57 درصد، »آمریکای التین« 
با 53 درصــد، »آفریقا« با 53 درصد، »آســیا- 
اقیانوســیه« با 48 درصــد و »اروپای مرکزی و 

شرقی« با 43 درصد قرار گرفته اند.
بر همین اساس از منظر میزان خوش بینی نسبت به رشد اقتصادی 2020 نیز »آسیا - اقیانوسیه« 
با 35 درصد در رده نخســت قرار دارد، »اروپای مرکزی و شرقی« با 24 درصد در جایگاه دوم و آفریقا 
با 20 درصد در رده ســوم قرار دارد. همچنین اروپای غربی با 18 درصد، آمریکای التین با 14 درصد، 
خاورمیانه با 11 درصد و آمریکای شمالی با 10 درصد در رده های بعدی به لحاظ میزان خوش بینی 

قرار گرفتند.
اما 33 درصد از مدیران بنگاه های »آمریکای التین« و »اروپای مرکزی و شرقی« معتقدند که رشد 
اقتصادی در سال 2020 تغییری نخواهد کرد و همانند قبل ادامه خواهد یافت. همچنین 32 درصد 
از مدیران »خاورمیانه«، 27 درصد از مدیران »آمریکای شــمالی«، 23 درصــد از مدیران »اروپای 
غربی«، 23 درصد از مدیران »آفریقا« و 16 درصد از مدیران »آسیا - اقیانوسیه« بر این باورند که رشد 

اقتصادی جهان در 2020 همانند قبل خواهد بود.
در مجموع 53 درصد از مدیران عامل بنگاه ها در جهان معتقدند رشــد اقتصادی در سال 2020 
با افت مواجه خواهد شــد. 22 درصد از مدیران افزایش رشــد اقتصادی را برای سال جاری میالدی 
پیش بینی کرده اند و 24 درصد از مدیران بنگاه های جهان نیز بر این باورند که رشد اقتصادی جهان در 
این دوره زمانی همانند قبل ادامه خواهد یافت. بنابراین برآیند داده های به دست آمده نشان می دهد 
که ارزیابی ها به شکل محسوسی به سمت بدبینی در ســطح جهانی سوق پیدا کرده است.  از سوی 
دیگر، بحث دیگری که نظرســنجی مزبور از مدیران بنگاه ها مورد ســوال قرار داده این است که »در 
مورد چشم انداز رشد درآمد در سازمان خود طی 12 ماه آینده چقدر اطمینان دارید؟« بر این اساس، 
تنها 27درصد از مدیران عامل بنگاه ها در جهان نســبت به رشد درآمد سازمان خود در سال 2020 
اطمینان دارند؛ این درحالی است که این رقم در سال 2019میالدی، 35 درصد بوده که نشان دهنده 
کاهش 8 واحد درصدی اســت. همچنین در اروپای غربی 24 درصد از مدیران عامل بنگاه ها به رشد 
درآمد بنگاه خود در این بازه زمانی اطمینان دارند؛ این درحالی است که این رقم در سال 2019 معادل 
34 درصد بوده اســت که در واقع به معنی افت 10 واحد درصدی در این بازه زمانی یک ســاله است. 
در خاورمیانه نیز فقط 19 درصد از مدیران این منطقه نسبت به افزایش درآمد سازمان خود در سال 
2020 خوش بین هســتند. این مقدار در سال گذشته 28 درصد بوده است که به معنی افت 9 واحد 

درصدی برای سال جاری میالدی است.

مهم ترین تهدیدات
پرســش بعدی مطرح شده از مدیران عامل بنگاه ها این اســت که نسبت به کدام یک از تهدیدات 
احتمالی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و تجاری برای چشم انداز رشد سازمان خود 

نگران هستید؟
در این چارچوب، 36 درصد از مدیران بنگاه های جهان »مقررات بیش از حد«، 35 درصد »تنش ها 
و کشــمکش های تجاری« و 34 درصد نیز »رشــد اقتصادی غیرقابل پیش بینــی« را از مهم ترین 

تهدیدات پیش روی فعالیت بنگاه خود مشخص کرده اند.
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همچنین در منطقه خاورمیانه 57 درصد از 
مدیران عامل، »عدم قطعیت های ژئوپلیتیک«، 
51 درصد »رشد اقتصادی غیرقابل پیش بینی« 
و 34 درصد »تهدیدات ســایبری« و 34درصد 
»سرعت تغییرات فناوری« را به عنوان مهم ترین 
تهدیدات پیــش روی فعالیت ســازمان خود 
برشــمرده اند. در اروپای غربی نیز 36 درصد از 
مدیران عامل بنگاه ها »مقررات بیش از حد« و 
36درصد »کشمکش  های تجاری« را به عنوان 
مهم ترین تهدیدات خود مطــرح کردند و 35 
درصد از مدیران هم »تهدیدات سایبری« را در 
کانون توجه خود به عنــوان عامل بازدارنده قرار 

طبق گزارش سازمان جهانی غذا )FAO( شاخص کل مواد غذایی در فوریه 2020 برابر با 180.5 بود که اگرچه نسبت به ماه مشابه سال 
2019 از حدود 8.1 درصد رشد برخوردار بود ولی به علت افت شدید بهای روغن های گیاهی و با شدت کمتر کاهش قیمت گوشت و غالت 

و تا حدودی جبران کاهش قیمت توسط افزایش بهای لبنی، نسبت به ماه ژانویه 2020، حدود منفی 1.04 درصد کاهش یافت.

