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یادداشت

موج گیری از تورم و بازی گردانی بازارهای مالی

کارشناسان پیش از این برای مهار نقدینگی و موج گیری از تورم توصیه های متنوعی را به دولت ها ارایه کرده اند که 
در این میان افزایش نرخ سودبانکی، مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال، انتشار اوراق بدهی و استقراض از 
جامعه و در نهایت هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام بیش از موارد دیگر مورد تاکید قرار گرفته زیرا انبساط سهم 
پول که شامل اسکناس و سپرده های جاری است، در صورت عدم مدیریت و مهار می تواند عامل تهدیدکننده تعادل 

بازارها باشد.
بخشــی از نقدینگی این روزها با توجه به افزایش قیمت ارز، در مسیر بازار دالر و سکه جریان گرفته است، اما با 
توجه به سرعت گیرهایی مانند محدود کردن معامالت خرید دالری و پیش بینی وضع مالیات برای خرید ارز، این 

گمانه زنی وجود دارد که مانند سال گذشته شاهد هجوم نقدینگی به این بازار نباشیم.
شاخص کل بورس اوراق بهادار اما در حالی که نخســتین روز کاری سال جاری را با عدد 178 هزار و 659 واحد 
آغاز کرد در پایان هفته منتهی به 23 بهمن ماه به 459 هزار و 80 واحد رسید که حکایت از رشد 157 درصدی دارد.

جذابیت ورود نقدینگی به بورس برای صاحبان سرمایه ناشی از اعمال محدودیت های ایجاد شده از سوی بانک 
مرکزی مانند ارائه مدارک برای ورود و خروج مبالغ بیش از یک میلیارد تومان و قوانینی مبنی بر کاهش ســرعت 
جریان نقد برای نقل و انتقال مالی به سایر بازارها بوده که باعث شده بازار سرمایه پول های سرگردان را به واسطه ورود 

آسان تر نقدینگی نسبت به سایر بازارها به خود جذب کند.
به بیان دیگر افزایش ورود جریان نقدینگی به بورس به این دلیل است که قیمت ها در بازارهای موازی به واسطه 
انتظارات تورمی افزایش یافته و نقل و انتقال در این بازارها در ســطحی نیست که جریان نقدینگی در گردش روان 

باشد بنابراین بازار سرمایه تبدیل به سکوی پرش نقدینگی های سرگردان درجهت سودآوری شده است.
اما بازار سرمایه تا زمانی به لحاظ ســودآوری جذابیت نقدینگی سرگردان را دارد که فاکتورهای مهم اقتصادی 
مانند نرخ ارز، قیمت جهانی و توانایی فروش شرکت ها را حفظ کند ضمن اینکه باید شاخص های انتظارات تورمی 
بازار جهانی، توانایی شرکت ها برای فروش و پیدا کردن بازار جدید را نیز مدنظر قرار داد. بر این اصل تنها راهکار حفظ 
جذابیت این بازار به اعتقاد کارشناســان افزایش عرضه اولیه و واگذاری دارایی های دولت از طریق بورس است تا به 

واسطه آن بتوان تعمیق بیشتری را در بازار سهام  بوجود آورد.
براســاس آخرین آمار بانک مرکزی حجم پول در آذر ماه به رقم 363 و سهم شبه پول به رقم 1899 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. یعنی انباشت تورمی که در گذشته ایجاد شده اکنون به جریان افتاده که این رشد به صورت پول 

نمود عینی پیدا کرده است
گزینه افزایش نرخ سود اسمی در بازار پول نیز از جمله مواردی است که مورد تاکید برخی از کارشناسان اقتصادی 
اســت. براساس این باور افزایش نرخ سود بانکی باعث مثبت شــدن نرخ سود واقعی بانک ها می شود و در نتیجه از 
ســیالیت نقدینگی کاسته خواهد شد. اما در مقابل نظریه مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است افزایش نرخ سود 
بیش از نرخ تورم نمی تواند مانع قابل توجهی برای جلوگیری از کاهش رشد منابع مدت  دار بانک ها باشد. ضمن اینکه 
افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی را افزایش می دهد بنابراین در شرایط رکودی نمی تواند 

گزینه قابل قبولی باشد.
اما گزینه فروش اوراق بدهی که این روزها مورد تاکید برخی از اقتصاددان ها اســت و برای عبور از کسری بودجه 
سال  جاری مطرح می شود مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی نیز هست. همتی در یکی از مطالب منتشر شده در 
صفحه شخصی اینستاگرام خود با مقایسه بدهی عمومی کشور ایران نسبت به سایر کشورها تاکید می کند: »دولت 
ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. در این زمینه بانک مرکزی 
در معامالت بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط، قطعا می تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و 

تورم زای پولی کردن کسری بودجه، در چند دهه گذشته باشد.«

مهناز اعتدالی
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اقتصادی  شاخص های  بر  ارز،  نرخ  و  تورم 
میزان  و  است  اثرگذار  مختلف  بازارهای  و 
اثرپذیری هر بازار و هر شاخص از تورم و نرخ 
ارز به تدریج و با تاخیر چندماهه رخ می دهد 

و میزان رشد
اقتصادی  شاخص های  بر  ارز،  نرخ  و  تورم 
میزان  و  است  اثرگذار  مختلف  بازارهای  و 
اثرپذیری هر بازار و هر شاخص از تورم و نرخ 
ارز به تدریج و با تاخیر چندماهه رخ می دهد و 
میزان رشد قیمت ها و شاخص ها در هر بازاری 
متفاوت از سایر بازارها و بخش های مختلف 
اقتصاد است. در برخی بازارها اثر گذاری سریع 
و در برخی دیگر با تاخیر صورت می گیرد و 
عمقی بودن و سطحی بودن اثر تورم و نرخ 
است. مهدی کرامتفر، رشد  متفاوت  نیز  ارز 
شاخص بورس را در این راستا مورد بررسی 

قرار داده است.
رشد اخیر بورس از یک سو تعدیل با انتظارات 
تورمی و ارزی جدید برای ماه های پیش رو و 
از سوی دیگر، شکل گیری حباب قیمتی در 
بخش هایی از بازار به دنبال ورود سرمایه های 

جدید بوده است.
عملکرد  اخیر  ماه های  در  سهام  بازار 
ده ماهه  دوره  طی  است.  داشته  چشمگیری 
ابتدای سال، ارزش بورس تهران رشدی بیش 
از 118 درصد را ثبت نموده است. در همین 
دوره ارز 2 درصد، طال 4.5 درصد و مسکن 

25 درصد افزایش را تجربه نموده اند و این ارقام به خوبی، بیانگر طالیه داری سهام در بین انواع 
دارایی های مالی است. ارایه ارقام ده ماهه جهت ایجاد امکان مقایسه با سایر بازارهاست و بررسی 
رشد بورس از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 25 بهمن نشان می دهد که میزان رشد بورس 

باز هم افزایش یافته و به رقم 156 درصد می رسد.
در مورد دالیل رشد بورس در یک سال گذشته، به نظر می رسد که بخش اصلی رشد بورس 
ناشی از جبران عقب ماندگی این بازار نسبت به سایر بازارها به ویژه بازار ارز بوده است؛ با توجه 
به آنکه شمار زیادی از شرکت های بورس به ویژه در گروه های فلزی و شیمیایی، صادرات محور 
بوده و درآمد ارزی دارند یا محصوالت خود در بورس کاال را براساس قیمت گذاری با نرخ ارز به 
فروش می رسانند، افزایش درآمد این شرکت ها منجر به افزایش متناسبی در قیمت سهام آنها 
شده است. برای شرکت های دیگر که دارای بازار داخلی هستند نیز افزایش قیمت سهام تا حد 
زیادی ناشی از تعدیل درآمدها متناسب با نرخ تورم بوده است. در کنار این موارد می توان به 
رشد قیمت جهانی کاالهای پایه از جمله نفت و محصوالت شیمیایی، تجدید ارزیابی دارایی ها 
و در نهایت چشم انداز تورمی اشاره نمود که سبب شده ارزش ریالی شرکت ها افزایش یابد. الزم 
به ذکر است که محاسبه ارزش دالری بازار سهام نشان می دهد که تغییر محسوسی برای بازار 

اثر تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه
مهدی  کرامتفر
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سرمایه رخ نداده است.
تغییرات کوتاه مدت بازار سهام طی یک ماه 
گذشته نیز به شکلی بوده که بازار سرمایه پس 
از عبور از روزهای بحرانی و به شدت پرنوسان 
میانه دی ماه )پس از واقعه ترور سردار سلیمانی 
و حوادث پس از آن( در پنج هفته اخیر، رشد 
قابل مالحظه ای داشته به شکلی که از مجموع 
23 روز کاری سپری شده، شاخص کل تنها در 
چهار روز منفی بوده و در این 23 روز به طور 
متوسط روزانه 1.2 درصد افزایش یافته است. 
در مورد این رشد سریع و یک باره، با توجه به 
عدم بهبود محسوس در فضای اقتصاد کالن 
کشور و همچنین متغیرهای درونی بنگاه ها، 
به نظر می رسد که تنها دو علت اصلی وجود 
انتظارات  مساله  احتمالی،  علت  اولین  دارد؛ 
نرخ  و  تورم  نرخ  با  رابطه  در  اقتصادی  آحاد 
فیصله  به  توجه  با  است.  آینده  سال  در  ارز 
یافتن مساله استیضاح ترامپ و انتظار تشدید 
فشارهای اقتصادی-سیاسی ایاالت متحده بر 
کشور )به ویژه پس از حوادث اخیر منطقه( در 
ماه های آینده که می تواند با افزایش محسوس 
نرخ ارز همراه شود، انتظارات تورمی و ارزی 
باعث شده تا افراد به سمت خرید سهام در 
بورس سوق یابند. با توجه به آنکه بازار سهام 
در دو سال اخیر نشان داده که می تواند با کمی 
وقفه زمانی نسبت به نرخ ارز تعدیل شود )و 
حتی بازدهی بیشتری داشته باشد( و برخالف 
بازار ارز به دور از مسائل کنترلی، نظارتی و 
امنیتی قرار دارد و معامله در آن از سهولت 
است،  برخوردار  باالیی  بسیار  نقدشوندگی  و 
شمار زیادی از سرمایه گذاران ترجیح داده اند 
به  سهام شرکت ها،  در  سرمایه گذاری  با  که 
صورت غیرمستقیم در بازار ارز سرمایه گذاری 

کنند.
بورس،  اخیر  رشد  مورد  در  دوم  احتمال 
بیش ارزش گذاری سهام یا ایجاد حباب قیمتی 
در بخش هایی از بازار است. محاسبات نشان 
می دهد که قیمت برخی شرکت ها در ماه های 
رشد  سهامداران  هیجانات  تاثیر  تحت  اخیر 
زیادی داشته و حتی نمونه هایی از رشدهای 
حبابی بیش از 500 درصد نیز در بازار سهام 
و  معدود  بسیار  موارد  این  البته  دارد.  وجود 
به  اما  هستند  کوچک  شرکت های  در  غالبا 
نظر می رسد که علت اصلی این اتفاق، ورود 
سرمایه قابل مالحظه توسط افراد حقیقی و 
بررسی  است.  بوده  بازار  به  خرد  سهامداران 
سهام  فروش(  منهای  )خرید  خرید  خالص 
توسط افراد حقیقی نشان می دهد که در پنج 

هفته اخیر، میزان ورود پول از جانب این افراد به بازار سهام به شدت افزایش یافته و هر هفته 
حداقل 1000 میلیارد تومان پول جدید توسط این افراد به بازار وارد شده است. با توجه به آنکه 
دانش تحلیلی کم، رفتار هیجانی و توده وار و افق زمانی کوتاه مدت، از ویژگی های رفتاری این 
گروه از سهامداران است، افزایش حضور آنها می تواند نوسانات بازار در هر دو جهت را تشدید 

نماید.
در مورد دالیل گسترش حضور سهامداران حقیقی و افزایش میزان سرمایه آنها در بازار، به نظر 
می رسد که بازدهی قابل مالحظه سهام نسبت به سایر بازارها یکی از اصلی ترین دالیل جذب 
سرمایه ها به این بازار بوده است. در کنار این موضوع، افزایش تعداد سهامداران حقیقی و ورود 
افراد جدید به دنبال عرضه های اولیه نیز می تواند یکی از علل رشد سرمایه افراد حقیقی در بازار 

سهام باشد.
بررسی تعداد شرکت کنندگان در عرضه های اولیه نشان می دهد که این رقم به تازگی به 1.3 
میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با بیشترین شرکت کنندگان سال گذشته، رشدی بیش 
از 3 برابر را نشان می دهد. با توجه به آنکه نحوه قیمت گذاری شرکت ها در عرضه های اولیه 
به شکلی است که سود قابل مالحظه ای )با ریسک صفر( در مدت کوتاهی نصیب سهامداران 
می شود، این موضوع سبب ایجاد ذهنیت غیرصحیح از بورس برای افراد تازه وارد شده و با افزایش 
میزان سرمایه آنها در بورس همراه خواهد بود. به عنوان جمع بندی می توان گفت که رشد 
بورس در یک سال اخیر، صرفا تعدیل ارزش شرکت ها با نرخ های جدید تورم و ارز بوده است. 
رشد بورس چهار هفته اخیر نیز از یک سو تعدیل با انتظارات تورمی و ارزی جدید برای ماه های 
پیش رو بوده و از سوی دیگر، شکل گیری حباب قیمتی در بخش هایی از بازار به دنبال ورود 
سرمایه های جدید بوده است. دانش کم و رفتار هیجانی این سرمایه های جدید، می تواند ابعاد 

شکل گیری و ریزش حباب قیمتی را افزایش دهد.
هرچند که ورود افراد جدید به بازار سرمایه می تواند منجر به افزایش عمق بازار سرمایه شده و 
در بلندمدت توسعه بخش مالی را به دنبال داشته باشد اما باید توجه داشت که از یک سو افق 
سرمایه گذاری این افراد بسیار کوتاه مدت )گرایش به سفته بازی( بوده و همچنین براساس تجارب 
تاریخی، متحمل شدن ضرر قابل مالحظه توسط افراد حقیقی به دلیل ناآشنایی با مفهوم ریسک، 
غالبا به خروج دایمی سرمایه آنها از بازار سهام منجر خواهد شد. ورود گسترده و بی محابای 
سهامداران جدید به بازار سرمایه با جذابیت های مصنوعی عرضه های اولیه، عدم توسعه ابزارهای 
پوشش ریسک و ابزارهای مشتقه نظیر فروش تعهدی، از چالش های بزرگ توسعه بازار سرمایه در 
شرایط کنونی است. به این ترتیب به نظر می رسد که در کنار توسعه ابزارهای جدید نظیر فروش 
تعهدی جهت دوطرفه نمودن بازار، اعمال برخی اصالحات در فرآیندهای عرضه اولیه )نظیر نحوه 
قیمت گذاری( توسط ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگیری از شکل گیری حباب 

قیمتی و متضرر شدن سهامداران تازه وارد ضرورت دارد.
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مناسب نبودن فضای کسب و کار و عدم حمایت مؤثر از سرمایه گذاری های مولد، 
موجب توسعه نیافتگی بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه کشور شده که این 
مهم، اقتصاد کشور را به اقتصادی دولتی و مبتنی بر  درآمدهای نفتی بدل ساخته و 
همچنین به دلیل عدم برخورداری از نظام های کارآمد،  آن را غیر بهره ور کرده است.  
عالوه بر این عدم پیوند مناسب اقتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی و عدم حضور در 
پیمان های منطقه ای و بین المللی، کشــور را در برابر تنش ها به شدت آسیب پذیر 

ساخته است. 
خروج آمریکا از برجام در سال 1397 و اعمال تحریم های ظالمانه آن کشور  علیه 
جمهوری اسالمی ایران و وضع محدویت های گوناگون در حوزه صادرات نفت،  نقل و 
انتقاالت مالی و سایر حوزه ها )و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش 
تزریق ارز به بازار(  از یک ســو و سرکوب نرخ ارز و عدم تعدیل نرخ آن متناسب با نرخ 
تورم در سال های 92 تا 96 از سوی دیگر، موجب نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید آن 
در سال 1397 و تضعیف پول ملی شد. پس از این افزایش قیمت، سایر بازارها از این 
جهش نرخ ارز تأثیر پذیرفته و نرخ کاالها و خدمات در بازارهای مختلف نیز با فواصل 
زمانی متفاوت، به تبعیت از آن افزایش پیدا کرد.  این عوامل سبب ساز شد تا کشور 
در طی سال گذشته و سال جاری تورم باالیی را تجربه کرده و به دلیل عدم افزایش 
حقوق و دستمزد و درآمدهای خانوار متناسب با نرخ تورم ایجادشده، کاهش شدید 
قدرت خرید مصرف کنندگان و ایجاد مشکالت برای معیشت مردم و کاهش میزان 

تقاضای آنان را شاهد باشیم. 
تضعیف پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و انباشت مشکالت اقتصادی از یک 
سو و کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و رشدی نزدیک به 
صفر در سال جاری از دیگر سو به رکود اقتصادی بیشتر دامن زده است. در ادامه نیز ما 
شاهد کاهش رشد ناخالص داخلی هستیم  و بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی 
از وضعیت اقتصاد کشورمان برای سال های آینده رشد اندکی تصویر شده است که 
باتوجه به افت های صورت گرفته در سال های گذشته طبیعی به نظر می رسد. بنابراین 
ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیــار قرار داریم و با توجه به حجم باالی نقدینگی و 

کاهش قدرت خرید مردم شاهد یک تورم رکودی در کشور هستیم. 
با توجه به موارد فوق الذکر و تداوم این شــرایط و عجین بودن اقتصاد کشــور با 
موضوعات سیاســی،  پیش بینی اقتصاد کشور برای سال 1399 دشــوار و توام با 
چالش های فراوانی است.  بدیهی اســت در صورت تداوم تحریم ها در سال آینده و 
ابهام موجود در تحقق درآمدی بودجه دولت در سال 99، اقتصاد کشور با مشکالت 
زیادی روبه رو خواهد بود و راهکارهای برون رفت از مشکالت اقتصادی با اصالحات 
جزیره ای میسر نخواهد بود وکشور نیازمند بازنگری و اصالحات اساسی در حوزه های 

مختلف است. 
از راه های بهبود شــرایط کشــور و خروج از رکود می توان به توسعه دیپلماسی 
اقتصادی، تقویت توان تولید بنگاه های اقتصادی و توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی 
اشــاره کرد که از طریق رفع موانع تولید و بهبود فضای کســب وکار برای افزایش 

ســرمایه گذاری و حمایت از کاالهای تولیدی صادرات محور )با 
استفاده از تکنولوژی های روز و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان 
بازار هدف(، می توان ضمن ارزآوری، موجبات حفظ و توســعه 
اشتغال پایدار را برای کشــور به ارمغان آورد. ذکر این نکته قابل 
تأمل است که کشــورمان با کشورهای متعددی در منطقه مرز 
مشترک داشته و این کشورها در مجموع ساالنه وارداتی قریب به 
1000 میلیارد دالر  دارند که از این فرصت می توان استفاده کرد و 

سهم ایران را در این  بازارها افزایش داد. 
عالوه بر آن ایجاد ثبات در قوانین و رفع قوانین و مقررات مزاحم 
برای افزایش قدرت پیش بینی پذیری در اقتصاد، برخورداری از 
نگاه سیستمی وپرهیز از نگاه جزیره ای، برخورد جدی با مفاسد 
اقتصادی و افزایش انضباط مالی، توجه بیشتر و تعامل سازنده تر با 
بخش خصوصی، ایجاد ثبات مالی و پولی و انجام اصالحات الزم 
در نظام بانکی در برون رفت موفق از وضعیت بیان شده، از اهمیت 

شایان توجهی برخوردار است.  

راه های بهبود شرایط کشور 
و خروج از رکود چیست؟

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
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پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، ضمن مرور تحوالت نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی در سال جاری، عنوان کرد، 
بر اساس ارزیابی عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی و نیز علیرغم فشار حداکثری دشمن، 

اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است.
 معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی کشور به 
گونه ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتاً باالیی را تجربه کرده است، گفت: این 
امر به گونه ای بوده است که متوسط ساالنه رشد نقدینگی طی دوره 97-1340 معادل 25.0 
درصد بوده است. مطابق ارزیابی ها، ریشه رشد باالی نقدینگی در اقتصاد ایران را عمدتاً باید در 
نحوه ارتباط سیاست های پولی و مالی کشور جستجو کرد؛ هرچند که در ادوار مختلف کانال 
های اثرپذیری رشد نقدینگی از سیاست های مالی یکسان نبوده است. طی دوره مورد اشاره در 
16 سال، رشد نقدینگی 30 درصد و باالتر بوده است که به عنوان آخرین مورد آن می توان به 

رشد نقدینگی 30 درصدی در سال 1394 اشاره کرد.
قربانی با اشاره به ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته عنوان کرد: با نگاهی به ترکیب 
رشد نقدینگی طی دهه های گذشته مشاهده می شود که رشد نقدینگی عمدتاً متأثر از رشد 
پایه پولی بوده است. به طور خالصه اگر بخواهیم روند تحوالت پایه پولی و نقدینگی را طی 
حدوداً دهه های اخیر مرور کنیم، مشاهده می کنیم که در دهه 1350 و به دنبال افزایش شدید 
و بی سابقه درآمدهای نفتی، ذخایر خارجی بانک مرکزی بسیار باال رفت و منجر به رشدهای 
بیش از 40 درصدی نقدینگی شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و متعاقباً بروز جنگ تحمیلی، 
به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولتی و استقراض مستقیم دولت از بانک 
مرکزی، خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی مهم ترین عامل افزایش پایه پولی بود 

که تا سال 1377 این روند ادامه داشت.
وی یادآور شد: طی سال های دهه 1380 و مشخصاً سال های 88-1381 با ممنوعیت 
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین برنامه های توسعه سوم و چهارم، نقش 
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی تا حدود زیادی کمرنگ شد، لیکن 
به واسطه افزایش قیمت نفت و تبدیل درآمدهای ارزی فزاینده دولت به ریال، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی به عامل اصلی و مسلط در رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی بدل شد. 
به عنوان مثال، در سال 1385 رشد نقدینگی متأثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش 

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، به رقم 39.4 درصد رسید.

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه از اواسط دهه 1380 بدهی بانکها به بانک مرکزی 

به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی 
وضعیت طی  این  کرد:  تصریح  شد،  مطرح 
سالهای دهه 1390 پررنگ تر شد و بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به تدریج به عامل 
مسلط رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. 
علت این امر را می توان به تغییر رویکرد دولت 
اواخر دهه 1380  از  بانکی  به منابع شبکه 
طریق  از  دولت  توسعه ای  اهداف  )پیگیری 
و  بودجه ای  تکالیف  قالب  در  بانکی  منابع 
شبه بودجه ای دولت به نظام بانکی( و ضعف 
مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها 
باالی  رشد  اخیر  نمونه  عنوان  به  دانست. 
اشاره  به سال 1394  میتوان  نیز  نقدینگی 
نمود که نقدینگی تحت تاثیر اجرای بسته 
خروج از رکود رشد 30 درصد را تجربه کرد 
که سهم بسته مورد اشاره از رشد مذکور، 5 

واحد درصد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به 
 ،1397 سال  در  ایران  اقتصاد  ارزی  شوک 
اظهار کرد: اقتصاد ایران سال 1397 را در 
شرایطی آغاز کرد که با شوک ارزی )به واسطه 
بازگشت تحریم ها( مواجه بود لیکن علی رغم 
شرایط ویژه اقتصادی کشور، با تدابیر به کار 

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹
رشد اقتصاد غیرنفتی و افت تورم به ۲۰ درصد
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اتخاذ  بانک مرکزی و  از سوی  گرفته  شده 
و  ارزی  حوزه های  در  مناسب  رویکردهای 
ریالی، رشد نقدینگی در سال 1397 نسبت به 
رشد نقدینگی در سال 1396 )22.1 درصد( 
تنها با یک واحد درصد افزایش به 23.1 درصد 
تورم  نرخ  وارده  ارزی  در پی شوک  رسید. 
روندی افزایشی در پیش گرفت و این وضعیت 

در سال 1398 نیز استمرار یافت.
وی در ادامه درباره سال شرایط اقتصادی 
سال 1398 گفت: در عین حال، سال 1398 
کاهش  مسئله  که  شد  آغاز  شرایطی  در 
بودجه ای  چالش های  و  نفتی  درآمدهای 
دولت نگرانی های جدی را در خصوص تشدید 
رشد متغیرهای پولی به وجود آورده بود و این 
نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی 
در سطوح بسیار باالیی تحقق یابد که این امر 
نگرانی ها از بابت افزایش نرخ تورم را تشدید 
می کرد. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده و 
به ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مسئله اضافه 
برداشت و بدهی بانک ها به بانک مرکزی-
که طی سال های اخیر همواره از مهم ترین 
معضالت بازار پول و چه بسا اقتصاد کشور 
بوده و بخش عمده رشد پایه پولی و نقدینگی 
تحت تاثیر این متغیر رخ می داد -روند این 
معکوس  گذشته  سال  دوم  نیمه  در  متغیر 
شد و رو به کاهش گذاشت؛ به طوری که 
بدهی بانکها به بانک مرکزی از 1605.4 هزار 
میلیارد ریال در پایان مهرماه سال 1397 به 
1113.9 هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه 
پایان  در  رقم  این  همچنین  رسید.   1398
دی ماه 1398 به 1061.6 هزار میلیارد ریال 
کاهش یافته که حاکی از تداوم روند کاهنده 

این متغیر می باشد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه 

افزود: الزم به ذکر است، بانک مرکزی در راستای کاهش اضافه برداشت اقدامات موثری را 
انجام داد که از جمله آنها می توان به تذکر جدی به بانک های بدهکار جهت کنترل و کاهش 
اضافه برداشت، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک ها به تامین نقدینگی از این بازار و تعیین 
هیات های سرپرستی برای موسسات اعتباری مشکل دار اشاره نمود. اگر چه بخشی از کاهش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز ناشی از اجرای بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1397 
بوده است، لیکن باید اذعان نمود که مجموع اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و کاهش اضافه 

برداشت بانک ها موفق بوده است.
قربانی درخصوص آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان آذر ماه 
سال 1398، گفت: براساس آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
آذر ماه سال 1398 به 28.2 درصد رسیده که به ترتیب از رشد 28.4 و 0.1- درصدی پایه پولی 
و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است. در این میان، سهم »خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی« و »مطالبات بانک مرکزی از بانک ها« از رشد 28.4 درصدی پایه پولی به ترتیب معادل 
28.1 و 15.7- واحد درصد بوده است و سهم »خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی« 

نیز معادل 4.7 واحد درصد بوده است.
وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک 
مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 با 
وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه 
پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 عمدتاً به دلیل افزایش سقف 
استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه و افزایش آن از 3 درصد به 5.5 درصد بوده است. 
نگاهی به رشد 28.2 درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1398 نیز در کنار مدیریت 
اجزای پایه پولی طی این مدت علی رغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه 

کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش 
از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند 
که به طور معمول و در شرایط عادی، برای مهار تورم و رفع التهابات ارزی، سیاست انقباضی 
نقدینگی توصیه می شود؛ لیکن در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز 
به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با تحلیل شرایط و 
ماهیت شوک های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی تواند با به کارگیری روش های 
متدوال و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا 

معاون اقتصادی بانک مرکزی:   متغیرهای کالن اقتصادی، حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد 
کشور است  و روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد 

یافت و نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل می یابد
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که این روش می توانست صدمه شدیدی به 
تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه 
ناشی از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه 
صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق الزم در 
رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی داشت. 
بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به 
لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت 
اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی 
را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان 
ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت 
الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که 
منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. 
بانک مرکزی تالش کرد تا با اتخاذ این رویکرد 
هزینه تورم زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را 
به حداقل رسانده و زمینه ای را فراهم سازد تا 
آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق 

رکود را نیز تا حدودی مهار کند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بدیهی 
اســت در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید 
متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل 
دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده 
به اقتصــاد و نیز با توجه بــه وضعیت بودجه 
دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. 
ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به 
تراز واقعی نقدینگی نیــز توجه کرد. در دوره 
جدید نشــان می دهد که بانک مرکزی سعی 
کرده تا نقدینگی را به گونه ای مدیریت کند تا 
ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی 
جلوگیری کند. آغاز رونــد کاهنده نرخ تورم 
نقطه به نقطه از اردیبهشــت ماه 1398 و نرخ 
تورم 12 ماهه از شهریورماه 1398 و در عین 
حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در 
فصول اول و دوم ســال جاری نشان می دهد 

که تدابیر به عمل آمده موفق بوده اند.
بانک  اقدامات  سایر  به  اشاره  با  قربانی 

مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در 
دست اجرا داشته است که از این جمله می توان به تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه 
گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا 
توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که 
واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. 
ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های 
تضمینی، مبادالت کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در 
مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم 

موثر واقع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصالحی این بانک گفت: بانک مرکزی در 
ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصالح ترازنامه بانکها، روند سیاستگذاری پولی را 
به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در 
ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانکها بر پایه ابزارهای 

مبتنی بر وثیقه به شمار می آید.
وی در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد 
متغیرهای کالن اقتصادی نشان می دهد که علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند 
رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده 
نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود 
با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد 
که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات 

بخشی به اقتصاد و انجام اصالحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
 در این میان، سهم »خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی« و »مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها« از رشد 28.4 درصدی پایه پولی به ترتیب معادل 28.1 و 15.7- واحد درصد بوده است 

و سهم »خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی« نیز معادل 4.7 واحد درصد بوده است.
وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک 
مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 با 
وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه 
پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 عمدتاً به دلیل افزایش سقف 
استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه و افزایش آن از 3 درصد به 5.5 درصد بوده است. 
نگاهی به رشد 28.2 درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1398 نیز در کنار مدیریت 
اجزای پایه پولی طی این مدت علی رغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه 

کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش 
از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند 
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که به طور معمول و در شرایط عادی، برای 
سیاست  ارزی،  التهابات  رفع  و  تورم  مهار 
انقباضی نقدینگی توصیه می شود؛ لیکن در 
طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش 
از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم 
و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با 
وارده  ماهیت شوک های  و  تحلیل شرایط 
بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی تواند 
با به کارگیری روش های متدوال و اتکای 
صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی 
این  باشد؛ چرا که  توفیق داشته  اهداف  به 
تولید  به  می توانست صدمه شدیدی  روش 
کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی 
از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف 
بر سیاست انقباض پولی توفیق الزم در رفع 
نمی داشت.  همراه  به  نیز  را  ارزی  التهابات 
بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به 
لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت 
اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی 
را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان 
ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت 
الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که 
منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. 
بانک مرکزی تالش کرد تا با اتخاذ این رویکرد 
هزینه تورم زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را 
به حداقل رسانده و زمینه ای را فراهم سازد تا 
آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق 

رکود را نیز تا حدودی مهار کند.
بدیهی  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
است در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید 

متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده به 
اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن 
اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. در دوره جدید نشان 
می دهد که بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونه ای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از 
تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت 
ماه 1398 و نرخ تورم 12 ماهه از شهریورماه 1398 و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی 

غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده اند.
قربانی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره 
شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در دست اجرا داشته است که از این جمله می توان به 
تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار 
اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول 
و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی 
واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور 
در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های تضمینی، مبادالت کارتی و نقل و انتقال 
پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که 

توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصالحی این بانک گفت: بانک مرکزی در 
ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصالح ترازنامه بانکها، روند سیاستگذاری پولی را 
به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در 
ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانک ها بر پایه ابزارهای 

مبتنی بر وثیقه به شمار می آید.
وی در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد 
متغیرهای کالن اقتصادی نشان می دهد که علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند 
رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده 
نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود 
با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد 
که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات 

بخشی به اقتصاد و انجام اصالحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
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برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه 
در تأمین مالی تولید، الزم اســت از ظرفیت های 
نهادهای مالی موجود در بازار پول و ســرمایه به 
نحو مناسب و کارا استفاده شود. سال هاست گفته 
می شود طرح تحول نظام بانکی کشور، در دستور 

کار قرار دارد ولی خبری از اجرای آن نیست.
بــا واگذاری شــرکت های دولتــی به بخش 
خصوصی، کارکردن و وضعیت این نوع شرکت ها 
بهتر خواهد شــد زیرا  خصوصی شــدن انگیزه 
ســودآوری را برای کارکنان آنها بیشتر می کند. 
درحالی که برای شــرکت های دولتی این انگیزه 
ســودآوری یا نیســت یا در صورت بودن نسبت 
به بخش خصوصی کمتر اســت. عرضه ســهام 
شــرکت های دولتی در بورس و تأکیداتی که در 

این زمینه وجود دارد، جهت گیری درستی است.
در اقتصاد، بخش خصوصی کارآمدی به مراتب 
بیشتری دارد و عرضه سهام شرکت های دولتی 
حتی ســهام مدیریتی آنهــا، می تواند به بهبود 
وضعیت این شرکت ها و سودآوری آنان بینجامد. 
البته ورود به بازار سرمایه نیازمند کسب دانش الزم 
برای فعالیت در این حوزه است. سهامداران خرد 
باید بدانند مشاوره با خبرگان این حوزه ضروری 
است تا سهام شرکت هایی را خریداری کنند که 
از درآمد خوب و منطقی برخوردارند. حضور فعال 
شرکت های دولتی در بورس می تواند افرادی را که 
قصد سرمایه گذاری دارند، به سمت بازار کشیده 
و پس انداز آنان در مسیر مولد به کار گرفته شود. 
درحالی که سرمایه گذاری در بسیاری از بازارهای 
مهم اما غیرمولد بازده منفی دارد. هدایت نقدینگی 
به سمت بازار سرمایه که شرکت های تولیدی نیز 
در آن سهام دارند، ارزش پول ملی و قدرت خرید را 
تقویت می کند و تولید را رونق می دهد. با افزایش 
میزان تولید در کشور، قیمت ها واقعی می شود و 
تثبیت قیمت کاالها، کاهش وابستگی به واردات 

کاال و نیز کشف قیمت های واقعی محصوالت داخلی از جمله آثار افزایش تولید داخلی به شمار می رود.
بااین حال نکته مهم، پرهیز از ورود هیجانی سرمایه گذاران به هر بازاری است. بازارهای غیرمولد مانند 
طال، خــودرو و ارز عالوه بر احتمال ریزش های ناگهانی، فضا را برای جوالن دالالن مســاعد می کنند. 
درعین حال بازار سرمایه به واسطه اتکا به حجم وسیعی از منابع مالی خرد از طریق توسعه مشارکت عموم 
مردم و با اتکا به ابزارهای نوین، توان تأمین  مالی باالیی دارد که می تواند کمک شایانی به اجرای پروژه های 
عظیم در کشور داشته باشد. منابع ســرگردان نیز به بازار سرمایه هدایت خواهند شد، مشروط بر آنکه 

معرفی ظرفیت های این بازار به عموم افراد جامعه از سوی دولت دنبال شود.
حجم قابل توجه نقدینگی در کشور و وضعیت مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه 
نقدی شرکت های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید، پذیرش شرکت های جدید در بورس با هدف 
تأمین منابع برای طرح های سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار 
بگیرد. فروش باقی مانده ســهام دولت به صورت صندوق قابل معامله بورســی ETF یا سهام شرکت ها 
خارج از سازوکار ETF به صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین مالی دولت، طراحی ابزارهای مالی 
ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت های جدید مانند اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل 
به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق های پروژه و سایر صندوق ها برای تأمین مالی تولید از 
دیگر نکات قیدشده در الیحه ای است که در دولت از چندی قبل در دستور کار بوده ولی هنوز به مجلس 
ارسال نشده است. استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های بخش عمومی 
موضوعی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه های بخش عمومی معموال با توجه به 
وسعت باال، نیازمند حجم باالیی از تأمین مالی و از سوی دیگر زمان طوالنی برای بازگشت سرمایه اند. 
ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه بندی شده در این بازار نیز از دیگر راهکارها برای رونق در کنار 

بازار سرمایه است.
برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید، الزم است از ظرفیت های نهادهای 
مالی موجود در بازار پول و ســرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود. سال هاست گفته می شود طرح 
تحول نظام بانکی کشور، در دستور کار قرار دارد ولی خبری از اجرای آن نیست. در دنیا ابزارهای نوینی 
در این بخش به کار گرفته شده است. طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در 
قالب اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ )یک شیوه مالی مبتنی بر قرارداد( و نظایر آن، طراحی 
ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف کنندگان به منظور تسهیل فروش اعتباری محصوالت تولید داخل، 
اعطای گسترده تسهیالت خرید کاالی ایرانی و کارت های اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک 

تقاضای کاالی داخلی از جمله راهکارهای تحول در حوزه بانکی است.
در سایر بخش های مرتبط مانند بیمه ها نیز، فروش های اعتباری می تواند جای خود را در بازار بگشاید. 
در حوزه شرکت های تولیدی و ارائه تسهیالت اعتباری به آنها و ایجاد مؤسسات تضمینی بیمه ای و ارائه 
ضمانت نامه های مختلف شبیه ضمانت نامه های بانکی برای کارخانه ها و شرکت های تولیدی الزم است 
با استفاده از سازوکارهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، زمینه تخصیص بهینه منابع و اطمینان 
از بازگشت منابع فراهم شود. البته برای تحقق این امر ظرفیت سازی برای ایجاد نهادهای مالی سامانه 

اعتبارسنجی در بازار پول و مؤسسات رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه، ضروری است.

