
1خرداد 1399 / شماره   572



شماره 572 / خرداد  1399 2



1خرداد 1399 / شماره   572

شماره 572 / سال بیست و هشتم 
  خرداد ماه 1399

بازار سرمایه حباب یا واقعیت

آینده بورس؛  به روند مثبت تا کجا ادامه دارد؟

کارنامه جذب سرمایه خارجی در سال 98

نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید

آینده بورسی در سال 99

سهم ناچیز خراسان رضوی در بازار سرمایه

بررسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران و جهان

سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی در صادرات غیر نفتی

روایتی از تاثیرات کووید 19 بر صنعت گردشگری

بررسی شرایط ورود گردشگران خارجی به ایران در ایام کرونا

دالیل انگیزه ورود سرمایه گذار خارجی به ایران از نگاه بازوی پژوهشی مجلس

فساد اقتصادی و نابرابری درآمدی

گروه کور محور غرب

گردشگری مشهد در برزخ کرونا

مروری بر کارنامه مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ ها

آینده سهام عدالت از دریچه بورس

خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران

نگاهی اجمالی به کسب و کارهای آنالین در دوران کرونا

تورم مصرف کننده در اردیبهشت 99

2

3

4

6

8

10

16

20

22

25

28

34

38

42

46

50

52

58

60

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 
مهندس حمیدرضا شوشتریان

زیرنظر شورای نویسندگان

گروه ترجمه:
زهرا پزشکی

ویراستار:
احمد حسین زاده

طراحی و صفحه آرایی:
هدی امیر

عکس:
حسین نظامی

واحد بازرگانی:
جلیل فروتن- الهه ارجمند

 تلفکس: 051-38420111

روابط عمومی:
محبوبه احمدپور
پایگاه اینترنتی:
فرشاد عباسی

نشانی:
تهران -  شریعتی - خیابان دستگردی 

پالک74
 طبقه دوم- واحد3

تلفن:  021-22220961
دورنگار: 021-22269032 

مشهد- خیابان راهنمایی -برج سلمان  
طبقه 8 - واحد 2

تلفکس:051-38420111  

www.eghtesadasia.com
eghtesadeasia@gmail.com

چاپ: ثامن



شماره 572 / خرداد  1399 2

یادداشت
بازار سرمایه حباب یا واقعیت !

، پیش بینی آینده بورس در سال 99 بسیار سخت است زیرا رشد ناگهانی بورس تهران بسیاری را بر این باور معتقد کرده است که حرکت رو به 
رشد شاخص ادامه دار خواهد بود و هر روز با هر رشد قیمتی بازار سهام، به حجم ورود نقدینگی خود می افزایند.

آن ها دلیل آن را انتظارات تورمی، هجوم نقدینگی، افزایش قیمت دالر، حمایت ارکان حکومت و افزایش ضریب نفوذ اعالم می کنند و این رشد 
شاخص را منطقی می دانند و از طرف دیگر هستند افرادی که با نگرانی به این تابلو می نگرند و ریزش بازار را انتظاردارند و به این نتیجه رسیده اند که 
افزایش شاخص در این ابعاد به لحاظ تحلیلی قابل توجیه نبوده و یک حباب مالی در بورس تهران شکل گرفته و روز به روز در حال بزرگ تر شدن 

است، حبابی که زمان ترکیدن آن نزدیک، ولی زمان دقیق آن نامعلوم است.
سقف رشد بازار سهام

گروه دوم بر خالف گروه اول، به تناوب این سیکل پرشتاب را با پوست و استخوان خود لمس کرده و اعتقاد دارند که بازار سرمایه مدتی است وارد 
مرحله حباب شده و ارتباط خود را با بخش های واقعی اقتصاد قطع کرده و نه تنها دورنمای سودآوری آن ها با قیمت های فعلی تناسبی ندارد، بلکه بین 
ارزش جایگزینی و ارزش بازار آن ارتباط منطقی و قابل قبولی برقرارنیست و با مقایسه شرایط فعلی بازار سهام با شرایط آن در سال 1383، احتمال 

وقوع یک حباب مالی در بازار سهام تهران را می دهند.
هر گروه با ارائه دالیل مستند وغیرمستند بردیدگاه های خود پافشاری می کنند که این به جدالی چالش برانگیز درصفحات مجازی و رسانه ای 
تبدیل شده است. در چنین فضایی، فعاالن بازار با ابهامات فراوانی به آینده می نگرند. این سوال اساسی برای همه فعاالن بازار سرمایه پیش آمده که آیا 

فرضیه بروز حباب مالی در بورس تهران جدی است؟
باید اذعان کرد برای ادعای وجود حباب در بورس الزم است تا حدی محتاطانه نظر داد، زیرا حتی میان صاحب نظران حوزه مالی نیز اجماع کافی 

راجع به اینکه چه شرایطی را می توان حباب مالی نامید وجود ندارد.
هر یک از مکاتب اقتصادی رویکرد خاصی نسبت به حباب مالی دارند، چه مکتب شیکاگو که هرگونه حبابی را منکر می شود و چه مکتب کینزین 
که وجود حباب را یک واقعیت دانسته و چه مکتب اتریشی که معتقد است حباب های مالی ناشی از مجموعه عوامل واقعی و روانی هستند که از 
مسیر سیاست های پولی ایجاد می شود. با توجه به مکاتب فوق به نظر نویسنده، حباب مالی یک واقعیت است که نشات گرفته ازعوامل واقعی اقتصاد 

و عوامل روانی انسان ها است و هرچه بازار ناکارآتر باشد احتمال وقوع آن بیشترخواهد بود.
بازار سرمایه مثل سایر بازار ها دارای ســیکل های تجاری و اقتصادی است که تحت عنوان دوره های متوالی رونق و رکود تعریف می شوند؛ لذا 

نمی توان به هر نوع افزایش شدید قیمت ها در بازار سهام، برچسب حباب مالی زد.
بازار سهام به عنوان جزئی ازاقتصاد ارتباط تنگاتنگی با تحوالت بخش حقیقی اقتصاد از یکسو و تحوالت سایر بازار های رقیب دارد و به صورت 
پیوسته و پویا با توجه به تغییرات محیطی )متغیر های اقتصادی، سیاسی، بازار های رقیب و...( در نهایت نقطه تعادلی خود را در یک بازه زمانی پیدا 

می کند.
از مهم ترین عوامل واقعی اقتصادی که موجب خلق و گسترش حباب در بازار های دارایی می شود می توان به حرکت گسترده نقدینگی به سوی 

بازار های مالی به علت خلق گسترده پول در اقتصاد اشاره کرد.
هنگامی که حجم نقدینگی به شکل فزاینده وارد یک اقتصاد می شود که هیچ گونه تناسبی با سایر متغیر های اقتصادی دیگر از جمله تولید ناخالص 
داخلی ندارد، این مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می شود به طور متناسب بین همه افراد و نیز به طور متناسب بین همه بازار ها تقسیم 
نمی شود. در این میان نقش بازار های دارایی در جذب پول، نقش تعیین کننده ای است که به میزان کشش پذیری آن بستگی خواهد داشت. اگر 
شرایط رقابتی در بازار تمام دارایی ها برقرار باشد، تخصیص منابع مالی میان بازار های دارایی به نحوی شکل خواهد گرفت که بین نرخ بازده انتظاری 

با ریسک آن تعادل برقرار شود.
اما مشکل زمانی بروز پیدا می کند که دولت وارد عرصه شده و با مداخالت خود، بازار های دارایی را مختل می کند. یکی از کلیدی ترین متغیر هایی 
که بر کشش بازار های دارایی برای جذب نقدینگی و نحوه توزیع نقدینگی میان بازار های دارایی تاثیر بسیار مهمی دارد نرخ بهره است. دولت ها با 
دستکاری نرخ بهره می توانند در بازار دخالت کنند، بروز حباب ها و حفره های مالی بزرگ عمدتا ناشی از بروز عدم تعادل هایی است که در نتیجه 

سیاست ها و مداخالت دولت به وجود می آید و می تواند نه تن ها برای بخش مالی، بلکه برای کل اقتصاد پیامد های پرهزینه ای داشته باشد.
از طرف دیگر انتظارات فعاالن بازار عامل کلیدی در شکل گیری حباب و ترکیدن آن است. تا زمانی که خوش بینی در بازار حاکم است فعاالن بازار 
به بازده آینده اعتماد دارند، همه چیز خوب است، حباب ها بزرگ و بزرگ تر می شوند و بازار سرمایه نسبت به اخبار و اطالعات جدید واکنش بیش از 
اندازه نشان می دهد و این امر چندان نگران کننده نمی نماید، اما آنچه روشن است اینکه حباب های مالی پایدار نخواهند بود و در نهایت هر حباب مالی 

خواهد ترکید و زیان های بزرگ خلق خواهد کرد.
اما زمان آن مشخص نیست و بخشی از احتماالت نیز به نقش  سیاست های دولت ، بازارهای موازی و مناسبات داخلی و خارجی بر می گردد
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اصلی ترین سوال ســرمایه گذاران در حال 
حاضر این اســت که رشد بورس تا چه زمانی 
ادامه دارد؟ توده  سرمایه گذاران که هدف اصلی 
آنان حفظ ارزش پولشان است، جایی بهتر از 

بازار سرمایه نیافته اند.
آینده بورس؛ روند مثبت تا کجا ادامه دارد؟

شاخص کل همچنان در حال رشد است و 
سوخت جدید به صورت تداوم یافته برای این 
بازار از راه می رســد. اگرچه اهداف تکنیکالِی 
کوتاه مــدت شــاخص در محــدوده  4/ 1 تا 
6/ 1 میلیون واحد قــرار دارد اما واقعیت های 
اقتصادی هم پشــت ســر بورس در حرکت 
هستند. هجوم نقدینگی سرگردان همچنان 
قیمت ها را باال می برد و در این بین شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس باید بــا ارائه برنامه 
افزایش ســرمایه، نقدینگی بورس را بدین 
طریق به سمت بازار سهام هدایت کرده تا در 

نهایت رشد پایدارتری را رقم بزنند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی عمق بازار 
ســرمایه در حال افزایش بوده و تا پایان سال 
عواملی وجود دارد که بورس را با نوســاناتی 
رو به باال، همراه خواهد کرد. مهم ترین عامل 
تقویت کننده بورس در حال حاضر رشد قیمت 
دالر است که این مهم نیز به علت سیاست های 
تورم زای دولت در سال جدید رخ داده است. 
چراغ سبز دولت به آزادسازی نرخ ها در صنایع 
مختلف به زودی در آمار فروش و گزارش های 
ماهانه و صورت های میان دوره ای شرکت ها 
جای خواهد گرفت و عمده نمادهای بنیادی 

را ارزنده تر خواهد کرد.
اگر بخواهیم مسیر بورس را دقیق تر ترسیم 
کنیم باید بگویم که ما در حال آماده ســازی 

آینده بورس؛ روند مثبت تا کجا ادامه دارد؟

مقدمات حذف 4 صفر از پول ملی هستیم و امسال تورم باالیی را تجربه خواهیم کرد. زمانی که 
دولت اجازه افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی را به صنایع می دهد تورم  افزایش می یابد و در واقع 

بازار حداقل تورم را 30 درصد در نظر خواهد گرفت.
در حال حاضر صنایع مادر نظیر ســیمان، فلزات و فوالد عمدتا مجوز افزایش نرخ را دریافت 
کرده اند یا با رشد قیمت محصوالت خود در بازار مواجه شده اند؛ رشد این قیمت ها فعال مانع ایجاد 
رکود فروش برای شرکت های بزرگ می شود. اما طی چند ماه دیگر به تدریج که افزایش نرخ ها به 
محصوالت پایین دستی برسد قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نهایت وارد رکود خواهیم شد.

بورس فعال بر مبنای چرخش نقدینگی و عدم جذابیت بازارهای موازی و رشد قیمت دالر، در 
مسیر صعودی قرار دارد. بسیاری از صنایع هنوز دالر 16 هزار تومانی را هم در صورت های مالی 

خود اعمال نکرده اند، بنابراین رشد دالر به نوعی پیش قراول رشد بورس در ماه های آتی است.
به نظر می رسد بورس تا پایان دولت فعلی با افت و خیزهای طبیعی و به شرط ورود شرکت های 
جدید و تغییر نکردن معنادار سود بانکی همچنان رشد خواهد کرد. این بازار تا این لحظه به عنوان 
سپر تورمی عمل می کند اما باید توجه داشت که در صورت عرضه  نشدن شرکت های جدید و 
رشد بی رویه قیمت ها، ممکن است P/ E بازار بیش از اندازه افزایش یافته و توجیه سرمایه گذاری 
به قصد دریافت سود نقدی کاهش یابد و این به معنای حضور تعداد بیشتری از نوسان گیران و 
سرمایه گذاران کوتاه مدت اســت، ضمن اینکه در صورت اصالح یا ریزش بازار به دلیل نداشتن 
توجیه سرمایه گذاری برای دریافت سود نقدی و شرکت در مجامع، بسیاری از سرمایه گذاران 

نهادی در اصالحات قیمتی خریدار نبوده و از سهام حمایت نخواهند کرد.
از همین رو به نظر می رسد در سال جاری با نزدیک شدن به فصل مجامع یکی دو هفته فشار 
فروش خواهیم داشت زیرا سرمایه گذاران ترجیح می دهند با قیمت های باال ریسک بسته شدن 

نمادها را نپذیرند یا حداقل فقط با سهم های بزرگ و بنیادی به مجمع بروند.
درحال حاضر این ریســک به همراه ریســک ایجاد رکود عمومی در اقتصاد به دلیل کاهش 
قدرت خرید در آینده و حضور توده وار سرمایه گذاران ناآگاه و آموزش ندیده،  بزرگ ترین ریسک 
پیش روی بازار سرمایه است و از طرفی رشد دالر و رشد اسمی قیمت کاالها در اثر تورم عمومی 
و نبود امکان سرمایه گذاری در ســایر بازارهای رقیب مهم ترین دلیل رشد بورس است. در این 
بین حمایت هــای دولت و نگاه ویژه تامین مالی به بورس نیز به عنوان یک عامل حمایتی عمل 
می کند. اما از موضوع آموزش و فرهنگ سازی برای سرمایه گذاران عادی غفلت شده و این عامل 
زمانی پررنگ می شود که بازار با ریسک های قوی تر و نوسان روبه رو شود. در آن صورت رفتارهای 
هیجانی و غیر قابل کنترلی را شاهدخواهیم بود. در نگاه کلی دولت باید برخی منابع خود را در 
صندوق های حمایتی و تثبیت بازار واریز کند و قدرت مانور این صنایع را باالتر ببرد، کفایت سرمایه 
بازارگردان ها افزایش یابد و قدرت بازیگران بازار را افزایش دهد تا در مواقع حساس، نقدینگی بازار 

حفظ شود تا شاهد رفتارهای هیجانی کمتری باشیم.