شاخص بهای مواد غذایی جهان در فوریه ۲۰۲۰

دادند. البته کلیه مدیران شــرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که رشد اقتصادی غیرقابل 
پیش بینی، در میان 10 تهدید پیش روی کلیه مناطق قرار دارد.

در نهایت این پرسش از مدیران بنگاه ها مطرح شده است که تا چه اندازه معتقدید که استراتژی های 
تغییرات اقلیمی منجر به بروز و خلق معنادار فرصت های خدماتی و محصولی جدید می شود؟ مطابق  
داده های به دســت آمده 25درصد مدیران بنگاه های جهان، 26 درصد از مدیران بنگاه های اروپای 
غربی و 15 درصد از مدیران خاورمیانه موافق هســتند که استراتژی های تغییرات اقلیمی منجر به 
بروز و خلق معنادار فرصت های خدماتی و کاالیی خواهد شد. این درحالی است که در سال 2010 به 
ترتیب میزان موافقت با این پرسش از سوی مدیران بنگاه های جهان 13درصد، اروپای غربی 17درصد 

و خاورمیانه 7درصد بوده است.
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طی سال 1398 در مجموع حدود 16.2 میلیارد یورو ارز صادراتی برای فروش در بازار ثانویه عرضه شده که از این محل، حدود 13.87 
میلیارد یورو ارز برای واردات کاال، خرید شــده است. میزان خرید ارز برای واردات و فروش ارز صادراتی در اسفند 1398 نسبت به اسفند 

1397، به ترتیب 41 درصد و 51 درصد، افت داشته است. 

عملکرد بازار ثانویه در سال 139۸
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 شیوع ویروس کرونا به فروپاشی بورس ها و 
قرار گرفتن شرکت ها در وضعیتی سخت منجر 
شده و از دیگر تبعات این ویروس ضررهای 
اقتصادی بسیار بزرگ است که چه بسا باعث 
تحوالت بزرگ تری در جهان شود و به نظر 
بزرگ  برنده  بحران،  این  میان  در  می رسد 
شرکت های بخش فناوری و اینترنت و تجارت 

الکترونیک باشند.
نفر در  با قرنطینه شدن حدود یک میلیارد 
خانه هایشان در سراسر جهان و به وجود آمدن 
خدمات  به  همه  کنونی،  العاده  فوق  شرایط 

الکترونیکی و ابزارهای جدید پناه آورده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، »سالی متلیس« 
استاد رفتار سازمانی در دانشگاه آکسفورد گفت 
که »معتقدم برخی از جنبه های کار و سازمان 
تغییر  ویروس کرونا  بحران  از  از خروج  پس 

خواهد کرد«.
وی افزود: مردم بزودی پی خواهند برد که می 
توانند کار و ارتباط خود را به روشی که قبال 
انجام نمی دادند، انجام دهند و این آنها را وادار 
می کند تا هرچه بیشتر با فناوری انس و خو 

بگیرند.

مقابل  در  الکترونیکی  تجارت  های  غول 
فروشگاه های مستقل

سایت های بزرگ خرید الکترونیکی درخواست 
های زیادی را دریافت می کنند در زمانی که 
مصرف کنندگان در قرنطینه به خرید اینترنتی 
کاالهای ضروری و اساسی خود روی آورده اند.

دوشنبه هفته گذشته ) 16 مارس( روز سیاهی 
برای بورس های جهان بود و سهام غول های 
توزیع آمریکایی مانند آمازون و ولمارت کاهش 
یافت هر چند اوایل هفته سهام آنها بهبود و 

افزایش یافت.
اعالم کرد که » شاهد رشد  آمازون  شرکت 
استقبال مشتری های برای خریدهای اینترنتی 
هستیم و این روند باعث خالی شدن انبارهای 

آیا برنده بزرگ بحران کرونا تجارت الکترونیک 
و فناوری است؟ 

شرکت بخصوص کاالهای اساسی خانه ها و لوازم پزشکی شده است«.
این درحالی است که "مایک چری" رئیس اتحادیه شرکت های کوچک در انگلیس گفت که کسب 

و کارهای مستقل و کوچک از این وضعیت رنج می برند.
وی افزود که این مرحله، اساسا برای فروشگاه های کوچک در انگلیس بسیار سخت است و نگرانی 
های بزرگی در خصوص زنجیره های عرضه در زمانی که تعداد مشتری ها دائما کاهش می یابد و 

به عبارت دیگر چشم انداز این فروشگاه ها در هفته های پیش رو ناامیدکننده تر است.

پخش اینترنتی و رنگ باختن رونق سینما
با رونق تقاضای اینترنتی ، شرکت های عمده تلویزیونی و ویدئوئی مانند نتفلیکس و کانال + و 
گوگل )شرکت مادر سایت یوتیوب( اقدام به کاهش کیفیت فیلم های خود کرده اند تا از فشار بر 

روی اینترنت در اثر ازدحام کاربران در اروپا بکاهند.
براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ در آخر هفته گذشته شبکه های پخش اینترنتی در جهان 

با افزایش استقبال 20 درصدی روبه رو بودند.
درمقابل نقش بزرگ سینما به شکل بی سابقه ای کم رنگ شده و درهای برخی از سالن های 

سینما برای مشارکت در مهار ویروس کرونا ) کوید 19( به طور موقت بسته شده است.
درآمریکا سهام سینماهای»سینمارک« و» ای ام سی اینترتمنت« AMC Entertainment روز 

جمعه گذشته با سقوط 60 درصدی یعنی باالترین سطح در ماه های ژانویه و فوریه مواجه شد.