فرصت ها و تهدیدهای رونق بورس 

مهدی تقوی/ استاد بازنشسته اقتصاد عالمه
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در کشورهای توسعه یافته عمدتا تامین مالی 
بنگاه های بزرگ در بازار سرمایه انجام می شود و 
بانک ها بیشتر به تامین مالی شرکت های کوچک و 
متوسط می پردازند. اما در ایران وضعیت برعکس 
است. شرکت های بزرگ به دلیل داشتن دارایی 
زیاد و توان البی گری بیشترین استفاده را از منابع 
بانکی برده اند و شــرکت های کوچک و متوسط 
عمال نتوانسته اند اســتفاده چندانی از این منابع 

ببرند.
این روزها صحبت از رشــد بــورس و هجوم 
نقدینگی به بازار ســرمایه نقل محافل اقتصادی 
اســت. عبور شــاخص از مرز یک میلیون واحد 
به تشــدید این هیجان و در عین حال نگرانی از 
پایداری این وضعیت منجر شــده است. عده ای 
نگران حباب در بورس هستند و عده ای هم منتقد 
رفتار دولت در عرضه های سیاسی در بورس، که به 

این هجوم هیجانی دامن می زند.
اما در کنــار این نگرانی  ها یک فرصت تاریخی 
هم ایجاد شده که اگر دیر بجنبیم از کف اقتصاد 
ایران خواهدرفت. این فرصت تاریخی استفاده از 
ظرفیت بورس در تامین مالی بنگاه های بزرگ در 

ایران است.
در کشورهای توسعه یافته عمدتا تامین مالی 
بنگاه های بزرگ در بازار سرمایه انجام می شود و 
بانک ها بیشتر به تامین مالی شرکت های کوچک 
و متوســط می پردازنــد. اما در ایــران وضعیت 
برعکس است. شرکت های بزرگ به دلیل داشتن 
دارایی زیاد و توان البی گری بیشــترین استفاده 
را از منابع بانکی برده اند و شرکت های کوچک و 
متوسط عمال نتوانسته اند استفاده چندانی از این 
منابع ببرند و با توجه به اینکه این شــرکت ها راه 
دیگری برای تامین مالی ندارند در نتیجه کشور 
ما دهه هاســت گرفتار چالش مزمن تامین مالی 

کسب وکارهای کوچک و متوسط است.

در تمام این سال ها بورس چون گستردگی و عمق کافی نداشته در تامین مالی بنگاه ها ناتوان بوده است. 
حال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ ایران این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه 
نقش بیشتری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ برعهده گیرد. این کار نه تنها باعث کاهش فشار 
بر بانک ها و هدایت منابع آنها به سمت شرکت های کوچک و متوسط خواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر 
ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت در بنگاه های بزرگ هم کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نقدینگی 
موجود در بازار سرمایه را هم به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده و آرایش بهتری از مصرف 

نقدینگی در کشور ایجاد می کند.
تامین مالی بنگاه ها در بازار سرمایه معموال به دو روش انتشار اوراق سرمایه گذاری یا انتشار اوراق بدهی 
قابل انجام است. رایج ترین نوع اوراق سرمایه گذاری در ایران همان سهام جدیدی است که شرکت ها در 
زمان افزایش سرمایه منتشر می کنند؛ یعنی شرکتی که سهامی عام است و قبال سهامش در بورس عرضه 
شده تصمیم  می گیرد نقدینگی موردنیاز برای طرح های توسعه ای خود را از طریق افزایش سرمایه تامین 
کند پس به میزان نقدینگی موردنیاز، سهام جدید منتشر می کند. این کار به خصوص اگر با سلب حق تقدم 
از سهامداران قبلی همراه باشد می تواند به تامین مالی مستقیم شرکت از محل جذب نقدینگی سهامداران 
جدید منجر شود. شکل دیگری از اوراق سرمایه گذاری در قالب صندوق های تامین مالی قابل انجام است. 
این صندوق ها با هدف تامین مالی فعالیت های توسعه ای بنگاه ها ایجاد شده و واحدهای سرمایه گذاری یا 
اصطالحا یونیت آنها در بورس به صورت عمومی عرضه می شود. در ایران سه نوع صندوق سرمایه گذاری 
وجود دارد؛ صندوق پروژه که پروژه های توســعه صنعتی و عمرانــی و خدماتی را تامین مالی می کند، 
صندوق زمین و ساختمان که فعالیت های امالک و مســتغالت را تامین مالی می کند و صندوق های 

جسورانه )VC( که به سرمایه گذاری روی استارت آپ ها می پردازد.
نوع دوم تامین مالی بنگاه ها در بورس، انتشار اوراق بدهی است. در این حالت شرکت ها اوراقی نظیر 
اوراق مشارکت، استصناع، صکوک، مرابحه یا اوراقی رهنی منتشر می کنند و این اوراق در بورس به صورت 
عمومی عرضه می شود. تفاوت اوراق بدهی با اوراق سرمایه گذاری در این است که اوراق سرمایه گذاری 
برای خریدار آنها مالکیت ایجاد می کند و به همین دلیل دامنه سود یا زیان آنها می تواند گسترده تر باشد و 
به همین دلیل ریسک بیشتری دارند. اما اوراق بدهی به منزله بدهی شرکت منتشرکننده اوراق بوده و وی 
ملزم به بازپرداخت بدهی براساس شرایط اعالم شده در زمان انتشار اوراق است به همین دلیل ریسک و 
طبعا سود بالقوه کمتری دارند. انتشار اوراق بدهی شبیه وام گرفتن از بانک ها است با این تفاوت که به جای 

یک بانک، هزاران خریدار اوراق به بنگاه موردنظر وام داده اند.
متاسفانه هر دو روش یعنی اوراق بدهی و اوراق سرمایه گذاری در بورس ایران طرفدار چندانی ندارند. 
براســاس آخرین داده های منتشر شده توسط سازمان بورس، در پایان سال 98 مجموع ارزش بورس و 
فرابورس تقریبا 2600 همت )هزار میلیارد تومان( بوده در حالی که ارزش بازار اوراق بدهی این دو بازار در 
همان زمان حدود 136 همت یعنی 5 درصد کل بازار بوده است. کل تامین مالی انجام شده از محل اوراق 
بدهی در بورس تهران در سال 98 حدود 100 همت بوده که از همین مقدار بسیار اندک هم 84 درصد 

فرصت اقتصادی روزهای بی سابقه بورس

نیما نامداری / کارشناس اقتصادی

ادامه در صفحه 59 
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 تحوالت تولیــد در دوران کرونا پایش شــد. 
براســاس نتایج گــزارش موسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، ویروس کرونا بر 11 بخش 
اصلی اقتصاد در چهار حوزه نیروی کار، عملکرد، 
زنجیره تامین و درآمد اثر گذاشته است. همچنین 
طبق برآوردها، کرونا بخش صنعت و معدن کشور 
را با چالش های جدیدی در ســه حوزه »تامین 
نهاده های تولید«، »کاهش تقاضای صادراتی« و 

»تغییر در اندازه بازار داخل« مواجه کرده است.
صنایع کارخانه ای یکی از بخش هایی اســت 
کــه در همه حوزه ها با بیشــترین تاثیر منفی از 
این بیماری روبه رو شــده است. براساس گزارش 
UNIDO بیشترین آسیب  این بخش از منظر بازار 
داخلی برای صنایع غذایی و آشــامیدنی به دلیل 
تعطیلی رســتوران ها و در بازارهای بین المللی 
برای صنعت خودرو بوده است. حال آنکه صنایع 
پیشرفته و دانش بنیان به واسطه افزایش تقاضا در 
حوزه بهداشت و درمان، انجام دورکاری و آموزش 

آنالین با کمترین رکود مواجه بوده اند.
کانال های اثرگذاری کرونا

شوک ناشی از انتشــار ویروس کرونا اقتصاد 
کشــورهای مختلف جهــان از جمله ایــران را 
به صورت سیستمی و زنجیره وار تحت تاثیر قرار 
داده است. ماهیت سیســتمی این شوک ناشی 
از لزوم شناسایی »ابعاد انتشــار« و »کانال های 
ســرایت بین بخش های مختلف اقتصادی« در 
راستای به حداقل رساندن آثار آن بر حوزه تولید 

است.
با توجه به نقش بخش صنعت به عنوان موتور 
رشد اقتصادی، تاب آوری حداکثری این بخش با 
حفظ توان تولیــد آن، عامل مهمی برای تحرک 
سایر بخش های کشــور به ویژه بخش خدمات 
است. با این حال، با شــیوع ویروس کرونا بخش 
صنعت و معدن کشور با چالش های جدیدی در 

سه حوزه »تامین نهاده های تولید به واسطه اخالل در زنجیره تامین جهانی و دشواری تامین نهاده های 
وارداتی«، »کاهش تقاضای صادراتی مواد و محصوالت صنعتی و معدنی ناشی از اعمال محدودیت های 
تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه، کاهش قیمت نفت 
و برخی از اقالم صادراتی به دلیل وجود مازاد عرضه در ســطح بین الملل در نتیجه رکود اقتصادی چین 
)بزرگ ترین شریک تجاری ایران و بزرگ ترین مصرف کننده جهان(، کاهش مصرف جهانی و تاخیر در 
تصمیمات سرمایه گذاری در نتیجه وجود نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی« و »تغییر در اندازه بازار 
داخل به واسطه کاهش تقاضا برای کاالهای مصرفی بادوام و کم دوام )به استثنای مواد غذایی و آشامیدنی 
و دخانی( در نتیجه کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت کشــور با کوچک شدن حوزه فعال بخش 
خدمات و افزایش تقاضا برای محصوالت غذایی و آشامیدنی، محصوالت بهداشتی و مرتبط با سالمت و 

درمان« مواجه شده است.
تشدید مشکالت تامین مالی واحدهای صنعتی و عدم بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
دیگر پیامدهای کووید-19 است که با توجه به وجود این مشکالت در بخش صنعت پیش از گسترش این 
بیماری در کشور، از اهمیت کمتری نسبت به سه موضوع دیگر برخوردار است. بنابراین می توان بخشی 
از تبعات منفی شــیوع ویروس کرونا بر رشته فعالیت های صنعتی کشور را از دو ناحیه واردات کاالهای 
واسطه ای و ارتباطات بین رشته ای )عرضه و تقاضای میان صنایع( به عنوان شاخصی از تقاضای داخلی، 

برآورد کرد.
تبعات کرونا از کانال واردات کاالهای واسطه ای: برای شناسایی رشته فعالیت های با درجه آسیب پذیری 
باال در برابر اخالل در زنجیره تامین، از جدول داده-ســتانده و ســهم کاالهای واسطه ای در تولید آنها 
استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 50 درصد واردات کاالهای واسطه ای اقتصاد مربوط 
به هفت فعالیت »آهن، فوالد و محصوالت آن«، »قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری«، »توزیع 
گاز طبیعی و خدمات مربوط«، »مواد پالســتیکی و کائوچویی اساسی«، »سایر محصوالت حاصل از 
زراعت«، »ماشــین آالت با کاربرد عام« و »خدمات حمل و نقل هوایی« اســت که خالق 1/ 9 درصد از 
ارزش ستانده کل اقتصاد هستند. همچنین حدود 6/ 24 درصد واردات کاالهای واسطه ای مربوط به 11 
فعالیت شامل »سایر ماشین آالت و تجهیزات با کاربرد خاص«، »روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی«، 
»مواد شیمیایی اساسی«، »خدمات اقامتگاه های عمومی«، »ماشین آالت و دستگاه های الکتریکی«، 
»خمیر کاغذ، کاغذ و محصوالت کاغذی، اوراق چاپی و کاالهای مربوط«، »سایر محصوالت غذایی«، 
»محصوالت الستیکی و پالستیکی«، »بنزین«، »قند و شکر« و »خدمات حمل و نقل آبی« است که 

خالق 7/ 6 درصد ارزش ستانده کل اقتصاد است.
با توجه به این آمارها روشن اســت که اوال، حدود 75 درصد از واردات کاالهای واسطه ای به کشور در 
فعالیت هایی مورد استفاده قرار می گیرند که 16 درصد ستانده کل اقتصاد را ایجاد می کنند و در این میان 
سهم رشته فعالیت های صنعتی نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی در دو بخش خدمات و کشاورزی، 
غالب اســت. ثانیا، بالغ بر 25 درصد واردات کاالهای واسطه ای به صورت مستقیم برای خلق حدود 84 

درصد از ستانده کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
تبعات کرونا از کانال پیوندهای بین رشته ای: بخشی از تقاضای داخلی برای تولیدات صنعتی و معدنی 

کانال سرایت کرونا به صنعت

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کرد
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ناشی از تقاضای صنایع پایین دست است. از این رو، 
در این بخش از پیوند پسین و پیشین میان رشته 
فعالیت های صنعتی به عنوان یک پراکسی برای 
اثرگذاری کرونا بر تقاضای داخل اســتفاده شده 
است. نتایج حاکی از آن است که »صنایع غذایی 
و آشــامیدنی« و »تولید وسایل نقلیه موتوری« 
آسیب پذیری بیشــتری از اخالل زنجیره تامین 
خواهند برد. زیرا حــدود 30 درصد ارزش افزوده 
این دو رشــته فعالیت، مربوط به تامین کاالهای 
واســطه ای مورد نیاز است که حاکی از وابستگی 
بــاالی آنها به فرآیند تامین اســت. در حالی که 
تنهــا 7 درصد از محصوالت »صنایــع غذایی و 
آشــامیدنی« و 13 درصد از محصوالت »تولید 
وسایل نقلیه موتوری« به عنوان کاالی واسطه در 
سایرفعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد و از این 
منظر اثرگذاری آنها بر سایر فعالیت های صنعتی 

محدود تلقی می شود.
از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد، محصوالت 
تولیــدی و وارداتی رشــته فعالیت های »تولید 
ماشــین آالت و تجهیــزات«، »تولیــد کاغذ و 
محصوالت کاغذی، انتشــار و چاپ و تکثیر« و 
»تولید چوب و محصوالت چوبی« بیشــترین 
ســهم را در زنجیره تامین ســایر صنایع دارند، 
بنابراین نوسان تولید آنها اثرات معناداری بر سایر 
رشته فعالیت های صنعتی خواهد داشت. رشته 
فعالیت های »تولید محصوالت از الســتیک و 
پالستیک«، »تولید منسوجات«، »تولید کاغذ، 
محصوالت کاغذی، انتشــار و چاپ و تکثیر« و 
»تولید فلزات اساسی« عالوه بر وابستگی باال به 
زنجیره تامین، نقش موثری در تامین نهاده های 
سایر صنایع داشــته و اســتراتژیک محسوب 

می شود.
وجود تهدیدات مرتبط بــا تامین مواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای وارداتی و نیز تضعیف تقاضای 
داخلی همراه با تحدید بازارهای صادراتی به سبب 
آثار بین المللی شوک سیستمی ناشی از ویروس 
کرونا دارای آثار کاهشی مضاعفی بر تولید است. 
بدیهی است توسعه فعالیت های تولیدی به بیش 
از مقدار تولید در سال گذشــته پس از دفع این 
بیماری آثار انقباضی بر تولید را کاهش خواهد داد.

ارتقای درون زایی اقتصاد با اهتمام در تعمیق 
ساخت داخل و مداومت در اجرای نهضت ساخت 
داخل از یکسو و متنوع ســازی تولید در راستای 
کاهش واردات با تکمیل و توسعه زنجیره تولید 
محصوالت صنعتــی و معدنی و همچنین توجه 
به محصــوالت جدید صادراتی دارای پتاســیل 
در کشور از سیاســت های قابل پیگیری در سال 
1399 است. با توجه به تقاضاهای جدید در حوزه 
مواد ضدعفونی کننده، شوینده ها، ماسک، دارو و 
محصوالت صنایع دانش بنیان، نگاه صادراتی ویژه 

به این صنایع پس از تامین بازار داخل، می تواند فشــارهای ناشی از تحدید صادرات در سایر بخش های 
صنعتی را تا حدودی خنثی کند. بر این اســاس،ایجاد مشوق های فوری و نیز توجه ویژه به توسعه این 
صنایع در کوتاه مدت بسیار بااهمیت است. با توجه به محدودیت منابع ارزی به واسطه تداوم تحریم های 
یکجانبه، کاهش بهای نفت و کاهش منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تامین ارز مورد نیاز برای تامین 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای موردنیاز بخش صنعت در دوره کوتاه مدت از دیگر محدودیت های تولید 

تلقی می شود که برنامه ریزی برای تامین موثر آن بسیار حائز اهمیت است.

اثرات کرونا بر تولیدات صنعتی و معدنی
با توجه به شناسایی اولین بیماران مبتال به کرونا در کشور در اسفندماه 1398و سرعت شیوع آن در 
کشور، اولین تاثیر این بیماری بر اقتصاد ایران در کاهش تقاضای خانوار برای کاالهای مصرفی بادوام نظیر 
خودرو، لوازم خانگی، مبلمان و کاالهای مصرفی کم دوام نظیر پوشاک و منسوجات نمایان شد. پس از 
آن نیز تقارن شــیوع ویروس کرونا با تعطیالت نوروز در کشور و اجرای سیاست های ستاد ملی مقابله 
با کرونا درخصوص تعطیلی اصناف و واحدهای تولیدی تا پایــان فروردین ماه 1399، موجب کاهش 
تولید در کشور شد. از این رو، به منظور سنجش تبعات منفی این بیماری بر تولیدات صنعتی، روند تولید 
ماهانه محصوالت صنعتی منتخب در سال های 1392 تا 1397مبنای ارزیابی قرار گرفت. نسبت تولید 
محصوالت صنعتی منتخب در ماه های فروردین، اردیبهشــت و خرداد به کل تولیدات سال طی دوره 
1392 تا 1397 نشــان می دهد متوسط تولید محصوالت صنعتی منتخب در فروردین ماه حدود 4/ 6 

درصد بوده که این امر عمدتا به واسطه کاهش حجم فعالیت های تولیدی در تعطیالت نوروز است.
در میان محصوالت منتخب صنعتی »کولر آبی«، »الیاف اکریلیک«، »ســموم دفع آفات نباتی«، 
»پتروشیمی«، »LAB« و در محصوالت منتخب معدنی نیز »شمش خالص آلومینیوم«، »آلومینا« و 
»فوالد خام« با بیشــترین آسیب مواجه هستند زیرا نسبت تولید این محصوالت به تولید کل سال در 

فروردین ماه بیش از متوسط یکنواخت ماهانه یعنی 3/ 8 درصد است.

چهار سناریوی پیش رو
با توجه به نامشخص بودن زمان اتمام این بحران در کشور و به منظور برآورد میزان کاهش تولید، چهار 

سناریو برای نحوه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است:
سناریوی نخست: نیمه تعطیل بودن نیمه دوم فروردین.

سناریوی دوم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان اردیبهشت.
سناریوی سوم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان نیمه اول خرداد.

سناریوی چهارم: استمرار نیمه تعطیلی بنگاه ها تا پایان خرداد ماه.

عالوه بر آن، فرض بر آن اســت که مدت فعالیت اقتصادی در طول یکسال در 52 هفته انجام شده و 
نیمه تعطیل بودن به معنای تولید 50 درصد از تولید یک هفته با فعالیت کامل است. بنابراین، نیمه تعطیل 
بودن یک ماه و نیمه تعطیلی دو هفته ای به ترتیب باعث کاهش 40 و 10 درصدی تولید یک ماه در شرایط 
غیراضطرار است. بر این اساس اثر کاهش تولید در هر یک از سناریوها به ترتیب با 8/ 0، 2/ 4، 5 و 7/ 6 درصد 
بوده و در راستای جبران این کاهش باید تولید سایر هفته های سال پس از دفع بیماری به ترتیب 2، 6/ 1، 

3/ 8 و 6/ 10 درصد رشد کند تا میزان تولید در سال 1399 حداقل به سطح تولید سال 1389رسد.
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 بازوی پژوهشــی مجلس، میزان اشــتغال 
ازدســت رفته بر اثر کرونا را در قالب 3 ســناریو 
تخمین زد. ســناریوها براســاس مدت زمان 
اعمــال قرنطینه و محدودیت ها شبیه ســازی 
شده است. نتایج نشان می دهد که ستانده کل 
اقتصاد )عرضه و فروش در اقتصــاد( بین 4/ 7 
درصد تا 3/ 17 درصد در نیمه نخســت امسال 
کاهش یابد. کمترین کاهش مربوط به وضعیتی 
است که آزادسازی نسبی اجرا و مراکز آموزشی 
هم از هفته دوم اردیبهشــت بازگشــایی شود. 
بیشــترین کاهش هم مربوط به وضعیتی است 
که سختگیری تا ریشه کن شدن ویروس تداوم 
یابد. در این سناریوها، بین 2 میلیون و 876 هزار 
نفر تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغالن کشور، 
شغل خود را از دســت خواهند داد. یعنی بین 
12 تا 27 درصد از شــاغالنی که پیش از کرونا 
مشغول به کار بودند، در این ایام بیکار می شوند. 
هرچند که بــا فروکش کردن موج کرونا، بخش 
قابل توجهی از مشاغل باز خواهند گشت. مرکز 
پژوهش ها معتقد است که سیاست های حمایتی 
دولت، از هدفمندی مناسبی برخوردار نبوده و 
بسیاری از شاغالن غیررسمی که در دهک های 
پایین درآمدی هستند، از این چتر جا می مانند؛ 
درحالی که حداقل 8/ 5 میلیــون خانواری که 
درآمدشان نسبت به گذشته تغییری نکرده، از 

پرداخت های حمایتی برخوردار شده اند.
مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای ابعاد 
اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا در کشور را به 
شکل کمی تخمین زد. نتایج این مطالعه حاکی 
از این است که تحت سناریوهای مختلف بین 4/ 
7 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد)عرضه و فروش 
در اقتصاد( در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش 
خواهد یافت. همچنین تهدید از دســت رفتن 
اشــتغال 2 میلیون و 870 هزار نفر تا 6 میلیون 
و 430 هزار نفر، حداقل به شکل مقطعی وجود 

خواهد داشــت. تحقیق انجام شده نشــان می دهد که دهک های محروم تر جامعه، آسیب بیشتری 
از تبعات اقتصادی کرونا خواهند دید. شــیوع کرونا از انتهای سال گذشــته و تداوم آن در سال 99، 
اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات 
محصوالت ایران، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می کند. در بخش داخلی هم تقاضای 
کل به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کاالها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر 
می شود)مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و...( تحت تاثیر قرار می گیرد. از طرف دیگر، 
عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختالل در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای 
صنفی، با شوک عرضه مواجه شــده است. هنوز پاسخ روشنی در خصوص زمان پایان شیوع بیماری 
در کشــور وجود ندارد. اما آنچه مشخص اســت اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در 
صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 1399 درگیر تبعات اقتصادی 
ناشی از این ویروس خواهد بود. مســاله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار 
حائز اهمیت است، افق زمانی درگیری با ویروس کرونا است. برخی برآوردهای بدبینانه نشان می دهد 
که ممکن اســت حتی دوران همه گیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات نیز افق 
زمانی چندماهه را برای این همه گیری قائل هستند. در صورتی که سناریوی درگیری طوالنی مدت با 
ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کامال متفاوت با زمانی خواهد بود که این مساله کوتاه مدت در 
نظر گرفته شود. مرکز پژوهش ها در این گزارش فارغ از روند شیوع و برآورد تعداد مبتالیان به کرونا، با 
بررسی کانال های اثرگذاری شیوع ویروس بر متغیرهای اقتصاد کالن به ارزیابی آثار شیوع این ویروس 

بر متغیرهای اقتصاد کالن تحت سناریوهای مختلف پرداخته است.

سه سناریو برای برآورد ضربه به اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس برای برآورد آثار شیوع بیماری بر رشد اقتصادی و اشتغال، بخش های 
اقتصادی متاثر از کرونا را به 3 دســته تقسیم کرد. دسته اول بخش هایی هستند که با شیوع کرونا به 
دلیل مراقبت های بهداشتی خانوارها با کاهش شدید تقاضا روبرو شده اند. بخش های خدمات تور و 
آژانس های مســافرتی، تامین جا، حمل و نقل هوایی و... از این دسته هستند. پیش بینی بر این است 
که کاهش قابل توجه تقاضای این بخش ها در هر صورت تداوم یابد. دسته دوم فعالیت هایی هستند 
که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کاالها روبرو می شوند. بخش زیادی از بخش 
عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات دالالن امالک و مستغالت، فعالیت های حقوقی و حسابداری، 
فعالیت های اســتخدام و... در این دسته هســتند. اعمال قرنطینه بر هر یک از این بخش ها می تواند 
موجب کاهش قابل توجه فعالیت هایشــان شــود. هر چند عدم قرنطینه هم باعث صفر شدن اثر بر 
این بخش ها نخواهد شــد، چرا که مالحظات بهداشتی وجود دارد. دسته سوم، مربوط به بخش های 
آموزشی اســت. این بخش ها به دلیل اثر قابل توجه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در شیوع بیماری و 
همچنین آثار متفاوت آن بر بازار کار به صورت مجزا در نظر گرفته می شوند. ویژگی مهم آنها این است 
که به دلیل استخدامی بودن بخش زیادی از شاغالن بخش آموزش، عمال کاهش اشتغال مستقیمی 
در نتیجــه تعطیلی این بخش ها رخ نخواهد داد، هر چند آثار غیرمســتقیم تعطیلی این بخش ها بر 

اشتغال قابل توجه خواهد بود.

اشتغال برباد رفته در کرونا

مرکز پژوهش های مجلس در سه سناریو برآورد کرد
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بر اساس این دسته بندی، آثار شیوع ویروس 
کرونا بر رشــد و اشــتغال، تحت 3 ســناریوی 

مختلف برآورد شده است.
این ســناریوها بر این اساس استوار است که 

محدودیت ها و تنگناها تا چه زمانی ادامه یابد.
سناریوی اول: سناریوی اول بر این مبنا قرار 
دارد که سخت گیری دولت تا زمانی که ویروس 
ریشه کن شــود ادامه یابد. فرض بر این است که 
دسته اول مشــاغل به طور متوسط 85 درصد، 
دســته دوم به طور متوسط 75 درصد و آموزش 
با در نظر گرفتن آموزش های مجازی 45 درصد 
کاهش تقاضا داشــته باشــد. برآوردها نشان 
می دهد که در این ســناریو، ستانده کل اقتصاد 
نزدیک بــه 11 درصد در ســال 1399 کاهش 
خواهد یافت. به دلیل اعمال قرنطینه در ماه های 
ابتدایی سال، اثر این سناریو بر ستانده در 6 ماه 
اول ســال 99 نزدیک بــه 3/ 17 درصد برآورد 
می شود. همچنین نزدیک به 6 میلیون و 431 
هزار نفر از شاغالن از این سناریو متاثر خواهند 
شد و برای دوره ای بیکار خواهند بود. مرکز آمار 
ایران پیش تر برآورد کــرده بود که در بازه 12 تا 
25 بهمن ماه 98، میزان شاغالن کشور حدود 
23 میلیون و 435 هزار و 161 نفر بوده اســت. 
با این حســاب می توان گفت کــه 27 درصد از 
مشاغل کشور، حداقل به شــکل موقت از بین 
خواهد رفت. با اتمام قرنطینه اثر بر اشــتغال در 

نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.
سناریوی دوم: در سناریوی دوم فرض بر این 
اســت که ســخت گیری دولت تا 23 فروردین 
ادامه یابد و بعد از آن آزادســازی نسبی صورت 
گیرد. در این حالت دسته اول 65 درصد و دسته 
دوم به طور متوسط 5/ 17 درصد کاهش تقاضا 
خواهند داشت و زیربخش های آموزش همانند 
ســناریوی قبل اثر می پذیرند. در این ســناریو 
ســتانده کل اقتصاد نزدیک بــه 6/ 8 درصد در 
سال 99 کاهش خواهد یافت. همچنین حدود 2 
میلیون و 950 هزار نفر از شاغالن از این سناریو 
متاثر خواهند شــد و برای دوره ای به جمعیت 
بیکار افزوده می شود. در این سناریو تقریبا یک 
هشتم شاغالن زمستان تحت تاثیر کرونا بیکار 

می شوند.
سناریوی ســوم: در این سناریو سخت گیری 
دولت تــا 23 فروردین ادامه می یابــد و مراکز 
آموزشــی از هفته دوم اردیبهشت با آزادسازی 
نسبی همراه می شوند. برآوردها نشان می دهد 
که در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به 
4/ 7 درصد در سال 99 کاهش می یابد و نزدیک 
به 2 میلیون و 876 هزار نفر از شــاغالن از این 

سناریو متاثر شوند.