محسن عباسی  - کارشناس بورس



شماره 572 / خرداد  1399 4

کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی 98 با 
ثبت 82 طرح بــه ارزش 854 میلیون دالر در 
بخش صنعت، معدن و تجارت کشــور بســته 
شد. ارزیابی ها حاکی از این است که پنج کشور 
امارات متحده عربی، هلند، چین، ترکیه و آلمان 
پیشتازان سرمایه گذاری در ایران بوده اند. طبق 
بررسی ها بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی 
در ســال گذشــته در بخش های »محصوالت 
از توتــون و تنباکــو«، »محصــوالت غذایی و 
آشامیدنی«، »سایر محصوالت کانی غیرفلزی«، 
»ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« و »کک 
و فرآورده های حاصــل از نفت« صورت گرفته 

است.
سالنامه جذب سرمایه گذاری خارجی 98 با 
ثبت 82 طرح ورق خورد. گزارش های رســمی 
»صمت« نشان می دهد از ابتدای سال 1398 تا 
پایان اسفند ماه، 82 طرح با ارزش 854 میلیون 
دالر در بخش »صنعت«، »معدن« و »تجارت« 
کشور با مشــارکت ســرمایه گذار خارجی به 

تصویب رسیده است.
طبق داده ها، بیشــترین جذب پول خارجی 
براســاس حجم در پنــج اســتان »زنجان«، 
»خراسان رضوی«، »کرمانشاه«، »هرمزگان« و 
»تهران« و از پنج کشور »امارات متحده عربی«، 
»هلند«، »چین«، »ترکیــه« و »آلمان« بوده 

است.
خارجــی  ســرمایه گذاری های  گــزارش 
مصوب تحت پوشــش قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن 
و تجارت در ســال 1398 منتشر شد. بر اساس 
آمارهای ارائه شده از سوی »دفتر سرمایه گذاری 
و تامین منابع مالی وزارت صمت«، ایران توانسته 
در سال 98 از سه بخش صنعت، معدن و تجارت، 
854 میلیارد دالر برای 82 طرح، سرمایه جذب 

کند.

مقایســه روند جذب ســرمایه در ســال 98 نســبت به ســال 97 حکایت از آن دارد که حجم 
سرمایه گذاری های خارجی با افت حدود 6/ 14 درصدی مواجه شده است.

کارنامه مجوز جذب پول خارجی سال 97 نشــان می دهد بیش از یک میلیارد دالر سرمایه برای 
83 طرح از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی تایید شده است؛ در حالی که کارنامه جذب پول سال 
98 با رقم 854 میلیون دالر بایگانی شد. البته به لحاظ تعداد، وضعیت طرح های خارجی مصوب شده 
در ســال 1397 کمی بهتر از پروژه های سرمایه گذاری سال 98 است. طبق بررسی ها، پرونده جذب 
سرمایه گذاری خارجی 1397 با 83 طرح و پرونده جذب پول خارجی سال 1398 با 82 طرح مصوب 

بسته شده است.
داده های وزارت صمت همچنین نشــان می دهد از 82 شــرکت ثبت شــده، 33 شرکت با 100 
درصد ســهامدار خارجی و 48 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی و یک مورد تحت عنوان 
ترتیبات قراردادی اســت. همچنین آمارها حکایت از آن دارد که از لحاظ حجم تعداد سرمایه گذاری 
خارجی مصوب شده در سال 1398، سهم »صنعت« 98 درصد، سهم »معدن« 12/ 0 درصد و سهم 

»تجارت« 88/ 1 درصد بوده است.
حال با ارائه تصویری کلی از پرونده جذب سرمایه خارجی سال 98، در ادامه این گزارش به جزئیات 
عملکرد ایران و کشورهای سرمایه گذار در این زمینه پرداخته شده است. اما در این میان یک پرسش 
مطرح اســت. آیا پروسه جذب پول خارجی هم ممکن است همانند ســایر بخش ها و ابعاد مختلف 

اقتصادی تحت الشعاع شیوع ویروس کرونا با چالش ها و دست اندازهایی در سال جاری مواجه شود؟
تحلیلگران معتقدند فشار تحریم ها و ضعیف شدن اقتصاد ایران به خصوص در بخش بهبود محیط 
کسب وکار، از جمله عواملی هســتند که در کاهش حجم ســرمایه گذاری های سال 98 تاثیرگذار 
بوده اســت. به اعتقاد آنها، در حالی سال 99 آغاز شده است که باید به آثار مخرب تحریم ها بر اقتصاد 

کشورمان، آثار سوء گسترش شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی را اضافه کرد.
طبق آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول، نرخ رشــد اقتصادی جهان در سال جاری 
میالدی به دلیل شیوع گسترده کرونا و توقف بســیاری از فعالیت های اقتصادی، به منفی 3 درصد 
خواهد رسید. از سوی دیگر، پیش بینی های این سازمان بین المللی نشان می دهد سرمایه گذاران در 

رفتار و عملکردشان، تمایل کمتری نسبت به سرمایه گذاری از خود نشان می دهند.

پروژه های پرطرفدار
اما گروه های صنعتی، معدنی و تجاری جذاب برای ســرمایه گذاران خارجی در سال 98 که سالی 
سخت توامان با فشــار تحریم ها برای اقتصاد ایران بود، در چه بخش هایی جانمایی شده اند؟ آمارها 
حاکی است گروه های معدنی جذاب برای سرمایه گذاران هندی و هنگ کنگی، »استخراج و فرآوری 
منیزیت« و »تولید کنســانتره نفلین سینیت« بوده است. همچنین سرمایه گذاری در حوزه تجارت 
شامل »احداث رستوران«، »سفارش کاال در فضای مجازی از طریق تارنما و نرم افزار«، »ساخت و تولید 

محصوالت صنایع دستی و چرمی )مجوز صنفی، تولیدی(« است.
گروه های صنعتی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در سال 98 هم در 5 حوزه جانمایی شده اند. 
طبق بررسی ها، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در این بازه زمانی در بخش های »محصوالت 

کارنامه جذب سرمایه خارجی در سال ۹۸ 
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از توتــون و تنباکــو«، »محصــوالت غذایی و 
آشامیدنی«، »سایر محصوالت کانی غیرفلزی«، 
»ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« و »کک 
و فرآورده های حاصــل از نفت« صورت گرفته 

است.
در گــروه صنعتــی »محصــوالت از توتون 
و تنباکــو« می تــوان از تولیــد ســیگارت 
فیلتردار و فرآوری توتون ســیگارت نام برد. از 
ســرمایه گذاری در گروه صنعتی »محصوالت 
غذایی و آشامیدنی ها« می توان به »تولید انواع 
محصوالت لبنی و فرآوری آنها«، »تولید خمیر 
مایه«، »تولیــد انواع پودر نوشــیدنی فوری«، 
»تولید خوراک آمــاده دام، طیــور و آبزیان«، 
»تولید انواع کیک مغزدار، انــواع نان حجیم و 
نیمه حجیم«، »انواع شکالت و کرم شکالتی« 

اشاره کرد.
»تولیــد انواع کاشــی و نانو ســرامیک های 
پیشرفته«، »تولید لوازم بهداشتی چینی و تولید 
دانه ها و پودرهای شیشه ای«، »تولید منیزیت 
کلیسنه شده«، »تولید و برش سنگ گرانیتی«، 
»ســقف متحرک اتوماتیک و پنجره متحرک 
اتوماتیک« در گروه صنعتی »سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی« قرار دارند.
همچنین »تولید مکمل های دارویی«، »تولید 
گازهای صنعتی و طبی«، »تولید خمیر الکترود 
گرافیتی« و »تولید انواع مواد استریل کننده بر 
پایه پروکسی اســیدها«، »تولید انواع داروهای 
دســتگاه گوارش، گیاهی، قند خــون، کلیه و 
مجاری ادراری«، »تولید کیت تشخیص سریع 
آنتی بادی منوکلونال میکروبیولوژی«، »تولید 
انواع فرآورده ها از مشــتقات خــون، داروهای 
نوترکیب و پپتیدی«، »تولید فرآورده های ویژه 
بیماران آی ســی یو« در گروه صنعتی »ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی« هستند. در گروه 
صنعتــی »کک و فرآورده های حاصل از نفت«، 
می توان به »احداث پاالیشگاه میعانات گازی«، 
»تولید هیدروکربن های ســبک و ســنگین«، 

»تولید و فرآوری مواد شیمیایی« نام برد.

پیشتازان سرمایه گذاری
کشورهای ســرمایه گذار که بیشترین حجم 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در این بازه زمانی 
در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشــته اند، 
به ترتیــب »امارات متحده عربــی«، »هلند«، 

»چین«، »ترکیه« و »آلمان« هستند.
طبق ارزیابی هــا، »امارات متحــده عربی« 
30 درصــد از حجــم ســرمایه گذاری ها را به 
خــود اختصــاص داده و در جایگاه نخســت 

سرمایه گذاران پیشتاز قرار گرفته است.
»هلند« و »چین« هم با سهم 22 و 20 درصد 

از کل سرمایه گذاری های جذب شده، در سکوی دوم و سوم ایستاده اند. همچنین »ترکیه« و »آلمان« 
توانسته اند با کسب سهم 10 و 9 درصدی از کل سرمایه گذاری ها، در پرونده »کشورهای با بیشترین 
حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب در ســال 98« جایگاه چهارم و پنج را تصاحــب کنند. اما از 
لحاظ تعداد طرح های مصوب شده، کدام کشــورها پیشتاز بوده اند؟ آمارها نشان دهنده سهم باالی 
تعداد سرمایه گذاری ها توسط »افغانستان« است. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاران افغانستانی 

توانسته اند 14 طرح سرمایه گذاری مصوب شده را از آن خود کنند.
همچنین طبق داده های آماری منتشــر شده، به ترتیب »ترکیه« در رتبه دوم با 13 طرح مصوب، 
»چین« در رتبه ســوم با 11 طرح مصوب و »امارات متحده عربی« و »اتریش« به طور مشترک و هر 
کدام با 6 فقره ســرمایه گذاری در رتبه چهارم قرار گرفته اند. از سوی دیگر »عراق« و »هند« به طور 
مشترک و هر کدام با 5 فقره سرمایه گذاری رتبه پنجم را در تعداد سرمایه گذاری های مصوب کسب 

کرده اند.

فرود سرمایه در ۲۳ استان
اما ســرمایه ها در کدام شــهرها فرود آمده اند؟ طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 
اســتان کشور در سال 98 پذیرای ســرمایه و ســرمایه گذاران خارجی بوده اند. توزیع استانی تعداد 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 1398 نشان دهنده سهم باالی تعداد سرمایه گذار خارجی در 
استان »خراسان رضوی« با تعداد 20 طرح است. »تهران« هم با 11 طرح مصوب شده، در رتبه دوم و 
استان های »قزوین«، »آذربایجان شرقی« و »خوزستان« به طور مشترک در رتبه سوم )هر استان با 

تعداد 5 طرح( در این بازه زمانی قرار گرفته اند.
اما بررسی سهم استان ها براساس حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طی سال 1398، از نقش 
پررنگ استان های دیگر کشور در جذب ســرمایه حکایت دارد. نمودارهای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد چهار اســتان »زنجان«، »خراسان رضوی«، »کرمانشاه« و »هرمزگان« بیش 

از 54 درصد حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در کشور را در این دوره به خود اختصاص داده اند.
براســاس داده های آماری، »زنجان« با جذب 18 درصد از ســرمایه گذاری ها در سکوی نخست، 
»خراسان رضوی« با جذب 15 درصد از سرمایه ها و »کرمانشاه« با جذب 13 درصد در رتبه های دوم و 

سوم ماراتن تزریق پول خارجی ایستاده اند.
پس از این استان ها، »هرمزگان« با جذب 8درصد سرمایه گذاری ها و »تهران« و »فارس« به طور 
مشــترک و هر کدام با ســهم 7 درصدی، در رتبه های بعدی نمودار ســهم استان ها براساس حجم 
ســرمایه گذاری خارجی قرار گرفته اند. همچنین »بوشــهر« و »قزوین« به طور مشترک و هر کدام 
با ســهم 6 درصدی در جذب ســرمایه گذاران خارجی، اســتان هایی بوده اند که در سال 98 کشش 

سرمایه گذاری داشته اند.
طبق آمارها، »آذربایجان شرقی« با 5 درصد، »کردستان« با 4درصد، »یزد« با 3 درصد، »کرمان«، 
»خوزســتان« و »مرکزی« به طور مشترک و هر کدام با ســهم 2 درصد، »خوزستان« با 2 درصد و 
»البرز« و »اصفهان« به طور مشترک هر کدام با سهم یک درصد، استان هایی بوده اند که در جغرافیای 

جذب سرمایه خارجی سال 98 دیده می شوند./ دنیای اقتصاد
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بازار پول در ایران به دالیل متعدد، همواره با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه بوده است. عدم تعادلی 
که در مواجهه با شرایط اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه 1390 )رکود تورمی و تحریم( موسوم به بیماری 
هلندی تشدید شده و محدودیت تامین مالی و منابع ارزان جهت تسهیالت مالی و اعتباری را به عنوان 
یکی از مهم ترین موانع توسعه و پیشرفت بنگاه های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی، تبدیل کرده 
است.در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان »جهش تولید« نامگذاری شده است، 
نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در تأمین، مدیریت و هدایت منابع مالی به سمت بخش های مولد 

اقتصاد، بیش از پیش، اهمیت دارد.
اساساً طریقه تامین مالی به چند صورت است شامل: سرمایه گذاری های مستقیم دولت و نهادهای 
حاکمیتی، سرمایه گذاری های خارجی و تامین مالی از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری،انتشار 
اوراق قرضه و نهایتاً بازارسرمایه که عمدتاً بانک ها به عنوان اولین گزینه برای تامین مالی بوده اند. الزم به 
ذکر است، عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی GDP، نرخ سرمایه گذاری 
و تامین مالی است. بنابراین دست یابی به افزایش تولید، به جز با افزایش میزان سرمایه گذاری و تسهیل 
فضای کسب و کار امکان پذیر نیست؛ افزایش سرمایه گذاری مستلزم تجهیز و تامین منابع مالی داخلی و 
خارجی بلندمدت و کوتاه مدت از طریق بازار های مالی )بازار پول و سرمایه( است. در صورت برخورداری 
صنایع، از نقدینگی و سرمایه در گردش کافی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی 

را در راستای جهش تولید، انجام دهند.
متاسفانه نظام مالی مسلط بر بازار مالی ایران، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نظام بانک محور بوده 
است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر اعتبارات بانکی و نقدینگی باالی کشور، بی شک نظام بانکی کشور 
در اجرای وظیفه  کارکردی اش یعنی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، همواره مشکالت جدی داشته 
است. در واقع، ابزار های مهم در اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع، که همانا نرخ سود سپرده ها و نرخ 
سود تسهیالت است، عمالً بانک ها نقشی در تعیین آن ندارند؛ به طوری که در بررسی آمارهای اقتصادی 
سالیان اخیر، نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی منفی بوده است.در این میان بانک مرکزی هم به عنوان 
سیاستگذار ارشد سیاست های پولی و نظام اقتصادی کشــور، همواره در تالش برای ایجاد تراز مالی-

اقتصادی در بانک هاست.
به طور کلی از مهمترین مشکالت اصلی بانک ها در تجهیز منابع مالی می توان به محدودیت میزان 
اعتبارات، عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم،تداوم تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی 
و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین، با توجه به این که بانک ها در ایران صرفاً 
به واسطه گری مالی نمی پردازند و بخشی از منابع جذب شده را به سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
وابسته شان سوق می دهند، عمالً بنگاه های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع مالی با کمبود منابع، مواجه 
می شوند. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت 
های بانکی ضروریست از تأمین مالی بانک محوربه تأمین مالی بورس محور حرکت کرده و باید به سراغ 