جت های خصوصی مقابل هواپیماهای تجاری
شرکت های هواپیمایی هزینه های کالنی را به دلیل قرنطینه خانگی مردم و بسته شدن مرزها 

متحمل شده اند و برخی از آنها به مرز ورشکستگی رسیده اند.
با توجه به این وضعیت ، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )IATA( روز پنجشنبه گذشته 

هشدار داد که شرکت های هواپیمایی به کمک فوری به ارزش 200 میلیارد دالر نیاز دارند.
»الکساندر دی جونیاک« رئیس این اتحادیه اظهار داشت که بحران کرونا خطرناکتر و گسترده تر 
از بحران برهه بعد از 11 سپتامبر 2001 و ویروس سارس در سال های 2003-2002 و بحران 
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مالی جهانی سال 2008 است.
از شرکت های  تقاضا  این درحالی است که 
کارهای خود  در  اختصاصی که  هواپیماهای 

شاهد شکوفائی هستند، افزایش یافته است.
جتس«  مای   « شرکت  از  تانگ«  دانیل   «
مستقر در هنگ کنگ گفت: مشتریان ثروتمند 
این شرکت ها ترجیح می دهند کنار صدها 
مسافر دیگری که نمی دانند به کدام کشورها 

قبال سفر کرده اند، قرار نگیرند.
شرکت  مدیره  هیات  رئیس  زاهر«  »ریچارد 
هواپیماهای خصوصی مستقر در آمریکا هم با 
بیان اینکه » درخواست ها رونق گرفته است«، 
گفت که فروش رزرو بلیت شرکت ها 20 تا 25 

درصد افزایش داشته است.

کالس های ورزشی اینترنتی بجای سالن های 
ورزشی

با بسته شدن درهای بسیاری از سالن های ورزشی ،ورزشکاران برای ادامه تمرینات خود در خانه 
به درس های اینترنتی روی آورده اند.

سهام شرکت تجهیزات ورزشی آمریکایی Peloton به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 
وسرمایه گذاران به تقاضای روز افزون تجهیزات فردی مرتبط به اینترنت و درس های آنالین 

خود دل بسته اند.

کنفرانس های ویدیوئی به جای نشست ها
درحالی که بسیاری از مردم کارهای خود را از منازل انجام می دهد، تقاضا ها برای فناوری هایی 

که نشست های مجازی و اینترنتی را ممکن می کند، افزایش داشته است.
»کارولینا میالنسی« تحلیلگر شرکت»کریتیف استراتژیس« گفت: استقبال واقعی از دورکاری 
موجب شده تا سهام شرکت هایی مانند» Zoom « که متخصص در برگزاری کنفرانس های 

ویدئویی است، افزایش یابد.
در این میان ، تعویق یا لغو نشست های کاری و رویدادهای ورزشی و فرهنگی ادامه دارد و 
همچنان یک سوال بزرگ در باره برگزاری بازی های المپیک در ژاپن در تابستان امسال مطرح 

است.
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به رانندگان تاکسـی پرداخت. محمود، تحصیالتش را تا دیپلم در مدرسه روزانه ادامه داد. خروج قوای 
متفقین از کشور در سـال 1325 با برقراری مجدد رفت و آمد زائرین به مشهد همراه بود. در این میان، 
فقدان نیروی فنی در زمینه تعمیر ماشین در مشهد موجب شد این خانواده فعالیت اقتصادی پررونقی را 
در این شهر آغاز کند. این همکاری خانوادگی با حضور محمود به عنوان مسوول کارهای فنی، احمد به 
عنوان مسوول امور مالی و حسابرسی و حاج علی اکبر به عنوان صندوقدار نخستین گام این خانواده در 
پیمودن طریق تجارت بود. دو سال بعد، این خانواده توانست نمایندگی بنز را نیز به چنگ آورد )پیشین: 
316 و 317(. اما تجارت تنها دغدغه این خانواده نبود، چنان که احمد در سـال 1326 اتحادیه سادات 
حسینی را به منظور انجام فعالیت های عام المنفعه تأسیس کرد و پس از قیام 30 تیر 1331 به عنوان دبیر 
اتحادیه سادات حسینی در تظاهرات کلوپ مصدق در مشهد شرکت کرد. این اتحادیه از نیروهای اصلی 
حامی دکتر مصدق در برابر نیروهای توده ای در مشهد بود. بر اساس گزارش های ساواک، در اواخر دهه 
30 و بهمن 1341 در کلوپ مصدق و در شهرستان جام برای تأسیس اتحادیه مذکور فعالیت داشتند و 
به همین دلیل، در بهمن همان سال به اتهام همکاری با شرکت کنندگان در میتینگ جبهه ملی دستگیر 
و با اخذ تعهد آزاد شـدند. اگر چه آنان بعدها مخالف حرکت های رادیکال شـدند و به کلی از سیاسـت 
کناره گیـری کردند، سـاواک در گزارش های خود خبر از واگذاری منزل پـدری این خانواده به آیت اهلل 
میالنی برای ساخت مدرسه می دهد )همان: 326(. اما به واقع، آنان هرگز تمایالت ملی گرایانه خود را 
فراموش نکردند. شـاهد این مدعا آن اسـت که وقتی احمد برای کارخانه خود به دنبال اسم می گشت، 
نام »ایران ناسـیونال« را برگزید و نام »آرو« )مارکی از اتومبیل تولیدی کارخانه روتس( را نپسـندید و 
در میان معادل های فارسـی آن نام »پیکان« را برای این مدل انتخاب کرد. گفته شـده است که احمد 