مدل های حمایتی پیشنهادی
مطالعات نشان می دهد که رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد و از 
میان کارکنان شاغل در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی 
و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می گیرند. آمارها نشان می دهد که طی سال های 
1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متاسفانه این جمعیت 
جدید شــاغل دارای ویژگی هایی هســتند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری 
کرونا آســیب پذیر می کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی یا 
کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه  های زیر پنج نفر کارکن بوده است 
و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات 

مواد غذایی و... ایجاد شده است.
این مشاغل که با وضعیت شغلی »کارکن مستقل« طبقه بندی می شود، غالبا دارای قرارداد نیستند 
و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. همچنین تورم هنگامی که ناشی از افزایش نرخ ارز نباشد و بیشتر 
از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
دولت اکنون برای جبران هزینه های بهداشــتی و درمان و طــرح فاصله گذاری اجتماعی و حمایت 
نقدی از مردم، به سراغ پایه پولی رفته که می تواند آثار تورمی داشته باشد. اگرچه رکود ناشی از کرونا، 
تمامی گروه های درآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما دهک های پایین درآمدی بیشتر تحت تاثیر 
قرار می گیرند. عالوه بر این، شــاغالن موجود در این دهک ها، از آنجا که دارای پوشش بیمه ای اندک 
هستند، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه ها قرار 
نخواهند گرفت. پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس اجرای طرح  های حمایتی معطوف به خانوار به 
جای بنگاه است، از جمله پرداخت نقدی به خانوارها که هم موجب توزیع عادالنه تر منابع خواهد بود و 

هم می تواند به طور هدفمندتری، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.
حذف افراد غیرنیازمند: درحالی که بخش زیادی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس 
کرونا متاثر شــده اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان 
نهادهای عمومی غیردولتی، برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم شده 
است و... از جمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی در صورت قرنطینه یا کاهش تعامالت اجتماعی 

حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهند شد.
این افراد که در دهک های مختلف درآمدی نیز توزیع شــده اند، در اولویت سیاست های حمایتی 
قرار ندارند. بررسی مرکز پژوهش ها نشــان می دهد که 8/ 5 تا 4/ 8 میلیون خانوار وجود دارند که از 
لیست حمایتی دولت قابل حذف هستند؛ چرا که دریافت کننده حقوق بازنشستگی یا حقوق دولتی 
هســتند. در واقع اینها خانوارهایی هستند که در اثر شــیوع کرونا، با تغییر درآمد مواجه نشدند. در 
صورتی که سایر گروه ها مانند مشــاغلی که زیان ندیده اند یا کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی 

ادامه در صفحه 34
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و... نیز در نظر گرفته شــوند، سهم بیشتری از 
خانوارها قابل حذف خواهنــد بود. در نتیجه دو 
دسته افراد باید از شمول سیاست های حمایتی 
دولت خارج شــوند: افرادی کــه حتی به دلیل 
کارنکردن و خانه ماندن درآمدشــان تغییری 
نمی کند، مانند بازنشستگان و برخی کارمندان 
)خصوصا کارمندان بخش هــای دولتی(. دوم 
افرادی که به دلیل نوع شــغل حتــی در دوران 
قرنطینه نیز مشــغول به کار و فعالیت خواهند 
بود، مانند کارخانه های تولید محصوالت غذایی 
و دارو، داروخانه ها، ســوپرمارکت ها و... اعطای 
یارانه به این افراد مانند همه یارانه های همگانی 

موجب اتالف منابع خواهد شد.
تهیه نظام جامع آمار و اطالعات از شــاغالن 
رسمی و غیررســمی: آمار و اطالعات بازار کار 
نشان می دهد که بیش از 70 درصد اشتغال زایی 
سال های اخیر متعلق به بنگاه های زیر پنج نفر 
کارکن بوده اســت. اما از آنجا که صاحبان این 
مشاغل )مشاغل غیررسمی، دست فروشی ها و 

کارکن مستقل( صدای رسانه ای ندارند و به دلیل 
فقدان نظام آمار و اطالعات جامع، ممکن است 
شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در 
اعمال سیاســت های حمایتی پیش بینی شده 
برای فعالیت های اقتصادی نادیده گرفته شوند. 
مرکز پژوهش ها معتقد اســت که در وهله اول 
باید تهیه آمار و اطالعات جامع از اطالعات فردی 
مشاغل رسمی و غیررسمی باید در دستور کار 
دولت قرار گیرد. اکثر این شاغالن بیمه نبوده و 
روزمزدی هستند و در دسته خانوارهای فقیر قرار 
می گیرند. در نتیجه کارآترین مکانیزم حمایتی 
برای این دسته از شاغالن اجرای طرح حمایت 
نقــدی و غیرنقدی از خانوار اســت نه تمرکز بر 
مشــاغل و بنگاه های کوچک. بخش زیادی از 
نیروی کار کشــور)حدود 70 درصد( زیر چتر 
سیاست های پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت 
از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی گیرند. 
نکته مهم این اســت که بخش قابل توجهی از 
این 70 درصد در دهک های پایین درآمدی قرار 

دارند. مثال درحالی که در حــدود 70 درصد از 
خانوارهای دهــک اول، دارای حداقل یک نفر 
شــاغل هســتند، تنها 12 درصد از آنها تحت 
پوشــش بیمه )غیردرمانی( قرار دارند. در واقع 
حمایت هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت 
از شــاغالن رســمی )دارای ســابقه بیمه ای(، 
بیشترین اصابت را به دهک های میانی و باالی 
درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهک های 
پایین از این سیاســت ها اندک خواهد بود. در 
نتیجه حمایت مســتقیم از خانوار، بیشــترین 

کارآیی را در شرایط فعلی خواهد داشت.
سیاست حمایتی مشروط: نکته دیگری که 
مرکز پژوهش های مجلس درباره سیاست های 
حمایتی بر آن تاکید می کند، سیاست حمایتی 
مشــروط و در راستای کنترل شیوع است. مثال 
پرداخت تسهیالت به کسب وکارها باید مشروط 

به عدم شروع فعالیت شود./:دنیای اقتصاد
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صادرات و واردات کاالها و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی

مقایسه ارقام مربوط به صادرات و واردات کاال و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی در سال 2019 با میانگین ساالنه بازه زمانی 2000 
الی 2016 حاکی از بزرگ شدن اندازه تجارت و رشد توام صادرات و واردات در این اقتصادها به جز ایران است؛ در حالی که طی مدت مذکور، افت تبادالت 

تجاری وکاهش توام صادرات و واردات در ایران رخ داده است.
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در سال 2020 در صنعت گردشگری، درآمد 
ایرالین هــا 55 درصد ســقوط می کند، درآمد 
هتل های خاورمیانه 60 درصد کاهش می یابد 

و 100 میلیون شغل از بین می رود.  
صنعت گردشــگری، 10 درصد از کل تولید 
ناخالص جهان را بر عهده دارد. همچنین تقریبا 
از هر چهار شــغل جدیدی کــه در جهان خلق 

می شود، یک مورد آن برای صنعت سفر است.  
اما بر اساس گزارش »سی ان بی سی«، توقف 
ناگهانی ســفر در جهان به دلیــل عالم گیری 
کووید-19 باعث شده اســت که بیش از 100 

میلیون شغل از دست برود.  
این به معنای کاهش 2.7 تریلیون دالری در 

تولید سفر و گردشگری در سال 2020 است.  

»گلوریا گوارا« رئیس کنسول سفر و گردشــگری جهان می گوید: »این یک تغییر حیرت انگیز و 
بسیار نگران کننده در مدت زمان کوتاه است. تمام چرخه گردشگری با این همه گیری بیماری از بین 

می رود.« 
نمودار زیر تعداد شــغل های از بین رفته در صنعت گردشگری را در مناطق مختلف جهان نشان 

می دهد: 
از زمان شــروع بحران ویروس کرونا، ایرالین های هوایی با ضرر هنگفتی مواجه شدند. در ابتدای 
این ماجرا که تنها چین دچار این بیماری شده بود، لغو پروازهای ورودی و خروجی این کشور آسیب 
شــدیدی به ایرالین های بین المللی وارد کرد. اما عالم گیری این بیماری و تقریبا لغو تمام پروازها و 

مسافرت ها در جهان، وضعیت رقت باری را برای این صنعت ساخت.  
برآوردهای موسسه حمل ونقل هوایی جهان نشان می دهد که درآمد ایرالین ها از مسافران، در سال 
2020 نسبت به سال گذشته 55 درصد سقوط می کند. اما با این حال ایرالین ها، 314 میلیارد دالر 

درآمد خواهند داشت.  
بر اساس گزارش سی ان بی سی، صنعت حمل ونقل هوایی برای بازیابی وضعیت خود به دوران پیش 

مصیبت کرونا برای صنعت گردشگری
 در سه نمودار
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از شیوع ویروس کرونا، به چندین سال زمان نیاز دارد.  
نمودار زیر، افت گردش مالی ایرالین ها را در مناطق مختلف جهان نشان می دهد: 

عالوه بر ایرالین ها، هتل ها نیز ضربه سنگینی از کاهش سفرها خورده اند. بعضی از بزرگترین  هتل های زنجیره ای جهانی مانند »هیلتون« و »ماریوت« 
اعالم کرده اند که مجبور به تعدیل هزاران نیرو و کاهش دستمزدها هستند.  

از این وضعیت، کسب وکارهای آنالین مبتنی بر صنعت سفر نیز آسیب شدیدی دیده اند. »گروه اکسپدیا«، یک پلت فرم آنالین گردشگری در اواخر ماه 
فوریه اعالم کرد که 3 هزار نفر را تعدیل کرده  است. سایت معروف »بوکینگ« نیز که 27 هزار کارمند دارد، اعالم کرده است که از نظر استخدامی در وضعیت 

بغرنجی به سر می برد.  
نمودار زیر، تاثیر ویروس کرونا را بر درآمد و نرخ روزانه هتل ها در مناطق مختلف جهان نشان می دهد:
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از اواخر ســال 2019 بود که جهان با ویروس 
ناشــناخته ای مواجه شــد؛ نوع جدیــدی از 
ویروس به نام کرونا. در گذشته نیز این خانواده 
از ویروس ها، دو بار مشــکالت جــدی را برای 
برخی کشــورها به وجود آورده بودند، ویروس 
ســارس و مرس. SARS یا سندرم تنفسی حاد، 
نوعی بیماری خطرناک تنفسی از خانواده کرونا 
ویروس ها بود که از نوامبر 2002 تا ژوئیه 2003 
شــیوع این بیماری در جنوب جمهوری خلق 
چین، باعث بروز 8.098 مورد بیماری احتمالی 
شــد و در پایان مرگ 774 تن در 17 کشــور 

گزارش شد.
از اواخر ســال 2019 بود که جهان با ویروس 
ناشــناخته ای مواجه شــد؛ نوع جدیــدی از 
ویروس به نام کرونا. در گذشته نیز این خانواده 
از ویروس ها، دو بار مشــکالت جــدی را برای 
برخی کشــورها به وجود آورده بودند، ویروس 
ســارس و مرس. SARS یا سندرم تنفسی حاد، 
نوعی بیماری خطرناک تنفسی از خانواده کرونا 
ویروس ها بود که از نوامبر 2002 تا ژوئیه 2003 
شــیوع این بیماری در جنوب جمهوری خلق 
چین، باعث بروز 8.098 مورد بیماری احتمالی 
شــد و در پایان مرگ 774 تن در 17 کشــور 

گزارش شد.
بعد از گذشــت نزدیک به یک دهه در ســال 
2012 ویروس کرونا باعث بــروز یک بیماری 
شبیه سارس در عربستان شــد که مرگ ومیر 
آن بیشــتر و حدود 36 درصد بــوده و از این رو 
نام بیماری را MERS )ســندرم تنفسی کشنده 

خاورمیانه( گذاشتند.
در روزهــای ابتدایی، جهــان تصور چنین 
فاجعه ای نداشــت، ولــی در زمــان کمی این 
ویروس جدید کرونا که کوویــد 19 نام گرفت 
سراســر جهان را درگیر کرد. تا به امروز بیش از 
دو میلیون نفر درگیر این بیماری شــده اند که 
متاســفانه 120 هزار نفر از آنها دیگر در جمع ما 

نیستند. نکته مهم در مورد کووید 19 این است که نه تنها سیستم سالمت و بهداشت کشورها را درگیر 
خود کرده، بلکه روی کسب وکارها نیز اثرات زیادی گذاشته است. بسیاری از رستوران ها و کافی شاپ ها 
در سراسر دنیا مجبور به تعطیلی شده اند، کشورها طرح فاصله گذاری اجتماعی قرنطینه را در پیش 
گرفته اند و به بسیاری از کسب وکارها اجازه فعالیت نمی دهند. صنعت هوایی به حداقل فعالیت خود در 

سال های اخیر رسیده و صنعت گردشگری و صنعت ورزش نیز، تقریباً تعطیل شده است.
عده زیادی در جهان بیکار شــده اند و نرخ افراد متقاضی بیمه بیــکاری هر هفته در آمریکا زیادتر 
می شود. موسســه مکنزی معتقد است که شــیوع گســترده کرونا می تواند موجب افت 3 /0 تا 7 
/0درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2020 میالدی شود. در بعضی از تحلیل ها 
نیز شرایط بحرانی تری پیش بینی می شود. به عنوان مثال در بعد از جنگ جهانی دوم، تولید ناخالص 
ملی آمریکا در حدود دو درصد ســقوط کرد و در رکود سال 2008 نیز حدود چهار درصد؛ این رقم در 

بحران فعلی تا 10 درصد نیز پیش بینی شده است.
در شرایط بحرانی فوق بسیاری از کسب وکارها و شرکت ها آسیب جدی خواهند دید و عده زیادی 
نیز بیکار می شوند، اما سوال مهم این اســت که کدام کسب وکارها بیشتر آسیب می بینند و برای به 

حداقل رساندن این آسیب باید چه کاری را انجام داد.

تغییر سریع استراتژی
با یک مثال بسیار ساده که همه در اطراف خود دیده ایم، به تحلیل رفتار کسب وکارها می پردازیم. از 
اواخر اسفندماه بود که مردم و کسب وکارها، کرونا را بسیار جدی گرفتند و تغییر رفتار مصرف کنندگان 
کم کم قابل مشاهده شــد. در ابتدای بحران که اطالعات ما در مورد این ویروس جدید کم بود، مردم 
از پیتزافروشی ها هیچ خریدی نمی کردند، بعد از گذشت مدتی با انتشار اطالعات و تحقیقات علمی 
که این ویروس در دمای باال از بین می رود، ما شاهد اتخاذ سه استراتژی در کسب وکارهایی همچون 
همین پیتزافروشــی ها بودیم؛ به نحوی که تعدادی به تعطیلی کسب وکار خود ادامه دادند، تعدادی 
مثل ســابق به ارائه خدمات پرداختند، اما تعدادی کسب وکار هوشــمند استراتژی دیگری را اتخاذ 
کردند، یعنی هم به صورت گذشته پیتزاهای گرم خود را عرضه می کردند و هم برای مشتریان دارای 
پذیرش ریسک کمتر، پیتزای آماده طبخ ارسال می کردند تا خودشان در فر بگذارند و مطمئن شوند 

که ویروسی در کار نیست.
اما در سه حالت فوق، کدام کسب وکار آسیب کمتری از کرونا دیده است؟ پیتزافروشی های دسته 
اول هنوز بســته هســتند، احتماالً کارگران خود را اخراج کرده اند، پیتزافروشی های دسته دوم که 
همانند گذشته به فعالیت خود ادامه داده اند، احتماالً تعداد زیادی از مشتریان خود را که بیشتر نگران 
ابتال به کرونا هستند از دست داده اند، اما پیتزافروشی های دسته سوم که سریع خود را با کرونا انطباق 
دادند و تغییری در اســتراتژی خود اعمال کردند، هم مشــتریان با پذیرش ریسک کمتر را پوشش 
داده اند و هم مشــتریان پرریسک تر. در این مثال ساده نکته مهمی نهفته است و آن این است که اگر 
کســب وکارها با کرونا تعامل نداشته باشند و بهترین ارتباط را با آن برقرار نکنند، محکوم به شکست 
هستند. هرچند تعدادی از مشــتریان هنوز هم پیتزای خانگی را ترجیح می دهند، ولی دسته سوم 

پیتزافروشی ها کمترین ضرر را از بحران کرونا خواهند دید و زنده می مانند.
این تغییر استراتژی و تعامل با کرونا، رمز عبور موفق از بحران کروناست. در همین راستا شرکت های 

حرکت خزنده کرونا 
در نابودی کسب وکارها

خشایار قدیری نژاد/ تحلیلگر کسب وکار



21اردیبهشت ماه 1399 / شماره   571

بســیاری نیز این تعامــل را برقــرار کرده اند. 
موسسات آموزشی، کالس ها و آزمون های خود 
را به صورت آنالین برگزار می کنند، شــرکت ها 
از طریق فراهم آوردن شــرایط فنی و انســانی 
دورکاری، نظیــرVPN های داخلی، جلســات 
ویدئو کنفرانسی و آیین نامه های دورکاری منابع 
انسانی تعاملی مناسب با این ویروس خطرناک 
برقرار کرده اند، باشگاه های ورزشی برنامه های 
تمرینی را بــه صورت ویدئویی بــرای اعضای 
خود ارسال می کنند و پزشکان بیماران خود را 
از طریق ویدئو اپلیکیشن های ارتباط تصویری 
ویزیت می کنند، اپلیکیشن های سفارش غذا، 
محصوالت سوپرمارکتی را به سبد خود اضافه 
کردنــد، نانوایی ها پول نقد قبــول نمی کنند و 
نان ها را در پالستیک تحویل می دهند. تمامی 
موارد باال مثال هایی از تغییر استراتژی حاصل 
از تعامل با کرونــا بودند. هرچند که در بعضی از 
حوزه ها نظیر گردشگری و صنعت هوایی، آسیب 
ندیدن غیرممکن است، اما دسته های زیادی از 
کسب وکارها می توانند از طریق انطباق با شرایط 
کرونایی و تغییر استراتژی، با ضرر کمتری از این 

بحران بزرگ جان سالم به در ببرند.

اولویت بندی
یکی از اقدامات کمکی دیگر اولویت بندی در 
پروژه هاست. شرکت ها باید به سمت پروژه های 

نقد و زودبازده بروند و در جلســاتی به صورت هفتگی، پیشــرفت و اولویت پروژه ها را بررسی کنند. 
در شرایط فعلی، شــروع پروژه های جدید باید با دقت بیشتری بررسی شود و شاید حتی بهتر باشد 
بودجه های تحقیق و توسعه نیز تا بعد از بحران، ذخیره شوند یا به سمت محصوالت و خدماتی هدایت 

شوند که تقاضای آنها به علت کرونا افزایش یافته است.

نقدینگی و بهینه کردن هزینه ها
در هر حال کووید 19، ویروس جدیدی است که مشخص نیست با گرمای تابستان نیمکره شمالی 
از بین برود یا خیر. حتی مشــخص نیســت که داروی مخصوص و واکسنش چه زمانی کشف شود. 
برخی از کشورها مانند آمریکا در آســتانه ورود به بحران جدی هستند و بقیه کشورها نیز با کسری 
بودجه روبه رو هســتند، در این شرایط شرکت ها در سراسر دنیا و ایران باید احتیاط بیشتری به خرج 
دهند و نقدینگی قابل قبولی را برای عبور از این بحران برای خود حفظ کنند. در همین راستا برخی از 

شرکت ها سراغ سرمایه گذاری طال رفته اند و برخی به گونه دیگری عمل می کنند.

تعدیل کارکنان
در شرایط بحرانی، تعدیل امری اجتناب ناپذیر برای جان سالم به در بردن از بحران هاست. با تعدیل 
کارکنان به شکل استراتژیک، گروهی با مسوولیت پذیری و کارایی بیشتری خواهید داشت که به شما 
کمک خواهد کرد سازمان خود را بعد از فرآیند تعدیل به پیش برانید. البته باید توجه شود که تعدیل، با 

اخراج تفاوت هایی دارد و قبل از تعدیل، بهینه کردن هزینه ها ضروری است.
در انتها باید بپذیریم که همگی در سراسر جهان گرفتار باران سیل آسای کرونا شده ایم، نکته مهم این 
است که همه در این باران خیس خواهند شد؛ ولی راهکارهای باال باعث می شوند که افراد و شرکت ها 
کمتر خیس شوند و با کمترین خسارت و هزینه  از این بحران جان سالم به در ببرند. شرکت هایی که 

خود را با شرایط موجود انطباق ندهند، قطعاً در این باران سیل آسا غرق می شوند.
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به 
تحلیل وضعیت صنعت گردشــگری در دوران 
کرونــا پرداخت و بــرای رونق دوباره کســب 
وکارهای وابسته به این صنعت پیشنهاداتی ارائه 

و پیش بینی کرد سفر در تابستان رونق گیرد.
در گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس 
درباره وضعیت صنعت گردشــگری در دوران 
کرونا تهیه کرده آمده است: بحران شیوع کرونا 
منجر به ایجــاد محدودیت ها و هشــدارهایی 
مبنی بــر عدم مســافرت و تعطیلــی تمامی 
زنجیره خدمات گردشــگری اعم از اقامت، غذا 
و نوشیدنی، تفریحی و سرگرمی، حمل و نقل و 

خدمات مسافرتی در سراسر جهان شد.
در ایــران همزمانــی بحران شــیوع کرونا 
با تعطیالت ســال نو و عید نوروز به عنوان بازه 
اصلی سفرهای داخلی و خروجی موجب شده 
است تا تمامی فعاالن صنعت گردشگری با یک 
مخاطره بی ســابقه واقعی روبرو شوند، چرا که 
بر اســاس تخمین های صورت گرفته از 5 سال 
گذشته می توان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه 
تا پایان فروردین ماه حدود یک میلیون مسافرت 
خارجی توســط گردشــگران ایرانــی صورت 
می گرفت و حدود 850 هزار گردشگر خارجی 
طی این مدت به کشور وارد می شدند. همچنین 
در طی این مدت حدود 20 میلیون نفر ســفر 
داخلی با 75 میلیون شــب اقامت )بر اســاس 
میانگین نوروز 1398( توسط گردشگران داخلی 
ثبت می شــد که با توجه به شرایط کنونی این 

صنعت با رکود عمیق مواجه خواهد شد.
کســب و کارهای حوزه گردشگری )داخلی، 

ورودی و خروجی( که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم و به صادرات نامرئی محسوب 
می شــوند، در این وضعیت پیش آمده عماًل تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال زا نیز 
متوقف شده است و واحدها و فعالیت های فراوانی در زنجیره وابسته به آن )از جمله اقامت، حمل و نقل، 
غذا و خوراک، مجتمع های تفریحی و سرگرمی و سایر واسطه های باالدستی و پایین دستی( آسیب 

دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.
هر چند که به علت فقدان نظام آماری منسجم در صنعت گردشگری کشور، نمی توان برآورد دقیقی 
از میزان اثرات ویروس کرونا بر صنعت گردشــگری داشــت، ولی بر اساس شواهد موجود و اظهارات 
دســت اندرکاران امر، ایران اسالمی در ســال 1398 میزبان حدود 8 میلیون گردشگر خارجی بوده 
)غالباً از کشورهای همسایه( که موجب شده است کشور از نظر میزان رشد در جذب گردشگر خارجی 
در میان سه کشور اول جهان قرار بگیرد که در صورت استمرار وضع موجود، اثرات آن بر تمام زنجیره 

خدمات صنعت گردشگری به مراتب فزاینده خواهد بود.
اگر ســناریوی مدیریت و مهار ویروس کرونا مؤثر باشــد، به علت ماهیت بازگشت پذیری سریع 
گردشگری به شرایط عادی، احتمال دارد که سفرهای گردشگران ایرانی )به ویژه گردشگران داخلی( 
در تابستان 1399 دوباره رونق گرفته و حتی نسبت به سالیان اخیر حجم این سفرها بیشتر شود، چرا 
که صنعت گردشگری در ایران و حتی جهان، با یک تأخیر در تقاضا روبرو بوده است و این امر می تواند 
عالوه بر احیای کسب و کارهای این حوزه، تأثیر مســتقیمی بر افزایش نرخ خدمات و حتی نرخ ارز 
داشــته باشد که نیازمند مدیریت است، اگر چه با توجه به داده های اپیدمیولوژیستی تاحدود زیادی 
تحقق این سناریو دور از دسترس است اما نامحتمل نیست، لذا، در صورت تحقق این سناریو می توان 

موارد زیر جهت رونق دوباره کسب وکارهای وابسته به صنعت گردشگری پیشنهاد کرد:
1- برنامه ریزی برای اعطای مرخصی ســفر به صورت ســه مرحله ای از 15 تیرماه 1399 تا 30 
مردادماه 1399 به کلیه کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی )به صورتی که در سه بازه زمانی 15 

روزه در هر بازه حداقل یک سوم کارکنان شاغل در مرخصی سفر باشند(.
2- با توجه به صرفه جویی و کاهش مصرف بنزین در ایام تعطیلی ناشی از کرونا، دولت بسته های 
تشویقی برای افزایش تقاضای سفر عامه مردم )مانند اختصاص بنزین سفر( برای گسترش گردشگری 

داخلی بعد از کنترل ویروس کرونا ارائه کنند.
3- دولت 30 درصد تخفیف در حمل و نقل مسافران )هواپیما، قطا، اتوبوس های بین شهری( برای 
15 مقصد گردشگری کم برخوردار کشور را پس از بحران به مسافران و گردشگران اهدا نماید و بر رشد 

نامتعارف قیمت خدمات گردشگری ناشی از افزایش تقاضای سفر و گردشگری نظارت کند.
4- دولت دریافت مالیات بر ارزش افزوده کلیه دریافت کنندگان خدمات گردشــگری در مناطق 
هدف گردشــگری )اولویت مناطق کم برخوردار( را به مدت یک ســال بعد از بحران به حالت تعلیق 

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس
 برای مقابله گردشگری با کرونا



23اردیبهشت ماه 1399 / شماره   571

درآورد.
5- عوارض خروج از کشــور بــرای تمامی 
گردشــگرانی که از ایرالین هــای داخلی برای 
مســافرت )رفت و برگشــت( به خارج از کشور 
اســتفاده نمایند تا یکسال پس از بحران نیم بها 

شود.
6- هزینــه صدور ویــزا و روادیــد )عوارض 
ورودی( برای تمامی مســافران و گردشــگران 
ورودی )به اســتثنای ویزای تجــاری( از همه 

کشورها صفر شود.
7- نرخ عوارض آزادراهی برای اتومبیل های 
سواری شــخصی در وضعیت کنونی دو برابر و 

پس از عبور از بحران کرونا نیم بها شود.
8- بهــای ورودی کلیه موزه ها، آثار و بناهای 
تاریخی و فرهنگی متعلق به دستگاه های اجرایی 
کشور پس از بحران به مدت یکسال نیم بها شود. 
لیکن چنانچه به هر دلیل شــیوع کرونا کنترل 
نشــود )که بســیاری از پیش بینی ها از سوی 
مراجع مختلف به ویژه سازمان بهداشت جهانی و 
کارشناسان داخلی حکایت از تحقق این سناریو 
دارد( و صنعت گردشــگری کشــور با ادامه دار 
بودن قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 
سال 1400 روبرو باشد باید تدابیر و راهکارهایی 
را اجرا نمود که ضمن اینکه اشــتغال موجود در 
این حوزه و کسب و کارهای وابسته به آن حفظ 
گردد، سفر و گردشگری مردم با امنیت و آرامش 

بهتری صورت پذیرید.
آنچه مشخص است اینکه دولت باید با تدوین 
راهبردهای مناســب از صنعت گردشــگری 
محافظــت نماید و مانــع از رکــود در صنعت 
گردشگری کشــور گردد. صنعتی که طی یک 
دهه گذشته توانسته اســت جایگاه خود را در 

سیاستگذاری و تصمیم سازی بهبود داده و موجبات نقش آفرینی بیشتر در مؤلفه های اقتصادی اعم از 
ایجاد اشتغال و درآمدهای ملی کشور گردد، در این باره به نظر می رسد که باید مهمترین هدف دولت 
سالمت آحاد جامعه و در گام بعد حمایت از شاغالن )مستقیم و غیرمستقیم( این صنعت باشد. در این 

باره دولت تاکنون اقداماتی به شرح ذیل در نظر گرفته است.

مهمترین اقدامات دولت در این مدت
الف( استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 توسط 

سازمان تأمین اجتماعی؛
ب( اســتمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 

توسط وزارتخانه های نیرو و نفت؛
ج( سررسید چک های برگشتی صاحبان کســب و کارها )اعم از حقیقی و حقوقی( که سررسید 
چک های صادره آنها در بازه زمانی 1/12/1399 لغایت 31/02/1399 بوده و برگشت خورده و منجر 
به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا ســه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور 

مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگشتی نمی گردد؛
د( اســتمهال یا بخشــودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش 
خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره برداری حســب شرایط چارچوب واگذاری 

پس از تأیید کارگروه ذی ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
ه( اعطای تسهیالت با نرخ 12 درصد به واحدها و کســب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا )کسب و کارهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند( پرداخت خواهد شد. این تسهیالت دو ساله 

خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد؛
ر( عدم اعمال محدودیت های تردد و مسافرت های بین شهری در انتهای اسفندماه 1398 و اعمال 

فاصله گذاری اجتماعی پس از گذشت چهل روز از ورود کرونا؛
ز( رفع محدودیت های تردد بین شهری از اول اردیبهشت

ش( اعالم مکرر وضعیت عادی از سوی مسئوالن و تکذیب و اصالح آن از سوی دیگر مقامات.