تامین مالی از سوی بازار های سرمایه، رفت.
هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی متعدد آن می تواند بسیار کمتر از 
تأمین مالی از مسیر نظام بانکی باشد. از طرفی مزیت دیگر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به کارگیری 
سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت ســرمایه های راکد در اقتصاد را فعال و از هدایت به سمت 
بازارهای غیرمولد که عمدتاً مبتنی بر واسطه گری و سفته بازی است، جلوگیری خواهد کرد. بازار های 

پول و ســرمایه می توانند مکمل یکدیگر باشند 
و توامان به تجهیز منابــع مالی بپردازند. با توجه 
به این که، فعالیت هــای تولیدی عمدتاً نیازمند 
زمان هستند و فرآیندی طوالنی دارند، بنابراین 
نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی 
به فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه ای بسیار 

حائز اهمیت است.
به یقین، بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد 
کشــور یک فرصت طالیی محســوب می شود 
که میتوان از این ظرفیت عظیــم برای مردمی 
سازی اقتصاد، ایجاد شــفافیت و توسعه عدالت 
در اقتصاد و همچنین انجام اصالحات اقتصادی 
به منظور تحقق اهداف سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، اســتفاده کرد. با توجه بــه نقش بازار 
سرمایه در جهش تولید، بازار سرمایه ایران هنوز 
نتوانسته نقش مناســبی در تجهیز منابع مالی 
به سوی ســرمایه گذاری مولد داشته باشد؛ برای 
بهبود تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه در 
راستای مقاوم سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد 
اقتصادی مستمر و با ثبات، اصالحات سیاستی 
میتواند، مسیر حرکت به سمت تامین مالی بورس 
محور را هموارتر سازد. اقداماتی نظیر شناسایی و 
برطرف کردن موانع توسعه و تعمیق بازار سرمایه، 
تداوم حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار سرمایه 
و تدوین قوانین باالدستی به منظور حمایت از این 
بازار و جذب سرمایه های خارجی، خروج دولت 
و بانک ها از بنگاه داری وعرضه ســهام مالکیتی 
و مدیریتی شان در بازار ســرمایه، فراهم کردن 
امکانات الزم نظیر تنــوع ابزارهای مالی و ایجاد 
شــبکه گســترده معامالت و همچنین تقویت 
زیرساخت های فناوری و تکنولوژی الزم به منظور 
شبکه ســازی میان ســرمایه گذاران و سرمایه 
پذیرها و ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی 
مناسب، میتواند کمک شــایانی به توسعه بازار 

سرمایه در کشور کند.

نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید

امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان
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یک عضو شــورای عالی بورس می گوید: 
با توجــه به اقداماتی کــه دولت و حاکمیت 
برای ثبات و افزایش عمق بازار ســهام انجام 
می دهند، پیش بینی می شود آینده بازار سهام 
مثبت باشد اما سرعت رشد شاخص  همانند 

گذشته نیست.
یک عضو شورای عالی بورس درباره آینده 
بازار ســهام به تجارت نیوز گفت: با توجه به 
اقداماتی که دولــت و حاکمیت برای ثبات و 
افزایش عمق بازار انجام می دهند، پیش بینی 
می شــود آینده بازار ســهام مثبت باشد اما 
سرعت رشد شاخص  همانند گذشته نیست. 
با حرکت اصالحی که در یک هفته گذشته در 
بورس به وجود آمده از جمله افزایش سرعت 
پذیرش شرکت ها و عرضه اولیه  ها بازار سهام 

بازار مطمئن و رو به رشدی ارزیابی می شود.
حسین سالح ورزی به مردم توصیه کرد: به 
طور هیجانی و احساسی وارد بازار سهام نشوند 
و با اطالع و آگاهی در این بازار سرمایه گذاری 
کنند. منابع مالی و پولی که جنبه حیاتی دارد 
را در این بازار وارد نکنند و سرمایه مازاد خود را 

به سمت بورس هدایت کنند.
او تصریــح کــرد: به کســانی کــه قصد 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند، پیشنهاد 
می کنیم به جای اینکه مســتقیم سراغ بازار 
سهام بروند از طریق صندوق سرمایه گذاری 
وارد بورس شوند و واحد صندوق را بخرند؛ چرا 
که برای سرمایه گذاری در این حوزه تیم های 
تخصصی و دارای دانش و اطالع کافی حضور 
دارند که این صندوق هــا را اداره می کنند و 
بنابراین خرید صندوق ها ریســک کمتری 

خواهد داشت.

پیش بینی آینده بازار سهام / توصیه به تازه واردهای بورس
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بورس در مسیر رکود یا رونق؟
در همین رابطه حمید میرمعینی، کارشناس بازار ســرمایه در گفتگو با اقتصاد 24 گفت: اگرچه 
اثر مولفه های بنیادی در وضعیت مالی شرکت ها دلیل توجیه کننده رشد قیمت سهام شرکت های 
بورسی بود، اما نقش و تاثیر ورود نقدینگی جدید از سوی سرمایه گذاران تازه وارد را نمی شود نادیده 

گرفت و بر رشد شاخص بسیار تاثیرگذار بودند.
به اعتقاد میر معینی، پیش بینی ها تا پایان سال 99 هم شاید از ادامه رشد در این بازار خبر بدهند اما 
مولفه های کالن اقتصادی بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار هستند و بازار را تحت الشعاع قرار می دهند 

که انتظار تاثیر مثبت بر بازار متصور است.
این اســتاد دانشگاه با تاکید بر این موضوع گفت: نرخ دالر و تورم، سیاست گذاری های پولی و مالی 
دولت، بازار های جهانی و همچنین ریسک سیاسی در داخل کشور عواملی است که بازار سرمایه را به 

سمت رونق و یا رکود می کشاند، اما در این بین باید به شرط تاثیر کرونا ویروس نیز اشاره داشت.
تحلیلگر ارشــد بورس و بازار سرمایه گفت: از اینرو به واسطه بروز برخی عالئم در عواملی که گفته 
شــد، تصور ادامه افزایش شــاخص بورس با شیب تند تا حدودی سخت اســت، اما با توجه به ورود 

نقدینگی های جدید به این بازار احتمال ثبات در رشد بازار سرمایه وجود دارد.
میر معینی با اشــاره به ریســک های تهدید کننده معامالت بورس افزود: با توجه به اینکه هجوم 
گسترده نقدینگی به بورس ادامه دارد، همه مسایل بنیادی در معامالت این بازار از بین برده می شود، 

بنابراین ریسک های زیادی فضای معامالت بورس را تهدید می کند. 
این کارشناس بازار سرمایه معتقد اســت، هجوم نقدینگی به بازار به حدی زیاد است که همه این 
ریسک ها را از بین برده است و تاکنون این ریسک ها نتوانسته تاثیری در جلوگیری از صعود شاخص 

بورس داشته باشد. 

تحلیلگر ارشــد بورس و بازار سرمایه گفت: 
همانطور که اشاره شد، بازار سرمایه تحت تاثیر 
چند عامل کالن قرار می گیرد از اینرو معادالت 
بین المللی می تواند بازار را دســتخوش نوسان 
کند. در حال حاضر ویروس کرونا نیز از عواملی 
است که اقتصاد بین المللی را متالطم کرده به 
طوری که نمی توانیم بر اقتصاد جامعه تا چندین 

ماه آینده خوش بینی زیادی داشته باشیم.
 

نقش سهام ها در ارزش گذاری بورس 
میر معینی در پاســخ به این سوال که نقش 

آینده بورس در سال ۹۹
 مراقب ریسک های جانبی بازار سرمایه باشید

اگر رشد بازار سرمایه به افزایش سرمایه 
شرکت ها و راه اندازی طرح ها و پروژه ها منجر 
شود می توان امید داشت تا پول به بازار های 
موازی وارد نشده و در جهت رونق اقتصادی 
حرکت کند در غیر اینصورت نمی توان به 
بازار با توجه به تالطم های اقتصادی – سیاسی 
امید داشت.

به اعتقاد فعاالن بازار ســرمایه، همراهی و حمایت دولت از بورس، عدم جذابیت بازار های مالی دیگر برای ســرمایه گذاران و رکود در صنعت از سال 
گذشته زمینه ساز رونق بازار سرمایه بوده است.

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان این بازار معتقدند؛ سیاستگذاران اقتصادی ایران به جای طراحی و اجرای سیاست های اثربخش و کارآمد برای 
کاهش مشکالت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم و از همه مهمتر توسعه صنعت و بازار های مولد و ارزآور به دنبال هدایت نقدینگی های سرگردان 
به بازار بورس هستند تا با این اقدام بتوانند از این منابع بیشتر استفاده شود، اما غافل از اینکه صدمه عدم هدایت به بخش های مولد خیلی بیشتر می تواند 

مانع مالی کشور را متزلزل کند.
با توجه به مســایل و رخداد های اخیر جهانی، پیش بینی روند بازار سرمایه تا پایان سال کمی دشــوار به نظر می رسد. چنانچه بسیاری از داده ها و 
شاخص های اقتصادی رشد چشم گیر بازار سرمایه را در سال 98 پیش بینی نمی کردند، اما به دالیل رشد نرخ دالر و نرخ تورم، همچنین افزایش نقدینگی 

و برخی موارد دیگر، این اتفاق افتاد و بازار سرمایه یک سال طالیی را پشت سر گذاشت.

ادامه درصفحه 40
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 بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در حالی سهم ناچیزی در بازار بورس دارند که این استان 
از مزیت های فراوان اقتصادی، موقعیت راهبردی و فعالیت چندین هزار بنگاه  اقتصادی کوچک 

و متوسط برخوردار است.
کارشناسان دالیل مختلف برای عدم حضور کافی بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در 
بورس اعالم می کنند به طوری که برخی لزوم شفافیت های مالی بنگاه ها برای ورود به بورس که 
مراتب نگرانی آنان از این بازار را فراهم کرده و برخی دیگر عدم آشنایی بنگاه های اقتصادی با 

بازار سرمایه را عنوان می کنند.
در کنار بنگاه های اقتصادی با توجه به رونق بورس در ماه های اخیر تعداد بسیاری از اقشار 
جامعه وارد این بازار سرمایه شده اند و تلقی عامه مردم از ورود به این بازار پرریسک، شباهت آن 

با سایر بازارهای موازی مانند ارز، طال و خودرو است.
در این اوضاع کارگزاری های بورس یا افراد متخصص در حوزه حسابداری نیز از ورود به این 
بازار پرجنجال حمایت می کنند، این گروه ها همواره برای کسب درآمد، بازار سهام را منطقی 
تعریف می کنند و براساس تورم سال های گذشته و تصمیمات دولت اتفاقات رخ داده را واقعی 

جلوه می دهند.
اقدام به اخذ کد بورسی کرده و  افراد به راحتی برای معامالت سهام  در شرایط فعلی 
مبادرت به خرید و فروش سهام می کنند، این در حالی است که در بورس اکثر کشورهای دنیا 
محدودیت هایی برای ورود به این بازار وجود دارد، از سوی دیگر به دلیل وجود رفتار توده ای در 

بازار سرمایه، بخش اعظمی از مبادله کنندگان در بازار از تجربه کافی برخوردار نیستند.
با توجه به این که در شرایط فعلی کشور قیمت های بازار و به تبع آن ارزش واقعی شرکت ها 
در بلندمدت پایدار نیست و در شرایط کرونایی اخیر و وجود رکود بی سابقه در بازار تولید و 
خدمات، انتظارات منفی در بازارها شکل گرفته است، نگرانی از شکست این بازار در صورت عدم 

مداخله دولت وجود دارد.
با توجه به باز نبودن درهای اقتصاد ایران در شرایط فعلی به دلیل تحریم و کرونا و باتوجه 
به شرایط خاص فعلی بازار جهانی، اوضاع تجارت و انتقاالت مالی و درآمدی برای دولت با 

مشکالتی مواجه شده است اما رفتارهای دولت بر بازارها نقش اساسی دارد.
نگرانی که از وضعیت فعلی بازار بورس وجود دارد این است که به دلیل عجله متقاضیان، 
رونقی که باید به طور پیوسته و در طول یک سال رخ دهد و جریان سرمایه گذاری پایدار را بوجود 
آورد، به طور ناگهانی و در مدت بسیار کوتاه به منظور جذب سریع سرمایه سرگردان در کشور رخ 
داده است و شاید در آینده تبدیل به رکود و فرار سرمایه از بازار سهام شده و در کنار عدم شفافیت 

بازار سهام، ابرتورم رخ داده یا به بازارهای موازی انتقال یابد.
با توجه به راهبردهای جدید دولت در ارتباط با بازار بورس، تحریک های متوالی این بازار با 

عرضه سهام، برنامه ریزی برای عرضه سهام 
جدید مانند زمین های بزرگ و معادن و  سود 
بسیار در این بازار، باید بازنگری الزم در ارتباط 
با نقش سایر بازارهای موازی صورت گیرد تا 
به ایجاد عدم تعادل های بزرگ و در نتیجه 
تشدید طوفان های جدید غیرقابل جبران در 

سایر بازارها منجر نشود.

سهم ۱.۵ درصدی خراسان رضوی از بازار 
سرمایه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان 
سرمایه  بازار  از  را  استان  این  سهم  رضوی 
کشور 1.5 درصد اعالم و بیان کرد: این حضور 
و سهم اندک خراسان رضوی در بازار بورس با 
اقتصادی استان همخوانی  وضعیت مناسب 

ندارد.
در  افزود:  امیررحیمی  حسین 
خراسان  سهم  کشور  سیاست گذاری های 
رضوی از اقتصاد دستکم پنج درصد در نظر 
گرفته می شود در حالی که این استان 36 

سهم ناچیز خراسان رضوی در بازار سرمایه
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شرکت بورسی در بازار سرمایه دارد که 23 واحد آن در بازار بورس و 13 واحد دیگر در بازار 
فرابورس فعالیت دارد.

وی ادامه داد: این تعداد شرکت بورسی خراسان رضوی در بازار سرمایه 1.5 درصد از حجم 
بازار سرمایه و از نظر ارزشی نیز کمتر از 2 درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور را دربرمی گیرد 
که در یک مقایسه ارزش بازار این 36 شرکت به اندازه ارزش بازار شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
هم نیست به طوری که در حال حاضر ارزش این شرکت در بازار سرمایه 24 هزار میلیارد ریال 

برآورد می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: شرکت هایی در این استان و حوزه 
اقتصادی آن فعالیت دارند که به خصوص در بخش های صنایع غذایی، زعفران و کشاورزی 

تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هستند.
وی افزود: حوزه های معدن، حمل و نقل و گردشگری خراسان رضوی هم ظرفیت بسیار دارند 
اما با همه این ها در میان سرمایه گذاران خراسانی نوعی بی نیازی و عدم استقبال نسبت به ورود 

به بازار سرمایه دیده می شود.
امیررحیمی ادامه داد: بنگاه های کوچک و متوسط بیشتری نسبت به شرکت های اقتصادی 

بزرگ در خراسان رضوی فعالیت دارند. 
وی گفت: این واقعیت می تواند یکی از دالیل استقبال اندک از حضور در بازار سرمایه باشد 
بطوری که هم اکنون خراسان رضوی با استان های موفق در عرصه مشارکت بنگاه ها در بازار 

سرمایه فاصله بسیار دارد.