احمد و محمود در دوران کودکی
احمـد، بـرادر بزرگ تـر پـس از کالس نهـم 
دبیرسـتان شـاهپور را تـرک گفت و پـس از آن 
مشـاغل مختلفـی را بـه عنـوان شـاگرد مغـازه 
تجربه کرد. در شـهریور 1320 با اشـغال مشهد 
توسـط قوای روسـیه، اشـغالگران اقدام به ضبط 
کامیون های سیدعلی اکبر خیامی و شریک وی و 
محل استقرار آنها کردند )شیرین کام و فرجام نیا، 
1393: 316(. با اتمام جنگ و خروج قوای روس 
از مشهد، سیدعلی اکبر محل کامیون ها را تبدیل 
به تعمیرگاه کرد. در این زمینه احمد به او کمک 
رسانید و به صورت شـبانه در مدرسه رازی ادامه 
تحصیـل داد. بنابـر روایتـی دیگر، خیامـی پدر 
مقداری از زمین های کشـاورزی و باغ خویش را 
فروخت و سـرمایه آن را به پسرانش داد. احمد با 
آن سـرمایه، گاراژی در فلکه برق مشـهد تدارک 
دید کـه در آن با خرید اتومبیل های دسـت دوم 
بنز 180 و 190 از تهران، به فروش اقسـاطی آنها 

سرگذشت خیامی ها؛ از تعمیرگاه تا 
کارخانه ایران ناسیونال

محمود خیامی، بنیانگذار ایران خودرو درگذشت 
نهم اسـفند، روز جمعه 1398 محمود خیامی در سـن 90 سالگی درگذشت؛ خیامی از چهره نام آشنای صنعت ایران و از بنیان گذاران ایران خودرو، 

بانک صنعت و معدن بود. او با اینکه در لندن زندگی می کرد یکی از بزرگترین خیرین مدرسه ساز در ایران بخصوص در زادگاهش خراسان بود.
نهم اسفندماه 1398، محمود خیامی، پدر صنعت خودروی ایران، در لندن درگذشت؛ سرگذشت احمد و محمود خیامی، دو برادر خراسانی، فرزند 
حاج سیدعلی اکبر خیامی روحانی و خرده مالکی از طبقه متوسط با »جسارت و امید« توصیف می شود؛ خیامی یکی از نمادهای بورژوازی ملی که در 
دهه چهل خورشیدی با ایران ناسیونال در آسمان صنعت ایران درخشید؛ او علی رغم توقیف اموالش در ابتدای انقالب از کوشش های اجتماعی دست 
نکشید و توجه اش به انجام مسئولیت های اجتماعی ازجمله مدرسه سازی در ایران ادامه یافت. سرنوشت »ایران ناسیونال«، هم چون زندگی خالق شان 
داستانی دور و دراز دارد؛ از اوج تا مصادره و دولتی شدن. برادران خیامی در زمان خود دست به کاری زدند که در زمان خودشان بسیار جسورانه بود هر چند 

پیشرفت شتابان صنعت خودرو »پیکان« را خیلی زود به یک فانتزی تبدیل کرد.
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ومحمـود خیامی در زمان کودکـی، در خیابان ها 
خودروهای مردم را می شستند. زندگینامه احمد 
و محمود خیامی مانند بسیاری دیگر از کارآفرینان  
ایرانی سرشار از تالش های بسیار و طوالنی مدت 
اسـت. این دوبرادر در شهر مشهد تعمیرگاهی به 
اسـم برادران خیامی داشتند. احمد برادر بزرگتر 
مدت زمانی بعد راهی سفری طوالنی مدت برای 

پیداکردن شغلی جدید در اروپا و امریکا شد.
خیامی ها سازنده شرکت های ایران ناسیونال، 
بانـک صنعـت و معـدن و فروشـگاه کـورش که 

فروشگاه قدس امروزه هستند.
احمد و محمود از همان اول بایکدیگر بودند ولی 
باالخـره از همدیگر به صورت یک جا جدا شـدند 
تا اینکه سـرانجام از بین آن همه شـرکتهایی که 
احداث کردند شـرکت ایران ناسیونال به محمود 
رسید و بعد از انقالب هم توسط جمهوری اسالمی 
ایران مصادره شـد، او نیز به کشور انگلیس رفت و 

مقیم آن جا شد.

رفتن احمد به خارج از کشـور آغاز تحول ها 
بود

رفتن احمد به خارج از کشـور شروع تحول در 
زندگی احمـد و محمود خیامی بـود. احمد برادر 
بزرگتر مدت زمانی بعد برای یافتن شغلی جدید 
راهی سفری دراز به اروپا و بعد امریکا شد. محمود 
نیز همزمان راهی تهران شـد تـا مقدمات احداث 
تعمیرگاهـی در تهـران را فراهـم کنـد. همزمان 
احمـد به او اطالع داد که درشـهر لنـدن موفق به 

بستن قراردادی با هیلمن هانت شده است.
محمود سـال 1333 گاراژ و تعمیرگاه مشهد را تعطیل کرد و با گروهی از کارگران متخصص و قابل 
اعتماد خود عازم تهران شـد. در این شـهر با کمک یکی از آشنایان مغازه ای با عنوان فروشگاه تضامنی 
برادران خیامی برای فروش قطعات اتومبیل در خیابان اکباتان تهران اجاره کرد. با رونق کار این شرکت، 
مغاره های اطراف و طبقات باالی سـاختمان را اجاره و سپس خریداری کرد و با تغییراتی آنها را تبدیل 
به یک فروشگاه بزرگ و طبقات باال را تبدیل به آپارتمان های دفتری کرد. این فروشگاه بعدها پی آل پی 
نام گرفت و یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان قطعات یدکی اتومبیل در ایران شـد. با اخذ نمایندگی 
الستیک کنیتانتال و باتری دنا وی تصمیم گرفت به ساخت اتاق اتوبوس روی آورد. اما اخذ نمایندگی 
بنز در مشـهد از سـوی برادران سـودآور و بعدها اخذ امتیاز نمایندگی این شـرکت در کل ایران بود که 