ارزیابی اقدامات دولت در حوزه گردشگری
اقدامات سلبی و ایجابی

آنچه در ابتدا می توان بیان نمود این اســت که قطعاً اعمال محدودیت های تردد و مســافرت های 
بین شهری قبل از تعطیالت مناسب تر، کارآمدتر و اثربخش تر از پایان مرحله اول تعطیالت نوروزی 
)8 فروردیــن ماه( بود و به نوعی عدم هماهنگی و مدیریت واحــد و یکپارچه جهت اعالم وضعیت و 
تکلیف هر بخش باعث ســردرگمی بسیاری از افراد، خانوارها و کسب و کارها گشته است. مضافاً رفع 
محدودیت های مزبور از اول اردیبهشت باعث افزایش 81 دصدی ترددها به استان مازندران )به عنوان 
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یک مقصد اصلی گردشگری داخلی( شده است 
که می تواند موجب ایجاد موج دوم شیوع در این 

استان گردد.
در ارتبــاط با تصمیمــات حمایتی می توان 
گفت تصمیمات دولت در حمایت از بخش های 
مختلف به ویژه صنعت گردشگری بیشتر ناظر 
بر بخش آشکار این صنعت است تا بخش پنهان 
و غیر مستقیم. متوســط جهانی سهم اشتغال 
کشــورها از بخش گردشگری حدود 10 درصد 
است که با فرض حدود 24 میلیون نفر شاغل در 
کشور، سهم بخش گردشگری حدود 2 میلیون 

نفر است.
از این تعداد بیش از دو ســوم آنها به صورت 
غیرمستقیم در صنعت گردشگری شاغل بوده 
و کســب درآمد می کنند )بخش پنهان( که در 
استخدام تأسیسات گردشــگری نبوده و غالب 
آنها نیز به علت ماهیت فصلی بودن گردشگری، 
مشاغل فصلی هستند )بهار و تابستان فصولی 
اصلی سفر(. به عالوه بیش از 80 درصد کسب و 
کارهای گردشگری از جنس بنگاه های کوچک 
و خرد هستند که بخش عمده ای از این شاغالن 
بدون پوشــش بیمه به واسطه شــغل و دارای 

اشتغال فصلی و فاقد پوشش بیمه ای هستند.
حتی بسیاری از راهنمایان گردشگری که به 
طور مستقیم اشتغال آنها به گردشگری مربوط 
است در استخدام تأسیسات گردشگری نبوده 
و از پوشــش بیمه ای خاصی برخوردار نیستند 
به طوری که حــدود 3 هزار نفر از این افراد هیچ 
گونه پوشش بیمه ای ندارند. لذا اعطای کمک و 
حمایت از تأسیسات گردشگری باعث می شود 
تا عماًل بخش زیادی از کسب و کارها و شاغالن 
مرتبط با صنعت گردشــگری نتوانند از نتایج 
تصمیمــات و اقدامات حمایتــی دولت منتفع 

شوند.
در نتیجــه می تــوان گفت که بســته های 
حمایتی دولت برای تمامی فعاالن، شــاغالن و 
دســت اندرکاران صنعت گردشــگری کارایی 
نداشته و صرفاً بخش بسیار محدودی از صنعت 

گردشگری را بهره مند خواهد کرد.
به عبارتــی می تــوان گفت با اعمــال این 
سیاست ها، صاحبان کسب و کارها )تأسیسات 
گردشگری( بیشتر از شــاغالن کسب و کارها 
که عمدتاً از اقشــار ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
هستند، مورد حمایت قرار می گیرند که این امر 
درواقع انحراف اعطایی تســهیالت و حمایت ها 
تلقی می گردد بنابراین ضرورت دارد که نسبت به 
اصالح تصمیمات و مداخالت پیش بینی شده، 

اقدام عاجل صورت گیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به ســناریوهای مختلف ارائه شــده 

توسط مراکز علمی و پژوهشی در سطح جهان، در خصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا، به نظر 
می رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا 
یک سال آتی سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، 
با تأخیر و مالحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشورهایی که غالب ورودی های آن 
از کشورهای همسایه )که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند( این 

مالحظات را جدی تر دنبال خواهند کرد.
در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از 
توســعه گردشگری داخلی )با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا( خواهد بود چرا که 
حدود 80 درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می شود و 
تحریک هدفمند تقاضا می تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب و کارهای وابسته 

به آن را به حداقل برساند.
از طرفی با توجه به سیاســت های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت های تردد بین شهری و 
اســتانی، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام است. به ویژه اینکه کشور در نیمه خرداد 
ماه 1399 با تعطیالت عید فطر و نیمه خرداد مواجه اســت و فصل تابســتان به عنوان فصل اصلی 

گردشگری ایرانیان را در پیش رو دارد.
بنابراین از آنجا که کمتر از 10 درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی )هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمانپذیرها، زائرسراها و مجتمع های گردشگری( است و بیش از 60 درصد آنها در کمپ های موقت 
)مانند چادر( و اقامتگاه های غیررســمی اســکان می یابند، به نظر می رسد که بستن این تأسیسات 

گردشگری و مراکز رسمی نمی تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری کند.
به عالوه، اقامت در ســکونتگاه های غیررسمی با وضعیت بهداشــتی نه چندان مناسب می تواند 
سبب شیوع و گسترش این بیماری شود. از طرف دیگر، بســیاری از مراکز و جاذبه های گردشگری 
مانند موزه ها و سایت های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است، می تواند 
با رعایت پروتکل های مورد تأیید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله گذاری اجتماعی مانند 
کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید، اضافه کردن ساعات بازدید در طول روز، ضدعفونی کردن 
بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه ها و … مجدداً بازگشــایی شود به نحوی که امکان سفر و 
گردشگری درون شهری و منطقه ای فراهم شود تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه 
و بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب و کارهای مرتبط با این صنعت به حیات خود 
ادامه دهند لیکن برای این مهم آنچه ضرورت دارد توزیع آسان و ارزان اقالم بهداشتی و پیشگیری به 

ویژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی به صورت گسترده جهت استفاده عامه مردم است.
موضوعی که با وجود تولید مناسب اقالم مربوط، به جهت ناکارآمدی سیستم توزیع، سبب نارضایتی 
عمومی و امکان عدم رعایت مراقبت های بهداشــتی توسط آنها شده اســت. حال که امور کنترل و 
مدیریت شــیوع بیماری به خود مردم واگذار شده، عمده اقدامات پیشگیرانه دولت به توصیه رعایت 
نکات بهداشتی توسط مردم تقلیل یافته و محدودیت های تردد درون شهری و بین شهری برداشته 
شده، الزم اســت ضمن مدیریت توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز، ســفر و گردشگری مردم از سوی 
دولت به نحوی برنامه ریزی شود که ضمن ایجاد آسیب کمتر به کسب و کارهای صنعت گردشگری و 

مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب تشدید وضعیت بیماری در کشور نشود./ مهر
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از طنزهای روزگار یکی اینکه دقیقا در همان 
 UNWTO سالی که سازمان جهانی گردشگری
موضوع و تم خود را »گردشــگری و مشــاغل؛ 
آینده ای بهتر برای همــه« انتخاب کرده، تمام 
مشاغل گردشگری تحت تاثیر یک »موجود ریز 
غیرزنده« قرار گرفته اند که بدون پرداخت هیچ 
هزینه ای از یک کشــور به کشور دیگر سفر می 
کند و باعث شده آینده بهتر برای همه زندگان به 

یک سوال و نگرانی بزرگ تبدیل شود. 
هرچنــد اولیــن مرتبه نیســت که صنعت 
گردشــگری به عنوان یک فعالیت انسان محور 
بر اثر شــیوع یک بیماری، وقوع جنگ یا بالیای 
طبیعی دیگر همچون ســیل، توفــان یا زلزله 
دچار رکود شــده، اما این داستان کمی متفاوت 
است. این دفعه اصال ســاده نیست که تحلیل 
همه جانبه و درستی از ابعاد مختلف این ضایعه 
توسط کارشناســان ارائه شود و باید اذعان کرد 
که همه گفته ها و نوشته ها بر حدس ها و گمان 
هایی بنا شــده که از قضا چندان استوار نیست.  
بنابراین، حداقل در زمانی که این متن نوشــته 
می شــود، دورنمای واضح و شفافی در رابطه با 
مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، 
فرهنگی و... مردمان کشورهای مختلف وجود 
ندارد. تا جایی که مــی دانیم، محدودیت هایی 
که در تمام دنیا برای مشــاغل مختلف صنعت 
گردشــگری بر اثر ویروس کووید 19 شــکل 
گرفته، حدود 50 میلیون شــغل را در معرض 
خطر قرار خواهد داد و حتی بعد از اینکه ترس از 
شیوع بیماری کاهش یابد، زمانی که نمی دانیم 
چقدر طول می کشد -از چند ماه تا چند سال- 

الزم است که اوضاع به حالت عادی برگردد. 
حتی بعد از اینکه گردشــگری دوباره رونق 
بگیرد، منطقی به نظر می رســد که ســرمایه 
گذاران در این بخش از خود ســوال کنند؛ اگر 
دوباره چنیــن اتفاقی رخ دهد، چــه باید کرد. 
درواقع باید گفت احتماال این »ترس از آینده« 

اثراتش را تا سال های دورتر باقی خواهد گذاشت. 
این ویروس که با تاجش، مردم را از تخت هتل ها به ســمت تخت بیمارستان ها رانده، باعث شده 
شرکت های سرمایه گذاری که هدف تجاری شان هتل های زنجیره ای، خطوط هواپیمایی و کشتی 
های تفریحی بوده دچار وحشت شوند و از طرفی مشاغل کوچک و خانوادگی نیز بحران و ناامیدی را 
تجربه کنند. به هر حال، ورشکستگی در صنعتی که 10درصد GDP دنیا به آن وابسته است موضوعی 

نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. 
بعد دیگر قضیه این است که تاثیر این بیماری همه گیر رابطه گردشگری و محیط زیست را به عنوان 
دغدغه ای برای »توسعه پایدار گردشگری« هم دچار یک سردرگمی کرده. کامال مشخص است که 
عدم حضور گردشگران و اساسا مردم در برخی از مکان ها اعم از جنگلی، بیابانی، کوهستانی، رودخانه 
ای و دریایی، باعث حضور پررنگ و بدون اســترس پرندگان، جانوران و آبزیان شده که صدالبته جای 
خوشحالی دارد. اما از طرفی عدم حضور گردشگران و در پی آن عدم چرخش مالی در بسیاری از پارک 
های طبیعی، تامین هزینه حفاظت و نگهداری از گیاهان، جانوران و به طور ویژه حیات وحش را دچار 

بحران کرده است. 
همین اتفاق برای بسیاری از میراث جهانی، موزه ها و مراکز فرهنگی نیز رخ داده است. حفاظت از 

میراث فرهنگی کشورها، مستلزم تامین هزینه ای است که گردشگران در آن نقش داشتند.  
از ســوی دیگر، بشر همچنان با امید زندگی می کند و بسیاری بر این باورند که این تهدید را شاید 
بتوان به فرصت تبدیل کرد، واقعیتی که باورش کمی ســخت اســت ولی نوع انسان به غیر از باور به 

واقعیت، همیشه رویاهایی نیز در سر دارد. 
به طور مثال، این روزها سخنان بسیاری در رابطه با طراحی سفرهای مجازی با استفاده از تکنولوژی 
شنیده می شود. یا امیدها چنان است که بعد از پایان فاجعه، گردشگران که چندسالی است مرز یک 
میلیارد نفر را پشت سر گذاشته اند، با ولع بیشتری به مقاصد دلخواهشان سفر کنند، البته اگر بتوانند 

هزینه سفرهایشان را بپردازند. 
بنابراین با درنظرگرفتن تهدیدها و فرصت ها، همچنین نداشتن آگاهی کافی درباره اینکه در چه 
زمانی چه تغییری در رابطه با وضعیت فعلی رخ خواهد داد، اگر بخواهیم در محدوده کشور خودمان 
فکر کنیم، شاید بد نباشد برای گذر از بحران زیان بخش این بیماری و برای کمترکردن اثرات ناشی از 

آن، در فکر رونق گردشگری داخلی در قدم اول باشیم. 
هرچند این نسخه، نمی تواند مرهم کافی برای ضررهای ناشی از گردشگری در کشور باشد اما به 
عنوان ازسرگیری فعالیت ها پیشنهادی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دانستن 
این موضوع بد نیســت که در نظرسنجی به دست آمده در برخی از کشورهایی که دچار بحران کرونا 

شده اند، مردم برای شروع به انجام سفرهای داخلی عالقه نشان داده اند. 
موضوع دیگری که شــاید طرح کردنش خالی از لطف نباشــد، این است که شاید فعاالن صنعت 
گردشــگری در ایران بتوانند از این فرصت پیش آمده با استفاده از روش های به روز و خالق به تولید 
محتوا برای بخش های مهم گردشگری بیندیشند، موضوعی که اصوال صنعت گردشگری ما تا امروز 
به آن توجه چندانی نکرده است. باالخره وقتی گردشگری دوباره رونق بگیرد، ما به رویکردهای نوین 

با محتوای دقیق و توجه برانگیز نیاز داریم تا سهم خودمان را در بازارهای بین المللی به دست آوریم. 

کرونا و گردشگری
 آرش نورآقایی



نشستی تخصصی به منظور بررسی مشکالت 
مرزی اســتان خراســان رضوی با کشورهای 
همجــوار با حضــور نمایندگان تشــکل های 
مرتبط در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

گمرک دوغارون گذرگاه ترانزیت و صادرات 
استان 

محمود ســیادت، نایب رئیس اتاق خراسان 
رضوی و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان 
)شعبه مشهد( در این جلسه بیان کرد: دو کشور 
ایران و افغانستان به برکت پیوندهای فرهنگی و 
زبانی، زمینه های فراوانی برای تعامل و ارتباط 
در اختیار دارند و همین بسترها نیز باعث شده 
تا روابط اقتصادی دو کشــور، در گذر ایام رو به 

توسعه بگذارد.
وی به اهمیت استراتژیک گمرک دوغارون به 
عنوان گذرگاه ترانزیت و صادرات اســتان اشاره 
و تاکید کرد: مشــکالت کهنه و ریشه داری در 
این منطقه وجود دارد که به رغم پیگیری های 
مستمر در سال های گذشته و طرح در مجامع 
مختلف، به قوت خود باقی هستند و فرصت های 
رشد تجارت کشــورمان را در این بزنگاه سخت 

تحریم ها کاهش می دهند.
سیادت تاکید کرد: پیوندهای موجود و روابط 
فرهنگی و اقتصادی دو کشور اقتضا می کند تا 
از ظرفیت این مرز برای دو کشــور بهره بگیریم. 
بخش عمده ترانزیت و صادرات استان از این مرز 
انجام می گیرد و پرداختن بــه آن برای ما حائز 
اهمیت است. رابطه ما با افغانستان، شامل یک 

مجموعه بزرگ از اقتضائات می شود.
وی متذکر شــد: همه عناصــر مرتبط با این 
بحث، واقف و معترف بر این مســئله هســتند 
که مرز دوغارون به لحاظ زیرســاخت مناسب 
نبــوده و اگرچه در مرزهــای ماهیرود و میلک 
نیز مشکالت بعضا مشــابهی وجود دارد، اما در 
دوغارون بــا توجه به وجود عنوان »منطقه ویژه 
اقتصــادی«، انتظار می رود کــه ظرفیت های 

موجود و منابع درآمدی، به کمک توسعه و حل مشکالت آن بیایند. 
او فقدان مدیریت واحد مرزی، انحصارگرایی در بعضی امتیازات این منطقه، عدم هماهنگی بخش 
های مختلف و مرتبط و... را عامل بروز مشــکالت موجود برشمرد و متذکر شد: تالش پارلمان بخش 
خصوصی استان، اتاق مشترک ایران و افغانستان، کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد و انجمن صنفی 
شــرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، بررســی تحلیلی و ریشه ای مشکالت، ارائه 
پیشــنهادات اجرایی و پیگیری موثر برای حل آن ها خواهد بود اما قطعا، بدون همگرایی و همراهی 

نهادهای متولی و نظارتی، گرهی گشوده نخواهد شد.

وجود تصمیم گیران متعدد  و عدم همگرایی آن ها  مشکل عمده این مرز
احمد زمانیان، رئیس کمیســیون حمل و نقل اتاق مشــهد نیز متذکر شد: به باور ما، منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون ظرفیتی ناب برای ســرمایه گذاری به شمار می آید اما به دلیل ضعف زیرساختی، 
انحصارگرایی و عدم معرفی ظرفیت های آن، این فرصت مهم برای اشتغال و سرمایه گذاری در منطقه، 

مورد غفلت قرار گرفته است.
وی به صف های طویل کامیون ها و ناوگان حمل و نقل صادراتی و ترانزیتی به عنوان یک مشــکل 
قدیمی در این مرز اشاره و عنوان کرد: به دفعات اعالم شده که نزوالت جوی و حتی مشکالت کوچک 
و خرد دیگر، به سادگی مدیریت عبور ماشین های ترانزیتی و تجاری از این مرز را با مشکل و معطلی 

ضرورت استقرار مدیریت واحد مرزی
 با هدف گره گشایی از مشکالت موجود در مسیر تجارت کشور

در نشست تخصصی مشکالت مرزی خراسان رضوی تاکید شد:



های طوالنی مواجه می کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، وجود 
تصمیم گیران متعدد در این مرز و عدم همگرایی 
آن ها را یک مشــکل عمده بــرای این منطقه 
برشمرد و خاطر نشــان کرد: در این راستا، این 
انجمن با مشــارکت اتاق مشهد، پژوهشی را در 
راستای احصاء مهم ترین مشکالت این منطقه، 
به سرانجام رساند. در این رابطه دیدگاه گروهی 
از کارشناســان و صاحبنظران برای علت یابی و 
چاره جویی از این مشــکالت اخذ و جمع بندی 
شد. در تالش هستیم تا این پژوهش را با نگاهی 

تخصصی تر، ادامه دهیم.

فقدان یا عدم اجرای طرح جامع و برنامه ای 
مدون برای   منطقه دوغارون

محمود امتی، مســئول نظــارت راهبردی 
کمیسیون های اتاق مشهد نیز در این جلسه به 
تشریح جزئیات این پژوهش و نتایج حاصله از آن 
پرداخت و متذکر شد: فقدان یا عدم اجرای طرح 
جامع و برنامــه ای مدون برای این منطقه، نبود 
یک مدیریت واحد مرزی، مشکالت زیرساختی 
و مدیریتی در منطقه ویژه دوغارون، عدم حضور، 
نظارت و استقرار سازمان راهداری و  حمل و نقل 
جاده ای در منطقه برای انجام بعضی کنترل ها 

و... از جمله مشکالت احصائی هستند.
وی نقبی به بعضی از مشــکالت موجود در 
منطقه ویژه دوغارون زد و عنــوان کرد: فقدان 
فضای رقابتی برای حضور گســترده تشــکل 
ها،سرمایه گذاران و شــرکت ها منجر به رشد 
رانت شده است. به موارد مذکور، شلوغی و گره 

ترافیکی در منطقه ویژه، عدم نظارت کافی و... را نیز بیافزایید که به تشریح در گزارش مذکور آمده اند 
در بازارچه مرزی نیز با مشکالتی مشابه به واسطه ضعف نظارت ها مواجه هستیم.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان، تاکید کرد: رمزگشایی 
از عمده ترین دالیل مزمن شدن چالش ها و مشکالت موجود در این منطقه نیازمند بررسی های عمیق 

و بازنگری در زیرساخت های موجود و چه بسا بازتعریف در ساختارها است.
وی خاطر نشان کرد: پیشنهاداتی اصالحی در این باب ارائه شد که از جمله آن ضرورت ایجاد یک 

پارکینگ با ویژگی های یک مجموعه بین المللی در این منطقه بود.  

حل مشکالت تجارت و صادرات در مرزهای کشورمان با  نسخه های اختصاصی
مجید محمدنژاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این جلسه به تشریح شرایط موجود 
در مرزهای مشترک این دو کشور و وضعیت تجارت در شــرایط شیوع کرونا پرداخت و توضیح داد: 
معتقدیم که تشکل های اقتصادی می توانند در احصاء، پیگیری و مطالبه گری برای حل مشکالت 

مرزی، نقش ارزشمندی را ایفا کنند.
وی ادامه داد: بپذیریم که امروز بخش های مختلفی با مقوله فســاد و مبارزه با آن دست به گریبان 
هستند. تا این پدیده مخرب ریشه کن نشود، هر اقدام و طرحی ناکارآمد خواهد بود و مشکالت موجود 

در مرزهای ما نیز از همین جنس است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: حل مشکالت تجارت و صادرات در مرزهای 
کشورمان، به نسخه های اختصاصی برای هر مرز )بنا به اقتضائات آن( نیاز دارد. در بحث ترکمنستان، 
مشکالت عمدتا بر تنیده شدن مسائل سیاســی با رویه های عادی گمرکی و اجرایی مرتبط است و 
در این باب باید رایزنی های دیپلماتیک انجام بگیرد تا هر بهانه سیاســی به بروز چالش برای فعاالن 
اقتصادی و صادرکنندگان در مرزها منجر نشود و مسیر تجارت و حمل کاال به آسیای میانه، متوقف 

نگردد.
اما علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان رضوی نیز در جمع بندی 
مباحث مطروحه بیان کرد: مشــکالت این منطقه و مرز آن به دفعات در کمیسیون های تخصصی، 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نشست های کارشناسی اتاق مشهد مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته و اراده ای بزرگ برای گره گشایی از این مشکالت نیاز است.
وی ادامه داد: مقرر اســت تا ریاست اتاق ایران در جلســه ای با معاون اول رئیس جمهور، مسائل 
عمومی مرزها را مورد بررسی قرار دهد. طبیعتا گره گشایی از مشکالت مرزها، نیاز به بررسی تخصصی 
برای هر کدام از آن ها دارد و یکی مسائل موجود نیز بحث منطقه ویژه دوغارون خواهد بود. تاکید ما نیز 

بر ارائه یک دیدگاه کارشناسی از زاویه دید بخش خصوصی، به مقامات عالی اجرایی است.
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»علی شــریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون 
کشاورزی و آب اتاق مشهد در ابتدای  اولین جلسه 
کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد،       نقبی به 
برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه 
این بخش زد و گفت: انتظار می رود با برنامه هایی 
که وزیر کشاورزی در مجلس ارائه داد و پیش از آن 
نیز در وزارتخانه تدوین شده بود، شاهد اتفاقات 
خوبی باشیم؛ وزارت جهاد کشــاورزی با توجه 
به مباحث امنیت غذایی و ارتباط معیشــتی 25 
درصد از شاغالن کشور با این حوزه، عرصه ای حائز 
اهمیت است. این بخش پرچمدار اقتصاد کشور در 
سال گذشته بوده و این امر نشان دهنده آن است 
که جهش تولید در بخش کشاورزی از قبل رقم 

خورده و وظیفه ما سنگین تر است.
وی افزود: در جلســاتی که از سوی اتاق ایران 
با وزیر جهاد کشــاورزی داشتیم، از اتاق خواسته 
شــد تا پیشــنهاداتش را برای توســعه بخش 
کشــاورزی ارائه دهد. بنابراین در ابتدای سال با 
توجه به اهمیت این موضوع، باید هماهنگی جدی 
تری برای انتقال نظــرات و دیدگاه های فعاالن و 

صاحبنظران این بخش داشته باشیم.
شــریعتی مقدم با تاکید بر اهمیت حرکت از 
کشاورزی تولید محور به سمت کشاورزی تجاری 
و تالش اتاق بازرگانی در ایــن زمینه، بیان کرد: 
برنامه بسیار مهمی را در پایان سال گذشته با بانک 
توسعه صادرات، بانک کشــاورزی و وزارت جهاد 
کشاورزی و اتاق های بین المللی در خصوص نظام 
آموزش بازرگانی و کســب و کارهای کشاورزی 
آغاز کردیم و سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
در همکاری برای این آموزش ها نقش مهمی دارد 

و احتماال از اواخر خردادماه و یا اوایل تیرماه این دوره آموزشی را در خراسان برگزار می کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران یادآور شد: در خراسان رضوی برای تهیه نقشه 
راه محصوالت پیشــرو استان اقدام خواهیم کرد که البته این طرح، ملی بوده و شامل چند بخش است؛ 
تهیه شناسه اقتصاد محصوالت، تهیه شناسه تجارت محصوالت و تهیه نقشه راه جهش صادرات و فروش 
محصوالت، ارکان آن را تشکیل می دهند. خراسان رضوی با توجه به ویژگی های محصوالتش می تواند در 
اجرای این اقدامات پیشرو باشد؛ در این خصوص با وزارتخانه هماهنگی الزم را داریم و امیدواریم اجرای 

این طرح در باال بردن تراز تجاری استان نیز اثرگذار واقع شود.
در ادامه تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد قرار گرفت؛ 
او در توضیح دستور کارهای این جلســه گفت: ارائه برنامه های امسال کمیسیون، پیشنهادات بخش 
خصوصی به وزیر جهاد کشــاورزی، راهکارها و نظرات تخصصی در زمینه کاهش اثرات بحران کرونا بر 
کسب و کارهای اقتصادی، تقاضای صادرکنندگان درباره نرخ پایه گمرکی صادراتی زعفران و طرح های 
آبی نیمه تمام و یا آغاز نشده که پتانسیل سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد، دستورکارهای امروز این 

جلسه است.
وی افزود: در سال گذشته، چهار جلسه کمیســیون کشاورزی و یک جلسه مشترک با کمیسیون 

صنعت اتاق مشهد برگزار کردیم و امیدواریم امسال جلسات را به طور فعال ادامه دهیم.
عیدی زاده گفت: از مهم ترین اهداف کمیســیون در سال جاری، کاهش مصرف آب و افزایش بهره 
وری آب در بخش کشاورزی، انعکاس مسائل و مشــکالت حوزه های مختلف کشاورزی به مسئوالن 
دولتی و اتاق ایران، توسعه صادرات پایدار و مستمر بخش کشاورزی، تشکیل زنجیره های ارزش در زمینه 
محصوالت کشاورزی، حمایت از استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و فناوری های نوین در بخش کشاورزی 
و پیگیری و برنامه ریزی برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آب، صنایع تبدیلی و 

محیط زیست همچون توسعه گلخانه ها، مدیریت آب و بازار آب و... است.
وی با بیان اینکه پیرو اهداف کلی، رویکردهای مکملی نیز خواهیم داشت، افزود: گسترش تخصصی تر 
فعالیت اتاق در موضوعات کشاورزی، بکارگیری ظرفیت تشکل های عضو و غیرعضو، توجه به موضوع 
محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی متناسب با الگوها و استانداردهای بین المللی و... از جمله اهداف 

مکمل ما به شمار می آید.
عیدی زاده به کارگروه های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز اشاره کرد و گفت: کمیته های 
تخصصی دام و طیور و شیالت، کارگروه گیاهان دارویی و زعفران، کارگروه زراعت و باغبانی، کارگروه آب، 
محیط زیست و اقتصاد سبز، کارگروه استارتاپ ها و ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی، کارگروه 
توسعه گلخانه ها، کارگروه تجارت و توســعه صادرات محصوالت کشاورزی و کارگروه صنایع غذایی و 
تبدیلی، با برگزاری جلسات در موضوعات خود به دستیابی به اهداف و برنامه های کمیسیون کمک می 

نگرانی فعاالن اقتصادی 
از آثار احتمالی شیوع کرونا

 بر بخش کشاورزی

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد مطرح شد:
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کنند.
شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی 
نیز با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی اظهار کرد: حلقه های مفقوده 
در این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش هاست و با 
ریاست فرابورس در این زمینه جلسه ای خواهیم 
داشت تا از مزیت های بازار سرمایه استفاده کنیم. 
حوزه های پُرریســک به خوبی از بازار ســرمایه 
استفاده می کنند اما بخش کشاورزی بهره مندی 
کمتری دارد و امیدواریم در این حوزه شاهد تغییر 
و تحوالت جدیدی باشــیم و می توانیم برای این 
موضوع از نظرات دوستان فعال در بخش استفاده 

کنیم.

*بیش از 40 درصد اشتغال خراسان رضوی 
مربوط به بخش کشاورزی است

سپس محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان به ایراد سخن پرداخت. او گفت: 
در بخش کشــاورزی و صنعت یک نرخ اشتغال 
داریم و یک نرخ فضای کســب و کار؛ وقتی می 
گوییم کشاورزی 25 درصد اشتغال را دارد، منظور 
کسانی است که اشتغال مستقیم در این بخش 
دارند اما وقتی از نرخ اشــتغال در فضای کسب و 
کار کشاورزی صحبت می کنیم منظور اشتغال 
بخش خدمات وابسته به حوزه کشاورزی است و 
بسیاری از مشاغل حوزه خدمات در شهرستان ها، 

در صورت فعال بودن بخش کشاورزی، بقا دارند.
وی افــزود: نرخ متوســط اشــتغال بخش 
کشاورزی در فضای کسب و کار کشور 34 درصد 
و در اســتان باالی 40 درصد اســت و اگر نقش 
کشاورزی در توسعه متوازن و پایداری جمعیت 

روستایی در نظر بگیریم، بیشتر به اهمیت این بخش پی می بریم.
اورانی تصریح کرد: 74 درصد صنعت اســتان در مشهد، 20 درصد در چهار شهرستان و 6 درصد در 
مابقی شهرستان ها مستقر هستند اما این موضوع درباره کشاورزی این گونه نیست و همه شهرستان ها 

در بخش کشاورزی فعالند.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در صدور مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی، عنوان کرد: اتاق باید در این 
عرصه حضور پُررنگی داشته باشد و تمامی مجوزات بخش کشاورزی را بررسی کند و پیشنهاد دهد که 

سقف صدور مجوزها حداکثر 15 روز باشد. در این زمینه ظرفیت قانونی هم وجود دارد.
اورانی گفت: تفویض اختیارات موضوع دیگری اســت که اتاق می بایســت پیگیر آن باشد. یکی از 
مشکالت ما پرونده هایی است که خارج از ظرفیت و اختیارات استان بوده و به مرکز ارجاع می شوند. کسی 
که به دنبال احداث یک هکتار گلخانه است، تقاضایش باید برای دو تا سه ماه به کارگروه ملی برود. درحالی 
که دلیلی وجود ندارد تا ارباب رجوع برای تسهیالت 10 میلیاردی دو ماه معطل بماند. بنابراین اگر تفویض 
اختیارات در سطح استاندار و مدیر دستگاه اجرایی صورت گییرد، این مشکل برطرف می شود و هر چه 

اختیار بیشتری به استان ها داده شود، روند امور تسریع می یابد.
حل مشکل تامین نهاده های کشاورزی یکی دیگر از موضوعاتی بود که اورانی از کمیسیون کشاورزی 
اتاق خواست تا پیگیری کند؛ او گفت: در بخش کشاوری تامین به موقع و به اندازه نهاده بسیار مهم است اما 

بعضا در این زمینه ضعف هایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر نهاده ها از مرز ســرخس وارد شــود، هزینه های دامدار کاهش می یابد و سوال 
اینجاست که چرا واردکنندگان مرز امیرآباد بیشتر به مرز سرخس اولویت می دهند؟ شاید به این خاطر 

باشد که سختگیری های بیشتری در گمرکات استان ما انجام می گیرد.
اورانی افزود: برای دستیابی به جهش تولید می بایست موانع را از مقابل تولیدکننده برداریم. تقاضای ما 
این است که از برنامه های توسعه و نقشه های راه عبور کنیم و از فعاالن بخش کشاورزی بخواهیم تا چند 
مشکل مهم را درنظر بگیرند و بررسی کنند که کدام ها را می توان در درون استان و چه مواردی را می شود 

در تهران و از طریق کمیسیون های کشاورزی اتاق خراسان رضوی و ایران پیگیری نمود.
سپس بار دیگر عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد تریبون را در اختیار گرفت و 
گفت: مطالعاتی درباره آثار احتمالی کرونا بر بخش کشاورزی صورت گرفته و با ادامه روند موجود احتماال 
دچار رکود و کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهیم شد و اثرات کرونا بر این حوزه با تاخیر 

نمایان خواهد شد. در این باب نگرانی هایی از سوی فعاالن اقتصادی مطرح می شود.
وی ادامه داد: موضوع نرخ پایه گمرکی محصول زعفران نیز در سال گذشته طی جلسات متعددی در 

اتاق بازرگانی و بانک مرکزی مطرح شد و قرار بود امسال این بحث اصالح گردد.

*چالش های ناشی از نرخ پایه گمرکی زعفران
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غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران در ادامه این جلســه ابراز کرد: تعدیل و 
اصالح نرخ پایه گمرکی زعفران در ســال جاری 
موضوع مهمی اســت که باید بــه آن توجه الزم 
صورت بگیرد. در فاصله پنــج ماه مانده به فصل 
برداشت زعفران، برای تولید محصوالت با کیفیت 
تر و جلوگیری از نگرانی در فصل برداشت، دستگاه 
جداسازی کالله باید در دسترس باشد و تقاضای 
همکاری در این زمینه را از سوی جهاد کشاورزی 

داریم.
وی ادامــه داد: هم اکنون نــرخ پایه گمرکی 
زعفــران 1200 دالر اعالم شــده و این درحالی 
اســت که آنچه صادرکنندگان انجام می دهند، 
بین 500 تا 750 دالر اســت و این رقم از ســال 
97 همین عدد بوده اســت اما متاســفانه بانک 
مرکزی نرخ پایه گمرکی را مدنظر قرار می دهد 
و این رقم تقریبا 500 دالر متفاوت است و با این 
تفاسیر صادرکننده باید سه میلیون و 600 هزار 
تومان برای هر یک کیلوگرم زعفران زیان بدهد. 
ما پیگیری زیادی بر برطرف کردن این مشــکل 

کردیم اما تا امروز این مشکل رفع نشده است.
میری خاطرنشان کرد: صادرکننده ای که در 
گذشــته 40 میلیون صادرات داشته، هم اکنون 
صادراتش به 2میلیون و 700 هزار دالر رسیده و 
شاهدیم که محصول به صورت قاچاق نیز از کشور 
خارج می شود. هم اکنون 30 درصد زعفران ما به 

طور قاچاقی روانه بازارهای هدف می شود.
وی گفت: پیشــنهادم این است که با توجه به 
نوســانات قیمت ارز و زعفران، خوداظهاری را در 
گمرک درنظر بگیریــم و صادرکننده بر مبنای 
عددی که اظهارکرده پاسخگو باشد اما امروز اداره 
دارایی برای تعیین مالیات، نرخ گمرکی زعفران را 

مدنظر قرار می دهد.
شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق مشــهد نیز در این خصوص ابــراز کرد: اگر 
در خوداظهاری نرخ کمتری اعــالم نماییم، در 
دفاترمان نیز نرخ پایین ثبت می شــود و در این 
صورت بانک تسهیالت ارائه نمی دهد و اگر نرخ 
بیشــتری اظهار کنیم نیز باید مالیات بیشتری 
بپردازیم، بنابراین شــرکت ها نرخ را دقیق می 
دانند و اگر دقیق اعالم کنند، مشکل حل می شود. 
البته با پیگیری اتاق ایران خوشبختانه نمایندگان 
مجلس و حتی شــورای نگهبان، بحث معافیت 
مالیاتی بخش کشاورزی را مدنظر قرار داده اند و 
بانک مرکزی هم به سمت تعامل بیشتر حرکت 

کرده است.

* مشکل کمبود نهاده دامی در ابتدای سال 99
فریدون کافی، دبیر انجمن کارخانجات خوراک 
دام و طیور استان و مسئول کمیته تخصصی دام 

و طیور کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشــهد نیز در این نشست با بیان اینکه در خراسان رضوی 74 
کارخانه خوراک دام در اســتان فعال است، گفت: 80 درصد بذر مورد نیاز ما از خارج از استان تامین می 
شود؛ در گذشته بذر از مرز سرخس به راحتی وارد می شد اما در سال های اخیر با سختگیری هایی که 
اعمال شده بیشتر واردکنندگان از بندر امیراباد واردات را انجام می دهند. تقاضای ما از رئیس کمیسیون 

کشاورزی اتاق ایران پیگیری حل این مشکل در مرکز است.
شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در واکنش به اظهارات کافی از او درخواست کرد 
تا در جلسه کمیته تخصصی دام و طیور که برای بررسی این موضوع، هفته آینده برگزار می شود، حضور 
یابد تا یک بسته پیشنهادی برای حل این مشکل در کارگروه مذکور تهیه گردد و موضوع در نهایت از سوی 

کمیسیون پیگیری شود.
کافی گفت: وضعیت نباید این طور باشد که در شــروع سال 99 با مشکل کمبود نهاده دامی مواجه 
باشیم. اگر 18 هزار تن مواد اولیه ای که وارد استان می شود، برای انجام فرآوری به کارخانه ها اختصاص 

یابد، نتیجه مطلوبتری حاصل خواهد شد.
فرشید صراف، مدیرعامل اتحادیه گاوداران استان نیز از بروز مشکل در سامانه بازارگاه دامداران گفت و 

اظهار کرد: این مشکل باعث شده تا تولیدکنندگان به شدت دچار چالش شوند.
وی افزود: بزرگترین فساد چند ساله اخیر کشور ناشــی از ارز 4200 تومانی است؛ یارانه و ارز 4200 
تومانی سودی برای دامداران ندارند و صرفا دالالن از آن منتفع می شوند. در این زمینه خواستار پیگیری از 
سوی اتاق ایران هستیم و معتقدیم اگر ارز نیمایی در این مباحث مدنظر قرار گیرد، وضعیت بهبود می یابد.

حمیدرضا رضوی خبیر، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در همین رابطه گفت: با توجه به 
منابع مورد نیاز کشور و گرایش به سمت حوزه سالمت، بخش خصوصی باید کامال شفاف عمل کند و به 
جای سیاست پذیری، باید سیاستگذار باشد. به نظر می رسد که نرخ کنونی تسهیالت قابلیت پویایی برای 
بخش کشاورزی ایجاد نمی کند و تقاضای ما این است که نرخ ارزان قیمتی در دسترس تولیدکنندگان 

قرار بگیرد.
مجید مهدوی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان نیز به مشکل مجوزها اشاره کرد و گفت: اگر کمیته ای 

برای رفع مشکل صدور مجوزها تشکیل شود، اثرات خوبی خواهد داشت.