لزوم تشکیل بورس خراسان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: تشکیل "بورس خراسان" از جمله 
اقداماتی است که با هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در استان، از چندی پیش در دست 
بررسی است، البته معتقدیم که بورس خراسان در صورت ایجاد و راه اندازی باید ویژگی های 
خاصی داشته باشد و حتی ممکن است برای آن آیین نامه و قوانینی تدوین شود که متفاوت از 

بورس تهران باشد.
وی ادامه داد: برای افزایش سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه دو راه شامل 
"تقویت تاالر بورس تهران در مشهد" و "اندیشیدن به راه اندازی یک بازار سرمایه مستقل در 
مشهد" پیش روی ما قرار دارد که به نظر می رسد دومین راه، دارای ظرفیت بیشتری بوده و مسیر 

آسان تری پیش روی سرمایهگذاران قرار می دهد.
امررحیمی گفت: راه اندازی بورس در خراسان رضوی پروسه زمان بری است که مخالفان و 
موافقان بسیار خواهد داشت ولی بخش صنعت توانمند در این خطه، قابلیتی را فراهم کرده 
است که بتوان یک بازار بورس دستکم به قواره 30 تا 40 درصد بازار بورس تهران در این منطقه 
تشکیل شود، در حال حاضر پیشنهادهای الزم برای راه اندازی این بازار به مراجع مربوطه ارائه 

شده است.

تقسیم  برای  دولت  اقدام  لزوم  بر  وی 
بازار بورس  بازار سرمایه در کشور به چند 
منطقه ای قوی تاکید و بیان کرد: راه اندازی 
بازار بورس منطقه ای شرایط راحت تری برای 
سرمایه گذاران جهت مشارکت فراهم می کند 
زیرا مشکالت ناشی از رفت و آمد به مرکز برای 
اخذ مجوز فعالیت در بازار بورس را از میان 
برمی دارد و با رقابت سازنده توسعه مناطق را 

نیز در پی خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان 
رضوی افزود: در وضعیت فعلی بازار سرمایه 
در اقتصاد ایران می تواند با توجه به شرایط 
شیوع  تحریم ها،  اعمال  موجود،  اقتصادی 
که  استقبالی  همچنین  و  کرونا  بیماری 
بازارهای  با  بازارهای مجازی در مقایسه  از 
و  کند  ایفا  مهمی  نقش  داده،  رخ  فیزیکی 

هدایتگر نقدینگی موجود باشد.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت 

گرفته، طی سال 1397 حدود 20 هزار نفر 
در خراسان رضوی "کد سهام داری جدید" 
دریافت کردند در حالی که که از اسفند ماه 
پارسال تاکنون فقط در مشهد هر ماه 25 
هزار نفر برای دریافت کد سهام داری ثبت نام 
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نموده اند. 
امیررحیمی گفت: این حجم درخواست دریافت کد سهام داری بازار بورس نمایانگر استقبال 

بسیار خوب شهروندان از بازار سرمایه و ابراز اعتماد نسبت به آن است.

افزایش حجم معامالت در بورس خراسان
مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز گفت: در مجموع 

30 بنگاه اقتصادی از این دو استان در بورس و فرابورس حضور دارند.
حسین خدادوست افزود: طی صحبتی که با فعاالن اقتصادی استان پیرامون حضور کمرنگ 
آنها در بورس شد، دو دلیل عمده احصا گردید که شامل "ترس از شفافیت اطالعات آنها در 

بورس" و "یکی بودن مالکیت و مدیریت بنگاه ها" است.
وی ادامه داد: صورت های مالی بنگاه های اقتصادی در بورس باید شفاف باشد و این مساله 

باعث گریزان بودن بسیاری از بنگاه ها از بورس می شود.
مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر 
اغلب مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی یکی است به این معنا که اعضای هیات مدیره بنگاه 
از یک خانواده هستند و 100 درصد سهام بنگاه متعلق به یک خانواده است لذا واهمه دارند که 

10 درصد از سهام خود را در بورس واگذار کنند.
وی افزود: ورود به بورس مزیت های بسیار دارد و بنگاه های اقتصادی نیز به این مساله واقف 

هستند.
خدادوست ادامه داد: شرکت های دولتی یا عمومی نیز اغلب با مشکالتی در حوزه قوانین 
مواجه هستند، به عنوان مثال سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی که 20 نهاد 
زیرمجموعه خود دارد، بدون مجوز از وزارت کشور قادر به حضور در بورس نیست در صورتی که 
اگر دستکم پنج نهاد از زیرمجموعه این سازمان وارد بورس می شد، نفع زیادی برای آنها داشت.

وی گفت: در سال جاری مشارکت مردم و حضور آنان در بورس قابل توجه بوده است و ارزش 
معامالت در دو ماه فروردین و اردیبهشت نشان می دهد مردم از این بازار سرمایه استقبال 

کردند.
مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی افزود: شاخص کل 
قیمت در بورس خراسان رضوی و خراسان شمالی طی فروردین ماه امسال 690 هزار و 37 واحد 

بود که این شاخص در اردیبهشت ماه به 986 هزار و 759 واحد رسید.
وی ادامه داد: همچنین در فروردین ماه امسال 2 میلیون و 155 هزار سهم به ارزش 20 هزار 
و 340 میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه سه میلیون و 739 هزار سهم به ارزش 49 هزار و 218 

میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی معامله شد.
خدادوست گفت: امسال استقبال بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی نیز برای ورود به بورس 

رو به افزایش بوده و در مجموع 10 درصد از بنگاه های استان متقاضی ورود به بورس بودند.
وی همچنین پیرامون پیشنهاد منطقه ای شدن بورس خراسان افزود: تحقق این مهم نیازمند 

ساز و کارهای قانونی است که هنوز قانون 
آن تدوین نشده است، به هرحال آمدن 100 
بنگاه اقتصادی در یک بورس نیازمند متولی 

برای کنترل و نظارت بر این بخش است.

دالیل حضور کمرنگ در بورس
مطالعات مختلف نشان می دهد روش های 
مختلف تامین مالی شرکت ها بر بازده سهام 
آنها تاثیرگذار است. این روش ها شامل انتشار 
سهام عادی، سود انباشته و تسهیالت بانکی 
است، هر کدام از این روش های تامین مالی 

بر اساس معیارهای خاصی انتخاب می شوند.
مالی،  تامین  هزینه  شامل  معیارها  این 
ریسک کسب و کار، دوره بازگشت سرمایه 
و در دسترس بودن است، سرمایه مورد نیاز 
برای تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه 
گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی 
از سرمایه گذاران تأمین می شود که ادعاهای 
مختلف نسبت به سودهای مورد انتظار آتی 

دارند.
سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و 
نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمایه 
گذاری تصمیم  گیری می کنند، در صورتی که 
حداقل نرخ بازده آنها تأمین نشود اقدام به 
سرمایه گذاری نخواهند کرد، این مساله به 
نوعی راز ماندگاری خریداران و فروشندگان 

سهام در بازار سرمایه است.
محاسبات آماری بیانگر این است که سهم 
فرابورس  و  بورس  شرکتهای  بازاری  ارزش 
استان خراسان رضوی از کل تولید ناخالص 
داخلی استان نزدیک به 16 درصد برای سال 

1398 بود.
ایران  آمار  مرکز  پیش بینی  از  آن  سهم 
برای تولید ناخالص داخلی استان که قبل 
از هیجانات بازار بورس انجام شده است نیز 

عددی نزدیک به 16 درصد را نشان می دهد.
این امر می تواند بیانگر آینده مثبت وضعیت 
بورس در استان باشد و در صورت وقوع این 
پیش بینی، تحلیل های انجام شده در مورد 

شکست بازار بورس به وقوع نخواهد پیوست.
بازار  سرمایه گذاری،  کمیسیون  رییس 
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  پول  و 
علل  درباره  رضوی  خراسان  کشاورزی  و 
استقبال نکردن بنگاه های اقتصادی از بورس 
این  دالیل  از  یکی  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به 
عدم استقبال از بورس به تمایل آنها به عدم 
شفافیت اطالعاتشان برمی گردد اما دالیل 
زیربنایی دیگری نیز در این بخش وجود دارد.
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محمدعلی چمنیان افزود: نخستین دلیل 
در  بزرگ  شرکت های  اغلب  که  است  این 
بورس رگ و ریشه دولتی دارند به این معنا که 
این شرکت ها جزو سرمایه گذاری های دولت 
به شمار رفته و از ابتدا دولت آنها را وارد بورس 

کرده است.
وی ادامه داد: در مقابل 95 درصد بنگاه های 
اقتصادی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی ایجاد شده اند و این استان 
کمتر شرکتی دارد که با سرمایه گذاری دولتی 
اما در استان های دیگر  باشد،  شکل گرفته 
فوالدی،  خودروسازی،  بزرگ  شرکت های 
مخابراتی و بویژه بانک ها هستند که سابقه 

دولتی داشته و در بورس نیز حضور دارند.
بازار  سرمایه گذاری،  کمیسیون  رییس 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  پول  و 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: دومین دلیل 
مربوط به نیاز و انگیزه بنگاه های اقتصادی 
است، شرکتی که وارد بورس می شود باید 
به این بازار سرمایه نیاز داشته باشد، این نیاز 
زمانی بوجود می آید که اندازه شرکت از حدی 

بزرگتر شود.
وی به وجود شیوه هایی ساده تر برای تامین 
بیان  و  اشاره  اقتصادی  بنگاه های  نقدینگی 
کرد: دو شیوه برای تامین نقدینگی در برابر 
بنگاه ها وجود دارد که شامل بازار پول و بازار 

سرمایه می شود.
اقتصادی  بنگاه های  داد:  ادامه  چمنیان 
برای تامین نقدینگی خود تا جایی که امکان 
داشته باشد، از بانکها وام می گیرند یا افرادی را 
وارد بنگاه و شریک خود می کنند که سرمایه 
الزم را به طریقی برای آنها تامین کنند و در 
واقع استفاده از شیوه های مختلف در تامین 
بنگاه ها  اندازه  و  ابعاد  به  بستگی  نقدینگی 

دارد.
وی گفت: ابعاد و اندازه شرکتها و بنگاههای 
اقتصادی در خراسان رضوی بزرگ نیست و 
بنگاه هایی نداریم که به حدی رسیده باشند 
که بانکها نتوانند تامین نقدینگی آنها را انجام 

دهند، البته این حرف به این منزله نیست که حتما باید شرکتها و بنگاه ها بزرگ باشند که وارد 
بورس شوند.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: بورس شاید برای همه بنگاه ها مفید باشد و برای 
برخی از آنها مناسب نباشد، به هر حال بنگاه ها باید زمانی این نیاز را در خود ببینند که مقدمات 
ورود به بورس را انجام دهند اما این انگیزه برای ورود به بورس چندان در کارآفرینان خراسانی 

دیده نمی شود.
وی ادامه داد: خیلی از بنگاه های اقتصادی استان با سرمایه های شخصی یا با کمک مالی 
بانکها مدیریت می شوند یا فکر می کنند که خیلی به صرفه آنها نیست که فعالیتهای زیاد برای 

ورود به بورس انجام دهند.
چمنیان گفت: سومین دلیل این است که بنگاه های اقتصادی از ترس و نگرانی برای ورود به 
بورس برخوردار هستند زیرا بورس برای اغلب آنها مجهول و نامعلوم است، بیشتر آنها نگران 
کاغذبازی ها و فرآیندهای اضافی هستند که مستلزم ورود آنها به بورس می باشد لذا وارد این 

بازار سرمایه نمی شوند تا به زحمات آنها افزوده نشود.
وی افزود: انگیزه برای یک بنگاه اقتصادی به منظور ورود به بورس بسیار اهمیت دارد، 
بنگاه های کوچک خراسان رضوی انگیزه زیاد برای ورود به بورس ندارند تا مقدمات آن را فراهم 

کنند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار و پول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی ادامه داد: چهارمین دلیل این است که ورود به بورس مستلزم داشتن ساختار 
مدون یک بنگاه اقتصادی است به این معنا که هر بنگاهی نمی تواند وارد بورس شود، بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی استان ساختار مدونی ندارند و فقط یک مالک کل بنگاه را مدیریت می کند 
لذا نه بورس این بنگاه را می پذیرد و نه آن بنگاه می تواند پاسخگوی نیازهای بورس باشد لذا در 

مجموع ساختار بنگاه های اقتصادی برای ورود به بورس شکل نگرفته است.
از  مدونی  گزارشات  اقتصادی  بنگاه های  اغلب  که  است  این  دلیل  پنجمین  گفت:  وی 
فعالیت های خود ندارند، این موضوع به منزله فرار مالیاتی و عدم شفافیت فعالیت های آنها 
نیست، بیشتر به خاطر این است که بنگاه ها نیازی نمی بینند که گزارشات دقیقی از فعالیت ها و 

صورتهای مالی خود تدوین کنند.
چمنی یان افزود: تهیه گزارشات مدون از فعالیت های یک بنگاه نیازمند صرف زمان و هزینه 
است زیرا آن بنگاه باید کارشناس استخدام کند و همه فعالیت های خود را مدون نماید، در 
بیشتر بنگاه ها یک فرد از همه چیز آن باخبر است و بنگاه ها به همین اکتفا می کنند، لذا زمانی 
که یک بنگاه گزارشات مدون از فعالیت ها و صورت های مالی خود نداشته باشد نمی تواند وارد 

بورس شود.
وی ادامه داد: ششمین دلیل به عدم آشنایی و آموزش کافی بنگاه های اقتصادی در مورد 
بورس و ساز و کار آن بازمی گردد زیرا کارآفرینان و تصمیم گیران و سهامداران بنگاه های 
اقتصادی استان آموزش های الزم را فرانگرفته اند تا نگرانی آنها نسبت به بورس در پرتو این 

آموزش ها از بین رفته باشد.

آموزش، انگیزه و توسعه
چمنیان گفت: اگر بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی بدانند که ورود به بورس چه منافعی 
برای آنها به همراه دارد و چطور می تواند حالل مشکالت آنها باشد، از آن بهره می گیرند اما 

مشکل اینجاست که بنگاه ها نمی دانند چگونه راه حل مشکالت خود را در بورس پیدا کنند.
وی افزود: زمانی که یک بنگاه اقتصادی آموزش های الزم برای ورود به بورس و چگونگی بهره 
گیری از آن را فراگیرد و آگاهی الزم پیدا کند، ساختار و گزارش فعالیت ها و صورت های مالی 

خود را مدون می کند تا از مزایای بورس بهره مند شود.
عضو انجمن مدیران خراسان رضوی ادامه داد: ارایه آموزش های الزم به بنگاه های اقتصادی 
خراسان رضوی برای ورود به بورس باعث عالقه مندی 50 درصد از آنها برای ورود به این بازار 
سرمایه می شود اما 50 درصد دیگر بنگاه ها هنوز این نیاز را در خود احساس نمی کنند که وارد 

بورس شوند.
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وی بر لزوم ایجاد نیاز و انگیزه واقعی در 
برای  اقتصادی  بنگاهای  گردانندگان  میان 
ورود به بورس تاکید و بیان کرد: خیلی از 
بنگاه های اقتصادی "فرار مالیاتی" ندارند و 
حساب و کتاب آنها شفاف است اما نیازی 

نمی بینند که وارد بورس شوند.
چمنیان گفت: ورود به بورس برای همه 
بنگاه های اقتصادی مزیت ندارد، مزیت ورود 
به این بازار سرمایه بستگی به میزان رشد، 
اندازه و پیچیدگی آنها دارد، از سوی دیگر 
ورود به بورس برای همه بنگاه ها مفید نیست.