فعالیت تجاری برادران خیامی را به خارج از کشور گسترش داد.
در اواسـط دهـه 40 احمد با سـپردن تشـکیالت تجـاری به محمود عـازم اروپـا و آمریکا شـد تا از 
میـان مدل های گوناگون، یک اتومبیل سـواری را برای مونتـاژ در ایران انتخاب کنـد. از کارخانه های 
اتومبیل سـازی فیات، النچیا، فورد، فولکس واگن، مرسـدس بنز، دکا، پژو، سـیتروئن و رنو دیدن کرد 
ولی اتومبیل آرو ساخت کارخانه در حال ورشکستگی آروتس بود که نظر وی را جلب کرد. با بازگشت 
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بـه ایـران، وی کارخانـه ایران ناسـیونال را در 12 
مهـر 1341 با حـدود صد میلیون ریال سـرمایه 
و با هـدف مونتاژ و تولید انواع خـودرو در خیابان 
اکباتـان تهران احـداث کرد که از سـال 1342 با 
تولید اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد. موسسان 
آن از حاج علی اکبـر، احمـد، محمـود و مرضیـه 
خیامی و زهرا سیدی و خانم رشتی تشکیل یافته 
بود. احمد در سال 1340 قطعه زمینی بین جاده 
مخصوص و اتوبان کرج خریداری کرد که کارخانه 
ایران ناسـیونال را در آن مسـتقر کـرد و در آن به 
ساخت اتاق اتوبوس پرداخت و 20 نفر از کارگران 
و سرپرستان را برای گذراندن دوره اتاق سازی به 
آلمان فرسـتاد و با اخذ نمایندگـی اتوبوس های 
مرسـدس بنز 321، گیربکـس و دیفرانسـیل از 
برادران سودآور توانست در سال های آتی نیروی 
هوایـی ارتش را مجاب بـه خرید 30 دسـتگاه از 
اتوبوس هـای تولیـدی ایران ناسـیونال کنـد و با 
فروش آنها به شرکت لوان تور و TBT آن ها را وارد 
حمل و نقل داخل و خارج شـهر کند. ساخت بنز 
سواری 302 و ساخت صندلی راحتی، یخچال و 
سرویس بهداشتی برای داخل اتوبوس ها و ایجاد 
اتـاق رنگ از دیگـر فعالیت های ایـن کارخانه در 
این زمان بـود )پیشـین: 321-319(. در 1346 
خط تولید پیکان آغاز به کار کرد. در 1348 مدل 
دولوکـس پیکان سـاخته شـد و در 1353 خط 
تولیـد وانت آغاز بـه کار کـرد. در 1354 بهترین 
مدل پیکان -معروف به پیکان اونجر- تولید شد، 
این مـدل پیکان تا پیش از وقـوع انقالب بیش از 
شش مدل استیشـن، دولوکس، کار، جوانان و... 
عرضه کرد. ایران ناسـیونال کـه در ابتدا کار خود 
را با تولید روزانه 10 دسـتگاه اتومبیل سـواری و 
هفت دستگاه اتوبوس و کامیون شروع کرده بود، 
در 1357 توانسـت تولید صرف پیکان را به 136 
هزار دسـتگاه برساند و طی 10 سال 22 درصد از 

قطعات پیکان را در داخل تولید کند.
بـرادران خیامـی گذشـته از مونتـاژ اتومبیل 
سـواری، اتوبـوس، مینی بـوس و آمبوالنس، در 
کارخانه هـا و مؤسسـات دیگـری نیز بـه صورت 
مستقل یا مشارکتی سرمایه گذاری کرده بودند 
که از آن میان می توان به کارخانه الستیک سازی 
بریجسـتون ایران، شرکت پیستون سازی ایران، 
کارخانه پولی رنگ، کارخانجات رضا در مشـهد 
بـرای تولیـد سـپر و رینـگ اتومبیـل، کارخانه 
جوش اکسـیژن در مشهد با سـهم 25 درصدی 
ایران ناسیونال، کارخانه ایدم در تبریز برای تولید 
موتور، کارخانه فنرسازی در جاده کرج، کارخانه 
ریخته گـری، کارخانه تولید موتور اتومبیل برای 
ساخت قسمت هایی از سیلندر و رینگ و پیستون 

اتومبیل و بانک صنعتی و معدنی ایران اشاره کرد.
در اواخـر سـال 1351، برادران خیامی به همـکاری خود خاتمه دادند. بدیـن ترتیب، کارخانه های 
اتومبیل پیکان، اتوبوس اسـازی و مرسـدس بنز به محمود واگذار شـد و احمد نیز با سهم ریالی خود از 
ایران ناسـیونال به خریداری سهام بیمه امید و تأسـیس کارخانه مبلیران و فروشگاه های زنجیره ای به 
نام فردوسـی و کورش پرداخت. کورش که ابتدا توسـط حمید اخوان شکل گرفته بود، با اختالف های 
مدیریتی موجود به خیامی واگذار شد. همچنین، محمود خیامی با توسعه ایران ناسیونال توانست آن 
را به بزرگ ترین کارخانه صنعتی ایران تبدیل کند. در این زمان، وی به مذاکره با کارخانه مرسدس بنز 
برای مونتاژ مرسدس بنز 170 پرداخت و درصدد گشایش بازارهایی در اروپای شرقی و کشورهایی برای 
صادرات پیکان و اتوبوس مرسـدس بنز بود. اگرچه، پس از مدتی به علت عدم کفاف برای تقاضای بازار 
داخلی، جلوی این صادرات گرفته شـد. محمود خیامی در اواسـط دهه 50 برای مدتی باشگاه اقبال را 