*580 میلیون دالر صادرات بخش کشاورزی از خراسان رضوی
اما در پایان این نشست، علی شــریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد به ارائه 
آماری از میزان صادرات محصوالت بخش کشاورزی استان در سال گذشته پرداخت و ابراز کرد: مجموع 
صادرات محصوالت کشاورزی استان در ســال 98، حدود 370 هزار و 186 تن به ارزش تقریبی 580 
میلیون دالر بوده که بخش اصلی ارزش آن بابت زعفران است. حجم صادرات این محصول در بسته های 
بیش از 30 گرم زعفران، 190 تن بود. بین 10 تا 30 گرم نیز 51 تن صادرات انجام گرفت و در مورد بسته 
های زیر 10 گرم نیز حجم صادرات 9 تن برآورد می شود. در مجموع کاهش مقدار صادرات زعفران بسته 

بندی شده جای تامل و نگرانی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: 3 تا 4 برابر شدن هزینه حمل محصوالت کشاورزی که بیشتر از مسیر هوایی 
انجام می گیرد، موضوع تاسف بار دیگری است که تقاضا داریم جهاد کشاورزی برای حل این موضوع با 
اتاق همراهی نماید؛ امروز استرالیا هزینه حمل محصوالت صادراتی کشاورزی را رایگان کرده تا این بخش 

آسیب نبیند و دولت ما نیز باید چاره ای برای این مشکل بیندیشد.
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اولین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان رضوی، به 
بررسی وضعیت بازرگانی خارجی خراسان رضوی، 
چالش های ناشــی از کاهش صــادرات، گالیه 
واردکنندگان استان در خصوص عدم تخصیص 
ارز دولتی، مشــکالت ترانزیت با ترکمنستان و... 

اختصاص داشت.
»محمدحسین روشنک«، رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق مشــهد در ابتدای این جلسه با بیان 
اینکه طی دو ماه گذشته شرایط بسیار سختی را 
پشت سر گذاشتیم، گفت: در این مدت، ضعیف 
بودن حوزه علم و دانشمندان در دنیا آشکار شد 
اما در جریان همین بحران، نکات دیگری همچون 
ظرفیت ایثــار و فداکاری گــروه هایی از جامعه 
نمایان گردید. کادر پزشکی و درمانی بیش از حد 
تصور در حراســت از سالمت جامعه ایثار کردند. 
در طول این مدت فداکاری های مسئوالن استان 
را نیز شــاهد بودیم و کرونا ثابت کرد که متولیان 
جامعه در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. البته 
در خالل این بحران گروهی نیز متاسفانه از شرایط 
موجود سوء استفاده کردند و بر دردهای جامعه 

افزودند.
وی با اشــاره به تعطیلی مراکز اقامتی و بخش 
های فعال در صنعت گردشگری به موازات با شیوع 
کرونا در کشورمان، اظهار کرد: فعاالن این حوزه 
با خسارت های جدی مواجه شده و باید حمایت 
های کافی از آن ها به عمل آید. حوزه تجارت نیز 
در این مدت با چالــش هایی جدی مواجه بود. از 
این میان، بنگاه های اقتصادی نیز تالش کردند 
تا در راستای حفظ اشتغال موجود تالش کنند. 
متاسفانه بعضی از این بنگاه ها به رغم در اختیار 

داشتن منابع مطلوب، دست به تعدیل نیرو زدند.
روشــنک افزود: طی 10 روز آغاز شــیوع این 
بیماری در خراسان رضوی؛ ستاد مقابله با کرونای 

استان توانست تمام نیاز بیمارستانی این خطه را تامین کند و این جز با همراهی و همدلی تمامی دستگاه 
های متولی، فعاالن و تشکل های اقتصادی و... مسیر نمی شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در ادامه به دستورکار این جلسه اشاره و عنوان کرد: در جلسه 
کارگروه توسعه صادرات اســتان مباحثی مطرح شد که یکی از آن ها به روز رسانی برنامه های صادرات 
استان در ســال جاری بود؛ این موضوع از سوی سازمان صمت، اتاق بازرگانی و تشکل های مربوطه در 
دست پیگیری است. حوزه کشاورزی ما بیشترین لطمه را در بحث کرونا شاهد بود و با توجه به اینکه بخش 

زیادی از صادرات استان از محصوالت و فراورده های کشاورزی است، در این زمینه دچار مشکل شدیم.
روشنک افزود: قبال 2.3 میلیارد دالر صادرات را برای سال جاری پیش بینی کرده بودیم و هم اکنون 
باید این موضوع را با توجه به شرایطی که ایجاد شده و البته میزان امکان صادرات به آسیای میانه بازتعریف 
کنیم. همچنین در حوزه واردات باید پیش بینی های الزم را داشته باشیم چرا که نمی دانیم سرنوشت ارز 

4200 تومانی چه خواهد بود؟
وی بر اهمیت شفاف سازی در حوزه حمایت های ارزی تاکید کرد و خواستار پاسخگویی مسئوالن 

وزارت صمت در این خصوص شد.
رئیس کمیســیون تجارت اتاق مشــهد با بیان اینکه در حوزه صادرات تاکنون شاهد سنگ اندازی 
های بســیار بوده ایم، افزود: در خراسان رضوی، نهادهای متولی همراهی خوبی دارند اما بخشنامه ها و 
دستورالعمل هایی که از مرکز ابالغ می شود، مخل هستند. آنچه که بازنگری نیاز دارزد، نوع سیاستگذاری 

هایی است که موانع جدی را رقم می زند.
مرتضی قندچی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی اســتان در ادامه این جلسه به ایراد سخن 
پرداخت. او به محدودیت های اعمال شــده از سوی ترکمنســتان در ورود کاالهای ایرانی اشاره کرد و 
گفت: ترکمنستان بعد از محدودیت جاده ای برای کامیون ها در سال گذشته، از 12 فروردین ماه امسال 
محدودیت واگن ها را هم ایجاد و اعالم کرد تا 15 ماه ِمی این محدودیت ها به اتمام می رســد. اما از چند 
روز پیش مشخص شد که این ممنوعیت تردد تا تاریخ نامعلومی تمدید شده است. ترکمنستان شرایط 

بسیار بدی از لحاظ تامین موادغذایی خود دارد و امیدواریم ممنوعیت تردد با رایزنی های دولت لغو شود.

*پیگیری برای رفع مشکالت ترانزیت با ترکمنستان
در ادامه تریبون در اختیار غالم عباس ارباب خالص، سفیر ایران در ترکمنستان قرار گرفت. او گفت: همه 
وضعیت ترکمنستان و شرایط حاکم بر آن کشور را می دانیم؛ سخت بودن قانون ترکمنستان مبادالت 
تجاری را با مشکالت زیادی مواجه کرده است و اقدامات محدودسازی این کشور برای مقابله با کرونا از 

بهمن ماه و قبل از ایران آغاز شد.
وی افزود: به رغم اتکای جدی ترکمنســتان به بحث واردات اما موضوع حفظ ســالمت عموم برای 
مسئوالن این کشور در اولویت قرار دارد و از این منظر، سیاست های سختگیرانه ای را در بحث مقابله با 
شیوع بیماری کرونا در کشور خود اتخاذ کرده اند. مرزهای هوایی، زمینی و ریلی ترکمنستان با کشورهای 
اطراف را به شدت کنترل می شود و در مواردی حتی این مرزها بسته شده اند. البته که سوابق تعامالت دو 

کشور به تشدید بعضی مسائل منجر شده است.

اهمیت رایزنی جدی برای حل مشکل تجارت
 با ترکمنستان و آسیای میانه
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ارباب خالص تصریح کرد:با پیگیری هایی که 
انجام دادیم و طی تماس وزیر راه کشورمان با وزیر 
ترکمنســتان و همچنین پیگیری های سفارت 
ایران در این کشــور، تماسی تلفنی بین روسای 
جمهور دو کشــور در دهم اردیبهشت ماه انجام 
گرفت و در نتیجه قرار شد در سطح وزرا مکاتباتی 

صورت بگیرد.
وی توضیــح داد: در مالقاتی کــه با مقامات 
ترکمنســتان داشــتیم، از اقدامات راه آهن در 
مرز اینچه بــرون در زمینه احــداث تونل های 
سمپاشــی صحبت کردیم و از آنها خواستیم با 
انجام اقدام مشابه امکان صادرات را فراهم کنند؛ 
ترکمنســتانی ها طرح را به ســازمان بهداشت 
جهانی منتقل و بحث گندزدایی مسیر را مطرح 
نمودنــد و در نهایــت طرح ایجاد ســوله هایی 
در مرز با اتاق های کنتــرل )در مجموع به طول 
20 متر( بــرای گندزدایی کامیون ها تایید و قرار 
شد 9 مرز ترکمنستان با این شرایط باز شود که 
مرزهای اینچه برون، سرخس و لطف آباد هم جزو 
آنهاســت. در این خصوص وزرای دو کشور نیز با 
یکدیگر صحبت کردند ومقرر گردید تا وزارت راه با 
استانداران گلستان و خراسان رضوی برای ساخت 
سوله های گندزدایی و سمپاشی هماهنگی الزم را 

انجام دهد.

*نگرانی فعاالن اقتصادی برای از دست رفتن 
بازارهای هدف

مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و 
ترکمنستان نیز ابراز کرد: امروز مشتریان بازارهای 
هدف منتظر تحویل گرفتن کاالهای سفارشی 
خود هســتند که قبل از شیوع کرونا درخواست 
آن ها را بــه تولیدکنندگان مــا داده بودند و اگر 
آن ها بیش از این تعلل مشــاهده کنند، ممکن 
است کاالی مورد نیاز خود را از جایی دیگر تامین 
کنند. امروز تقریبا همه کشورها راهکار الزم را برای 
صادرات خود یافته اند و تقاضا داریم برای صدور 

آنی کاالهایی که از قبل سفارش گرفته شده، تدابیر الزم اتخاذ شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با تاکید بر اینکه مدل مذاکره با طرف ترکمنستانی را باید عوض 
کنیم، افزود: این رویه که در قالب تعامالت دیپلماتیک ارتباطی ایجاد شود و مقرر گردد که تونلی ایجاد 
شود و بعد هم منتظر افتتاح آن باشیم، می تواند مشکالتی را رقم بزند. به نظر می رسد باید تالش شود تا 

حداقل واگن ها به این کشور وارد شوند.
موســی صفایی، رئیس بازرگانی راه آهن خراسان نیز در این خصوص اظهار کرد: قبل از شیوع کرونا 
واگن های ما با رعایت نکات الزم به ترکمنستان وارد می شد و در حال حاضر نیز آمادگی الزم برای هرگونه 
اقدام جهت اجرای پروتکل های مورد توافق طرفین را داریم. ما تونل ضدعفونی داشتیم و اگر مذاکرات 
به سمتی برود که این تونل را توسعه دهیم و یا جانمایی آن را عوض کنیم، حاضریم در این زمینه هر چه 
سریع تر اقدامات الزم را به انجام برسانیم و حتی می توان ظرف 3 تا 4 روز در مکان نزدیک به مرز، این تونل 

را ایجاد کرد.
امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی یکی دیگر از حاضران در این نشست بود که درباره ایجاد 
تونل در دو طرف مرز گفت: باید درباره این طرح هر چه سری عتر موارد الزم به گمرک ابالغ شود تا در این 

زمینه اقدام کنیم.
قندچی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان بار دیگر ابراز کرد: سوال اینجاست که چطور 
کاالها از دریا و دیگر کشورها وارد ترکمنستان می شود اما برای ورود از ایران مشکل وجود دارد؟ تقاضای ما 
این است تجار ایرانی در عشق آباد امکان مالقات با سفیر را داشته باشند و بتوانند مشکالت و مسائل مدنظر 

خود را مطرح کنند.
روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشــهد نیز در این خصوص گفت: اگر ما اردیبهشت ماه را 
در صادرات از دســت بدهیم و بازگشایی مرز از سوی ترکمنستان یک ماه دیگر طول بکشد، چالش ها 
دوچندان خواهد شد. البته که معتقدیم طرف ترکمنستانی مجبور خواهد بود تا یک ماه دیگر مرز را باز 

کند.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از سیاسی نمودن امور، بیان کرد: به نظر می رسد اگر کار کارشناسی و 

بهداشتی الزم صورت بگیرد، می توان این مشکل را حل کرد. نگاه ما به این حوزه باید تخصصی باشد.

*ترکمنستان در حال جایگزین کردن مسیر تجارت خود است
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
نیز اظهار کرد: ترکمنستان سیاستی را اتخاذ کرده تا مسیر تجارت جایگزین را در نظر بگیرد؛ هم اکنون 
طبق شــنیده های ما کاالهای ترکیه از مسیر کشتی و از طریق باکو وارد این کشور می شود. بررسی ها 
حکایت از آن دارد که ترکمنستان تجارت خود با ما را کاهش داده و اگر این صحت داشته باشد باید هر چه 
سریع تر چاره ای بیاندیشیم. ما در عضویت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم و باید مسیرهای صادراتی 
را مشخص کنیم. اگر برای بهانه ترکمنستان راهکاری وجود ندارد، باید به دنبال مسیر جایگزین باشیم. اگر 
قرار است که ترکمنستان مسیر ترانزیتی ما را دچار مشکل کند باید برنامه ریزی کنیم تا برای صادراتمان 

دچار مشکل نشویم.
ارباب خالص بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و  اظهار کرد: اگر هر چه سریع تر سوله ها ساخته شود، 
احتمال دارد ظرف 20 روز و حتی کمتر از آن، مشکل برطرف شود. ما باید تمام تالش خود را انجام دهیم 
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و با توجه به فرصت ایجاد شده، مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه پروتکل برای ایجاد تونل ضدعفونی از قبل وجود داشته، افزود: 
رویکرد ترکمنستان با کشور ما همیشه مبتنی بر همکاری بوده است؛ آن ها همواره 
در حوزه ترانزیت و انرژی به دنبال همکاری با ما هستند. تالش این کشور، دسترسی 
به خلیج فارس از طریق ایران اســت و امیدواریم با رویکرد ترکمنســتان در آینده 

اصالحات خوبی در حوزه ترانزیت با این کشور و آسیای میانه شاهد باشیم.
روشــنک نیز ابراز کرد: اگر پروتکل های ارتباط تجاری دو کشور مربوط به سال 
2007 است، چرا پیش از این اقدامات الزم از سوی کشورمان صورت نگرفته و ما امروز 
باید برای یکماه معطل اقدام مسئوالن بمانیم؟ حقیقت اینجاست که عرصه تجارت 
در کشور ما متولی مشخصی ندارد وگرنه این طور محدود نمی شدیم. در واقع پیش 
از آنکه ترکمنستان شرایط قرنطینه را به ما یادآور شود، خودمان باید دست به کار می 

شدیم و به آنها اعالم می کردیم که ظرفیت ها را تامین نموده ایم.

*لزوم رایزنی برای افزایش سهم استان از صادرات تخم مرغ
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی نیز در این خصوص، به برنامه های توسعه تجارت با ترکمنستان اشاره 
و ابراز کرد: مسئله تجارت با ترکمنستان در کمیته پایش تجارت همواره مدنظر قرار 
می گیرد. مشکالت ما در حوزه تجارت با این کشور صرفا در بحث قرنطینه نیست و 
ظرف سه ماه آینده باید در راستای رفع موانع موجود و توسعه تعامالت با این کشور 
تالش کنیم. اما همین که تماس های مسئوالن دو کشور در باالترین سطح در این 
روزها اتفاق افتاده نشان می دهد اراده الزم برای حل مشکالت موجود، شکل گرفته 

است.
وی درباره سهم استان از واردات و صادرات کشور نیز گفت: در دستورالعملی که 
برای محدودیت صادرات تخم مرغ از اســتان اعالم شده بود، سهم خراسان رضوی 
15 هزار تن اعالم گردید، درحالی که این خطه با توجه به مازاد تولید 50 هزار تنی، 
فرصت های بیشــتری برای صادرات این محصول دارد و باید پیگیر افزایش سهم 
استان باشــیم. در حوزه واردات نیز در بحث برنج پاکستانی بیشترین مصرف را در 
میان سایر استان ها داریم، درحالیکه در تقسیم بندی سهمیه تجار ما برای واردات این 
محصول، سهم کمتری در مقایسه با بعضی استان ها نصیب ما شده است. این موضوع 
در رابطه با شکر خام نیز مصداق پیدا می کند. همچنین در هر حوزه ای که ارز دولتی 
اختصاص می یابد باید تقاضای اختصاص ســهم استان از واردات با ارز دولتی را نیز 

مطرح و پیگیری کنیم.
امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صمت استان نیز با اشاره به 
تشکیل کمیته رویدادها در سازمان صمت و دخیل کردن تمامی دستگاه ها در این 
کمیته، اظهار کرد: ادعای ما این است که در این زمینه یکی از کارهای نوآورانه را در 
کشور داشته ایم تا با دخیل شدن دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی، بهبود 

عملکرد در حوزه تجارت را شاهد باشیم.
روشــنک در این باره گفت: ما موضوع واردات کاال را به زودی پیگیری خواهیم 
کرد. یک نفر باید پاسخگوی این موضوع باشــد چرا به رغم آنکه نرخ رسمی سویا 
2400تومان است، این محصول در حال حاضر به قیمت حدود 4900 تومان در بازار 

خرید و فروش می شود؟
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اضافه کرد: آیا کسی هست که مدعی شود 
ذرت و جو و ســویا با ارز آزاد وارد شده است؟ این نهاده ها با ارز دولتی وارد شده اما ما 
به التفاوت این ارز به جیب چه کســانی می رود؟ رسانه ها باید این مطالبه را داشته 
باشند که این مابه التفاوت در اختیار کیست؟ حرف ما این است که چرا در این شرایط 

کشاورز و دامدار ما باید کود و علوفه آزاد خریداری کند؟

مسلم اســت که پیگیری نرخ رشــد اقتصادی متناظر با اهداف 
»جهش تولید« نیازمند آن است که نسبت های مذکور افزایش بسیار 

باالتری را تجربه کنند.

راهکارهای سیاستی
با توجه به اینکه تولید و ســرمایه گذاری صنعتی دو گلوگاه مهم 
آســیب پذیر در نتیجه بحران کووید- 19 است، پیشنهاد می شود 
دولت به موازات ارائه تسهیالت مستقیم که از طریق رشد پایه پولی 
بوده و افزایش نرخ تورم و کاهش تقاضای داخلی را به دنبال خواهد 
داشــت، از ابزارهای زیر جهت تقویت تولید و ارتقای جریان پول و 

سرمایه گذاری بهره گیرد:
نخست: ایجاد »صندوق سرمایه گذاری صنعتی« از محل عرضه 
بخشی از ســهام شرکت های وابســته به بخش دولتی و عمومی و 
تخصیص منابع مربوطه برای توسعه سرمایه گذاری در حلقه های 
مفقوده زنجیره تولید صنایع خودرو، فوالد، الستیک و پالستیک، 
ماشین ســازی، تجهیزات الکترونیک، کاغذ، مــواد و محصوالت 
شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی دارای بیشترین آسیب از ناحیه 

تامین کاالهای واسطه ای وارداتی.
دوم: الزام صندوق نوآوری و شــکوفایی بــه در اولویت قراردادن 
اعطای تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دارو 
و خالق فناوری های مربوط به شناســایی، کنترل و درمان بیماری 
کرونا با توجه به مزیت های صادراتی موجود و همچنین، تســهیل 

فرآیندهای مربوطه توسط این صندوق.
سوم: ارتقای درون زایی اقتصاد با اهتمام در اجرای نهضت ساخت 
داخل از یکســو و متنوع سازی تولید در راســتای کاهش واردات با 

تکمیل و توسعه زنجیره تولید محصوالت صنعتی و معدنی.
چهارم: با توجه به کاهش درآمدهــای دولت و نتیجتا کاهش 
بودجه عمرانی، به منظور تحریک تقاضای پیشــروی محصوالت 

صنعتی از این ناحیه، انجام این موارد پیشنهاد می شود:
اوال واگذاری طرح های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و 
ثانیا، تعریف طرح های جدید عمرانی از طریق عرضه سهام پروژه ها در 
بورس و با بهره گیری از ظرفیت صندوق های پروژه موجود در بورس.

پنجم: افزایش تقاضای مصرفی خانوار با اجرای سیاســت های 
تامین مالی طــرف تقاضا به ویژه درخصــوص کاالهای تولیدی با 
وابستگی محدود وارداتی )نظیر مبلمان، پوشاک( با توجه به کاهش 

فروش در اسفندماه )پرفروش ترین ماه سال برای اقالم(.
ششم: توسعه حداکثری خدمات مرتبط با فروش اینترنتی در 
شرایط کنونی و زمینه سازی توسعه دائمی این خدمات در راستای 

تقویت بخش تقاضای داخل./دنیای اقتصاد

اشتغال برباد رفته در کرونا

ادامه از صفحه 15
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مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شــاندیز گفت: 521میلیون و 544هزار سهم این مجموعه با 
نماد گشان از 20اردیبهشت ماه در فرابورس عرضه خواهد شد.

نیمامالئی مدیر عامل مجموعه پدیده شــاندیز در نخستین نشست خبری به منظور ارائه گزارش 
از آخرین فعالیت های این مجموعه پس از برگزاری مجمع عمومی شــرکت پدیده و انتخاب اعضای 
هیات مدیره جدید توسط ســهامداران در جمع خبرنگاران گفت: نماد پدیده با عنوان گشان از روز 

شنبه 20 اردیبهشت ماه در بازار نارنجی فرابورس عرضه خواهد شد.
مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیزتصریح کرد:چون عرضه سهام پدیده به صورت بازگشایی 
در فرابورس انجام می شــود نمی توان قیمت اولیه و مبنایی برای آن قرار داد بلکه قیمت این سهام از 
طریق عرضه و تقاضا در روز شنبه مشخص خواهد شد به این صورت که خریداران و فروشندگان ابتدا 
قیمت مدنظر خود را سفارش می دهند و سپس در یک قیمت تعادلی که سامانه بازار سرمایه مشخص 
خواهد کرد نماد گشان بازگشایی و معامالت انجام خواهد شد.اما از روزهای بعد قیمت در سطح خاصی 

نوسان خواهد داشت و نمی تواند از کف و سقف خاصی عبور کند.
وی افزود: از مهر ماه 98 که سرپرستی مجموعه پدیده توسط ستاد تدبیر به اقای کریمی قدوسی 
واگذار شــد تالش در جهت ورود این مجموعه به بازار ســرمایه افزایش پیدا کرد و با برگزاری دو دور 
مجمع عمومی سهامداران در نهایت در اسفند ماه اعضای هیئت مدیره که متشکل از 4عضو حقیقی 
و یک عضو حقوقی هستند انتخاب شدند و با تشکیل اولین جلسه اعضای هیئت مدیره در 9 فروردین 

ماه سال جاری مدیر عامل مجموعه انتخاب شد.
مالیی ادامه داد: اولین تکلیفی که بر ما اعالم شد رفع موانع موجود برای ورود پدیده به بازار سرمایه 
بود. از این رو جلســات فشرده تشکیل و مدارک الزم مجموعه برای بازار سرمایه ارایه شد و نهایتا 17 
فروردین نماد شرکت پدیده در فرابورس به عنوان 245 شرکت برای ورود به بازار سرمایه اخذ و گشان 

به عنوان نماد برای پدیده شاندیز در فرابورس تعیین شد.
وی با اشــاره به اینکه نحوه عرضه و تقاضا قیمت سهام پدیده را در فرابورس مشخص خواهد کرد، 
افزود: در مورد قیمت سهام پدیده در فرابورس هیچ گونه اظهار نظری به عنوان مدیرعامل مجموعه 
نمی توانم انجام دهم اما به عنوان کارشناس بازار سرمایه تحلیل مثبتی برای آینده این سهام متصور 
هستم و از سهامداران نیز تقاضا دارم که تنها از طریق سایت رسمی شرکت پدیده اخبار مربوط به این 
مجموعه را پیگیری کنند و به برخی فضاسازی ها در فضای مجازی توسط برخی افراد فرصت طلب 

توجه نکنند.
مالیی با بیان اینکه در این مرحله فقط سهام ابنیه پدیده در فرابورس عرضه خواهد شد وبرای سهام 
توسعه نیاز به تشکیل مجمع و موافقت سهامداران است، ادامه داد: طبق قواعد بازار سرمایه مجموعه 
پدیده موظف به شفاف ســازی و ارائه اطالعات دقیق است از این رو در سامانه کدال همه اطالعات و 
صورت جلسات این مجموعه قرار داده شده وتمام الزامات مطابق قانون تجارت رعایت شده است . از 
طرفی پدیده خود را ملزم به شفافیت و پرهیز از هرگونه اغوا می داند تا سهامداران بر اساس اطالعات 

شفاف تصمیم گیری کنند و به عنوان دی نفعان واقعی شرکت به حقوق خود دست پیدا کنند .
وی با اشاره به اینکه پس از طی چند مرحله ســهام پدیده از فرابورس در بورس عرضه خواهد شد 
که فرایندی زمان بر است، افزود: پدیده شاندیز باید به قطب گردشگری کشور و منطقه تبدیل شود و 
از سهامداران شرکت پدیده بابت صبوری در چند سال گذشته و از رسانه ها نیز که درگیر فضاسازی 

برخی جریان ها نشدند تشکر می کنم.
مالیی تصریح کرد: ســهامدارانی که تاکنون 
در سامانه ســجام ثبت نام نکرده اند باید هر چه 
ســریعتر در این ســامانه ثبت نام و برای احراز 
هویت به یکی از مراکز در سطح کشور مراجعه 
و با دریافت کد بورسی نسبت به فعالیت در بازار 

سرمایه اقدام کنند .
وی افزود: سهام هدیه ای که در سه مرحله از 
طریق ارزش افزوده قرار بود به سهامداران ارائه 

شود در سبد سهام آنها قرار گرفته است.
مالیــی با اشــاره بــه اینکه مجمــع بعدی 
سهامداران در مورد سود انباشته شرکت تصمیم 
گیری خواهــد کرد، افزود: ســهامداران عمده 
مجموعه پدیده از چند نهاد مالی توانمند تقاضا 
کرده اند بازار گردان سهام پدیده در فرابورس را 
به عهده بگیرند تا نقد شوندگی سهام مجموعه 

تسهیل شود.
وی اظهار کرد: مجموعه پدیده شاندیز دارای 
521میلیون و 544هزار سهم است و مجموعه 
هــای بانک صادرات و ملل نیز بر اســاس طلب 
کاری که از مجموعه پدیده داشتند سهام ابنیه 
و توســعه با قیمت کارشناســی در سال 98 به 
ترتیب با 620و 12800تومان تهاتر شــد و در 

حال حاضر مجموعه بدهی خاصی ندارد.
مالیی افزود: به منظور تکمیــل پروژه های 
پدیده نیــز از ابزارها و روش های مختلف تامین 
مالی از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
استقراض و مذاکره با شرکت های مالی استفاده 

خواهیم کرد.

عرضه ۵۲۱میلیون و ۵۴۴هزار سهم پدیده با 
نماد گشان در فرابورس از ۲۰اردیبهشت ماه

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز مطرح کرد:
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الیحه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
و دوغــارون به منطقه آزاد در مجلس شــورای 
اسالمی به تصویب رسید تا این خواسته چندین 
ســاله مردم و مطالبه جدی مدیریت استان نیز 

محقق شود.
به گزارش توس اکو و به نقل از اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراســان رضوی، بر اساس 
نظر کارشناســان یکی از ابزارهــای الزم برای 
توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش 
موانع قانونی اســت که این امر از طریق تاسیس 
مناطق آزاد تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصادی 

میسر است.
در همین راستا و به منظور رفع موانع رشد و 
توسعه و ایجاد رونق اقتصادی، الیحه منطقه آزاد 
سرخس و دوغارون که در دهم شهریورماه سال 
گذشته در هیات وزیران به تصویب رسیده بود 

در مجلس نیز به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی، در این رابطه گفت: تبدیل شدن 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد سال های زیادی جزو درخواست های مردم استان بوده 
است که باالخره محقق شد.

علی رسولیان افزود: در سفرهای سال گذشته مقامات عالی کشور به خراسان رضوی، منطقه آزاد 
سرخس و دوغارون جزو مطالبات جدی اســتاندار بود و در این راستا مکاتبات و مراجعات حضوری 
متعدد با مرکز، نهایتا باعث شد که دولت در این خصوص مصوبه صادر کند. البته در این زمینه تولیت 
آستان قدس رضوی و نمایندگان استان بویژه نمایندگان شهرستان های مربوطه در مجلس شورای 

اسالمی تالش های زیادی را انجام دادند.
وی در همین خصوص ادامه داد: بعد از تصویب طرح منطقه آزاد سرخس و دوغارون در هیات دولت، 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سفری به شهرستان سرخس از منطقه بازدیدی انجام دادند و 

وضعیت این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه برای استان خراسان 
رضوی یک منطقه آزاد تجاری صنعتی ســرخس-دوغارون به تصویب رسیده است که بعد از تایید 
شورای نگهبان عملیاتی خواهد شــد، تصریح کرد: با تبدیل دو مناطق ویژه به منطقه آزاد، استان از 
تسهیالت منطقه آزاد بهره مند خواهد شد و این موضوع در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان 

نقش موثری خواهد داشت.
رسولیان متذکر شد: دوغارون و سرخس می توانند در قالب منطقه آزاد با ایجاد یک زنجیره، تولید و 

صادرات را تقویت کنند و استان به مرکز صادرات تبدیل خواهد شد.
در انتها در سال جهش تولید انتظار می رود، این الیحه که با رأی باالی نمایندگان مجلس به تصویب 

رسیده است، زمینه توسعه هر چه بیشتر صادرات را میسر سازد.

منطقه آزاد سرخس و دوغارون 
زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر صادرات استان
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رییس کمیســیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شــورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
پیشنهاد می کنم درصد حقوق شهرداری نسبت به قیمت فروش ساختمان یا هزینه های ساخت و ساز در 

مشهد طی پنج سال گذشته بررسی و به مردم اعالم شود.
به گزارش توس اکو و به نقل از  پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، احمد نوروزی با بیان اینکه عمده 
هزینه  اداره شــهر از محل جرائم و عوارض ساختمانی تامین می شود، افزود: از زمانی که قیمت فروش 
مسکن در مناطق برخوردار شهر مشهد، هر مترمربع 80 میلیون ریال بود، سهم حقوق شهرداری از این 
محل تا امروز که هر مترمربع 250 میلیون ریال و بیشتر هم، فروخته می شود، تغییرات زیادی نداشته 

است.
وی اظهار کرد: سال گذشته بدون تغییر در حقوق شهرداری، قیمت مسکن یکباره جهش زیادی پیدا 

کرد، پیشنهاد می دهم حساب کنید که کل حقوق شهرداری چند درصد قیمت مسکن است.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در یک مجموعه ساختمانی، در بدبینانه ترین حالت، میزان 
عوارض ساختمانی برای تراکم پایه ملک کمتر از دو درصد است و در صورت خرید تراکم مازاد، سرجمع 

حقوق شهرداری حداکثر حدود 6 درصد است.
نوروزی با بیان اینکه افزایش این عدد چه تاثیری در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت، اضافه کرد: 
نکته مهم دیگری که به آن اشــاره می کنم، ارزش سهم العرصه هر متر مربع بنا در این مناطق حدود 8 
میلیون تومن است ولی شهرداری خیلی کمتر از این عدد را دریافت می کند که حتی به  40 ٪  هم نمی 

رسد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر شهرداری باید هزینه های شهر را تامین کند که متاسفانه عمده درآمد 

شهرداری از محل ساخت و ساز و جرایم ساختمانی است.
وی خاطر نشان کرد: در سال 1396 که پنجمین دوره از شورای اسالمی شهر مشهد آغاز به کار کرد، 
هزینه اداره شهر مشــهد روزانه 30 میلیارد ریال بود اما این هزینه ها در پایان سال گذشته به روزی 50 

میلیارد ریال رسید و در سال 99 هم به شدت افزایش خواهد داشت.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: همه از شهرداری انتظار ارایه خدمات دارند، اینکه حمل و نقل 
عمومی را فراوان کند، ســاخت قطار شهری را به پایان برساند پارک های متعدد ایجاد کند، در حالیکه 
هزینه ساخت هر کیلومتر مسیر قطار شهری از 2 هزار و 500 میلیارد ریال در چند سال قبل به هفت هزار 

میلیارد ریال رسیده است. لذا شهرداری باید متناسب با این هزینه ها، درآمد داشته باشد.