وی افزود: بنگاههای اقتصادی که به حدی 
از رشد و بلوغ رسیده و از ساختار مناسبی 
برخوردار باشند و دیگر بانک ها یا سرمایه افراد 
جوابگوی نیاز آنها به نقدینگی نباشد، تنها راه 
حل برای تامین نقدینگی خود را ورود به بازار 

بورس می بینند.
بازار  سرمایه گذاری،  کمیسیون  رییس 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  پول  و 
کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بسیاری 
از کارآفرینان از توسعه سرخورده شدند زیرا 
شرایط کسب و کار به دلیل مشکالت و قوانین 
سخت و موانع بسیار در کشور دشوار شده و 
این موضوع اشتیاق آنها برای توسعه را از بین 
برده است و از آنجا که بنگاه ها انگیزه ای برای 
توسعه ندارند نیازی نیز برای ورود به بازار 

بورس نمی بینند.

بورس بی عیب نیست
وی گفت: همه عدم شفافیت ها از سوی 
مالیاتی  فرار  قصد  به  اقتصادی  بنگاه های 
نیست، زیرا عمده دلیل این موضوع به سبب 
فرار از هزینه است زیرا بنگاه اقتصادی برای 

شفافیت باید هزینه بسیار بپردازد.
چمنیان افزود: همانطور که عدم شفافیت 
ذینفع  افراد  گمراهی  باعث  مالیاتی  فرار  و 
می شود، در بورس نیز مدل های مختلف از 
گمراهی افراد ذینفع وجود دارد که یکی از 

آنها به گزارشات مالی مربوط می شود.
وی ادامه داد: برخی شرکت ها در بورس 
به دنبال این هستند که از طریق کسب و 
کارهای غیرمنصفانه درآمد کسب کنند لذا 
باید تصور کرد که همه چیز در بورس شفاف 

و دقیق است.
این فعال اقتصادی گفت: بانکها بزرگترین 
که  هستند  کشور  در  اقتصادی  بنگاه های 
در بورس امپراطوری مالی دارند و همواره 
غیردقیق،  بورس  در  آنها  دهی  گزارش 

نادرست و غیراستاندارد بوده است.
وی افزود: بانکها اغلب مطالباتی که اصال امکان وصول آنها نبوده است، ملک هایی که به رهن 
گرفتند که بابت آن وام بدهند، ملک هایی که وجود نداشته و قابل وصول نبوده است، برای سال 
ها در صورتهای مالی آنها به عنوان اموالشان ارایه می دادند، اموالشان را با تورم تجدید ارزیابی 

می کردند، گزارشات خود را به نحوی تنظیم می نمودند که زیانشان در بورس مشخص نشود.
چمنیان ادامه داد: بنگاه های اقتصادی برای فرار مالیاتی سعی می کنند گزارش های مالی 
خود را به نحوی تنظیم کنند که خود را زیان ده نشان دهند اما در بورس بنگاه ها سعی می کنند 
خود را سودده نشان دهند تا ارزش سهام خود را افزایش دهند زیرا منفعت بسیار پشت ارزش 

سهام برای آنها وجود دارد.
وی گفت: به  هر حال اینکه فکر کنید بورس جای بنگاه های صالح و عاری از خطا است، تصور 
اشتباهی است، شرکت هایی که در بورس هستند اغلب 10 برابر شرکت های خارج از بورس 
حساب سازی می کنند، به همین سبب خیلی از کارآفرینان اعتقاد دارند که بورس فضای 

سالمی نیست و وارد آن نمی شوند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار و پول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی افزود: وقتی بنگاه اقتصادی وارد بورس می شود، اختیارش به دست چند 
کارگزار می افتد که به قولی "آن را آلوده می کند" زیرا این کارگزارها در ابتدا گزارشاتی از بنگاه 
برای بورس تهیه می کنند که آن را سودده و بزرگ نشان دهند که قراردادهای بزرگی در آینده 

دارد، کارگزار از این محل پولی نیز به دست می آورد.
وی ادامه داد: پس از آن بنگاه اقتصادی ناگزیر است که سال ها از گزارشات نادرستی که در 
سالهای اول ورود به بورس از آن داده شده یا آن مدیریت هزینه و سودی که در گزارشات مالی 
آمده است، تبعیت کند و بعد بازیچه دست کارگزاران و شرکت های مشاوری می شود که با 

صورتهای مالی آن بازی می کنند تا ارزش سهام را افزایش دهند و به مقاصد خود برسند.
چمنیان گفت: با این حال بازار بورس در تمام دنیا یک بازار رسمی سرمایه گذاری است و 
بستر مناسبی است برای اینکه مردم به جای بردن سرمایه خود به سوی بازارهای طال، خودرو 
یا سپرده گذاری در بانک، آن را وارد بورس کرده و به تامین نقدینگی شرکتها و افزایش ارزش 

افزوده آنها کمک کنند.
وی افزود: امسال برنامه کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی استان تدوین شیوه ای برای 
ارایه آموزش های الزم به سرمایه گذاران و آشنایی آنان با بورس است تا بتوان دغدغه و نگرانی 

آنان بابت این بازار سرمایه را کاهش داد.

نتیجه 
برآوردها نشان می دهد در بلندمدت، افزایش حجم حقیقی نقدینگی، تولید بخش حقیقی، 
نرخ ارز حقیقی و اثر نفت بر شاخص کل قیمت بازار سهام مثبت است، در حالی که افزایش نرخ 

سود حقیقی بانکی اثر منفی بر بازار سهام دارد.
افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت عالوه بر اینکه بطور مستقیم سودآوری بنگاه های فعال 
در صنایع نفتی را افزایش می دهد از ساز و کارهای دیگری نظیر تامین ارز وارداتی کاالهای 

سرمایه ای و مواد اولیه قادر است منجر به افزایش قیمت سهام شود.
از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش قابل تجارت، )با حضور سهم مهمی از بنگاه های این 

بخش در بازار سهام( باعث افزایش قیمت سهام می شود.
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افزایش نقدینگی عالوه بر کاهش هزینه 
سرمایه بنگاه ها و افزایش قیمت سهام، می  
و همچنین  تقاضای سهام  افزایش  با  تواند 
تورم همراه شود که به افزایش قیمت سهام 

ختم می شود.
بر  مستقیم  بطور  نیز  حقیقی  ارز  نرخ 
ارزش صادرات بنگاه ها و توان رقابت پذیری 
نرخ  افزایش  عالوه  به  می گذارد،  تاثیر  آنها 
بنگاه ها  جایگزینی  ارزش  بر  حقیقی  ارز 
نیزاثرگذار بوده و باعث افزایش ارزش بنگاه ها 

می شود.
ورود به بازار بورس در شرایط فعلی کشور 
و با وجود پدیده رکود تورمی از نظر اقتصادی 
رفتارهای  اما  است  عقالیی  تصمیم  یک 
هیجانی در این بازار و حضور شرکتهایی با 

سرمایه گذاری بدون تغییر حداقل در دو سال اخیر نگرانی هایی در رابطه با بروز ناهنجاری های 
اجتماعی حاصل از شکست این بازار را ایجاد کرده است.

الزم به ذکر است که کاهش عرضه نباید در بازارهای موازی بورس مانند خودرو اثر گذار باشد. 
رکود تورمی در ایران از 6 سال قبل وجود داشته و ارتباط چندانی به بیماری کرونا و اقتصاد پسا 

کرونایی ندارد.
اقتصاد ایران پس از تحریم های شدید متفاوت شده است و تاثیر پذیری کمتری از نوسانات 

اقتصادی کرونا داشته است، به ویژه به دلیل کاهش سهم نفت در بودجه.
به نظر می رسد اگر روی بازار بورس تبلیغات هیجانی صورت نگیرد، می توان اتفاقات ناشی از 

آن را مدیریت کرد.
 با این حال در شرایط فعلی بازار بورس استان در صورتی که برنامه ریزی دقیق در این حوزه 
صورت گیرد و عوامل محدود کننده و تحریک کننده کنترل شود، می توان در کوتاه مدت و میان 
مدت انفجار در بازارها را محدود کرد و با رصد دقیق موضوع و تحلیل شرایط، بورس استان و 

کشور را به کارکردهای واقعی خود نزدیک نمود.
از سوی دیگر ایجاد شفافیت در بازار بورس در شرایط فعلی می تواند موجبات کنترل تورم و 

رشد اقتصادی را ایجاد کند./ ایرنا

عملکرد بازار ثانویه ارز طی ۸0 روز نخست سال 13۹۹

در 80 روز نخست سال 1399، حدود یک میلیارد و 453 میلیون یورو ارز در بازار ثانویه، برای واردات خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398 افت 
60 درصدی را تجربه کرده است. طی این مدت، 2 میلیارد و 319 میلیون یورو ارز صادراتی به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود 43 درصد 

افت داشته است.
میانگین قیمت خرید دالر در بازار ثانویه، در 18 خرداد سال 1398، معادل 11 هزارو 138 تومان بوده و در 18 خرداد سال 1399 به حدود 16 هزار و 93 تومان 

رسیده است. به عبارتی میانگین نرخ خرید دالر در 18 خرداد 1399 رشد حدود 44.5 درصدی نسبت به روز مشابه سال گذشته را تجربه کرده است.
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مفهوم استراتژی توسعه صنعتی
مختلف  کشورهای  صنعتی  توسعه  ارزیابی 
چشمگیر  موفقیت  نشان دهنده  جهان 
برخی از کشورها در این امر است. حال آنکه 
کشورهای مذکور علیرغم کسب موفقیت در 
عمده ای  تفاوت های  دارای  صنعتی،  توسعه 
در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی هستند. لذا این سؤال مطرح می شود 
صنعتی  توسعه  به  کشورها  این  چگونه  که 
دست یافته اند؟ آیا همه آنها از یک روش برای 
امکان  آیا  کرده اند؟  پیروی  صنعتی  توسعه 
تقلید از روش های به کار گرفته شده، برای سایر 
کشورها وجود دارد؟ پاسخ سؤاالت مذکور را 
می بایست در استراتژی توسعه صنعتی این 

کشورها جستجو کرد.
مجموعه ای  به  صنعتی  توسعه  استراتژی 
اطالق  دولت  بلندمدت  جهت گیری های  از 
می شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه 
ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را 

تعریف می کند و در بُعد داخلی به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه های 
صاحب نفوذ جامعه اثر می گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به عنوان یک 
مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه 
کرد که سیاست صنعتی در الیه ای پایین تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک های اجرایی 
طی مسیر را مشخص می کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست های صنعتی، 
تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق 

استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می شوند.

اهداف استراتژی توسعه صنعتی و راه های دستیابی به آن
سیاست گذاران با تدوین استراتژی های توسعه صنعتی اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. این 

اهداف عبارتند از:
- قطع حلقه های وابستگی بجا مانده از دوران استعماری و ایجاد استقالل سیاسی؛

- خلق اقتصادی مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم؛
- ایجاد اشتغال؛

- صرفه جویی در هزینه های ارزی از طریق سیاست های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای 
ارزی از طریق گسترش صادرات؛

ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی؛ نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه؛
- کسب شان و اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی و حفظ امنیت ملی.

الزم به تاکید است که صنعتی شدن لزوما تنها راه دستیابی به رشد سریع درآمد سرانه نیست. 

بررسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران و جهان

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب وکار، 
ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان »اقتصاد به زبان ساده« در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های 

اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیست ویکم این بروشور به بحث »استراتژی توسعه صنعتی« اختصاص یافته است.
 در این اینجا ابتدا مفهوم، اهداف و راه های دستیابی به استراتژی صنعتی تبیین شده است، سپس ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، 
پیش شرط اجرای موفق آن و انواع سیاست های صنعتی بیان شده است. در ادامه رویکردهای متفاوت استراتژی های توسعه صنعتی در 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه معرفی شده و تجربه سه کشور منتخب )برزیل، هند و کره جنوبی( مورد بررسی قرار گرفته است.
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برای مثال در بسیاری از کشورها، با گسترش 
مانند  منابع طبیعی  و  مواد معدنی  صادرات 
اما  است.  کرده  پیدا  افزایش  درآمدها  نفت، 
در بلندمدت برای حفظ روند رشد به صورت 
پایدار، قطعا اقتصاد مبتنی بر یک صنعت پویا 
اهداف مهم  از  یکی  بنابراین  است.  موردنیاز 
استراتژی توسعه صنعتی دسترسی به رشد 

پایدار است.

ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی
مهم ترین  که  است  داده  نشان  بارها  تاریخ 
عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای 
بیشترشان  توانمندی های  اساسا  تنگدست، 
بخشی  در  یعنی  است،  صنعتی  تولید  در 
که در آن بازدهی عموما باالتر و گرایش به 
رشد بازدهی )البته نه همیشه( از بخش های 
کشاورزی و خدمات سریع تر است. از طرفی 
تولیدات صنعتی  افزوده  ارزش  بررسی سهم 
گویای  کشورها،  داخلی  ناخالص  تولید  در 
این واقعیت مهم است که اقتصادهایی که با 
سرعت در حال رشد هستند، عمال به صنعتی 
شدن روی آورده اند. از سوی دیگر در مسیر 
وجود  پیش فرض  این  همواره  صنعتی شدن 
داشته است که سیاست های دولت - از طریق 
تنظیم درجه باز بودن اقتصاد، شتاب بخشیدن 
نیروی کار  افزایش عرضه  به سرمایه گذاری، 
ماهر، بهره برداری از صرفه جویی های مقیاس 
موجود و طراحی برنامه های سرمایه گذاری که 
رابطه تکمیل کنندگی بین پروژه ها را در مرکز 
توجه دارند- می تواند سرعت صنعتی شدن 
را افزایش دهند، بهره وری نیروی کار را ارتقا 
بخشد و از این طریق نرخ های رشد تولید کل 
و درآمد را باال ببرد. این نتایج همگی حاکی از 
ضرورت برخورداری از یک خط مشی منسجم 
برای صنعتی شدن و یا در یک کالم تدوین 
تجربه  هستند.  صنعتی  توسعه  استراتژی 
تاریخی کشورهایی که امروزه صنعتی هستند 

نیز، این موضوع را تائید می کند.

سیاست های صنعتی
سیاست صنعتی درواقع همه اقدامات مبتنی 
بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل 
منابع  تخصیص  هدایت  به معنای  و  می شود 
بهبود  هدف  با  صنعتی  بخش های  به سوی 
بلندمدت  در  ملی  اقتصاد  رفاهی  عملکرد 
صنعتی  سیاست  دیگر  تعبیر  به  می باشد. 
بر  فعالیت صنعتی،  عرضه  تحریک طرف  با 
رشد اقتصادی موفقیت آمیز متمرکز می شود. 