خریداری کرد و تیم پیکان را پدید آورد.
 با وقوع انقالب 1357، هر دو برادر از کشور خارج شدند. احمد خیامی به تورنتو رفت و در فروردین ماه 
1379 در لـس آنجلـس در اثر سـرطان درگذشـت. محمود خیامی هـم راهی انگلیس شـد وروز نهم 
اسـفندماه 1398 در لندن درگذشـت. محمـود در تیرمـاه 1382 در همایش بـزرگ صنعت و معدن 
خراسان به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت معرفی شد. او سرپرست هیات امنای دانش نامه ایرانیکا بود 

و در نیوجرسی نمایندگی فروش بنز داشت.

 داستان آغاز و پایان پیکان
مدت زمانی از تولید محدود اتوبوس می گذشت ولی بنیانگذاران ایران خودرو راضی نبودند و به فکر 
تولید اتومبیلی کوچک افتادند، که هم استحکام بدنه خوبی داشته باشد و هم قیمت آن ارزانتر باشد. آنها 
شروع به برقراری ارتباط با کارخانه های خودروسازی در تمامی دنیا پرداختند. بعد از مذاکرات بسیار با 
کشورهای گوناگون مانند: آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیسی، باالخره توانستند با شرکت تالبوت انگلستان 
که در آن دوران اتومبیل های هیلمن را تولید می کرد )زیر مجموعه ای از شرکت کرایسلر امریکا بود( به 
توافق برسند. اول اردیبهشت ماه سال 1346 شمسی تولید هیلمن با اسم پیکان  شروع شدبا تیراژ 60 
هزار دستگاه خودرو در سال؛ شعار آنها  هر ایرانی یک پیکان بود. در اواخر همان سال اتومبیل پیکان با 
قیمت 12 هزار تومان به بازار آمد. سال 1347 در یک تبلیغ تلوزیونی، برای پیکان جشن گرفتند؛ در آن 
چند نفر دختر و پسر جوان باهم به دور پیکان می چرخیدند و می رقصیدند و شمع و کیک بزرگی را فوت 
می کردند، اما بعد از اعرتاض برخی پخش این تبلیغ از تلویزیون قطع شد. اما پیکان هم مانند همه چیز به 
آخر کار خود رسید و در سال 1384 شمسی بعد از آن که تولیدش متوقف شد. کارخانه ای که با بزرگتر 
شـدن و تولیدات زیادتر کارگران زیادی در استخدام خود داشت. بنیانگذاران ایران خودرو رفته رفته با 
گسترش و افزایش درآمد شروع به خرید زمین های اطراف کرد. پیکان شهر برای سکونت کارگران ایران 

خودرو ساخته شد.

چگونه ایران ناسیونال برادران خیامی، تحول آفرین شد
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از میـان کسـانی کـه در دهه هـای 40 و 50 
شمسـی در صنایـع ملـی ایـران نامـی پـرآوازه 
کردنـد نـام احمـد و محمـود خیامـی شـاید 
بلندآوازه تریـن آنهـا باشـد. امـا در همیـن دهه، 
کارآفرینانی چون ایروانی، برخوردار، الجوردی، 
مقدم، خسروشـاهی و خلیلـی بودند کـه آوازه و 
شهرت شـان در صنعت ایران در دهـه 40 به اوج 
رسید. کم و بیش همه این نامداران صنعت ملی، 
در دهه هـای گذشـته و حتی در عصر رضاشـاه و 
قاجاریه هـم ریشـه ها و پیوندهایی داشـتند اما 
زمانـی به شـهرت ملی دسـت یافتند که بـا آغاز 
رشد و شـکوفایی اقتصاد ملی همراه بود. یکی از 
مهم ترین دالیل توسعه و گسترش صنایع ملی، 
حضور دولتمردانی چون محمدعلی صفی اصفیا، 
در رأس سازمان برنامه و بودجه، مهدی سمیعی 
در بانـک مرکـزی، علینقـی عالیخانـی در رأس 
وزارت اقتصاد و ابوالقاسم خردجو در بانک توسعه 
صنعتی و معدنی بود که می توانست حتی صنایع 

مرده را نیز بیدار کند.
خاطـره یکـی از اولیـن دیدارهـای عالیخانی 
و احمـد خیامـی در وزارت اقتصـاد گویـای این 
واقعیت اسـت که نبض اقتصاد ملی در نهادهای 
عالی اقتصاد کشور چگونه می تپید: »معموالً وقت 
مالقاتی که به صاحبان صنایعی که مایل بودند من 
را ببینند و من هم مایل بودم آنها را ببینم می دادم، 
از ساعت هشت شب شـروع می شد. آخرین نفر، 
یک و نیم بعد از نصف شب بود. اگر خودمان کاری 
نداشتیم آنها را می دیدم. از نیمه شب تا ساعت دو 
بعد از نصف شب مطلقاً برای صاحبان صنایع بود.