نوروزی افزود: از ســوی دیگر هزینه هایی که 
شهرداری باید برای تامین خدماتی که قرار است 
در آینده برای ســاکنین تراکم مآزاد ساختمانی 
ارایه دهد، در نظر گرفته نمی شود زیرا سرانه هایی 
که ســاکنین این خانه ها نیاز دارند باید توسط 
شهرداری تامین شود که البته رقم قابل توجهی و 

شاید بیشتر از قیمت فروش تراکم باشد.
وی گفت: از شــهرداری درخواســت کردم از 
هزینه های مازادی که باید برای تامین سرانه ها 
داشته باشد، برآورد دقیقی ارایه دهد زیرا اگر این 
خدمات را ارائه نکنیم، عمال شهر کیفیت زندگی 

خود را از دست می دهد.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: افزایش 
نرخ عوارض ســاختمانی که از سوی شهرداری 
اعمال شده، خیلی کمتر از هزینه های مشابه آن 

و درصد افزایش قیمت مسکن است.
نوروزی خاطرنشان کرد: سال گذشته قرار بود 
افزایش نرخ عوارض ساختمانی در مشهد اعمال 
شود که سازندگان در نشست هایی که با اعضای 
شورای اسالمی شهر داشتند، درخواست کردند 
که این افزایش نرخ فعال اعمال نشــود، لذا تاریخ 
این اعمال به 15 اسفند و سپس به 25 اسفندماه 

موکول شد.
وی بیان کرد: ســازندگان از شهرداری انتظار 
شهری خوب، تمیز، سرسبز با هوای پاک و حمل و 
نقل روان دارند اما زمان پرداخت حقوق شهرداری 
که می رسد، فریاد اعتراضشان بلند می شود، ما از 
پیشنهادات آنان در خصوص منابع جایگزین به 
شورای شهر در این خصوص استقبال می کنیم 
چرا که ما نماینده مردم هســتیم و باید از منافع 
عموم مردم دفاع کنیم نه یک قشر خاص، در این 
مورد هم فکر می کنم که منافع جمع را در اولویت 

قرار داده ایم.

حقوق شهرداری در حوزه ساخت و ساز طی سال های گذشته تغییر چندانی نکرده است

رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد؛
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جدیدتریــن یافته هــای آمــاری در بخش 
ساختمان ایران نشــان می دهد که با توجه به 
شرایط کنونی، ساخت و ساز  مسکن در فروردین 

46 درصد کاهش یافته است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات 
ساختمانی در فروردین امســال، نسبت به ماه 

قبل بیش از 46 درصد کاهش یافت.
در صنعت ســاختمان براســاس استاندارد 
بین المللــی طبقه بنــدی کلیــه فعالیت های 
اقتصادی )ISIC(، به سه گروه اصلی ساخت بنا، 
مهندســی عمران و فعالیت های ساخت و ساز 
تخصصی ساختمان دســته بندی می شود. در 
یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل 
دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی )تجاری 

و عمرانی( است.
در بخش مسکونی به دلیل تعطیالت نوروزی 
و تداوم تعطیالت در نتیجه شیوع ویروس کرونا و 
در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید 
مســکن، میزان معامالت مسکن روندکاهشی 
شدیدی داشت، به طوری که طبق گزارش بانک 
مرکزی میزان معامالت آپارتمان های مسکونی 
در تهران نسبت به ماه قبل 87.8 درصد کاهش 
یافت. با این حال قیمت مســکن در تهران )به 
عنــوان نمونه آماری بزرگ از کل کشــور( تنها 
2.1 درصد نســبت به ماه قبــل کاهش یافت. 
عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، 
اعمال کاهش نرخ ســودبانکی و انتظار افزایش 
ورود نقدینگی به بازار های موازی نظیر مسکن و 
بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش 

محسوس قیمت مسکن شد.
در بخش تولید تجهیزات ســاختمانی تحت 
تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکالت موجود در 

حــوزه واردات مواد اولیه همزمان با شــیوع ویروس کرونا و بســته بودن راه هــای مرزی و تعطیلی 
فعالیت های فیزیکی به ویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عماًل میزان فعالیت های تولید و خدمات با 

کاهش زیادی نسبت به ماه های قبل مواجه شد.
در بخش عمرانی نیز همچنان بواســطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد 
پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت 
این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، الزم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات 

بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.
عدد شامخ کل با کاهش 46 درصدی نســبت به ماه قبل، بر روی عدد 18.75 جای گرفت. چراکه 
میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از46 درصد کاهش یافت 

و به پایین ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.
از ســوی دیگر به دلیل تعطیلی بســیاری از مشــاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان 
سفارشــات جدید 33درصد کاهش داشــت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت 
مواد اولیه در اقالمی نظیر آهن و فوالد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود 21 
درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی 
از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کار های معوق و ناتمام بیش از 

26 درصد افزایش یافت.
قیمت محصوالت و خدمات این حوزه نســبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. به دلیل 
کاهش تقاضا، میــزان فروش بیش از 60 درصد کاهش یافت. بــا توجه به کاهش حجم فعالیت ها و 
تعطیل بودن اکثر مشاغل ســاختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی 35 درصد کمتر شد. میزان 
صادرات کاال ها و خدمات این بخش که در ماه های قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه 16 درصد 
کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، 
افزایش قیمت تمام شــده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصوالت خارجی و افزایش اعمال 

تحریم ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت های تجاری شده است.
با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعاالن ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق 
تدریجی کســب و کارها، فعاالن این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به 

فروردین، ابراز امیدواری کردند.
این بررسی آماری نشــان داد، بیشترین مشکالت موجود هم اکنون تاثیرات منفی شیوع کرونا بر 
فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکالت می توان غیر قابل پیش بینی 
بودن اقتصاد، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص 
کاال های وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد 
مشــکل در تحویل قرارداد های قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان 
بویژه در قرارداد های عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکالت داخلی فضای کسب و کار 

در بخش ساختمان هستند.

کاهش ۴۶ درصدی ساخت و ساز  مسکن در فروردین ماه
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کووید 19 کدام کسب وکارها را از نفس خواهد 
انداخت؟
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کووید 19 کدام کسب وکارها را از نفس خواهد 
انداخت؟
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با شیوع ویروس کرونا، کسب وکارهای آنالین 
قدرت بیشتری گرفتند. قدرت بیشتر، مسوولیت 
بیشــتر را هم به همراه دارد. یکــی از غول های 
تجارت الکترونیک در دنیا، شرکت آمازون است. 
زمانی که ویــروس کرونا مردم را مجبور کرد در 
خانه هایشــان بمانند و بسیاری از کسب وکارها 
مجبور شــدند فعالیت هایشان را متوقف کنند، 
شــرکت آمازون مزایای تجاری قابل توجهی را 

به دست آورد.
آمازون یکی از معدود شــرکت های موجود 
در شــاخص 500 شــرکت برتر S&P بوده که 
طی سه  ماه اول ســال 2020، قیمت سهامش 
افزایش یافت. در واقــع زمانی که ویروس کرونا 
دنیا را متوقف کرد و بازارهای ســهام ســقوط 
کردنــد، آمازون از جمله شــرکت هایی بود که 
صورت های مالی اش بهبود پیدا کرد. بر اساس 
Jef� »یک تحقیق انجام شــده از سوی موسسه 
feries«، میان شــرکت های خرده فروش حوزه 
تجارت الکترونیک که در وال استریت هستند، 
آمازون تنها شــرکتی بود که مصرف کنندگان 
در دوران کرونا، بیشــتر از دوران قبل از کرونا، از 
آن خرید کرده اند. افزایش تقاضا برای استفاده از 
خدمات آمازون باعث شد در زمانی که بسیاری 
از کســب وکارها نیروی کار خود را خانه نشین 
کردند، این شرکت 175 هزار نفر به نیروی کار 
خود اضافه کرد )آمازون در حال حاضر نزدیک 

به 800 هزار کارمند در سراسر دنیا دارد(.
البته افزایش نیروی کار، هزینه های عملیاتی 
آمــازون را به طــور قابل توجهــی افزایش داد. 
آمازون در حالی 175 هزار نفر به نیروی کار خود 

اضافه کرد که کل نیروی کار فیس بوک نصف این عدد اســت. طی سه ماه اول سال 2020، قیمت هر 
سهم شرکت آمازون شش درصد افزایش یافت. تا ماه می ســال 2020، قیمت هر سهم آمازون 11 
درصد افزایش یافت )نســبت به ابتدای سال( و این در حالی است که شاخص S&P 15 درصد سقوط 
کرده است. آمازون در حالی نیروی کارش را افزایش داد که دستمزدهای ساعتی آنها را نیز زیادتر کرد. 

تا جایی که دستمزد ساعتی کارگران انبار کاال و تحویل این شرکت، دو برابر شد.
همه اینها نشان می دهد که کســب وکارهای آنالین چگونه در یک جهان کرونازده، قادر بوده اند 
عملکرد بهتری را نسبت به کسب وکارهای غیرآنالین از خود نشان دهند که دلیل آن هم بسیار واضح 
اســت. البته همان طور که گفته شد، قدرت بیشتر مسوولیت های بیشتری را هم به همراه دارد. برای 
مثال شــرکت آمازون مزایای مختلفی را در دوران کرونا برای نیروی کارش در نظر گرفت. برای مثال 
این شرکت به نیروی کار خود اجازه داد که به طور نامحدود، به مرخصی بدون حقوق بروند. در واقع در 
شرایطی که با کمبود نیروی کار مواجه بود و روزانه هزاران نفر را استخدام می کرد، اما به نیروی کارش 
این اجازه را داد که اگر از کرونا ترســیده اند و فکر می کنند به هیچ عنوان نباید سر کار حاضر شوند، به 
صورت نامحدود و بدون اینکه ترس از دست دادن کارشان را داشته باشند، به مرخصی )البته مرخصی 
بدون حقوق( بروند. همچنین آمازون برای آن دسته از نیروی کارش که نتیجه آزمایش کرونای آنها 
مثبت اعالم می شد یا در قرنطینه بودند، دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفت. این کاری است که 
در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت های خصوصی هرگز آن را انجام نداده اند و انجام هم نخواهند داد. 
شرکت آمازون اعالم کرده که بیش از نیم میلیارد دالر به هزینه هایش )هزینه هایی که برای رفاه نیروی 
کارش در دوران کرونا در نظر گرفته( افزوده شده است. مسوولیت اجتماعی نیم میلیارددالری آمازون 
چیزی نیست که بشود به سادگی از کنار آن گذشت. البته نیروی کار آمازون به رغم همه تالش های 
شرکت، اعتراضاتی را برای وادار کردن آمازون به حفاظت بیشتر از نیروی کارش ترتیب دادند. حدود 
10 نفــر از نیروی کار آمازون به CNBC گفته بودند که این شــرکت باید آنها را به مرخصی با حقوق 
بفرستد. همان طور که گفته شد کارگران آمازون در حالی چنین خواسته هایی داشتند که شرکت با 
افزایش تقاضای قابل توجه روبه رو شده بود. در حالی که تقاضا برای خدمات آمازون روزبه روز به خاطر 
شــیوع کرونا افزایش یافت و مردم بیشتر از قبل ترجیح دادند یا مجبور شدند که به طور آنالین خرید 
کنند، این شــرکت اعالم کرد که با محدودیت هایی روبه رو است و حتی در موارد زیادی به خریداران 
گفت که امکان ارسال کاال وجود ندارد. این موضوع اگرچه شاید مصرف کنندگان را خیلی خوشحال 
نکرده باشد اما حداقل نشان می دهد که آمازون تا آنجا که می توانسته به سالمت نیروی کارش متعهد 
بوده است. چراکه می توانســت کارگرانش را مجبور به تحویل بسته ها کند. البته که قوانین موجود 
در ایاالت متحده این اجازه را به کســب وکارها نمی دهد که هر طوری که خواستند با نیروی کارشان 
برخورد کنند اما با همه اینها نمی توان گفت که آمازون فقط از ترس قوانین در موارد زیادی تحویل کاال 

فرصتی برای تجارت الکترونیک
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را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است. بلکه در 
عوض می توان گفت که این شرکت تا حد زیادی 
به تعهداتــش در حوزه مســوولیت اجتماعی 

شرکتی پایبند بوده است.
در آخریــن روز مــاه آوریل ســال 2020، 
جف بزوس، موسس شــرکت آمازون گفت که 
»خدمتی که ما ارائه می کنیــم هیچ گاه تا این 
اندازه مهم نبــوده اســت«. او در جریان اعالم 
آخرین نتایج صورت های مالی شرکت آمازون 
اعالم کرد این غول حوزه تجارت الکترونیک، در 
فصل اول سال 2020 معادل 5/ 75 میلیارد دالر 
درآمد داشــته که این رقم نسبت به سه  ماه اول 
سال قبل، 26 درصد باالتر است. اما این افزایش 
درآمد به تنهایی نشــان نمی دهد که آمازون در 
حال حاضر در چه وضعیتی قــرار دارد. چراکه 
بزوس اعالم کرد سود شــرکتش زودتر از آنچه 
انتظار داشــت کاهش یافته است. اینکه درآمد 
آمازون نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد 
افزایش داشــته اما ســود رو به کاهش گذاشته 
است، نشان می دهد که هزینه های آمازون چقدر 
رو به رشــد بوده است و همان طور که گفته شد 
بخش قابل توجهی از این هزینه ها برای حمایت 
از نیروی کار و پایبند ماندن به مســوولیت های 
اجتماعی شرکتی بوده است. جف بزوس گفت 
هزینه های مرتبط با پاندمی کرونا همه سودی 
را که آمازون طی فصل اول ســال 2020 کسب 
کرده بــود، قورت داده و می دهــد و البته اعالم 
کرد که همه اینها طبق اســتراتژی بوده است. 
او می گوید: »اگر شــما سهامدار شرکت آمازون 
هستید، باید بدانید که ما کوچک فکر نمی کنیم. 
تحت شرایط عادی، در فصل دوم سال 2020، 
ما انتظار داشتیم که بیش از چهار میلیارد دالر 
سود عملیاتی داشته باشیم. اما االن شرایط عادی 
نیســت. در عوض ما انتظار داریم که تمام این 
چهار میلیارد دالر و حتی بیشــتر از آن را صرف 
هزینه های مربوط به پاندمی کرونا کنیم. چراکه 
می خواهیم هم محصوالت را به مشــتریانمان 
برســانیم و هم نیروی کارمان را ســالمت نگه 
داریم.« اینکه جف بزوس با چنین جسارتی در 
مورد هزینه کردن این مبالغ برای انجام تعهدات 
شرکتش هم به مصرف کنندگان و هم به نیروی 
کارش حرف می زند، بســیار قابل تامل اســت. 
عالوه بر همه اینها، سایت آمازون در یک بخش 
جداگانه با بیان جزئیات اعالم کرده که پاسخش 

به پاندمی کرونا چگونه است.

CSR و عملکرد مالی
اما چرا آمازون چنین رفتاری را از خود نشان 
داده اســت؟ در ابتدای شــیوع کرونا در ایاالت 
متحده، این شرکت بیش از 500 هزار پیشنهاد 

فروش را از بازار حذف کرد به این خاطر که قیمت های فروش از نظر آمازون بســیار باال بود. همچنین 
امکان فعالیت هزاران فروشنده آمازون که به خاطر کمبود کاالهای ضروری قیمت های بسیار باالیی 
را برای فروش گذاشته بودند به حالت تعلیق درآمد. مردم هنگام تصمیم گیری، نه تنها این موضوع را 
به حساب می آورند که چه چیزی برایشان سودمند است، بلکه ایده هایی نیز در مورد اینکه چه چیزی 
منصفانه است دارند و می توانند رفاه دیگران را هم از سمت مثبت )از طریق همکاری و همبستگی( و 
هم از جهت منفی )از طریق حسادت و بدخواهی( مدنظر قرار دهند. مجموعه عظیمی از آزمایش هایی 
که از ســوی ریچارد تیلر و دیگر اقتصاددانان رفتاری انجام شده اســت نشان داده اند که تصوری که 
افراد از مفهوم انصاف دارند، نقشــی اساسی در تصمیم گیری های آنها ایفا می کند. مردم آماده اند که 
از منفعت مادی خود، برای چیزی که آن را توزیع عدالت می دانند، چشم پوشی کنند. آنها همچنین 
آماده اند که به هزینه شخصی خود، افرادی را که قواعد اساسی انصاف را دور می زنند، مجازات کنند و 
این تمایل برای هزینه دادن این چنینی، نه فقط در زمانی که خودشان تحت تاثیر بی انصافی هستند، 
بلکه زمانی که دیگران مورد بی انصافی و بی عدالتی قرار گرفته اند نیز رخ می دهد. ممکن است گفته 
شود نتایج حاصل از آزمایش های تیلر را نمی توان به زندگی واقعی تعمیم داد. اما یافتن مثال هایی در 
مورد اینکه افراد انصاف را در نظر می گیرند در زندگی روزمره بســیار ساده است. برای مثال یک باران 
ناخواسته می تواند تقاضا برای چتر را افزایش دهد، اما اگر مغازه دار با توجه به افزایش تقاضا قیمت چتر 
را افزایش دهد، بسیاری از مشتریان این گونه برداشت می کنند که مغازه دار حریص است و به صورت 
منفی واکنش نشان می دهند. شرکت هایی که از قواعد انصاف تخطی می کنند، ممکن است از طریق 
بایکوت های مشتریانشان مجازات شوند و ترس از این مجازات باعث می شود در شرایطی که می توانند 

با توجه به قانون عرضه و تقاضا قیمت ها را افزایش دهند، این کار را نکنند.
یکی از موضوعاتی که همواره در بررسی مسوولیت اجتماعی شرکتی رخ می نماید این پرسش است 
که آیا یک رابطه نمایان میان این مفهوم و عملکرد مالی شرکت وجود دارد یا خیر. بدبختانه، تالش برای 
اندازه گیری این رابطه همواره با مشکالت اندازه گیری روبه رو بوده است. معیار عملکردی مناسب برای 
اندازه گیری عملکرد مالی و مسوولیت اجتماعی مورد مناقشه است. افزون بر این، سنجش مسوولیت 
اجتماعی دشوار است. ســال ها مطالعه پیرامون رابطه میان مســوولیت اجتماعی و عملکرد مالی 
شرکت ها نتایج مختلفی را داشته است. در یک فراتحلیل جامع که 30 سال پژوهش در خصوص این 
رابطه را مرور کرده است، اورلینتزکی، اشمیت و راینز این نتیجه را می گیرند که عملکرد مالی و عملکرد 
اجتماعی ســازمان ها رابطه مثبتی با هم دارند. در فهم این پژوهش و نتایج آن مهم است که بدانیم 

حداقل سه دیدگاه، فرضیه یا نگرش مختلف بر این بحث ها و پژوهش ها حاکم بوده است.
شاید مشهورترین دیدگاه این باور است که شرکت هایی که از نظر مالی مسوول اند از نظر مالی هم 
ســودآورترند. برای طرفداران مفهوم عملکرد اجتماعی روشن است که چرا دوست دارند فکر کنند 
عملکرد اجتماعــی برانگیزاننده ای برای عملکرد مالی اســت و در نهایت منجر به بهبود وجهه یک 
سازمان می شود. اگر می شد نشان داد که شــرکت های اجتماع مسوول عموماً از نظر مالی موفق تر 
هستند و وجهه بهتری دارند، این امر به شدت مسوولیت اجتماعی شرکتی را حتی در نظر منتقدان 
تقویت می کرد. این دیدگاه به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بسیاری از مطالعاتی 
که به دنبال نشان دادن این رابطه بوده اند یا از نظر روش مشکل داشته یا از نظر جامعیت. با این حال، 
برخی مطالعات ادعا کرده اند که این پیوند را به صورت موفق ایجاد کرده اند. دیدگاه دیگری که چندان 
مورد مطالعه قرار نگرفته است بیان می کند که عملکرد مالی یک شرکت تجاری برانگیزاننده عملکرد 
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اجتماعی آن است. این دیدگاه تا حدی مبتنی 
بر این ایده اســت که مسوولیت اجتماعی، یک 
مفهوم مناســب در »هوای خوب« است؛ یعنی 
وقتی شرایط خوب است و شرکت ها از نظر مالی 
موفق هستند، ما شاهد عملکرد اجتماعی بهتری 
از آنها هستیم. پرستون و اُبانون در مطالعه خود 
قوی ترین شــواهد را در این خصوص یافتند که 
عملکرد مالی، یا مقدم بر عملکرد اجتماعی است 
یا اینکه همزمان با آن ارتقا می یابد. این شواهد 
از این دیدگاه پشتیبانی می کند که همبستگی 
عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی بهترین نمود 
خــود را در هم افزایی مثبت یــا »تامین منابع 
مالی« می یابد. دیدگاه سوم بیان می کند که یک 
رابطه تعاملی میان عملکرد اجتماعی، عملکرد 
مالی و وجهه ســازمان ها وجــود دارد. در این 
دیدگاه این سه عامل بر هم تاثیر می گذارند و از 
آنجا که رابطه متقابلی با هم دارند، تعیین اینکه 
کدام یک از آنها برانگیزاننده فرآیند است آسان 
نیست. صرف نظر از رویکردی که اتخاذ می شود، 
 CSR هر کدام از این رویکردها از نقش چشمگیر
حمایت می کنند و انتظار می رود پژوهشگران تا 
سال ها این دیدگاه ها را مورد پژوهش قرار دهند.

گروه های منفعت ویژه، رسانه ها و دانشگاهیان 
تنها افرادی نیســتند که به عملکرد اجتماعی 
کســب وکار عالقه مندند؛ بلکه سرمایه گذاران 
نیز به این امر عالقه دارند. جنبش مســوولیت 
اجتماعی یا ســرمایه گذاری اخالقــی در دهه 
1970 بروز یافت و از آن پس رشد و تکامل یافت. 
در اوایل دهه 2000 سرمایه گذاری اجتماعی به 
شکل یک رویکرد جامع سرمایه گذاری درآمد و 
بلوغ یافت و با مسائل مربوط به مسائل اجتماعی 
و محیطی و فعالیت ذی نفعان و سرمایه گذاری 
جامعه کامل شد. پیشینه ســرمایه گذاری در 
مســوولیت اجتماعی را می توان در اوایل قرن 
بیستم جست. زمانی که کلیسا از خرید کاالهای 
»حرام« خودداری کرد و تعریف کاالی حرام را 
به تنباکو، الکل و قمار گســترش داد. طی دوره 
جنگ ویتنام در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 
دانشگاه ها، شهرداری ها و بنیادها سهام مربوط 
به شــرکت هایی را که در آفریقای جنوبی علیه 
آپارتایــد تظاهرات کرده بودنــد، فروختند. در 
دهه 1990 سرمایه گذاری مبتنی بر مسوولیت 
اجتماعی موجودیت مجزا یافت. در دهه 2000 
ســرمایه گذاری اجتماعی به صورت یک بخش 

رسمی از سرمایه گذاری ها درآمد.

سرمایه گذاری های اجتماع آگاه همچنان رشد 
یافتند؛ اما مدیران یا صندوق های اجتماع آگاه 
تنها از معیارهای مربوط به مسوولیت اجتماعی و 
اخالقی برای تعیین شرکت هایی که باید بر روی 

آنها سرمایه گذاری کنند استفاده نمی کردند؛ بلکه پیش از هر چیز سالمت مالی سازمان را مورد بررسی 
قرار می دادند. افزون بر این، شمار فزاینده ای از کارگزاران، برنامه ریزان مالی و مدیران سبد اوراق بهادار 
در دســترس بودند تا به مردم در ارزیابی سرمایه گذاری ها برای تاثیرگذاری بیشتر اجتماعی کمک 
کنند. مفهوم غربال اجتماعی محور جنبش سرمایه گذاری اجتماع آگاه است. سرمایه گذارانی که در 
جست وجوی سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند که مسوولیت اجتماعی خوبی دارند می خواهند 
شرکت هایی را که از نظر اجتماعی غیرمسوول می دانند از فهرست خارج کنند. بنابراین، رصد غربال 
اجتماعی هم به صورت مثبت وجود دارد و هم به صورت منفی. برخی از مصادیق رصد منفی اجتماعی 
در آمریکا شامل دوری از سرمایه گذاری در شرکت های دخانیاتی و قمارخانه ها، شرکت های دفاعی و 
تسلیحاتی و شرکت هایی که در آفریقای جنوبی فعالیت می کردند است. اما در سال 1994 با فروپاشی 
سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی این معیار زدوده شد. انجام غربال های مثبت اجتماعی دشوارتر و 
چالش برانگیزتر است؛ زیرا این غربال ها نیازمند آن هستند که سرمایه گذار بالقوه در خصوص میزان 
عملکرد اجتماعی شرکت ها داوری کند و سطح پذیرفتنی آن را تعیین کند. معیارهایی که به عنوان 
غربال های مثبت و منفی مورد استفاده قرار می گیرند شامل معیارهایی همچون پیشینه سازمان در 
مواردی همچون فرصت برابر استخدام، اقدامات مثبت در پایداری محیطی، رفتار درخور با کارکنان، 

شهروندی اجتماعی )در تعریف کلی خود( و رفتار مناسب با حیوانات است.
تجربه »پکس ورلد فاندز« که یک سرمایه گذار اجتماع مسوول است نشان می دهد که چقدر غربال 
اجتماعی می تواند دشوار باشد. وقتی استارباکس یک نوشیدنی با طعم قهوه را با همکاری »جیم بین 
بوربون« به بازار معرفی کرد، پکس ورلد فاندز چاره ای به جز فروش سهام 23 میلیون دالری خود در 
استارباکس ندید؛ هرچند تا مدت ها اعتقاد داشــت استارباکس پیشینه خوبی در زمینه مسوولیت 
اجتماعی دارد. پکس ورلد فاندز خود را از سهام استارباکس محروم کرد؛ اما در سال 2006 سهامداران 
این شرکت نتیجه گرفتند که باید سیاست خود را مبنی بر مخالفت با الکل و قمار، کمی تعدیل کنند. 
آنها دستورالعمل های انعطاف پذیرتری برای آینده پیشنهاد کردند که به موجب آنها، پکس ورلد فاندز 
غربال های مثبت اجتماعی و مسائلی همچون پیشینه شرکت ها در حاکمیت شرکتی، تغییر آب و هوا 
و سایر مسائل اجتماعی را محور ارزیابی های خود برای سرمایه گذاری قرار می داد. البته به این نکته نیز 
باید اشاره کنیم که هیچ شواهد روشن و منسجمی وجود ندارد که صندوق های اجتماع آگاه نسبت به 
صندوق هایی که غربال اجتماعی را به دقت انجام نمی دهند بازگشت سرمایه ای برابر یا بیشتر داشته 
باشند. بنابراین، صندوق های اجتماع آگاه عمدتاً به وسیله سرمایه گذارانی ارزشمندتر تلقی می شوند 
که واقعاً در خصوص شهروندی سازمانی دغدغه دارند و تمایل دارند که پول خود را به خاطر آن به خطر 
بیندازند. یکی از مطالعات در این زمینه نشان داد که مجازاتی برای بهبود عملکرد اجتماعی شرکتی از 
جهت مالکیت نهادی وجود ندارد و پایبندی باال به مسوولیت های اجتماعی شرکتی در واقع منجر به 

افزایش تعداد سرمایه گذاران نهادی می شود که یک سهام خاص را خریداری می کنند. 
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ارز دیجیتــال امروزه بــه حالت های 
مختلفی در اینترنــت وجود دارد و خرید 
و فروش می شود و به راحتی و با شناختی 
مناســب از آن می توانید به کسب درآمد 
اینترنتی بپردازید که در این مقاله به طور 

کامل درباره ی آن صحبت می کنیم.

ارز دیجیتال چیست؟
تقریبا روزی نیســت که در مــورد تغییرات 
ارزهای دیجیتال یک خبری منتشــر نشود و 
حتی این روزها بازار خریــد و فروش  آن مانند 
ارزهای غیر دیجیتال و طال بســیار داغ است. به 
طور خالصه می توان ارز دیجیتال را یک سیستم 
مالی رمزنگاری شده ی فوق پیشرفته دانست که 
اســاس کار آن بر مبنای تکنولوژی بالک چین 
است. شخصی به نام ساتوشــی ناکاموتو برای 
اولین بار ارز دیجیتال را با اســتفاده از سیستم 
بالک چین که خود راه انــدازی کرده بود، ابداع 
کرد. او با ابتکارهای متعددی که در طول چندین 
ســال برنامه نویســی برای این پروژه به دست 
آورده بود، توانســت ساختار بی نقصی را بوجود 
آورد که مراودات مالی بین المللی را تحت تاثیر 
قرار دهد. اگر این سوال در ذهن شما وجود دارد 
که ارز دیجیتال چیست یا چطور می توان از این 
سیستم در ایران کسب درآمد کرد، خواندن این 

مقاله را از دست ندهید.

داستان پر رمز و راز ارز دیجیتال از کجا شروع 
شد؟

هویت اصلی تولیدکننــده ارزهای دیجیتال 
هنوز برای هیچ کســی روشن نشده است یا اگر 
بخواهیم واضح تر بگوییم تا به حال کســی او را 
ندیده است! او خود را »ساتوشی ناکاموتو« و اهل 

ژاپن معرفی کرده اما هرگز چنین هویتی تایید نشده است. در متون مختلفی که او به زبان انگلیسی 
منتشــر کرده، ادبیات قدرتمند و اصطالحاتی از زبان انگلیسی بریتانیایی در متن هایش به کار برده 
است. به همین دلیل این گمان در ذهن افراد بوجود آمده که او اصالتاً ژاپنی نبوده و شاید اهل انگلستان 

باشد. همچنین شواهدی وجود دارد که می گویند او حتی ساکن انگلستان است.
در اکتبر 2008 مقاله ای توســط ناکاموتو در مورد ماهیت ارز دیجیتال در یک ســرویس ایمیل 
رمزنگاری شــده برای اولین بار منتشــر گردید. عنوان مقاله چنین بود: » بیت کوین: یک سیستم 
الکترونیکی نقدی همتا به همتا«. اولین نرم افزار بیت کوین در ژانویه 2009 توسط خود ناکاموتو عرضه 
شد. او مدعی شده بود که شروع توسعه این سیستم را از سال 2007 شروع کرده است. هدف او از خلق 
چنین سیستمی، ساختن چیزی بود که قبل از آن افراد بســیاری برای تولیدش قدم برداشته اما با 

شکست روبه رو شده بودند. طبق گفته خود ناکاموتو در ژانویه 2009:
استفاده از سیستم همتا به همتا یا PEER�TO�PEER برای جلوگیری از خرج کردن چندباره بیت 

کوین است. این سیستم کاماًل غیرمتمرکز بوده که هیچگونه سرور یا قدرت مرکزی ای ندارد.

ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟
برای فهم چگونگی کارکرد شبکه ی ارزهای دیجیتال یک شبکه ی پرداخت را در نظر بگیرید. این 
شبکه شامل یک سری حساب، توازن بین این حساب ها و نقل و انتقاالت است. چالشی که هر شبکه 
پرداخت با آن مواجه است، حل این مسئله است که چگونه از »هزینه های دوگانه یا دوبار خرج کردن 
double-spending « جلوگیری کند. شخصی را در نظر بگیرید که یک میلیون تومان در حساب خود 
دارد. او از این مبلغ بارها استفاده کرده و 100 خرید اینترنتی انجام می دهد. اگر ارزش هر خرید او یک 
میلیون تومان باشد و سیستم این مسئله را تشخیص ندهد نتیجه چه می شود؟ دوبار خرج کردن، که 
البته در این مثال شخص مورد نظر 100 بار خرج کرده است. یعنی با یک میلیون تومان، صد میلیون 

تومان خرید انجام داده است.

تراکنش های مربوط به ارز دیجیتال چگونه انجام می شود؟
شــبکه های پرداخت از یک سرور مرکزی اســتفاده می کنند که تاریخچه تمام تراکنش ها را در 
حافظه داشته و توازن بین حساب ها را حفظ می کند. در یک شبکه غیرمتمرکز )شبیه آنچه در ارزهای 
دیجیتال شاهد هستیم( هیچ ســرور مرکزی ای در کار نیست. در این شبکه ها هر جزء از شبکه این 
وظیفه را برعهده دارد بدین شــکل که هر جزء باید دارای لیستی از تمام نقل و انتقاالت قبلی باشد تا 

بررسی کند انتقاالتی که در آینده رخ می دهند، صحیح هستند یا تالشی برای دوبار خرج کردن.
اگر یکی از این اجزاء تنها صحت یک معامله را تایید نکند، کل زنجیره فرو خواهد ریخت. پس سوالی 
که مطرح می شود این است که چگونه تمام اجزای این شبکه بر سر یک لیست به توافق می رسند؟ یا 
بهتر بگوییم، به یک اجماع کلی می رسند. در این حالت بازهم نیازمند یک سرور مرکزی برای تایید 
این لیست ها هستیم. اینجا بود که ساتوشی ناکاموتو وارد بازی شد و چیزی را که سال ها محققین و 

ارز دیجیتال چیست؟
 چه آینده ای در انتظار آن است؟
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برنامه نویس های این حــوزه به دنبال آن بودند 
عرضه کرد. وی راه حلی ارائه داد تا این سیستم 
بوســیله ی آن از وجود هرگونه ســرور مرکزی 
بی نیاز گردد. برای چند لحظه تمام سروصداها و 
اصطالحات پیچیده پیرامون ارزهای دیجیتال را 
کنار بگذارید تا با یک مفهوم جدیدتر آشنا شوید. 

در ساده ترین تعریف ممکن:
شــبکه پرداخت چیزی جز یک پایگاه داده 
)Database( که تمامی اطالعات حساب ها و نقل 

و انتقاالت را در داخل خود دارند، نیست.
حاال طبق این تعریف می تــوان همه چیز را 
ساده تر کرد. واحد پولی، یک داده ورودی به یک 
پایگاه داده بسیار بزرگ است. تمامی حساب ها، 
اطالعات صاحبان حساب و هرگونه اطالعاتی در 
این زمینه ، همگی داده هایی هستند که به این 
پایگاه داده وارد می کنیم. پس برای اینکه به یک 
تعریف دقیق تر از ارز دیجیتال برسیم می توان 
گفت: ارز دیجیتال یک بســتر تبادل برمبنای 
اینترنت اســت که از توابع رمزنگاری شده برای 

انجام تبادالت مالی استفاده می کند.
ارزهای دیجیتــال از تکنولوژی بالک چین 
)Blockchain( بــرای شــفافیت، غیرمتمرکز 
بودن و نفوذناپذیری اســتفاده می کنند. حتما 
سوال جدیدی در ذهن شــما پیرامون اینکه » 
تکنولوژی بالک چین چیست؟ « شکل گرفته 
اســت. در حد یک توضیح بســیار خالصه باید 
 Block بگویم که بالک چین متشکل از دو کلمه
به معنای قطعه  و Chain  به معنای زنجیر است. 
یعنــی قطعاتی که مانند زنجیــر به هم متصل 
شده اند. این تعریف را به خاطر بسپارید؛ چون در 

قسمت های بعدی با آن کار داریم.