تقویت رقابت پذیری بین المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیت های نسبی پویا از 
طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست 
به شمار می آیند. الزم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت 
متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت )اعم از مقررات گذاری، تصدی گری، تسهیالت 

مالی و ...( را که با جهت گیری تحول صنعتی رخ می دهد دربرمی گیرد.
علیرغم گستردگی استفاده از سیاست های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع 
سیاست ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای 
صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کالن، تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین شده و 
اجرای قانونی قراردادها مشاهده می شود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر 
صنایع، سیاست های صنعتی نیز می بایست دارای چارچوب های مشخصی باشند. در ادامه اهم 
این چارچوب ها که در مطالعات سازمان های معتبر بین المللی ازجمله آنکتاد و سازمان همکاری 

و توسعه اقتصادی، به آن ها اشاره شده است، ذکر گردیده است.
بومی سازی سیاست صنعتی: امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین سیاست های صنعتی برای 
همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درس های مفیدی 
برای کشورها در این زمینه است ولی چنین سیاست هایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر 
به موفقیت نشود. همان طور که کشورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص 
پیروی نکرده اند. لذا الزم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست صنعتی مناسب 
انتخاب کند؛ به عبارت دیگر استراتژی های توسعه صنعتی در واکنش به عواملی چون میزان 
بهره مندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث  تاریخی، شوک های خارجی، انتخاب های 
ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه های ذی نفع داخلی و در دسترس بودن و عقالنی جلوه کردن 
 نظریه های اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنت ها و باورهای فرهنگی در جوامع 

مختلف، شکل ها و قالب های متفاوتی به خود  می گیرند. 
ایجاد انگیزه در فعالیت های جدید دارای مزیت: هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن 
به اقتصاد و ایجاد مزیت های نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزه ها باید بر فعالیت های 
اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است، )از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید 
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برای محصوالت موجود( تمرکز کنند.
است  مشخص  آنچه  خاص:  صنایع  انتخاب 
هدایت  به  قادر  به تنهایی  بازار  قیمت های 
که  بخش هایی  به  سرمایه گذاری  تصمیمات 
تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد 
ارتقاء  برای  الزم  انگیزه  طرفی  از  نیستند. 
مهارت سرمایه انسانی نیز توسط قیمت های 
صنایع  انتخاب  لذا  نمی گیرد.  شکل  بازار 
خاص که مورد حمایت دولت قرار بگیرند از 
در  است.  صنعتی  توسعه  سیاست  ملزومات 
شرایط  تا  است  الزم  مذکور  صنایع  انتخاب 
بازار و قابلیت های موجود در کشور در نظر 
گرفته شود. همچنین بهره گیری از مشاوره و 
مشارکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع 
می تواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط 

سیاست گذاران را کاهش دهد.
شده:  زمان بندی  و  مشروط  حمایت 
منتخب می شود  از صنایع  که  حمایت هایی 
باید ضابطه مند، مشروط به افزایش بهره وری، 
دارای بازه زمانی تعیین شده باشد و مسئولیت 
دارای  سازمان های  عهده  بر  آن  اجرای 
صالحیت های معین گذاشته شود. این امکان 
وجود دارد که صنعت منتخب علیرغم عملکرد 
ضعیف همچنان از حمایت های دولت استفاده 
الزم  اتفاقی  چنین  از  جلوگیری  برای  کند. 
است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت 
موردحمایت دولت تعیین شود تا در صورت 
تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف گردد. 
قرار دادن  به جای  بهتر است  ارتباط  این  در 
خروجی  یا  و  اشتغال  همچون  معیارهایی 
صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره وری 

استفاده شود که بهترین معیار می باشد.
خاص:  صنعتی  فعالیت های  از  حمایت 
حمایت های عمومی باید فعالیت های صنعتی 
را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر 
فعالیت ها را داشته باشد، سرمایه گذاری مکمل 
تکنولوژیک  یا  اطالعاتی  سرریز  اثر  یا  باشد 

ایجاد کند.

  انواع سیاست های صنعتی
اقدامات الزم  تنوع  و  به گستردگی  توجه  با 
سیاست های  صنعتی،  توسعه  تحقق  برای 

صنعتی را در
ادبیات موضوع به سه بخش تقسیم کرده اند:

سیاست عمودی یا گزینشی )انتخابی(: منظور 
از این نوع سیاست صنعتی، این است که صنایع 
خاصی محور توسعه صنعتی قرار گیرند. هرچه 
موضوع سیاست گذاری مشخص تر باشد، این 

گزینش خاص تر می شود.
سیاست افقی: سیاست افقی به تدابیری اطالق می شود که هرچند معطوف به بخش خاصی 
نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیت های ویژه ای مانند تحقیق و توسعه در صنعت 

هستند.
سیاست کارکردی: منظور سیاست هایی است که به وضع بازار توجه دارند و می توانند یک زنجیره 
و یک چرخه را تکمیل کنند؛ به عبارت دیگر سیاست کارکردی حد واسط سیاست عمودی و 

افقی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن در نظر می گیرد.
گفتنی است که در بُعد عمودی، گزینش و انتخاب صورت می گیرد و در بُعد افقی توسعه 
زیرساخت ها و فعالیت های ویژه در عرض صنایع مطرح است؛ بنابراین دو سیاست صنعتی 
عمودی و افقی مکمل یکدیگرند، اما آنچه برای استراتژی توسعه صنعتی اهمیت دارد هماهنگی 
اقتصاد  اول، دخالت دولت در  نوع  اول و سوم است. چرا که سیاست های  نوع  سیاست های 
به صورت گزینشی و غیرموافق بازار هستند و موجب تخصیص منابع به نفع گروه های خاص 
می شوند، در حالی که سیاست های کارکردی از نوع دخالت های موافق بازارِ دولت هستند که 
گرچه باعث جهت دهی منابع به سمت خاصی نمی شوند، ولی ناتوانایی ها و شکست های بازار را 
رفع می کنند. حمایت از سرمایه انسانی )بهداشت و آموزش(، آزاد گذاشتن جریان اطالعات و 

بهبود صادرات ازجمله دخالت های کارکردی هستند.
دولتی که در استراتژی توسعه صنعتی خود بتواند هماهنگی میان سیاست های گزینشی و 
کارکردی ایجاد کند همان دولت توسعه گرا است. دولت های شرق آسیا از نمونه دولت های 
توسعه گرا بوده اند که نه تنها سیاست های کالن آن ها اثر گذار بوده بلکه دخالت های آن ها در 

سطح بخش محصول و حتی بنگاه نیز مهم بوده است.
در پایان با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران و ذکر این نکته که به دلیل فقدان فهم 
مشترک از مفهوم توسعه و برنامه ریزی توسعه در کشور هنوز برنامه ای که از آن بتوان به عنوان 
استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشده است، چنین نتیجه گرفته شده است با در 
نظر گرفتن مشکالت عدیده در بخش صنعت کشور، ضروری است تدوین استراتژی توسعه 
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تجارب  از  بهره گیری  با  برای کشور  صنعتی 
موفق کشورها )البته با درنظر داشتن اقتضائات 
خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
کشور( و با استفاده از ظرفیت های فکری و 
کارشناسی نخبگان، عالمان سیاسی و بخش 
خصوصی کشور در دستور کار سیاست گذاران 

قرار گیرد.

نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران
اسالمی،  انقالب  از  دهه  چندین  گذشت  با 
علی رغم آنکه وظیفه تدوین استراتژی توسعه 
وزارت  عهده  بر  قانون  به موجب  صنعتی 
هنوز  است،  داده  شده  قرار  معادن  و  صنایع 
استراتژی  به عنوان  بتوان  از آن  برنامه ای که 
توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین  نشده است. 
سندهای  )همانند  راهبردی  اسناد  بعضا 
سال های  در  که  کشور  توسعه  راهبردی 
1385، 1392 و 1394( هم که در خصوص 
صنایع تهیه گردیده است، مشخصه  های یک 
استراتژی توسعه صنعتی را ندارند. تنها تالش 
قابل توجهی که در این راستا انجام شده است 
تدوین "استراتژی توسعه صنعتی کشور" در 

سال 1382 است که آن هم اجرا نشد.
 دلیل عدم وجود استراتژی صنعتی در ایران 
را شاید بتوان فقدان فهم مشترک از مفهوم 
توسعه و برنامه ریزی توسعه در کشور عنوان 
توسعه  برنامه های  در  به وضوح  امر  این  کرد. 
تعریف  برنامه ها  این  در  است.  قابل مشاهده 
روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه 
برنامه های  آنکه  بر  عالوه  است.  نشده  ارائه 
هیچ  تدوین نشده اند،  درستی  به  توسعه 
استراتژی توسعه صنعتی نیز در این برنامه ها 
مورد تأکید قرار نگرفته است. بدیهی است در 
فضایی که برنامه ای استراتژیک برای توسعه 
وجود ندارد نمی توان توقع برنامه استراتژیک 

بخشی )برنامه توسعه صنعتی( داشت.
همچنین، برنامه های توسعه 5 ساله پس از 
انقالب، از  یک سو فاقد نگاه آسیب شناسانه 
و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهانه به 
توسعه صنعتی بوده اند، نه در آنها واکنشی 
علل  و  گذشته  توفیقات  عدم  به  مناسب 
طرح ریزی  نه  و  گرفته  صورت  آن  بنیادین 
از امکان های  هوشمندانه ای برای بهره گیری 
می خورد.  چشم  به  آینده  در  دسترس  در 
مختلف  خط مشی های  از  انبوهی  عوض  در 
جهت گیری  بدون  توسعه  برنامه های  در 
مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذ شده است. 
به عنوان مثال همان گونه که در جدول مشاهده 

می شود، در هر یک از برنامه های توسعه چندین صنعت، متفاوت از صنایع منتخب در سایر 
برنامه ها موردحمایت قرارگرفته اند. تعدد صنایع منتخب نه تنها ردیابی اولویت ها  را با مشکل 

مواجه کرده بلکه مانع عملی شدن برنامه ها و سیاست های دولت شده است.
همانگونه که در جدول تشریح شده است اصوال خط مشی یکسانی میان برنامه های توسعه 
5 ساله کشور دیده نمی شود. از سوی دیگر بین برنامه های مذکور و بودجه های سنواتی نیز 
هماهنگی وجود ندارد. بدون شک عدم وجود روح واحد میان برنامه های توسعه را می توان به 
خالء یک استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست. فقدان استراتژی توسعه صنعتی درکشور 
مشکالت عدیده ای را به همراه داشته است. مشخص نبودن بخش های دارای اولویت و صنایعی 
که می بایست در آن ها خلق مزیت شود، سبب شده است، منابع کشور به درستی هدایت نشوند 
و دستاوردهای توسعه ای برای ایران به همراه نداشته باشند. متأسفانه در کشور بیشتر صنایع در 

بخش های متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیداکرده اند.
از دیگر مشکالت بخش صنعتی می توان به وجود دوگانگی در بنگاه های صنعتی اشاره نمود. به 
این معنی که درصد زیادی از بنگاه ها دارای اندازه کوچک و درصد اندکی نیز در اندازه بزرگ 
فعالیت می کنند و تعداد بنگاه های متوسط و سهم آن ها از تولیدات صنعتی اندک است. از طرفی 
دیگر وابستگی بخش صنعت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب 
نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی و افزایش انگیزه در تأسیس بنگاه های صنعتی عمومی شده 
است. درآمدهای قابل توجه حاصل از صدور نفت نیز سبب ایجاد ساختاری شبیه به توزیع درآمد 

به جای فرآیند تولید درآمد شده است.
عدم تمایل واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار و خصوصاً نیروی کار متخصص، عدم تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به جای بخش خصوصی 
در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها، از دیگر 
مشکالت بخش صنعت ایران به حساب می آید. شایان ذکر است مهم ترین عامل رشد اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته در قرن بیستم رشد فناوری در تولیدات صنعتی آن ها بوده است. 78 
درصد رشد اقتصادی آلمان، 76 درصد رشد اقتصادی فرانسه و 50 درصد رشد اقتصادی آمریکا 

مرهون رشد فناوری در این کشورها بوده است.
با توجه به مطالب عنوان شده تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک ضرورت است و می بایست در 
اسرع وقت با بهره  گیری از نخبگان صنعت، اقتصاد، آینده  پژوهان و تصمیم سازان اقتصادی، در 
دستور کار دولت قرار بگیرد. در این نقشه راه تنها چند بخش اصلی باید مشخص گردد و انتخاب 
بیش از چند اولویت محدود، درواقع به معنی عملی نشدن برنامه  ها است. در تعیین بخش  های 
موردنظر، مالحظات توسعه  ای به  دور از تصمیمات رانتی بسیار حائز اهمیت است. نکته قابل توجه 
آن است که صرفا تکیه  بر مزیت   های نسبی برای تعیین بخش  های کلیدی و راهبردی، ما را 
از خلق مزیت، تولید با ارزش افزوده باال و حرکت با تقاضای جهانی دور خواهد ساخت./ اقتصاد 

به زبان ساده
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چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و 
صنایع غذایی در 2 ماهه سال 1399 از سوی مرکز 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 
منتشر شد. این گزارش نشــان می دهد باوجود 
کاهش 8.7 درصــدی ارزش صادرات این بخش 
در دوماهه امسال، سهم آن در صادرات غیرنفتی 
کشور همچنان باال مانده و به 20.7 درصد رسیده 

است.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 
اتاق ایران، »چکیده آمار تجارت خارجی بخش 
کشاورزی و صنایع غذایی در دوماهه 1399« را 
با پردازش و تحلیل اطالعات بخش کشــاورزی 
و صنایع غذایــی داده های آمار گمــرک ایران 
تهیه و برای اطالع رســانی به فعاالن اقتصادی و 

پژوهشگران ارائه کرد.
در این گــزارش اطالعات تجارت محصوالت 
کشــاورزی و صنایع غذایی در دوماهه امسال با 
داده های سالیانه هفت سال گذشته )سال های 92 
الی 98( مورد مقایسه قرار گرفته و در آن واردات 
محصوالت اساسی کشــاورزی و صنایع غذایی، 
صادرات محصوالت عمده کشــاورزی و صنایع 
غذایی و تراز تجاری دوماهه سال 1399 با مدت 

مشابه سال های قبل نیز مقایسه شده است.

صادرات:
در دوماهه نخست سال 1399، مقدار صادرات 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 1670 هزار 
تن و به ارزش 889 میلیون دالر اســت که ازنظر 
وزن 11.5 درصــد و ازنظــر ارزش 20.7 درصد 
کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت. ارزش صــادرات دوماهه 
نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 8.7 درصد کاهش داشــته و در مقایســه با 
متوسط 6 سال منتهی به 1397 نیز 2.1 درصد 

کاهش دارد.
اقالم عمده صادرات محصوالت کشــاورزی و 

صنایع غذایی شامل انواع سبزی و صیفی و محصوالت جالیزی به ارزش 292.3 میلیون دالر با سهم 32.9 
درصد، انواع میوه های درختی به ارزش 241.8 میلیون دالر با سهم 27.2 درصد، شیر و فرآورده های آن 
به ارزش 81.7 میلیون دالر با ســهم 9.2 درصد، شیرینی جات به ارزش 49.5 میلیون دالر با سهم 5.6 
درصد، ماهی و میگو به ارزش 29.3 میلیون دالر با سهم 3.3 درصد، زعفران 23.4 میلیون دالر با سهم 
حدود 2.6 درصد، رب گوجه فرنگی 22.6 میلیون دالر با سهم 2.5 درصد، انواع آبمیوه و کمپوت 22.6 
میلیون دالر با ســهم 2.4 درصد، انواع نان )خشک، سوخاری و ...( 9.4 میلیون دالر با سهم 1.1 درصد و 
انواع خمیرهای غذایی 8.2 میلیون دالر با سهم 0.9 درصد، از کل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و 

صنایع غذایی بوده است.
متوسط قیمت هر تن کاالهای صادراتی بخش کشــاورزی 532 دالر بوده که در مقایسه با متوسط 
قیمت هر تن کاالهای صادراتی غیرنفتی کشــور )296 دالر( 80 درصد بیشــتر است. متوسط ارزش 
گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در دوماهه نخست سال 99 بالغ بر 137 

هزار و 185 ریال بوده است.