سـال ها بعد محمـود خیامـی که با بـرادرش 
می خواسـتند اتوبوس تولید کنند که بعد هم به 
اتومبیل سازی خیلی گسترده ای منجر شد، برای 
من تعریـف می کرد کـه برادرم بـه من می گفت 
»وزیـر اقتصـاد سـاعت دوازده و نیـم بـه ما وقت 
دادنـد«، گفتم »خـب اینکه وقـت خیلی خوبی 
اسـت، چرا تو داری تعجب می کنی؟« گفت: نه، 
دوازده و نیم ظهر نیسـت دوازده و نیم شب است. 
او می گفت ما هیچ منتظر نبودیم یک همچنین 

ساعتی برویم.
آن سـاعت آنجـا پـر بـود از صاحبـان صنایع 
کـه منتظر بودند بـه نوبت بیایند. خـب آنها درد 
خودشان را می گفتند که برای من خیلی مهم بود. 
درد از نظر خودشـان حاال الزم نیست آن چیزی 
باشد که من می پذیرفتم ولی خیلی مهم بود که 
من بدانم آنها دارند چی فکر می کنند به هر حال 
یک مقـدار واقعیت در گفته های آنها بـود ولی از 
این گذشـته، مهم آشـنایی با اینها بود که ببینم 

کی هستند.«

محمود خیامی در خارج از کشور

به علت سابقه  همکاری خیامی با شرکت مرسدس بنز آلمان، او توانست از این شرکت اعتبار بگیرد و 
در خارج از ایران، مجددا کار خودش را به عنوان یک فروشنده از صفر شروع کند؛ امروز خانواده خیامی 
یکی از نمایندگی های فروش شرکت مرسدس در انگلیس و آمریکا را دارد. محمود خیامی با ثروتی که از 
فروش مرسدس در کشور آمریکا کسب کرد، شروع به ساختن مدرسه در زادگاه خود کرد و امروز از او به 

عنوان یکی از بزرگترین مدرسه سازان تاریخ کشور یاد می شود.

مجموعه فعالیت های اقتصادی- اجتماعی برادران خیامی طی پنج دهه
1-  کارخانه الستیک سازی بریجستون ایران

2-شرکت پیستون سازی ایران
3- کارخانه پولی رنگ )تولیدکننده رنگ اتومبیل(

4- کارخانجات رضا در مشهد برای تولید سپر و رینگ اتومبیل
5-کارخانه جوش اکسیژن در مشهد با سهم 25 درصدی ایران ناسیونال

6-کارخانه ایدم در تبریز برای تولید موتور
7-کارخانه فنرسازی در جاده کرج
8-کارخانه تولید شن ریخته گری

9-کارخانه تولید موتور اتومبیل برای تولید قسمت هایی از سیلندر و رینگ و پیستون اتومبیل
10-هنرستان مدرسه صنعتی ایران ناسیونال برای تربیت تکنسین در جاده قدیم کرج

11- هنرستان بزرگ صنعتی مشهد
12-بیمارستان بزرگی در مشهد

13-مرکز مبارزه با سرطان در خیابان کوهسنگی مشهد
14-احداث 12 باب واحد آموزشی در 12 شهر از استان های خراسان )محمود خیامی(
15-احداث هشت باب واحد آموزشی در شهر مشهد به نام امام هشتم )محمود خیامی(

16-شروع احداث 110 واحد آموزشی روستایی به نام محمودیه در خراسان
17-فروشگاه زنجیره ای کوروش.
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تراز تجارت خارجی ایران در میانه زمستان منفی 
شــد. در آمار تجمیعی یازده ماه منتهی به بهمن 
امسال، صادرات از واردات عقب ماند و ورود کاال از 
کشورهای مبدا یک میلیارد و 343 میلیون دالر 

بیشتر از صدور کاال به بازارهای هدف بود.
حجم تجــارت خارجی کشــور 78میلیارد و 
537میلیون دالر در 11 ماهه 98 ثبت شده است. 
تراز تجاری ایران درحالی در این بازه زمانی منفی 
است که سال گذشته با تراز مثبت تجاری در یازده 

ماه منتهی به بهمن روبه رو بوده ایم.
با انتشار این آمار از سوی گمرک، می توان برآورد 
کلی از نمره تجارت خارجی ایران را به دست آورد. 
البته در ماه انتهایی سال 98 اتفاق مربوط به شیوع 
ویروس کرونا نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهان 
را تحت تاثیر قرار داد. از این رو به نظر می رسد روند 
تجارت ایران در سال 98 با ارقام نه چندان خوشایند 
به پایان برســد؛ چراکه مرزهــای زمینی ایران با 
شرکای اصلی همجوار به دلیل شیوع این ویروس، 
به حالت بسته یا با محدودیت روبه رو شدند و از این رو 
چندان امیدی به افزایش چشمگیر صادرات در ماه 
پایانی سال نیست. از این رو پیش بینی این است که 
سال 98 با تراز تجاری منفی به اتمام خواهد رسید. 
عالوه بر ایــن، در آمار بهمن نیز صادرات از واردات 
عقب مانده است و تراز تجاری ماه یازدهم امسال 

منفی است.

تجارت خارجی در بهمن ماه امسال
در یازدهمین ماه ســال 98 حجــم تجارت 
خارجی ایران 6 میلیارد و 942 میلیون دالر بوده 
اســت. از این میزان، صــادرات کاال در بهمن ماه 
امســال معادل 3 میلیارد و 83 میلیون دالر بوده 
اســت که وزنی معادل 9 میلیون و 942 هزار تن 
داشته است. همچنین 3 میلیارد و 859 میلیون 
دالر کاال با وزنی معادل 3 میلیون و 794 هزار تن 
در این یک ماه وارد کشور شده است. از این رو تراز 
تجاری ایران در ماه یازدهم سال جاری منفی 776 

میلیون دالر ثبت شده است.
در عین حال بررسی ها نشان می دهد در بهمن 
ماه سال گذشته صادرکنندگان توانسته بودند 3 

میلیارد و 712 میلیون دالر کاال به بازارهای هدف صادر کنند. این کاالها وزنی معادل 11 میلیون و 9 هزار تن 
داشته است.