صحت معامالت ارز دیجیتال چگونه تایید می شود؟
بگذارید شما را بیشتر با اصول حاکم بر پایگاه داده ارزهای دیجیتال آشنا کنیم. همانطور که پیش تر 
گفتیم، شبکه یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین، متشکل از شبکه ای از اجزای کوچکتر است که هر 
جزء این شــبکه تاریخچه ای از تمام نقل و انتقاالت و در نتیجه، توازن کل شبکه را در خود دارد. البته 
ناکاموتو در بالک چین سیســتمی را طراحی کرد که نتوان صحت اطالعات آن را زیر ســوال برد و از 

تکنولوژی های مختلفی استفاده کرده است که خارج از بحث امروز ماست.

) peer to peer ( تکنولوژی همتا به همتا
نقل و انتقال در حقیقت یک فایل است که می گوید: »اشکان n بیت کوین به محمد داده است«. این 
فایل توســط یک کلید خصوصی که متعلق به پیام است امضا شده. هر فردی در شبکه این کلید را به 
شکل منحصر بفرد داراست که دارای رمزنگاری  است. این فایل بعد از امضا شدن توسط کلیِد اشکان، 
در کل شبکه منتشر می شود. این انتشار بوسیله انتقال از هر جزء به جزء دیگر شبکه انجام می گردد. 

این مسئله همان اساس تکنولوژی همتا به همتا  است که پیشتر وعدٔه توضیحش را به شما داده بودم.

سالم بودن اطالعات یک اصل مهم در سیستم بالک چین
به محض انجام یک نقل و انتقال، تمامی اعضای شــبکه از وجود آن آگاه می شوند اما فقط در زمان 
محدودی بعد از آن، صحت این نقل و انتقال تایید می گردد. در حقیقت می توان گفت که تایید صحت 
یک نقل و انتقال، وجه حیاتی ارزهای دیجیتال است. به بیان بهتر باید بگوییم: تایید صحت انتقاالت، 
اساس ارزهای دیجیتال هستند. مادامی که یک انتقال تایید نشده است، می توان آن را بازگرداند اما 
به محض اینکه این انتقال تایید شد، دیگر به هیچ عنوان قابل بازگشت نیست. این انتقال به یک سابقه 

ثابت و همیشگی در تاریخچه تمام نقل و انتقاالت تبدیل می شود که همان ماهیت بالک چین است.

برون سپاری چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟
این همان جایی است که یک معدن چی یا ماینر وارد کار می شود. تنها ماینرها هستند که می توانند 
این انتقاالت را تایید کنند. حتماً می پرســید چگونه؟ خیلی ساده اســت. ماینر بوسیله رایانه خود و 
برنامه ای که روی آن نصب است، دو ســمت این معامله یا نقل و انتقال را بررسی می کند. در صورت 
صحیح بودن انتقال، برآن مهر تایید می زند؛ اینجا جایی است که کل شبکه از وجود این انتقال باخبر 
می شوند. حال این انتقال جزئی از بالکچین شده است. به نظر شما ماینرها کار مهمی انجام نمی دهند؟ 
گفتیم تایید انتقاالت اساس یک ارز دیجیتال است. چه کسی این تایید را انجام می دهد؟ ماینر! پس 

ماینر اساِس اساس ارزهای دیجیتال است.
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ماینر چگونه پول در می آورد؟
به ازای هــر بار تایید معامــالت، جایزه ای از 
همان ارز دیجیتــال دریافــت می کنید. پس 
هرچقــدر رایانه بیشــتری برای تاییــد تعداد 
بیشتری از معامالت داشــته باشید، سریعتر و 
بیشتر پول دریافت خواهید کرد. جالب نیست؟ 
این هم یکی از راه های ساده برای کسب درآمد از 
اینترنت است. از آنجایی که گفتم کار یک ماینر 
ارز دیجیتال اســت، به نظرم بهتر است در مورد 

این مسئله بیشتر باهم گفت و گو کنیم.

معدنچی یا ماینر به چه کسی می گویند و چه 
کاری انجام می دهد؟

طبق آنچه در قسمت قبل گفتیم، هرکسی 
می تواند یک ماینر باشد. از آنجایی که ما با یک 
شبکه غیرمتمرکز روبه رو هستیم، ارز دیجیتال 
نیازمند ســاختاری اســت که از هرگونه سوء 
اســتفاده جلوگیری کند. تصور کنید شخصی 
هزاران جزء در این شــبکه قرار دهــد و نقل و 
انتقاالت جعلی درست کند؛ و بدتر اینکه خودش 
نیز تمام آن ها را تایید کنــد! اتفاقی که خواهد 
افتاد این است که کل شــبکه از هم فروخواهد 

پاشید.
اینجا بود که بازهم ابداعات ناکاموتو بزرگ به 
داد ما رسید. یادتان می آید یک توضیح کوتاه در 
مورد بالکچین یا »قطعات به هم متصل شده« 
دادم؟ هر ماینر باید قطعه ای به این زنجیر اضافه 
 Hash کند. این کار بوســیله چیزی به نام هش
انجام می شــود. هش خود محصولی از یک تابع 
رمز نگاری شــده اســت. این قاعده را ناکاموتو 
پایه گذاری کرد که هر ماینر بخشی از عملکرد 
رایانه خود را صرف پیدا کردن هش کند. به این 
مسئله، اثبات کار Proof�of�Work گفته می شود 
 SHA که در بیت کوین این کار بر اساس الگوریتم

256 است.

نیازی نیست بدانید این الگوریتم چیست اما باید بدانید که اساس آن یک پازل رمزنگاری شده است 
که ماینرها برای حل آن باهم رقابت می کنند. بعد از پیداکردن راه حل، این الگوریتم است که یک ماینر 
می تواند یک قطعه به زنجیره قطعات بالکچین اضافه کند و اینجاســت که برای انجام اینکار و تایید 
معامالت بوسیله آن، ماینر لیاقت دریافت یک جایزه را دارد. این جایزه بسته محاسباتی که انجام شده 
است، مقداری از یک ارز دیجیتال است. مثال برای یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین، این جایزه بخشی 

کوچکی از یک واحد کامل است و این تنها راه حل برای تولید بیت کوین است.
بیت کوین تنها زمانی تولید می شــود که ماینرها پازل های رمزنگاری شده را حل کنند. بنابریان 
زمانی که پیچیدگی این پازل ها بیشتر شود، به رایانه های بیشتر و قوی تری برای حل آن ها نیاز است. 
همچنین مقداری ثابتی از بیت کوین )یا هر ارز دیجیتالی دیگری در آن شبکه( در طول یک بازه زمانی 
ثابت به ماینر داده خواهد شد. این بخشی از همان اجماع کلی در شبکه ارز دیجیتال است که به هیچ 

عنوان قابل شکستن نیست.

انواع ارزهای دیجیتال در دنیا
تاکنون انواع گوناگونی از ارزهای دیجیتال بر مبنای همان اصول و قواعدی که ساتوشــی ناکاموتو 

معرفی کرده است پدید آمده اند. مهم ترین آن ها عبارتند از:
- بیت کوین

- اتریوم
- ریپل

- الیت کوین
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کل تجــارت کاالیی هند با کشــور ایران 
طــی ســال 19 - 2018 تقریبــاً برابر با 17 

میلیارددالر بوده که 13.5 میلیارددالر از آن
مربوط به صــادرات ایران بــه هند و 3.5 
میلیارد دالر از آن مربــوط به واردات ایران از 
هند بوده اســت. طی هشت ماهه سال2019 
کل تجارت کاالیی ایران با هند برابر با 3.53 
میلیارددالر اعالم شده که 1.29 میلیارددالر 
از آن مربوط به صادرات ایران به هند و 2.24 
میلیــارددالر از آن مربوط به صادرات هند به 
ایران اســت. تراز تجاری ایــران با هند که در 
ســال 2018-19 با مازاد 10 میلیارددالری 
همراه بود طی هشــت ماهه 2019 تبدیل به 
کسری و برابر با منفی 946 میلیون دالر شده 
است. علت اصلی افت شدید تراز تجاری ایران 
با هند ناشــی از کاهش قابــل توجه صادرات 
نفتی ایران به این کشــور بوده که طی هشت 
ماهه 2019 بــه حــدود 995 میلیون دالر 
کاهش یافته اســت. در این گزارش وضعیت 
تجارت کاالیی ایران و هند طی دو بازه زمانی 
ســال 19 - 2018 (آوریل 2018 الی مارس 
2019 ) و هشــت ماهــه 2019 (آوریل الی 
نوامبر 2019 ) مورد بررسی قرار گرفته است.

شریک مهم تجاری
سال مالی هند از ابتدای ماه آوریل هر سال 
شروع و در 31 مارس ســال بعد، خاتمه می 
یابد. در این گــزارش وضعیت تجارت کاالیی 

هند و ایران بر اســاس آمارهای ارائه شده توســط مرکز آمار هند و برای دو بازه زمانی سال 19 
- 2018 (دوازده ماهــه آوریل 2018 الی مارس 2019 ) و هشــت ماهه 209 (آوریل الی نوامبر 
2019 ) ارائه شــده که در کل گزارش به ترتیب به اختصار سال مالی 19 - 2018 و هشت ماهه 

2019 ، عنوان شده است.
کل تجارت کاالیی هند طی ســال مالی 19 - 2018 بیش از 844 میلیارد دالر بوده که 514 
میلیارددالر از آن در حوزه واردات و 330 میلیارددالر از آن در حوزه صادرات انجام شــده است. 
طی هشــت ماهه 2019 ، کل تجارت هند بالغ بر 534 میلیــارددالر بوده که 60.4 درصد از آن 
مربوط به واردات و 39.6 درصد از آن مربوط به صادرات است (نمودار 1 ). در مقایسه با کل سال 
19 - 2018 ، طی هشــت ماهه 2019 ، ارزش واردات هند 62.7 درصد از رقم مشــابه کل سال 

قبل و ارزش صادرات هم 64.1 درصد از رقم مشابه کل سال قبل را تشکیل داده است.
کل تجارت کاالیی هند با کشــور ایران طی ســال 19 - 2018 تقریباً برابر با 17 میلیارددالر 
بوده که 13.5 میلیارددالر از آن مربوط به صادرات ایران به هند و 3.5 میلیارد دالر از آن مربوط 
به واردات ایران از هند بوده اســت. به عبارتی 79 درصد از ســهم تجارت بین دو کشــور هند و 
ایران مربوط به صادرات ایران به این کشــور و 21 درصــد مابقی مربوط به صادرات هند به ایران 
بوده اســت. تراز تجارت کاالیی ایران و هند در سال 19 - 2018 به نفع ایران مثبت و برابر با 10 
میلیارددالر اســت. عامل ایجاد کننده تراز تجاری مثبت ایران، سهم باالی صادرات نفتی ایران 
به هند بوده به نحوی کــه 12.1میلیارددالر از صادرات ایران به هنــد یعنی 89.6 درصد از کل 
صادرات ایران به این کشــور، فقط تحت تعرفه 2709 که نفت خام اســت، انجام شده است. در 
صورت حذف ســه تعرفه 2709،2710 و 2711 مربوط به اقالم نفتی از صادرات کاالیی ایران به 
هند در سال 19 - 2018 با مجموع ارزشی 12.29 میلیارددالر، ارزش صادرات کاالی غیرنفتی 

ایران به هند در این سال، فقط 1.23 میلیارددالر بوده است.

آمار تجارت خارجی
طی هشت ماهه سال 2019 کل تجارت کاالیی ایران با هند برابر با 3.53 میلیارددالر بوده که 

1.29 میلیارددالر از آن
مربوط به صادرات ایران بــه هند و 2.24 میلیارددالر از آن مربوط بــه صادرات هند به ایران 

است. ترکیب تجارت کاالیی
ایران به هند که در کل ســال 19 - 2018 ،برابر با نسبت 79 درصد به 21 درصد به نفع ایران 

ریزش بی سابقه تجارت ایران با هند
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بود، در هشــت ماهه 2019 به نسبت 37 به 
64 درصد و به نفع هند تغییر یافته اســت. در 
این بازه زمانی همراه با بیشی گرفتن صادرات 
هند به ایــران از واردات ایران بــه هند، مازاد 
تراز تجاری ایران با هند در سال 19 - 2018 ، 
تبدیل به کسری و برابر با منفی 946 میلیون 
دالر شده اســت. علت اصلی افت شدید تراز 
تجاری ایران با هند ناشی از کاهش قابل توجه 
صادرات نفتی ایران به این کشــور اســت که 
طی هشــت ماهه 2019 به 994.8 میلیون 
دالر کاهــش یافته اســت. اگرچــه صادرات 
نفتی ایران به هند درهشت ماهه سال 2019 
کاهش یافته ولی مشابه کل سال 19 - 2018 
، همچنان ســهم قابل توجهــی از صادرات 
کاالیی ایران به هند طی هشــت ماهه مزبور 
را تعرفه 2709 و با ســهم 77 درصد تشکیل 

داده است.
ترکیب واردات و صــادرات کاالیی هند از 
کشورهای آســیای غربی و کشورهای عضو 
شــورای خلیج فارس طی دوازده ماه 2018-

19 و هشت ماهه 2019 در جداول 1 و 2 ارائه 
شده است. طی ســال 19 - 2018 ، در میان 
13 کشور مورد بررســی، بیشترین صادرات 
هند بــه دو مقصد امــارات متحــده عربی و 
عربستان ســعودی با مجموع سهم 68 درصد 
از کل صــادرات به کشــورهای این منطقه و 
بیشترین واردات هند نیز از سه کشور امارات 
متحده عربی، ، عربستان ســعودی و عراق با 
مجموع سهم 68 درصدی از کل واردات هند 
از کشــورهای منطقه مزبور، انجام شده است. 
سهم ایران از کل واردات کاالیی هند در سال 
19 - 2018 برابر با 2.63 درصد بوده که طی 
هشت ماهه 2019 به 0.4 درصد ( 2.23 واحد 
درصد افت) تنزل یافته( اســت. به علت افت 
شدید صادرات ایران به هند، توام با افت سهم 
واردات هند از کشورهای منطقه مورد بررسی 
در هشــت ماهه 2019 (از 23 به 22 درصد)، 
سهم واردات هند از سه کشور امارات متحده 
عربی، عربستان سعودی و عراق به 75 درصد

افزایش یافته و بنظر می رسد بخشی از نیاز 
وارداتی هند (عمدتاً اقالم نفتی) به جای ایران 
از طریق سه کشور مزبور تامین و پوشش داده 

شده است.
برخالف حوزه واردات، ســهم کشورهای 
منطقه آسیای غربی و شــورای خلیج فارس 
از کل صادرات هند در هشــت ماهه2019 در 
مقایسه با سال 19 - 2018 از 15.9 درصد به 
16.3 درصد افزایش یافته است. با وجود افت 

سهم ایران در تامین نیازهای وارداتی هند طی هشت ماهه 2019 در مقایسه با سال 19 - 2018 
، سهم ایران از کل صادرات هند در این مدت کاهش نیافته و همچنان 1.06 درصد است.
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اقالم عمده تجارت ایران با هند
- صادرات

آمــار مربوط به 30 ردیــف تعرفه 4 رقمی 
مندرج ارائه شــده در جدول 3 نشان میدهد 
که ارزش صادرات اقالم مزبور طیهشت ماهه 
2019 به مقصد هند برابر با 1.27 میلیارددالر 
بــوده که ســهم آن از کل صــادرات ایران به 
هند برابر با 98.2 درصد اســت و نشانهای از 
پایین بودن تنــوع کاالهای صادراتی ایران به 
هند، نیز محســوب می شود. به دلیل تحریم، 
صادراتنفــت خام ایران به هنــد تحت تعرفه 
2709 طی ســال 2019 کاهش یافته و سهم 
آن از کل صادرات کاالیی ایران به این مقصد 
از 89.5 درصد در سال 19 - 2018 به حدود 
77 درصد طی هشت ماهه 2019 رسیده که 
با وجود افت 2 واحددرصدی، همچنان سهم 
باالیی را تشکیل میدهد. در میان اقالم عمده 
صادراتی ایران به هند طی هشت ماهه 2019 
، ارزشصادرات کاالی ســیمان پرتلند تحت 
تعرفه 2523 برابر بــا 16.7 میلیون دالر بوده 
که تقریباً نزدیک بــه 4 برابر کل صادراتایران 
به هند طی یکسال 19 - 2018 است. برخی 
اقالم دیگر نظیر ردیف تعرفــه های 2601 ، 
3002 ، 2701 ، 2516 ، 2521 و 0813 
هم از رشــد قابل توجه صادرات در بازه آوریل 
تا نوامبر 2019 برخــوردار بودند که مجموع 
ارزش صادرات این اقالم علیرغم رشــد باال، 

فقط 10.6 میلیون دالر است.

- واردات
آمــار مربوط به 30 ردیــف تعرفه 4 رقمی 
وارداتی از هنــد مندرج در جدول 4 نشــان 
میدهد کــه ارزش واردات اقــالم مزبورطی 
هشــت ماهه 2019 از مبدا هند برابر با 1.79 
میلیارددالر بوده که ســهم آن از کل واردات 
ایــران از هند برابر با 67.3 درصد اســت و در 
مقایسه با اقالم عمده صادراتی ایران به هند، 
بنظر میرسد تنوع اقالم وارداتی از هند بیشتر 

است.
مهمترین کاالی وارداتی ایران از هند طی 
هشــت ماهه 2019 ، محصول برنج با ارزش 
648 میلیــون دالر بوده که ســهم آن از کل 
ارزش واردات ایــران از هند در این مدت، 29 
درصد اســت. دومین کاالی مهــم وارداتی از 
هند در این مدت، شــکر تحت تعرفه 1701 
و بــا ارزش واردات 196 میلیون دالر اســت. 
چــای بــا ارزش واردات 145 میلیون دالر و 
اســانس با ارزش واردات 124 میلیون دالر و 
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سموم با ارزش واردات 73 میلیون دالر سایر 
اقالم مهــم وارداتی از هند طی هشــت ماهه 
2019هستند. واردات برخی از کاالها از هند 
طی هشت ماهه 2019 در مقایسه با کل سال 
19 - 2018 ، افزایــش قابل توجهی داشــته 
که از جمله آنها می توان به 7.3 برابر شــدن 
واردات کاغذ تحت تعرفه 4801 ، حدود 4.8 
برابر شــدن واردات شکر تحت تعرفه 1701 ، 
نزدیک به 3.6 برابر شــدن واردات پنبه تحت 
تعرفه 5205 و 1.4 برابر شدن واردات سموم 

تحت تعرفه 3808 نام برد.

- اقالم جدید صادراتی ایران به هند
طی ســال مالــی 19 - 2018 در مجموع 
تعــداد 151 ردیف تعرفــه 4 رقمی کاالیی و 
در هشــت ماهه 2019 هم تعداد 125 ردیف 
تعرفــه 4 رقمی کاالی ایرانی به کشــور هند 
صادر شــده اســت. برخی از اقالم صادراتی 
ســال قبل از فهرســت کاالهای صادراتی در 
هشــت ماهه 2019 حذف شــده ولی با این 
وجود تعداد 44 ردیف تعرفه صادراتی جدید 
به فهرســت کاالهای صادراتــی ایران اضافه 
شــدهاند (جــدول 5 ) که مجمــوع ارزش 
صادرات این کاالها حــدود 3.2 میلیون دالر 

است.
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بحث بر سر بازگشت ارزهاي از محل صادرات 
به کشــور دوباره داغ شده اســت و ماجرا هم از 
انتقادهاي رئیس کل بانــک مرکزي به بخش 
خصوصي و صدور دستورالعملي جدید آغاز شد. 
رئیس کل بانک مرکزي اعالم کرده بســیاري 
از صادرکنندگان نســبت به بازگشت ارز خود 
اقدام نکرده و با همین اســتدالل، دستورالعمل 
جدیدي براي رفع تعهــدات ارزي صادر کرده 
است. بر مبناي این دســتورالعمل تعهد ارزي 
صادرکننــدگان از 80 درصد بــه 100درصد 
رســیده، به این معنــا که هــر صادرکننده اي 
امســال باید 100درصد ارز حاصل از صادرات 
کشــور را بازگرداند. این اقدام واکنش هایي را از 
سوي بخش خصوصي و صادرکنندگان به دنبال 
داشت و در نهایت رئیس اتاق بازرگاني ایران در 
یک نامه 12بنــدي به رئیس کل بانک مرکزي، 

انتقادهایي را مطرح کرد.
 غالمحسین شافعي در این نامه از عبدالناصر 
همتي پرسیده است: »مگر شرایط تغییر کرده 
یا بهتر شده که تعهد ارزي 80 درصد تبدیل به 
100درصد شود؟ ...آیا وضع مقررات دستوري، 
بــدون فراهم نمودن بســترهاي الزم، منجر به 
توقف فعالیت هاي رســمي و رونق فعالیت هاي 
زیرزمینــي خواهد شــد و باید قبــل از صدور 
بخش نامه هــا و دســتورالعمل ها، روش هاي 
عملیاتي شــدن آنهــا نیز مشــخص شــود«. 
صادرکنندگان با تأکید بر تحریم ها و مشکالت 
نقل وانتقال پول معتقدند دولــت باید به جاي 
فشار بیشــتر به این بخش به دنبال ایجاد بستر 
الزم براي تأمین مســیر نقل و انتقال ارز باشد. از 
سویي دولت معتقد است از 10میلیارددالري که 
حجم صادرات بخش خصوصي است، مشخص 
نیست چه مقدار از آن به کشور بازمي گردد. بانک 

مرکزي هم این موضوع را شــفاف نمي کند که چه کساني)بخش دولتي، خصولتي یا خصوصي( در 
بازگرداندن این ارزها اهمال کرده اند؟ ســیدمحمد بحرینیان، پژوهشــگر توسعه اما در گفت و گو با 
»شرق« به نکته دیگري اشاره مي کند. او مي گوید، نقل و انتقال ارز، هزینه اي جداگانه به صادرکننده 
تحمیل مي کند و اگر با سیاست هاي دســتوري، این هزینه ها مضاعف شود، باید منتظر افت حجم 

صادرات باشیم و این نوع رفتار در شرایطي که اقتصاد فعلي ایران در آن قرار دارد، مناسب نیست.
به گزارش »شــرق«، رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران در پاسخ به نامه بانک 
مرکزي، خطاب به عبدالناصر همتي رئیس کل بانک مرکزي، ضمن انتقاد از بخش نامه رفع تعهد ارزي 
صادرکنندگان، به عدم مشارکت دادن بخش خصوصي در تصمیم گیري ها و قراردادن بار طاقت فرسا 
بر آنها اشاره مي کند: »منطبق بر آمارهاي مستند کشور، سهم باالیي از بار اصلي اشتغال بر شانه هاي 
بخش خصوصي قرار داده شــده است، درحالي که وفق آمار رسمي بانک محترم مرکزي، بخش هاي 
تولیدي و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم ها، کمترین سهم از مانده تسهیالت را داشته است و 
تعجب آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتني بر حساب هاي ملي که توسط مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي براي سال 1390 تهیه شده، بیشترین بار مالیاتي کشور بر دوش بخش ساخت 
صنعتي بوده است، اما متأسفانه مالحظه مي گردد که باوجود سال ها درخواسِت بخش خصوصي مولد 
جهت قرارگیري در مراکز تصمیم گیري اقتصادي، همچنان حتي در این شــرایط بحراني اقتصادي 
از این مهم غفلت شــده و تصمیمات اقتصادي بدون حضور نمایندگان بخش خصوصي، ازجمله در 
کمیته موضوع ماده )2( - که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالي قرار گرفته - اتخاذ مي شود«. او غیبت 
بخش خصوصي در تصمیم گیري ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتي دانسته و تأکید کرده که 
در اطالعیه بانک مرکزي تحت عنوان »نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  98 و رفع تعهد ارزي 
سال 99«، مسئله 20درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده نه تنها برخالف توافق صورت 
گرفته است بلکه در تناقض با اطالعیه رسمي در پورتال بانک نیز هست. این روند باعث بی اعتمادی به 

تصمیمات خواهد شد.
به باور شــافعي، تحریم ها شــرایط خاصي را براي فعاالن اقتصادي به خصوص در بخش صادرات 
ایجاد کرده و عمال سیســتم بانکي و مبادالت عادي جهاني را به هم  ریخته است. در چنین شرایطي 
ضمن اینکه بــار هزینه هاي اضافي براي بازاریابي مجدد کاالهــاي صادراتي ایجاد کرده، عمال توان 
رقابتي بنگاه هاي داخلي را نیز به شــدت تضعیف و صادرکنندگان داخلي را ناگزیر کرده تا با شرایط 
ناعادالنه تــري، از منظر قیمت و دریافت وجه با بازرگانان خارجي مقابله کنند. کمااینکه این موضوع 
درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتي که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق مي کند.

او در این نامه با اتکا به اصل 44 قانون  اساســي که سه بخش اصلي اقتصاد را مشروعیت بخشیده، 
اشاره مي کند که اگر در کمیته ذکر شــده، نمایندگان بخش خصوصي شرکت داشتند، تصمیمات 
منطقي تري اتخاذ مي شد. به باور شافعي، به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصي در تصمیم گیري هاي 
اقتصادي، شاهدیم در بحران ها تصمیماتي اتخاذ مي شود که بر مبناي آزمون و خطا بوده، درحالي که 
بخش خصوصي در ایجاد آنها هیچ گونه اختیار و دخالتي ندارد اما در نهایت این بخش خصوصي است 

جدال بر سر تعهدات ارزي

انتقادهاي رفت و برگشتي بانک مرکزي و پارلمان بخش خصوصي
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که باید فشارهاي وارده را تحمل کرده و در جهت 
جبران نتایج این بحران ها یاري رسان باشد.

شــافعي همچنین در این نامه بــه ابهاماتي 
که رئیس کل بانک مرکزي دربــاره برخورد با 
کارت هاي بازرگاني متخلــف مطرح کرده بود، 
پاســخ داده: »طي دو سال گذشــته، اتاق هاي 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي سراسر 
کشــور در همکاري تنگاتنگ با ســازمان  هاي 
اســتاني صنعت، معدن و تجارت، نهایت تالش 
خود را جهت غربالگري و تشــخیص دارندگان 
کارت هاي بازرگاني به  کار گرفته و خوشبختانه 
امروز تعدادي از این کارت ها شناسایي و ابطال 
شــده اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت 
عضویت، اتاق هاي بازرگاني و مرجع تأیید نهایي 
صدور کارت هاي بازرگاني سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها هســتند و چنانچه 
پیشــنهادهاي اتاق بازرگاني که طي سه دهه 
گذشته بارها مطرح شــده بود، مورد توجه قرار 
مي گرفت، امروز در این بخش با مشکالت طرح 

شده از سوي جنابعالي روبه رو نبودیم«.
بانک مرکزي اما پاســخي دیگر درباره یارانه 
انرژي به رئیس اتاق بازرگاني مي دهد: »انتظار 
مي رود با توجــه به همکاري هاي انجام شــده 
و کاهــش فزاینــده درآمدهاي نفتي کشــور 
تحت تحریم ها در شــرایط کنوني، رئیس اتاق 
بازرگانــي با سیاســت هاي اقتصــادي جاري 
همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه هاي 
مختلف اقتصادي نیز که طي ســالیان متمادي 
با بهره مندي از سوبســید انرژي و ارزهاي نفتي 
ایجاد و شــکل گرفته اند در این شــرایط منابع 
ارز حاصل از صادرات خــود را به صورت مؤثر و 
شفاف براي تأمین نیازهاي وارداتي بخش هاي 
اقتصادي به کار گیرنــد. این مهم نکته کلیدي 
سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است«. 
شــافعي تذکر قابل توجهي نیــز مي دهد: »در 
طرف دیگر بانک ها- مشــخصا وفق قانون پولي 
و بانکي ســال 1351و قانون بانکداري بدون ربا 

در سال1362، بانک مرکزي تمام اختیارات ممانعت و جلوگیري از ایجاد آنها را داشته و داراي قدرت 
موسع قانوني در نظارت، اقدام عملي و برخورد با تخلفات آنهاست- نهادهاي معصوم و مبرا از خطا نیز 

نیستند«.

ارز خصولتي ها بازمي گردد؟
اشاره بانک مرکزي به منابع و انرژي ارزان یا رایگاني است که سال هاست در اختیار صادرکنندگان 
قرار گرفته است؛ مانند آنچه در پتروشــیمي ها، سیماني ها و فوالدي ها مي بینیم. اما بحرینیان، این 
وضعیت را از دریچه دیگري تحلیل مي کند و معتقد است دولت سیاست یکسان و یکپارچه اي را براي 
صادرکنندگان اعمال مي کند؛ درصورتي که صادرکنندگان اساسا از امتیازات یکساني برخوردار نبوده 
و یکپارچه نیستند. او با تشریح پراکندگي آنچه به نام بخش خصوصي اعالم مي شود، گفت: ما سه نوع 
بخش خصوصي داریم، نخست کساني  که از رانت منابع طبیعي و نفوذ برخوردارند و به همان اندازه هم 
در جریان گذران امور از اختیار و قدرت عمل بهره مند هستند. اینها از منابع با بهاي ارزان و یارانه هاي 
متنوع استفاده مي کنند بدون اینکه اشتغال یا ارزش افزوده اي در قواره منابع مورد مصرف یا تلف شده 
تولید کنند. دســته دوم هم در لباس بزک شــده با عنوان تولید اما در قالب فعالیت هاي مونتاژکاري 
از منابع و ارز دولتي یا یارانه ها اســتفاده مي کنند و دسته ســوم نیز افرادي که فعال واقعي اقتصادي 
بوده و در حوزه تولید مولد مشــغول به کار هستند و عمق ســاخت داخل آنها باالست و نیاز ارزي باال 
و کاذبي را مانند مونتاژکارها به کشــور تحمیل نمي کنند. لیست منتشره بانک مرکزي درخصوص 
دریافت کنندگان ارزي که اقدامي تاریخي و ارزشمند است، به وضوح این تقسیم بندي را نشان داده و 

بنابراین عدم اهلیت حرفه اي بسیاري از تصمیم گیران اقتصادي را در برابر ما به تصویر مي کشد.
بحرینیان ادامه مي دهد: سال هاي اخیر نشان داده امکان بازگشت ارز آن دسته از صادرکنندگان 
که به رانت و قدرت وابسته هستند، دشوار است و دولت هم با افزایش درصد تکلیف ارزي مي خواهد 
ارزها را به کشور بازگرداند اما نگراني و بیمي وجود دارد مبني بر اینکه آن بخش هاي ذکرشده به اضافه 
خصولتي ها، اکنون با اســتفاده از همان رانت و نفوذ، تغییــري در رویه هاي خود ایجاد نکنند )اقدام 
ارزشمند برگزاري دادگاه هاي مبارزه با فساد، نشان دهنده این نگراني است( اما بخش خصوصي واقعي 
از سویي باید هزینه تحمیلي نقل وانتقال پول را بپردازد و از سویي تعهدات ارزي آن هم 20درصد بیشتر 
از سال گذشته شده است. رئیس کل بانک مرکزي به صادرات به عراق و افغانستان اشاره کرده که نباید 
ریالي انجام شود. اما آیا به نظر ایشان وقتي صادرکننده با مشکل نبود الزامات الزم و صرافي و انسداد 
راه هاي انتقال پول مواجه است، چگونه این رویه را انجام دهد؟ این تأکید دولت مبني بر انجام این نوع 
صادرات به صورت غیرریالي درست است اما منوط به این است که صرافي هم براي انجام این کار وجود 
داشته باشد و صادرکنندگان به آن دسترسي داشــته باشند. دولت نمي تواند بدون ایجاد بستر الزم 

انجام همه امور را از صادرکننده بخواهد.
او بــا نگاهي به کارنامه صدســاله اقتصاد در ایــران، تأکید مي کند که به جز چنــد دوره، در هیچ 
زماني تولید و صنعت در اولویت دولت ها نبوده و دولت ها بیشــتر شیفته واردات بوده و نگاهشان به 
بخش خصوصي همواره نه از باب پیشــرفت اقتصادي بلکه از باب کســب درآمد بوده است. در زمان 
ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه قاجار که به شدت کسري منابع حاصل از صادرات در مقابل واردات 
کشور وجود داشت، براي جبران کسري از طالهاي غنیمت گرفته شده نادرشاه از هند استفاده مي شد، 
منابع ارزشــمند را به باد مي دادند و بعد از آن هم همواره منبع اصلي تأمین این کسري تراز تجاري از 
محل منابع مفت نفتي بوده که مستندات آن نیز موجود است. در دوره دکتر مصدق و دکتر عالیخاني 
و همچنین در سال هاي 60 تا 68 فقط این روال تغییر کرد و تکیه اقتصاد بر تقویت تولید بود. حاال هم 
دولت با وجود تحریم و افت قیمت نفت که نخبگان آن را کامال پیش بیني مي کردند، دیگر نمي تواند به 
درآمدهاي قبلي تکیه کند و براي جبران کسري درآمد یک گزینه دیگر انتخاب کرده است. از آنجایي  
که در یک سده گذشته دولت ها راه هاي دیگري را براي بسط اقتصاد و اشتغال مفید ندانستند، اکنون 
با فروش سرمایه هاي بین نسلي که متأسفانه جایگزین درآمد نفتي کرده اند، مستند به گفته هاي وزیر 
رفاه و سخنگوي دولت این مسیر فقط براي پرکردن تنگناهاي فعلي و پرداخت هزینه هاي روزمره و 
جاري است و نه طبق آنچه ادعا مي شود براي توســعه اقتصاد. این نحوه عمل ما را با خطرات مهلک 
روبه رو مي کنــد، درحالي که فقط ارزش افزوده حاصل از تولید مولــد و قرارگیري نخبگان واقعي در 

مسندهاي تصمیم گیري مي تواند این اقتصاد را نجات دهد.