واردات:
مقدار واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال 99 بالغ بر 5 هزار و 183 تن با 
ارزش یک میلیارد و 870 میلیون دالر بوده که به ترتیب ازنظر وزن 81 درصد و ازنظر ارزش 37 درصد کل 
واردات کشور را شامل می شود. ارزش واردات در این مدت حدود 22 درصد کمتر از سال قبل و درمجموع 

نیز 14.2 درصد بیشتر از میانگین شش سال منتهی به سال 1397 بوده است.
اقالم عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در دوماهه نخست سال 99، شامل گندم به 
ارزش 483 میلیون دالر با ســهم 25.8 درصد، ذرت به ارزش 422.8 میلیون دالر با سهم 22.6 درصد، 
کنجاله به ارزش 136.9 میلیون دالر با سهم 7.3 درصد، برنج به ارزش 126.3 میلیون دالر با سهم 6.8 
درصد، دانه سویا به ارزش 110.5 میلیون دالر با سهم 5.9 درصد، جو به ارزش 93.5 میلیون دالر با سهم 5 
درصد، قند و شکر به ارزش 81.6 میلیون دالر با سهم 4.4 درصد، روغن نباتی به ارزش 73.6 میلیون دالر 
با سهم 3.9 درصد، انواع میوه به ارزش 54.2 میلیون دالر با سهم 2.9 درصد، گوشت قرمز به ارزش 50.3 
میلیون دالر با سهم 2.7 درصد، و چای به ارزش 48.7 میلیون دالر با سهم 2.6 درصد، از کل ارزش واردات 
محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود 90 درصد ارزش واردات محصوالت 

کشاورزی و صنایع غذایی را شامل می شوند.
متوسط قیمت هر تن کاالهای وارداتی بخش کشاورزی در دوماهه نخست سال 99 حدود 361 دالر 
است، که در مقایسه با متوســط قیمت هر تن کاالهای وارداتی کل کشور )787 دالر( 54 درصد کمتر 
است. متوسط ارزش گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی 42 هزار ریال بوده 

است.

تراز تجاری:
تراز تجاری محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال 1399 بالغ بر منفی 981 
میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشابه ســال قبل حدود 31 درصد بهبود نشان می دهد. )ارزش 
صادرات 8.7 درصد و ارزش واردات حدود 22 درصد کاهش داشته است(. همچنین کسری تراز تجاری 

سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی در 
صادرات غیرنفتی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بررسی کرد
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دوماهه نخست سال 99 نسبت به میانگین شش 
سال منتهی به 1397 که منفی 729 میلیون دالر 

بوده، 34.6 درصد کسری داشته است.
 تراز تجاری محصوالت کشــاورزی و صنایع 
غذایی در دو ماه نخست سال 1399 و مقایسه آن 

با مدت مشابه سال های 92 الی 98

  نهاده های کشاورزی

آفت کش ها
در دو ماه نخست سال 99 جمعاً 2 هزار و 371 
تن و 700 کیلوگرم آفت کــش به صورت آماده 
مصرف و 965.7 تن به صورت تکنیکال وارد کشور 
گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفت کش های 
آماده مصرف حدود 36 درصد و تکنیکال ها حدود 

73 درصد کاهش نشان می دهد.
درمجموع با تبدیــل آفت کش های تکنیکال 
به آماده مصرف )با اعمــال ضریب تبدیل 2.5( 
می توان نتیجه گرفت که در دوماهه نخست سال 
99 مقدار واردات آفت کش ها نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 61.7 درصد کاهش دارد و در این 
رابطه سهم کاهشی حشره کش ها 74.6 درصد و 
قارچ کش ها 69.4 درصد و علف کش ها 68 درصد 

بوده است.
جمــع کل ارزش آفت کش های وارداتی در دو 
ماه نخست ســال 99 حدود 26.6 میلیون دالر 
است که 55 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 
است. در دو ماه نخست ســال 99 مقدار 621.9 
تن آفت کش آماده مصرف و 45.8 تن آفت کش 
تکنیکال جمعاً با ارزش یک میلیون و 151 هزار 
و 100 هزار دالر صادر شــده که در مقایســه با 
مدت مشابه سال قبل ازنظر مقدار آماده مصرف 
5 درصد افزایش و تکنیــکال 60 درصد کاهش 
داشته و ازنظر ارزش نیز درمجموع 14.9 درصد 

کاهش دارد.

کودها
کل واردات کودها در دو ماه نخســت سال 99 
بالغ بر 12.2 هزار تن با ارزش 10.5 میلیون دالر 
بوده که در مقایسه با ســال قبل ازنظر وزنی 91 
درصــد و ازنظر ارزش 84 درصد کاهش نشــان 
می دهد. در بین انواع کودهای وارداتی به ترتیب 
کودهای حیوانی یا نباتی یا مخلوط 186.9 درصد 
و NPK 22.7 درصد افزایش داشته لیکن کودهای 
فسفره 100 درصد، میکرو 86.6 درصد و کودهای 
پتاسه 85.3 درصد، به ترتیب ازنظر مقدار نسبت 

به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اند.
در دو ماه نخست ســال 99 مقدار 653 هزار و 
700 تن کود بــا ارزش 117 میلیون و 800 هزار 
دالر صادر شده که نســبت به مدت مشابه سال 

قبل به ترتیب ازنظر مقدار 14.5 درصد و ازنظر ارزش 14.7 درصد کاهش داشته است. ضمناً بیش از 90 
درصد مقدار کودهای صادراتی کود اوره بوده است.

بذر
درمجموع کل واردات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی در دو ماه نخست سال 99 حدود هزار و 
692 تن با ارزش حدود 27 میلیون دالر بوده که نسبت به سال قبل ازنظر وزنی 15.2 درصد و ازنظر ارزش 
21.4 درصد کاهش نشان می دهد. از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش 98.3 درصدی، 
بذر یونجه و شــبدر با کاهشی 57.6 درصدی و بذر سیب زمینی با کاهش 55 درصدی روبرو بوده است، 

لیکن بذر چغندرقند با 34.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اند.
در دو ماه نخست ســال 99 جمعاً مقدار هزار و 283 تن و 900 کیلوگرم بذر و سایر اندام های تکثیر 
شونده گیاهی با ارزش 1.8 میلیون دالر صادر شده که کالً مربوط به سایر اندام های تکثیر شونده است. 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر مقدار 48 درصد و ازنظر ارزش 57.3 درصد کاهش 

نشان می دهد.

میزان بارندگی:
در هشت ماه سپری شده از سال آبی 99-1398 )از اول مهر 1398 تا آخر اردیبهشت 1399( ارتفاع 
کل ریزش های جوی در ایران به 304.6 میلی متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد 

کاهش و در مقایسه با دوره های مشابه بلندمدت )51 ساله( 32 درصد افزایش داشته است.
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یکی از صنایعی که شدیداً تحت تاثیر شیوع 
گســترده کوویــد-19 قرار گرفتــه، صنعت 
گردشگری است. در فصل نخست سال 2020، 
تعداد گردشــگران ورودی در جهان حدود 22 
درصد کاهش یافته و طبق پیش  بینی سازمان 
تجارت جهانی، انتظار می  رود تا پایان ســال، 
بسته به اینکه چه زمانی محدودیت  ها برداشته 
شود، این کاهش به 60 تا 80 درصد برسد. میزان 
تاثیرپذیری از این بحران در مناطق گوناگون، 
متفاوت است؛ با این حال پیش  بینی می  شود 
اقتصادهای کمتر توسعه یافته ضربه شدیدتری 
را از کاهش تقاضای گردشگری، متحمل شوند. 
طبق پیش  بینی  ها، انتظار می  رود تا پایان سال 

2020، تقاضای گردشــگری در بخشی از اقتصادها تاحدودی احیا شــود که این روند در خاورمیانه 
ســریع تر و در آسیا و اقیانوسیه دیرتر از ســایر مناطق رخ خواهد داد. حال که گردشگری با تحوالت 
غیرمنتظره ای رو به رو شــده، برخی کارشناسان بر این باورند که این بحران می  تواند فرصتی را برای 

بازسازی گردشگری جهانی به روشی پایدارتر )در راستای اهداف توسعه پایدار( فراهم  کند.
داده های وب سایت استاتیستا که آمارهای بین المللی را منتشر می کند نشان می دهد درآمد جهان 
از صنعت گردشگری در سال جاری میالدی 4/447 میلیارد دالر باشد، این رقم نسبت به سال گذشته 
کاهش 7/34 درصدی داشته است. این در حالی است که در سال گذشته میالدی پیش بینی می شد 

درآمد صنعت گردشگری در سال جاری به حدود 712 میلیارد دالر برسد.
در همین راستا سی ان بی ســی در گزارشی به بررســی تاثیرات کووید 19 بر صنعت گردشگری 
می پردازد. براساس این گزارش شیوع کرونا گردشگری را در سراسر جهان دچار اختالل کرده است. 
قرنطینه بیشــتر مردم دنیا را در فصولی که نقاط اوج گردشگری به شــمار می آید به ماندن در خانه 

واداشته است.
بنا بر گزارش ســازمان جهانی گردشــگری در جایــگاه یکی از زیرمجموعه های ســازمان ملل، 

روایتی از تاثیرات کووید1۹ بر صنعت 
گردشگری
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بیش از 200 کشــور برای مقابلــه با کووید 19 
محدودیت هایی را وضع کردند که ورود به آنها 
را ســخت یا غیرممکن می کند. در طول تاریخ 
هیچ گاه سفرهای فراملی این چنین با محدودیت 
رو به رو نشــده بود. تعلیق پروازها و بسته شدن 
مرزها میلیاردهــا دالر هزینه برای کشــورها 
دربرداشــته اســت، هزینه ای که پیش از این 
صنعت گردشگری آن را تامین می کرد حاال اما 
خطوط هوایی با بی پولی در کشمکش هستند و 
میلیون ها نفر شغل خود را از دست داده اند. همه 
اینها سبب شده گردشگری یکی از صنایعی باشد 
که بیشترین خســارات برآمده از شیوع کرونا را 

متحمل شود.
گزارش سازمان جهانی گردشگری حکایت 
از آن دارد کــه 97 کشــور )45 درصد( جهان 
همه یا بخشــی از مرزهای خود را بسته اند و در 
65 کشــور )30 درصد( جهان همه یا شماری 
از پروزها به تعلیق درآمده انــد. تا 20 آوریل )1 
اردیبهشت( هیچ یک از کشورها محدودیت های 
سفر را کاهش نداده یا لغو نکرده بودند و در برخی 
موارد نه تنها به گردشــگران حتی به ساکنین 

خود اجازه ورود نمی دادند.
بنا بر داده های وب سایت فالیت رادار24 که 
مسیرهای پروازی را در سطح بین الملل ردیابی 
می کند، متوسط شمار روزانه پروازهای تجاری 
از بیش از 100هــزار پرواز در ماه هــای ژانویه 
)اواســط دی تا اواســط بهمن 1398( و فوریه 
)اواسط بهمن تا اواسط اسفند 1398( به حدود 
78هزار و 500 پرواز در ماه مارس )اواسط اسفند 
1398 تا اواســط فروردین 1399( و 29هزار و 
400 پــرواز در ماه آوریل )اواســط فروردین تا 

اواسط اردیبهشــت 1399( کاهش پیدا کرد. چنین کاهشی در شــمار پروازها خطوط هوایی را با 
مشــکالت مالی رو به رو کرده به اندازه ای که در برخی کشورها به واکنش های دولتی برای کمک به 

شرکت ها انجامیده است.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده به شرکت هایی مانند اَمریکن، دلتا و یونایتد میلیاردها دالر کمک 
دولتی اعطا می کند. دولت ها فرانســه و هلند از کمک 11میلیارد یورویی )12.3میلیارد دالری( به 
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شرکت اِیرفرنس کی ال ام خبر می دهند و دولت سنگاپور نیز با همکاری بخش خصوصی 13.42میلیارد 
دالر به خطوط هوایی کمک کرده است.

بنا بر برآورد انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی درآمدی که خطوط هوایی از جابه جایی مسافران 
به دست می آورند در سال جاری میالدی به 314 میلیارد دالر نزول می کند این رقم در مقایسه با سال 

گذشته 55درصد پایین تر است.
برندان سوبی یک تحلیلگر مستقر در سنگاپور در این باره به سی ان بی سی می گوید: چند سال طول 
می کشد تا صنعت هوانوردی به حالت ســابق بازگردد. روند بهبود به ویژه برای سفرهای بین المللی 

بسیار کند و طوالنی خواهد بود.
عالوه بر خطوط هوایی، هتل ها نیز از کاهش شمار سفرها آسیب دیده اند. این کاهش از ماه مارس 
شــروع و باعث شــد برخی از بزرگ ترین هتل های زنجیره ای جهان هزاران نفر از کارکنان خود را به 
مرخصی بفرســتند. عالوه بر اینها ســایت های رزرو هتل نیز دیگر کسب و کاری است که در صنعت 

گردشگری فعالیت دارد و از شیوع کرونا متضرر شده است.