همچنین میزان واردات کاال در بهمن سال گذشته 2 میلیون و 935 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 913 
میلیون دالر بوده است. بنابراین سال گذشته صادرات ایران در بهمن ماه 799 میلیون دالر بیشتر از واردات و 
تراز تجاری ایران مثبت بوده است. این درحالی است که حجم تجارت خارجی کشور در یازدهمین ماه سال 

گذشته کمتر از بهمن ماه امسال و معادل 6 میلیارد و 625 میلیون دالر ثبت شده است.

آمار یازده ماهه 98
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در 11 ماهه سال 98 میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور 
)به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی( معادل 125 
میلیون و 290 هزار تن و به ارزش 38میلیارد و 597 میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
97، افزایش 61/ 17 درصدی در وزن و کاهش 48/ 4 درصدی در ارزش دالری داشته است. در سال گذشته 
صادرکنندگان ایرانی در یازده ماه منتهی به بهمن توانسته بودند 40 میلیارد و 409 میلیون دالر کاال با وزنی 

معادل 106 میلیون و 528 هزار تن به بازارهای هدف خود صادر کنند.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 84/ 10 درصدی در وزن و 31/ 2درصدی در ارزش 
دالری در مقایسه با مدت مشابه سال 1397، به ارقام 32 میلیون و 402 هزار تن و 39 میلیارد و 940 میلیون 
دالر دالر رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار 65 درصد آن کاالهای اساسی بوده است. 
سال گذشته واردکنندگان اقدام به خرید 29 میلیون و 232 هزار تن کاال به ارزش 39 میلیارد و 37 میلیون 

دالر کرده بودند.

کشورهای عمده مقصد صادرات
طی 11ماه منتهی به بهمن سال 98، بیشترین میزان صادرات کشور به چین انجام شده است. ارزش 
صادرات به این کشور رقمی بالغ بر 8 میلیارد و 870 میلیون دالر بوده و سهم این کشور از کل ارزش صادرات 

ایران 23 درصد است.
دومین بازار مهم صادراتی ایران نیز عراق است که ارزش صادرات به این کشور نیز رقمی معادل 8 میلیارد 
و 508 میلیون دالر بوده و سهم این کشور از کل ارزش صادرات بیش از 22 درصد ثبت شده است. سومین 
مقصد صادراتی ایران نیز کشور ترکیه است که در یازده ماه منتهی به بهمن امسال خریدار 4 میلیارد و 961 
میلیون دالر کاالی ایرانی بوده و توانسته سهمی نزدیک به 13 درصدی را از کل ارزش صادرات ایران در این 
بازه زمانی به خود اختصاص دهد. امارات متحده عربی چهارمین مقصد کاالهای ایرانی است که در بازه زمانی 
مورد بررسی، 4 میلیارد و 77 میلیون دالر کاال از ایران به این کشور صادر شده است. سهم امارات از کل ارزش 
صادرات ایران بیش از 5/ 10درصد به ثبت رسیده است. پنجمین مقصد کاالهای ایرانی نیز افغانستان است. از 
ابتدای امسال تا انتهای بهمن ماه 2 میلیارد و 143 میلیون دالر کاال به این کشور صادر شده که سهمی معادل 

55/ 5 درصدی از کل ارزش صادرات را دربرمی گیرد.

کشورهای عمده طرف معامله واردات
در عین حال 5 مبدا مهم وارداتی ایران نیز در این گزارش منعکس شده است. براساس آمار منتشرشده از 
سوی گمرک ایران، در 11 ماه منتهی به بهمن سال 98، چینی ها همچنان سرلیست کشورهای عمده طرف 
معامله ایران هستند. این کشور در بازه زمانی مورد بررسی توانسته 10 میلیارد و 106 میلیون دالر کاال به ایران 
بفروشد و سهمی بیش از 25 درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص دهد. پس از آن امارات در دومین 

تراز تجاری منفی ایران در 11 ماهه سال 9۸
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پله مبادی وارداتی ایران قرار گرفته است.
این کشور در بازه زمانی مورد بررسی، 7 میلیارد و 942 میلیون دالر کاال را به ایران وارد کرده است. سهم ارزشی واردات از امارات نزدیک به 20 درصد از کل ارزش 
واردات ایران است. ترکیه سومین کشور طرف معامله ایران است. ارزش واردات از ترکیه از ابتدای امسال تا انتهای بهمن ماه 4 میلیارد و 658 میلیون دالر بوده و سهم 

این کشور از کل ارزش واردات نزدیک به 12 درصد است.
هندی ها نیز در همین بازه زمانی 3 میلیارد و 425 میلیون دالر کاال به ایران فروخته اند و توانسته اند سهم ارزشی بیش از 5/ 8 درصدی را به خود اختصاص دهند. تنها 
کشور اروپایی که بین این لیست قرار دارد نیز آلمان است. آلمانی ها یک میلیارد و 919 میلیون دالر کاال را از ابتدای سال تا انتهای بهمن ماه به ایرانی ها فروخته اند. سهم 

این کشور از کل ارزش واردات ایران، نزدیک به 5 درصد است.
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