غالمحسین شافعي در این نامه از عبدالناصر 
همتي: 

مگر شــرایط تغییر کرده یا بهتر شده که 
تعهد ارزي 8۰ درصــد تبدیل به 1۰۰درصد 
شــود؟ ...آیا وضع مقررات دستوري، بدون 
فراهم نمودن بسترهاي الزم، منجر به توقف 
فعالیت هاي رســمي و رونــق فعالیت هاي 
زیرزمیني خواهد شــد و باید قبــل از صدور 
بخش نامه ها و دســتورالعمل ها، روش هاي 

عملیاتي شدن آنها نیز مشخص شود
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اول شدن را هم در همین دوره تجربه کرد؛ زمانی که با تیم والیبال مدرسه در شهرستان مشهد 
در سال ششم ابتدایی در مسابقات بین مدارس اول شدند. او در سال 1336 یعنی 62 سال پیش 
به پیشنهاد و تحت تأثیر پدرش وارد دانشکده افسری و بعد ژاندارمری شد اما پس از 6 سال به 
دلیل شرایط کاری سخت و فضای حاکم بر ژاندارمری که با روحیه او سازگاری نداشت، قید این 
کار را زد و استعفا داد و از ژاندارمری بیرون آمد. خود او در کتاب »کارآفرینی به سبک منوچهر 
سلطانی حسینی« که انتشارات دانشگاه شریف منتشر کرده است، می گوید: »روزهای سخت من 
پس از خروج از ژاندارمری شروع شد. برای گذران زندگی به رانندگی تاکسی رو آوردم و سپس در 

بیمارستان امام خمینی امروزی  )پهلوی سابق( به امور دفتری پرداختم.«
اما چه شد که او به تولید مواد آرایشی و بهداشتی و شوینده روی آورد و چگونه زندگی اش از کار 
دفتری در بیمارستان به این نقطه کشیده شد؟ خود او گفته: »سنگ بنای شغل امروزی ام در سال 
1343، زمانی که البه الی آگهی های روزنامه به دنبال کار می گشتم، گذاشته شد. در آن زمان 
برای اخذ سمت ویزیتوری علمی شرکت »دوپار« -که یک شرکت تولیدکننده داروهای چشمی 
در ایران بود- در یک مصاحبه شرکت کردم و با توجه به دانش عمومی قابل توجهی که داشتم، از 
بین 65 شرکت کننده به عنوان یکی از دو ویزیتور این شرکت انتخاب شدم. کار من بازاریابی در 
استان گیالن بود و پس از چندی مسئولیت بازاریابی در استان مازندران هم به من محول شد و 
من مجبور بودم 20 روز در ماه را در خارج از تهران و به دور از خانواده ام زندگی کنم. سال 1345 
بود که با توجه به توانمندی اي که از خود نشان دادم، توانستم در این شرکت به سمت مدیریت 

فروش کل کشور برسم.«
اما مدیریت فروش شرکت دوپار سقف کاری نبود که منوچهر سلطانی برای خودش تعریف کرده 
بود؛ بنابراین او که به دنبال پیشرفت و تحول در زندگی اش بود بعد از مدتی از شرکت دوپار بیرون 
آمد و ابتدا جذب شرکت داروسازی کنول آلمان و بعد هم شرکت ایتالیایی IBI شد تا اینکه به این 
نتیجه رسید که باید کسب و کار خودش را راه اندازی کند. او در کتاب زندگی نامه اش می گوید: »در 
سال های 56 و 57 یعنی زمان انقالب اسالمی با گروهی از کلیمیان همکارم شریک شدم و شرکتی 
را راه اندازی کردیم اما پس از پیروزی انقالب شرکا ایران را ترک کردند، بنابراین با خروج شخصی 
که مجوز نمایندگی را در انحصار خود داشت، شرکت تعطیل شد و تمام زحماتم در مقابل چشمانم 
در یک آن از بین رفت. اما من دوباره بلند شدم و شروع به ساختن از صفر کردم. در خیابان دریان نو 
تهران یک پارکینگ 40 متری اجاره کردم و با راهنمایی چند دوست داروساز قدیمی که جمعاً یک 
کادر هفت نفره را تشکیل می دادیم و با دو پاتیل، شروع به تولید شامپو کردم! پس از آن با گرفتن 
مجوز تولید شامپو از وزارت صنایع و وزارت بهداشت، شرکت ایران آوندفر را که در ابتدا پارتیس نام 
داشت به ثبت رساندم. سپس نزد حاج آقا مدرس نیا که مدیرعامل شرکت پخش »قاسم ایران« بودند 
رفتم و از ایشان خواستم برای توزیع محصوالتم به من کمک کنند. ایشان هم به کمک من شتافتند 
و با همیاری یکدیگر توانستیم شامپوهای تولیدی مرا با حداقل قیمت در سراسر کشور توزیع کنیم.«

البته آن زمان یعنی نیمه دهه 60 و در اوج روزهای جنگ شرکت ایران آوندفر تنها دو محصول تولید 
می کرد اما کم کم رشد شرکت سرعت گرفت به خصوص از سال های بعد از جنگ و شروع دهه 70 
و همین شد که منوچهر سلطانی حسینی به فکر توسعه کار و راه اندازی کارخانه تولید محصوالت 

زندگی  کتاب  در  حسینی  سلطانی  منوچهر 
خود بزرگ ترین مشکل صنعت لوازم آرایشی 
و بهداشتی کشور را قاچاق و واردات بی رویه 
داخل  در  باکیفیت  محصوالت  تولید  باوجود 

کشور می داند

مصداق  کارآفرینان  از  برخی  زندگی  داستان 
واقعی شروع کردن از صفر و حتی زیر صفر 
است و تصور اصلی ما را از نیاز اساسی شروع 
هر کاری که نخستین آن »سرمایه« است بر 
هم می زند؛ ماجرای کارآفرینی منوچهر سلطانی 
حسینی حتماً یکی از همین قصه هاست. کسی 
که 50 سال پیش و در دهه 30 زندگی اش 
راننده تاکسی بود و حاال به عنوان بنیان گذار 
برند   10 )جزو  بزرگ ترین  از  یکی  مالک  و 
اول( کارخانه های تولیدکننده مواد شوینده و 
بهداشتی شناخته می شود. منوچهر سلطانی 
حسینی بنیان گذار شرکت »ایران آوندفر« یا 
همان شامپو بس است که محصوالتش را با 
برندهای مشهور دیگری همچون دکتر ژیال و 

آیروکس هم روانه بازار می کند.

 1315 سال  در  حسینی  سلطانی  منوچهر 
در محله قدیمی پشت باغ نادری مشهد در 
یک خانواده پرجمعیت با 14 فرزند، سنتی- 
مذهبی، و البته با روحیه نظامی به دنیا آمد و 
بزرگ شد. پدرش افسر ژاندارمری بود و نظم و 
دیسیپلین برایش مهم بود و تالش می کرد این 
روحیه را به خانواده و فرزندانش هم منتقل کند 
و در نهایت همین هم باعث شد که منوچهر 
سلطانی حسینی در مقطعی از زندگی جذب 
ژاندارمی شود ولی اتفاقاتی در زندگی اش رخ 

داد که مسیر را به شکلی دیگر برایش رقم زد.
دوران ابتدایی را در دبستان ضیاء گذراند و به 
گفته خودش اولین بار طعم و لذت پیروزی و 

نگاهی به زندگی منوچهر سلطانی حسینی

 از رانندگی تاکسی تا کارخانه داری

صداقت، سیاست اصلی کارآفرینی
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رونق  با  افتاد. »سرانجام  آرایشی  و  بهداشتی 
گرفتن کسب و کار، زمینی به مساحت 6500 
متر واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج 
از 2 سال دوندگی و  خریداری کردم و پس 
پشت سر گذاشتن مشکالت زیاد، مجوز احداث 
کارخانه را در این محل گرفتم و بحمدهلل پس 
از طی کردن پله های ترقی یکی پس از دیگری 
اول  شرکت  ده  از  یکی  و  کنونی  جایگاه  در 

تولیدکننده محصوالت بهداشتی هستیم.«
در حال حاضر کارخانه تولیدکننده محصوالت 
شرکت ایران آوندفر )شامپو بس و...( با در نظر 
گرفتن انبار 10 هزار متر مربع وسعت دارد. این 
کارخانه ساالنه 20 هزار تن محصول شامل 
111 نوع شامپوی گوناگون، مایعات شوینده 
مو،  و  پارچه  نرم کننده های  دست،  و  ظرف 
1000 تن انواع کرم، ژل موی سر و خمیر و 
این  محصوالت  که  می کند  تولید  دندان  ژل 
شرکت در مجموع حدود 400 فرآورده مختلف 
را شامل می شود. شرکت ایران آوندفر از اولین 
گواهی  توانسته  که  است  ایرانی  شرکت های 
ایزو 9000  الگوی  کیفیت  مدیریت  سیستم 
در صنایع بهداشتی، آرایشی و شوینده را برای 
تولید انواع شامپو و مایع ظرف شویی دریافت 
کند. این گواهی در آذرماه 1382 به گواهی 
کلیه  برای  سال 2000  ویرایش  ایزو 9001 
فرآورده های شرکت ارتقا داده شد. همچنین 
منوچهر سلطانی حسینی در طول چند دهه 
فعالیت تولیدی و صنعتی حدود 40 نشان و 
لوح افتخار به عنوان کارآفرین و پیش کسوت 
محصوالت  است.  کرده  دریافت  کارآفرینی 
دکتر  بس،  برندهای  با  آوندفر  ایران  شرکت 
تولید می شود و حدود هزار  ژیال و آیروکس 
نفر به صورت مستقیم و بیش از 5 هزار نفر 
به صورت غیرمستقیم در این شرکت مشغول 
را  آن ها  از  مهمی  بخش  که  هستند  کار  به 
متخصصان  و  ارشد  کارشناسان  کارشناسان، 
دانشگاهی با مدارک دکتری تشکیل می دهند. 
مجهز  آزمایشگاه  چهار  دارای  مجموعه  این 
آزمایشگاه  و   R&D میکروبیولوژی،  شیمی، 
وزارت  تأیید  مورد  که  است  کارخانه  همکار 

بهداشت و موسسه استاندارد هستند.
زندگی  کتاب  در  حسینی  سلطانی  منوچهر 
خود بزرگ ترین مشکل صنعت لوازم آرایشی 
و بهداشتی کشور را قاچاق و واردات بی رویه 
داخل  در  باکیفیت  محصوالت  تولید  باوجود 
کشور می داند و می گوید: »بزرگ ترین چالش 
کشور ما بیکاری جوانان است پس چرا ما باید 
بگذاریم این آفت دامان جوانانمان را بگیرد. در 

حال حاضر شخص من برای چند هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده ام. این 
در شرایطی است که من با 7 نیرو شروع به کار کرده ام و با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کردم 
تا مجبور به تعدیل نیرو نشوم. اما به مسئوالن متعهد شده ام که اگر جلوی ورود کاالی خارجی را 

بگیرند آمار اشتغال زایی خود را 2 برابر کنم.«
او اولین اصل برای موفقیت را صداقت می داند: »صداقت بهترین سیاستی است که انسان می تواند 
در زندگی به کار ببندد. خود من زمانی که از صفر شروع کردم، تنهاترین و بهترین سرمایه ای که 
داشتم صداقتم بود که مرا به موفقیت رساند. عالوه بر این من همواره شرافت کاری را رعایت کرده ام 

و افتخار می کنم که هرگز پرداخت حقوق کارمندانم را یک روز هم به تعویق نینداخته ام.«
عشق به ایرانی و کار یکی از بزرگ ترین ویژگی هایی منوچهر سلطانی حسینی است. او در کتاب 
زندگی نامه اش گفته است: »همواره به کارم اعتقاد داشته ام و آرزو دارم که با شرافت از این دنیا بروم. 
من همیشه به کشورم متعهد بوده ام و همواره به فرزندانم گوشزد کرده ام که هویت ما به خاکمان 
پیوند خورده است و ما ایرانیان در کنار سرزمینمان مفهوم پیدا می کنیم و این تعهد به وطن را از 

آن ها انتظار داشته ام.« او در دی ماه سال 1394 و در 80 سالگی درگذشت.

مهم ترین خواسته های منوچهر سلطانی حسینی
منوچهر سلطانی حسینی یک سال پیش از درگذشتش در کتابی که مرکز کارآفرینی دانشگاه 
شریف از زندگی او منتشر کرد، در پاسخ به این سؤال که مهم ترین خواسته او به عنوان یک 
کارآفرین حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی چیست؟ گفت: »مهم ترین خواسته من این است که 
اجازه ورود قانونی و غیرقانونی محصوالت آرایشی و بهداشتی به کشور داده نشود. در حال حاضر 
تولیدات داخلی ما بیش از مصرفمان است. پس چرا باید در حق تولیدکننده داخلی اجحاف شود؟ 
در صورتی که تولیدکنندگان داخلی تحت نظارت وزارت بهداشت هستند و همچنین محصوالت 
آن ها با شرایط آب و هوایی کشورمان سازگار است. اگر به کارخانه های ایرانی فرصت رقابت داده 
شود آن ها می توانند هدف های متعالی را برای خود در نظر بگیرند. در واقع هدف ما این است که 
محصوالتی تولید کنیم که نه تنها با محصوالت خارجی قابل مقایسه باشند، بلکه از لحاظ کیفی 
بسیار برتر از این محصوالت باشند. اما عوامل مختلفی مانع رسیدن به این هدف می شود که 
نخستین آن ورود بی رویه محصوالت خارجی است. هم اکنون 60 درصد اقالم آرایشی مورد استفاده 
توسط مردم، خارجی است. دومین عامل عدم همکاری بانک هاست. بانک ها با واحدهای تولیدی و 
صنایع همکاری نمی کنند، بنابراین ما برای تأمین هزینه مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل هستیم. 
اما به اعتقاد من سومین عاملی که در این امر دخیل است، فعالیت ضعیف رسانه هاست. هم اکنون 
تبلیغات ماهواره ای مردم ما را اغوا می کند، در صورتی که رسانه های داخلی روی محصوالت تولید 
کشور خودمان مانور نمی دهند. به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی مواد آرایشی بهداشتی 

تعطیل شده اند.«
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جهانی شدن و تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی از خصوصیات دنیای امروز بوده و باعث چالش 
در سازمان ها و کشورها شده است. بنابراین نمی توان به راحتی از کنار چنین تحول و امر مهمی 
گذشت. تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نیز سهم بسیار زیادی در توسعه یا عقب افتادگی کشورها 
و سازمان ها دارند و در کنار آن همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت پوشش 
خود قرار می دهند. تجارت الکترونیک یکی از همان جنبه های متاثر از تکنولوژی در حوزه اقتصاد 

و بازرگانی است.
تجارت الکترونیک یکی از امور ضروری قرن بیست و یک می باشد و انجام امور تجاری به صورت 
آنالین و با استفاده از شبکه جهانی اینترنت نقش مهمی در تسهیل مبادالت داخلی و بین المللی 
کشورها ایفا می نماید. تجارت الکترونیکی به بنگاه های تجاری محلی این اجازه را می دهد که به 
بازارهای جهانی مرتبط شوند، و در نتیجه تولید ناخالص داخلی و صادرات خود را افزایش دهند 
و به مصرف کنندگان این امکان را می دهد در هر زمان و هر مکانی با اتصال به اینترنت معامالت 

خود را به انجام رسانند.
بهره از شیوه های نوین تجارت الکترونیک می تواند موجب صرفه جویی در هزینه ها و کارآیی 
بیشتر عملیات تجاری بنگاه های تولیدی را فراهم آورده و در نهایت موجبات افزایش توان رقابتی 

و رشد اقتصادی به وجود آورد.
امروزه تجارت الکترونیک فرصت ها و تهدیدهای رقابتی بسیاری برای سازمان ها و کشورهای 
مختلف به وجود آورده است به طوری که، کمتر شرکت یا سازمان تجاری پیدا می شود که با 
این نام آشنا نباشد یا از آن استفاده نکند. لذا وجود این مزیت رقابتی باعث گردیده تا بسیاری از 
این شرکت ها و سازمان ها تجارت الکترونیک را به خدمت گرفته و برای رشد و توسعه اقتصادی 

از آن بهرمند شوند.
اما دالیل مختلفی وجود دارد که روند استفاده از ابزار مهم تجارت الکترونیک را در سازمان ها 
کند می کنند و مانع از توسعه اقتصادی سازمان می شود. یکی از دالیل مهم آشنا نبودن مدیران 
شرکت های تجاری یا صادراتی با فناوری ها و منافع حاصل تجارت الکترونیک است. شرکت های 

نقش تجارت الکترونیک 
در توسعه اقتصادی

تجاری و صادراتی باید در راستای شناسایی 
توان بالقوه اینترنت گام برداشته و برای تقویت 
صادراتی  مشتریان  صادراتی،  فعالیت های 
پیدا کنند.  اینترنت  از طریق  را  جدید خود 
مدیران این شرکت ها می توانند از اشخاصی 
و  گرفته  کمک  بوده،  آشنا  اینترنت  با  که 
از  را  خود  بازاریابی  و  صادراتی  فعالیت های 

طریق اینترنت انجام دهند.
مالحظات هزینه و امنیت یکی دیگر از موانعی 
تا  می سازند  خود  برای  مدیران  که  است 
کمتر از تجارت الکترونیک در جهت توسعه 
مدیران  که  زمانی  کنند.  استفاده  اقتصادی 
آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی و اینترنت 
نداشته باشند بی شک در محاسبات خود دچار 
اشتباه می شوند. تصور اشتباه آنها از تجارت 
الکترونیک آنها را به این نتیجه می رساند که 
استفاده از اینترنت هزینه های زیاد به همراه 
داشته آینده و امنیت شرکت را از بین خواهد 

برد.
مدیران شرکت ها و سازمان های تجاری باید با 
نحوه کار شرکت های بزرگ هم حوزه فعالیت 
تجارت  نقش  متوجه  تا  شوند  آشنا  خود 
یا  و  گردند  اقتصادی  توسعه  در  الکترونیک 
به روش دیگری در حوزه ای محدودتر نقش 
را  اقتصادی  توسعه  در  الکترونیک  تجارت 

ارزیابی نمایند.
تجارت الکترونیک با افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه تولید و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت ها 
و حفظ تورم در سطح پایین می تواند نقش 
مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. همچنین 
ورود شرکت های تازه وارد برای تأمین تقاضای 
فعلی، ایجاد محیطی پویا و خالق در راستای 
تأسیس و تشکیل شرکت های جدید و افزایش 
کسب و کارهای کاماًل جدید از دیگر عوامل 

توسعه اقتصادی است.
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ســند چشــم انداز 1404 از منظر اســناد 
باالدســتی، ســندی اســت کــه ماهیت آن 
هدف گذاری و ترســیم افق پیش رو اســت که 
دســتیابی به اهدافــی را در ســطوح مختلف 
ترســیم کرده اســت که در آن وجوهی مانند 
توسعه یافتگی، توزیع مناســب درآمد و رفاه به 

عنوان اموری اقتصادی هدف گذاری شده است.
ســند چشــم انداز 1404 از منظر اســناد 
باالدســتی، ســندی اســت کــه ماهیت آن 
هدف گذاری و ترســیم افق پیش رو اســت که 
دســتیابی به اهدافــی را در ســطوح مختلف 
ترســیم کرده اســت که در آن وجوهی مانند 
توسعه یافتگی، توزیع مناســب درآمد و رفاه به 
عنوان اموری اقتصادی هدف گذاری شده است. 
این سند بنابر ماهیت باید مبنای سیاست های 
کلی برنامه های توســعه قرار گیــرد و به دنبال 
آن بودجه های ســاالنه کشــور بر مبنای این 
برنامه های توســعه تنظیم شود. در واقع بودجه 
به عنوان ســند کوتاه مــدت، اســناد برنامه یا 
سیاســت های کلی به عنوان سند میان مدت و 
سند چشم انداز به عنوان اسناد بلندمدت باید در 

اتصال و ارتباط با یکدیگر باشند.
با این حال به نظر می رسد به چند دلیل اتصال 
بین این سند طی سال های گذشته برقرار نبوده 
و همین امر باعث شده اســت نه تنها به اهداف 
مدنظر در سند چشم انداز نزدیک نشویم بلکه در 
برخی موارد در خالف جهت این اهداف حرکت 
کنیم. یادداشــت حاضر به برخــی از این موانع 

می پردازد.

فقدان تبیین روشن از مفاهیم کلیدی و وجوه 
مختلف حکمرانی

یکی از چالش های مهم در نظام تصمیم گیری 
کشــور در ایران، چگونگی ایجــاد تعادل بین 
وجوه مختلف حکمرانی است. حکمرانی خوب 
تناسب، ســازگاری، ارتباطی متوازن و دوسویه 
بین ســه حیطه سیاســت اقتصادی، سیاست 
خارجی و سیاســت داخلی و اعمــال قدرت در 
جهت توزیع مناســب امکانــات و فرصت های 

سیاسی و اقتصادی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی-اجتماعی، تامین امنیت و ثبات سیاسی 
پایدار است. حکمرانی خوب مستلزم تبیین روشن از مفاهیم و قواعد کالن اداره کشور مانند عدالت، 

آزادی، رفاه و تمکین به این قواعد است.
این تبیین باید به گونه ای انجام شود که نحوه و سازوکار حل تعارض یا اختالف بین وجوه مختلف 
حکمرانی تبیین و روشن شده باشد. این در حالی است که مرزهای بین حیطه های مختلف حکمرانی 

در ایران مبهم و ناشفاف بوده و مبنای تصمیم گیری در نقاط مرزی بیشتر اقتضایی بوده است.
این در حالی است که پیشرفت مستمر نیازمند آن است که تبیین روشنی از قواعد کالن اداره کشور 
صورت گرفته باشــد. به عالوه، اهداف حاکمیتی در سطح راهبردی و کالن ذیل حیطه های سه گانه 

حکمرانی، به صورت مشخص، محدود و سنجش پذیر تعیین شوند.
 این امر در حالی است که در سند چشم انداز که در واقع تبیین کننده اهداف راهبردی است، تقریباً 
تمامی اهداف ممکن گنجانده شــده است، این در حالی است که بخشی از اهداف یادشده با یکدیگر 
بده بستان دارند. به عالوه، با هدف ایجاد انسجام در تصمیم گیری بین حیطه های سه گانه حکمرانی و 
ایجاد پاسخگویی نسبت به عملکرد الزم است مدیریتی منجسم، شفاف و یکپارچه در سطح راهبردی 
و ذیل حاکمیت قانون اعمال شــود. همچنین، به منظور امکان پذیری اهداف راهبردی و جلوگیری 
از ایجاد اصطکاک بین نهادهای سیاسی و اجرایی کشــور، الزم است سازگاری و تناسب بین اهداف 
تعریف شده در سطح راهبردی با ابزارهای در دسترس در سطح مدیریتی و اجرایی کشور رعایت شود.

 تمکین به قواعد اداره کشــور، ذیل تبیین روشن و شفاف از قدرت سیاسی و نحوه مشارکت آن در 
فرآیند تصمیم گیری، شکل گیری نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی از طریق امکان توزیع مناسب 
قدرت، فرصت ها و منابع اقتصادی بین گروه های مختلف ذیل معیارهایی روشن، شفاف و سنجش پذیر 
از حاکمیت قانون و وجود نهادی مستقل برای حل تعارضات تصمیم گیری در داخل کشور تسهیل 
می شود. این در حالی است که طی سال های گذشته، تبیین روشنی از وجوه صورت نگرفته است. برای 
مثال در سند چشم انداز، حتی در ســطح اهداف، اشاره ای به چگونگی ضابطه مند شدن و قاعده مند 

شدن تصمیم گیری در نهادهای سیاسی داخلی نشده است.

تعدد اسناد سیاستی باالدستی در عین عدم جهت گیری مشخص
 در حالی که ســند چشم انداز سند اهداف است، باید ذیل اسناد سیاستی الزامات تحقق آن روشن 
شود. این در حالی است که تعدد اسناد سیاستی باالدستی عدم سازگاری درونی و واگرایی را نتیجه 
داده است. به عالوه این اسناد و سیاست های اعالم شده ذیل آنها نوعاً بدون جهت گیری های مشخص و 
در سطحی بسیار کالن و کلی نگارش شده اند که این امر نقش ثبات ساز آنها را دچار خدشه کرده است 
چراکه امکان تعریف سیاســت های متنوع و متضاد ذیل قواعد تعریف شده در اسناد باالدستی وجود 
دارد. البته بخشی از عدم جهت گیری مشخص به نبود تبیین روشن از مفاهیم بازمی گردد. در واقع در 
حالی که وقت و انرژی زیادی برای تهیه اسناد باالدستی اعم از سند برنامه یا سیاست های کلی صورت 
می گیرد به دلیل اینکه این اســناد در خصوص چالش های اصلی اداره کشور جهت گیری مشخصی 
ندارند و در واقع بازندگان پیگیری سیاست ها در آن تبیین و مشخص نشده است، در اجرا با مشکالت 

اقتصاد سیاسی مواجه می شوند و از اجراپذیری کافی برخوردار نیستند.

عدم توجه به تعادل منابع و مصارف در سطح کالن
 بخش قابل توجهی از هدف گذاری های صورت گرفته در اســناد باالدستی کشور با در نظر گرفتن 
چارچوب پایدار منابع و مصارف مورد نیاز برای تحقق اهداف مذکور ذیل اسناد مختلف از جمله سند 

چالش تعادل
کدام فرصت ها را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز از دست دادیم؟

فرهاد خان میرزایی/ پژوهشگر اقتصاد
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چشم انداز نبوده و از این رو تحقق آنها یا ممکن 
نبوده یا به دلیل تشــدید عدم تعادل ها مطلوب 
نیست. در واقع مشخص نیست که هزینه تغییر از 
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بر عهده چه 
گروه هایی است و چگونه قرار است منابع کافی 
در اقتصاد برای تحقق اهداف مدنظر در ســند 

چشم انداز تجهیز شود.
در واقع نقطه شــروع بــرای برنامه ریزی در 
ایران، هدف گذاری های بلندپروازانه مانند رشد 
هشت درصدی است. با این حال الزامات مدنظر 
برای دستیابی به این رشد یا تامین منابع مورد 
نیاز برای آن ترسیم نمی شود. همین امر باعث 
می شود که با گذشــت تنها یک سال از اجرای 
برنامه و فاصلــه گرفتن قابل توجــه با اهداف 
مدنظر در آن، اعتبار اهداف در نظر گرفته شــده 
در اسناد کاهش یابد. این در حالی است که طی 
دهه های گذشته مبنای برنامه ریزی میان مدت و 
بلندمدت به ویژه برنامه ریزی که مستلزم تدوین 
برنامه مالی برای تجهیز و تخصیص منابع است، 
از بودجه های ســاالنه و ترسیم افق میان مدت 

برای بودجه شروع می شود.
در واقع به نظر می رسد نه به الزامات چگونگی 
تحقق اهداف ترسیم شــده در اسناد باالدستی 
پایبند بوده ایم و نه حاضریم بر مبنای واقعیت های 
نظام اقتصادی و سیاسی کشــور اصالح امور را 
پیش ببریم. از این رو تهیه این اســناد اگرچه با 
زحمات و تالش زیاد در مجموعه های مختلف 
همراه اســت اما عمدتاً از همان ابتدا فاقد اعتبار 
کافی برای مجریان و کارشناسان دستگاه های 
اجرایــی بوده و حتی در مــواردی به دلیل لزوم 
تطبیق اقدامات انجام گرفته با این اســناد )اعم 
از سند برنامه ششــم، اسناد سیاست های کلی 
ابالغی، سیاســت های اقتصــاد مقاومتی و...(، 
زحمت زیادی را بر گرده دســتگاه های مختلف 

اجرایی می گذارد.
با توجه به نکات یادشــده به نظر می رســد، 
برای تغییر این مســیر بهتر اســت توافق برای 
برنامه ریزی به ویــژه برنامه هایی که جنبه های 
مالی دارند، از ســند بودجه آغاز شود و بر مبنای 
ترســیم واقعیت بودجه، پیگیری اصالحات و 
دســتیابی به اهداف به صورت گام به گام و رو به 

جلو ترسیم شود.

سهم دولت )عمدتا اوراق خزانه اسالمی( و 4 درصد سهم شهرداری ها بوده و تنها 12 درصد از این مبلغ 
یعنی تقریبا 12 همت به تامین مالی شرکت ها اختصاص داشته است. واقعیت آن است که همین مبلغ 
ناچیز هم عمدتا توسط ســرمایه گذاران حقوقی وابسته به دولت و نهادهای عمومی تامین شده است؛ 
در حالی که 69 درصد معامالت سهام شرکت ها توسط سهامداران حقیقی جابه جا می شود که این نسبت 

در اوراق کمتر از 4 درصد است.
استفاده شرکت ها از اوراق سرمایه ای برای تامین مالی هم وضعیت بهتری ندارد. هم اکنون تنها یک 
صندوق پروژه )با خالص ارزش دارایی کمتر از یک هزار میلیارد تومان( و دو صندوق جسورانه )با مجموع 
خالص ارزش دارایی فقط 45 میلیارد تومان( فعال در بورس وجود دارند و هیچ صندوق زمین و ساختمان 
فعالی هم وجود ندارد. حتی از روش افزایش ســرمایه هم استفاده جدی نمی شود. کل مجوزهای داده 
شده برای افزایش سرمایه )به غیر از مازاد تجدید ارزیابی( در سال 98 حدود 42 همت بوده است. یعنی 
اگر فرض کنیم همه این مجوزها استفاده شده و سهام جدید منتشر شده با سلب حق تقدم سهامداران 
قبلی در بازار عرضه شده )که بی تردید چنین نیســت( باز هم کمتر از 6/  1 درصد ارزش بازار می شود.

خالصه همه اعداد و ارقام باال این است که سهم تامین مالی شرکت ها و بنگاه ها از 2600 همت ارزش بازار 
در انتهای سال 98 در خوش بینانه ترین حالت حداکثر 52 همت یعنی حدود 2 درصد بازار است.

علت این وضعیت، اشتباهات و کوتاهی هایی است که در سال های گذشته در رشد ابزارها و نهادها و 
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فرصت اقتصادی روزهای ...

بهبود مقررات در بورس رخ داده است. بورس تهران از نظر تسهیل تامین مالی شرکت ها اشکاالت اساسی 
دارد. بخشــی از این مشکالت به ضوابط و قوانین برمی گردد. مثال ضوابط و روال های افزایش سرمایه به 
شدت بوروکراتیک و کند هستند. یک درخواست افزایش سرمایه گاهی ماه ها در سازمان بورس معطل 
می ماند. همین طور ضوابط قانونی و استانداردهای حسابرسی به خصوص قانون تجارت و استانداردهای 
حسابرسی ایران هم برای شرکت های سهامی عام اشــکاالت جدی دارند. در زمینه ابزارهای مالی هم 
اگرچه در ســال های اخیر تالش خوبی از حیث قانونی کردن انواع اوراق انجام شده اما عمدتا تمرکز بر 
تعریف این ابزارها و تطبیق آنها با قواعد فقهی بوده و تالشی برای توسعه عملیاتی و تسهیل فرآیندهای 

آنها انجام نشده است.
یکی از مشــکالت دیگر بورس در این زمینه ضعف نهادهای مرتبط با تامین مالی اســت. بانک های 
ســرمایه گذاری )Investment Bank( یا آن گونه که در ایران ترجمه شده »نهادهای تامین مالی« یکی 
از ارکان مهم تامین مالی شرکت ها در بورس هستند که هنوز قوت کافی در ایران ندارند. هم اکنون 10 
شرکت تامین سرمایه در ایران مجوز فعالیت دارند که هیچ کدام نهادهای بزرگ و جاافتاده ای نیستند. 
 )Valuation( همچنین موسساتی که رتبه بندی اوراق را انجام دهند یا شرکت های مشاور در ارزش گذاری
و ارزشیابی موشکافانه )Due Diligence( هم در ایران فعال نیستند. کمبود نیروی متخصص در حوزه هایی 
نظیر مالیه بنگاه )Corporate Finance( و حقوق مالی و چنین تخصص هایی هم مزید بر علت شده است. 
این ضعف های نهادی و تخصصی هم باعث شــده از فرصت هجوم نقدینگی به بورس برای تامین مالی 

بنگاه ها استفاده مناسب نشود.
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عملکرد بازار ثانویه در فروردین ماه سال ۱3۹۹

بررسی عملکرد بازار ثانویه ایران نشان می  دهد خرید ارز وارداتی و فروش ارز صادراتی در فروردین ماه 1399 نسبت به فروردین ماه 
1398 با کاهش حدود 58 درصدی مواجه شده و به ترتیب به رقم 407 میلیون یورو و 534 میلیون یورو رسیده  است. عالوه بر این 
میانگین نرخ خرید دالر در بازار ثانویه در فروردین ماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 58.5 درصدی به رقم 13993 

تومان رسیده است.
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