صنعت گردشگری ســهم 10.3 درصدی از 
تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص 
داده و این توقف ناگهانی در سفرهای بین المللی 
می تواند منجــر به از بین رفتن بیــش از 100 
میلیون شغل در سال جاری شود، این به معنای 
کاهش 2.7تریلیــون دالری تولیــد ناخالص 
داخلی برآمده از صنعت گردشــگری در سال 

جاری میالدی است.
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ولی تیموری در نشستی که به منظور »بررسی 
فرآینــد پروتکل ورود گردشــگران خارجی به 
کشور« با حضور معاونان وزارت خارجه، وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت 
راه و شهرسازی، ســازمان توسعه تجارت ایران 
و وزارت اطالعــات صبح دیــروز 11 تیرماه 99 
در محل معاونت متبوع برگزار شــد، گفت: »با 
توجه به ضرورت های موجود در حوزه تبادالت 
گردشــگری و اقدام برخی از کشــورها به ویژه 
کشورهای همســایه برای بازگشایی تدریجی 
مرزها، نیاز است جمهوری اســالمی ایران نیز 
ضمن اقدام برای تعریف پروتکل های بهداشتی، 
زمینه مورد نیاز و ضابطه منــد را برای پذیرش 
گردشگران بین المللی در کشور ایجاد و فرآیند 
مــورد نظــر را از طریق نهادهــای بین المللی 

اطالع رسانی کند.«
او افزود: »بر این اســاس با ارائه سازوکار های 
الزم، مشــخص شــدن ظرفیت ها و بررســی 
محدودیت ها از ســوی دستگاه های فرابخشی، 
چارچوب پروتکل و ساختار فرآیند مطلوب ورود 
گردشگران خارجی به ایران در دوران همزیستی 

با کرونا شکل خواهد گرفت.«
معاون گردشــگری ضمن ارائه گزارشــی از 
پروتکل های اعالمی سایر کشورها، نگاه جهانی را 
معطوف به همزیستی با کرونا، حمایت از فعاالن 
عرصه صنعت گردشگری و در نهایت بازگشایی 
ضابطه مند مرزها اعالم و تاکید کرد: »نامشخص 
بودن بــازه زمانی کنترل ویروس کرونا ســبب 
شده است کشورهای مختلف با تعریف ساختار، 
ضابطه و تعیین پروتکل های مربوطه اقدام و یا 

برنامه ریزی برای پذیرش گردشگران را در دستور کار قرار دهند.«
تیموری بیان کرد: »اقداماتی نظیر گرفتن تست PCR در فرودگاه ها، تب سنجی، دریافت گواهی 
سالمت، حمایت از گردشگرانی که در مقصد دچار بیماری کووید 19 می شوند، در نظر گرفتن محیط 
قرنطینه و… بخشی از اقدامات اشــاره شده در پروتکل های اطالع رسانی شده از کشورهای مختلف 

است.«
معاون گردشــگری با اشــاره به اینکه قطعا تمرکز بر بازارهای هدف گردشگری، اولویت نخست 
گردشگری ورودی وزارت متبوع خواهد بود، تاکید کرد: »با توجه به اینکه کشورهای همسایه اقدام 
به برنامه ریزی و اعالم زمان بندی بازگشایی مرزها کرده اند و با تعریف پروتکل های مربوطه سازو کار 
ورود گردشگران را شکل داده اند، بنابراین نیاز است به سرعت فعاالن صنعت گردشگری کشور به علت 

افزایش رفت و آمدهای بین المللی از پروتکل های ورود و خروج گردشگران آگاهی پیدا کنند.«
او تصریح کرد: »در پی بازگشایی مرزهای کشورهای همسایه، نیاز است گردشگرانی که از کشور 
خارج شده و مجددا قصد بازگشــت دارند نیز با طی پروتکل های بهداشتی برای ورود به کشور آماده 

شوند.«
معاون گردشگری همچنین از دستگاه های فرابخشی و تاثیرگذار در امر سفر خواست تا در ایجاد 
اعتمادســازی و انعکاس تالش کلیه بخش های زنجیره صنعت گردشگری کشور برای همزیستی با 
کووید 19 نهایت تالش خود را داشــته باشــند تا چهره ای ایمن از سفر به ایران در اذهان بین المللی 
شــکل گیرد و با همکاری در شکل گیری پروتکل های پذیرش گردشگران خارجی در انعکاس اینکه 
چگونه و تحت چه ضابطه ای گردشگران را خواهیم پذیرفت و چگونه از آنها پذیرایی کرده و به مبداء 

بازمی گردانیم، تعامل داشته باشند.

پروتکل های بهداشتی
ماده یک – کلیه فعاالن زنجیره سفر موظف به رعایت پروتکل ها و مقررات این دستورالعمل هستند و 
مسئولیت نظارت در سطح استان ها، بر عهده اداره کل استان و نظارت عالیه بر عهده حوزه های ستادی 

وزارت است. مضافا سطوح نظارتی به شرح ذیل قابل اجراست:
سطح اول- اداره کل استان ضمن تشکیل کمیته نظارت متشکل از کارشناسان اداره کل استان، 
نمایندگانی از دستگاه های ذیربط، تشــکل های حرفه ای تحت پوشش و مراکز بهداشتی و درمانی، 
براساس چک لیســت های پیوست این دســتورالعمل اقدام به نظارت میدانی و تهیه گزارشات الزم 

می کنند.
سطح دوم – نظارت به عهده مردم و مسافران بوده که عالوه بر شماره تماس های اعالمی از سوی 
ادارات کل اســتان ها، می توانند از طریق شماره تماس 01311 نســبت به ثبت گزارش و شکایات 

بررسی شرایط ورود گردشگران خارجی به 
ایران در ایام کرونا
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اقدام کنند. ادارات کل استان ها الزم است شماره 
تماس های الزم را به نحو مطلوب در ترمینال ها، 

راه آهن و فرودگاه ها به اطالع مسافران برسانند.
ســطح ســوم – نظارت بر عهده ناظرین 
خصوصــی و کارشناســان بهداشــت مراکز و 
تاسیسات مشــمول این دستورالعمل است که 
موظف خواهند بود زیر نظــر مدیر آن واحد به 
نظارت داخلی پرداخته و مفاد این دستورالعمل 
را رعایت نمایند. تبصــره: نظارت ها به صورت 
دوره ای و حداقل یک بار در ماه تا اتمام همه گیری 

کرونا در سطح کشور تکرار خواهد شد.
ماده ســه – کلیــه مفاد این دســتورالعمل 
باید به نحو مطلوب بر اســاس صالحدید اداره 
کل اســتان ها و شــرایط و امکانــات موجود از 
طریق جلسات آموزشــی حضوری یا مجازی، 

اطالعیه های مکتوب و غیره آموزش داده شود.

 گروه های هدف در این آموزش عبارتند از:
الف: کارشناسان ادارات استانی

ب. ناظرین عضو در کمیته نظارت
پ. عموم مردم و مســافرین از طریق نصب 

اطالعیه در ترمینال ها و پایانه های مسافری
ج. مدیران ترمینال ها، راه آهن و فرودگاه ها از 

طریق مکاتبه و ارسال دستورالعمل
د. مدیــران واحدهای اقامتــی، واحدهای 
پذیرایی بین راهی، موزه ها، سایت های تاریخی 

و دیگر تاسیسات گردشگری
ذ. کارکنان واحدها و تاسیسات فوق

ماده چهــارم – کلیــه مدیران تاسیســات 
گردشگری موظف هســتند ضمن شرکت در 
جلسات آموزشــی که بر اســاس اولویت های 
صالحدید ادارات کل اســتانی طبق ماده 3 این 
دستورالعمل برگزار خواهد شد شرکت کرده و 
پروتکل بهداشــتی صنف خود را تحویل گرفته 
و نسبت به رعایت مفاد آن و انتقال نکات الزم به 

کارکنان واحد خود متعهد شوند.
ماده پنجم- مسوولیت عدم رعایت مفاد این 
دســتورالعمل بر عهده مدیر واحد مربوطه بوده 
و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شــد. نحوه 
برخورد با واحد متخلف به تشــخیص اداره کل 
استان حســب مورد در چارچوب آیین نامه ها و 
دســتورالعمل های مربوطه می توانــد از تذکر، 
اخطار کتبــی و در مراحل بعدی تعلیق فعالیت 
و پلمب واحــد در صورت تکــرار تعیین و اجرا 

می گردد.
ماده ششــم- ادارات کل اســتانی الزم است 
گــزارش اقدامات انجام شــده را به شــرح فرم 
مخصوص ارائه شــده در پیوست دستورالعمل 
تکمیل و به حوزه ســتادی وزارتخانه ارســال 

نمایند.

ماده هفتم – کلیه پرسنل تاسیسات گردشگری در چارچوب ضوابط و مفاد راهنمای گام دوم، پیش 
از شروع به کار موظف هســتند فرم خوداظهاری که به پیوست این دستورالعمل آمده است تکمیل 
نموده و فرم های تکمیل شده در محل نگهداری تا در اختیار ناظرین اداره کل و کارشناسان بهداشت 
قرار گیرد. همچنین نحوه به کارگیری پرســنل بهبود یافته از کرونا و نحوه اشــتغال کارکنان دارای 
بیماری های زمینه ای یا نقص ایمنی براساس مفاد راهنمای گام دوم خواهد بود و مدیران و کارکنان 

موظف به رعایت مفاد آن خواهند بود.
ماده هشتم – موارد ذیل الزم است به طور کلی از سوی کلیه فعاالن گردشگری مد نظر قرار گیرد:

اقالم بهداشــتی موردنیاز جهت حفاظت فردی و بهداشــتی کارکنان و گردشگران شامل انواع 
دستکش یک بار مصرف، انواع ماسک، شیلد محافظ، محلول ضدعفونی سطوح کلره یا الکلی و محلول 
ضدعفونی دست الکلی بوده که وظیفه تامین آن در واحدهای اقامتی بر عهده مدیر واحد، در پایانه ها، 
راه آهن و فرودگاه فقط برای کارکنان بر عهده مدیران این مراکز می باشــد. همچنین الزم اســت در 
فضاهای عمومی مانند کنار آسانسور در واحدهای اقامتی، میز پذیرش، صندوق رستوران، سرویس 
عمومی البی، کنار دستگاه حضور و غیاب کارکنان، ســالن های ورودی فرودگاه، محل تحویل بار و 

امثالهم ماده ضدعفونی دست نصب شود.
حوزه برخورد با موارد مشــکوک به بیماری در صورت برخورد با پرسنل مشکوک به بیماری کرونا 
و دارای عالئم مربوطه از ادامه فعالیت ایشــان جلوگیری شده و بازگشت به کار منوط به ارائه گواهی 
سالمت از پزشــک معتمد متخصص طب کار یا دیگر تخصص های اعالم شده در راهنمای گام دوم 

خواهد بود.
همچنین در صورت مشاهده فرد مشکوک در بین گردشگران جهت پیشگیری از انتقال احتمالی 
آلودگی به دیگران، ایشان را به اســتفاده از وسایل حفاظت فردی توصیه کرده و اقالم الزم در اختیار 
ایشان قرار داده شود. در موارد پیشرفته و عالئم شدید از طریق سامانه تلفنی بهداشت به شماره های 
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910 و 1030 راهنمایی الزم دریافت گردد.

حفاظت فردی و فاصله گذاری در کارکنان
به منظور ایجاد فاصله ایمن بین گردشگران و 
کارکنان شاغل در تاسیسات گردشگری در وهله 
اول با گذاشتن میزهای بزرگ یا موانع و اجسام 
فاصله بین کارکنان و گردشگران را به بیش از 9 

متر رسانده شود.
در مرحله دوم از موانع طلقی، شیشــه ای یا 
پالســتیکی جهت محفوظ کردن واحدهایی 
چون صنــدوق، گیشــه، پذیــرش هتل ها و 
امثالهم استفاده شــود. در نهایت کلیه پرسنل 
شاغل در تاسیسات گردشگری جهت حفاظت 
فردی موظفند هنگام کار از ماســک، دستکش 
و لباس کار تمیز اســتفاده کنند و بر اساس نوع 
شــغل و لزوم نزدیکی به گردشگران استفاده از 
شیلد محافظ هم توصیه می شود. افرادی که در 
واحدهای اداری و مالی و امثالهم مشغول هستند 
به شرط وجود فاصله مناسب بین کارکنان و عدم 
حضور ارباب رجوع از انجام این عمل مســتثنی 
خواهند بود. پرســنل واحدهای دارای ارتباط 
مستقیم با گردشگران موظفند قبل از خروج از 

محل کار دوش بگیرند.
حفاظت فردی گردشــگران به منظور حفظ 

سالمت گردشگران
ایشــان موظف هســتند در وســایل نقلیه 
اعم از تاکســی های بین شــهری، اتوبوس ها، 
قطــار، هواپیما، ترمینال ها، فــرودگاه، راه آهن 
و دیگر فضاهای عمومی از ماســک و دستکش 
اســتفاده نمایند و تاسیسات گردشگری جهت 
خدمت رســانی می توانند این اقالم را در اختیار 

گردشگران قرار دهند.
ماده نهــم – مرجع علمی تعییــن نوع مواد 
گندزدا و درصد تهیه آنهــا، مفاد راهنمای گام 

دوم می باشد.
ماده دهم- رعایت پروتــکل ذیل مربوط به 

استفاده از وسایل حمل ونقل از ســوی دارندگان و کارکنان وسایل نقلیه و همچنین کلیه مسافران 
الزامی بوده و فعاالن حوزه گردشگری باید بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند.

پروتکل واحدهای اقامتی
رعایت پروتکل ذیل از ســوی کارکنان واحدهای اقامتی و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و 
فعاالن حوزه گردشــگری باید بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی آن اهتمام ورزند. واحدهایی که موقتا 
تعطیل بوده اند الزام است پیش از بازگشایی برنامه کلی نظافت و گندزدایی دقیق در همه قسمت ها و 

فضاهای عمومی بر اساس مندرجات این دستورالعمل انجام دهند.
برخی واحدهای داخلی هتل ها مانند آرایشــگاه، سالن ورزشی، استخر و سونا وتاالر مراسمات که 
جزو مشــاغل پرخطر محسوب می شوند با دستور وزرات بهداشــت و طبق پروتکل های آن اصناف 

بازگشایی خواهند شد.

استفاده از خدمات اقامتی
تا حد ممکن سطوح در معرض تماس و قابل آلودگی در اتاق ها کاهش یابد بنابراین پیشنهاد می شود 
ظروف، اقالم مینی بار، ملحفه، پتو و بالشت اضافی، فولدر های اطالع رسانی، مجالت، گلدان و امثالهم از 

اتاق ها جمع آوری و به درخواست مهمان ارائه گردد.
کلیه سطوح در تماس با دست مهمان اعم از دستگیره ها، کلیدهای برق، کنترل تلویزیون، گوشی 
تلفن و امثالهم به صورت روزانه گندزدایی شود. کلیه سطوح قابل شست وشو در سرویس بهداشتی 
شامل کف و دیوارها، روشویی، وان، زیردوشی، پرده دوش، کابین دوش و غیره با حفظ ایمنی به طور 

روزانه با مواد شوینده و آب داغ شست وشو شوند.
کلیه منسوجات و کاالی خواب شامل کاور لحاف، روبالشتی، ملحفه ها، رومیزی، حوله و امثالهم بعد 

از چک اوت مهمان جهت شست وشو جمع آوری شود.
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در دســتورالعمل موازنــه پرداخت هــای 
صندوق بین المللی پول، تعریف سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بدین صورت بیان شده است: 
»سرمایه گذاری برای کسب منافع طوالنی مدت 
در شــرکتی خارجی که هدف سرمایه گذاران 
در آن کســب موقعیت موثــر در مدیریت یک 
شرکت اســت«. طبق گزارش سرمایه گذاری 
جهانی که در ســال 1999 توسط سازمان ملل 
متحد منتشــر شد، ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، »سرمایه گذاری مشــتمل بر ارتباط 
طوالنی مــدت، منافع پایدار و کنترل شــرکت 
خارجی )ســرمایه گذار مســتقیم خارجی یا 
شرکت مادر( در کشــور مقصد، به جز شرکت 
سرمایه گذار، شرکت وابسته یا وابسته خارجی« 
اســت. در تعریف قبل واژه طوالنی مدت برای 
تشخیص سرمایه گذاری مســتقیم خارجی از 
سرمایه گذاری در سهام است که دومی ماهیت 
کوتاه مدت داشته و متضمن بازدهی باالی مالی 

است.
خصیصه مشترک این تعاریف برمی گردد به 
واژه هایی همچون »کنترل« و »کنترل منافع« 
که مهم ترین ویژگی ای است که سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی را از سرمایه گذاری در سهام 
متمایز می ســازد چراکه سرمایه گذار در سهام، 
به دنبال کنترل یا منافع طوالنی مدت نیســت. 
اجماع کلی درباره شــیوه شکل گیری کنترل 
منافع وجود ندارد اما معموال حداقل در اختیار 
داشــتن 10 درصد ســهام، به شرکت خارجی 
این اجازه را می دهد که در سیاســت های اصلی 
پروژه های در دست اقدام، اعمال نفوذ )بالقوه یا 
واقعی( کند. از این رو ویژگی بارز سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، در مقایســه با دیگر اشکال 
سرمایه گذاری بین المللی، وجود عنصر نظارت بر 

تصمیمات و سیاست های مدیریتی است.
در سال های اخیر ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به صورت مشارکتی، در دنیا مورد توجه 
بوده که در آن، چندین شــرکت حضور داشته 
و هیچ یک از طرفین همچون شــرکت هایی که 
سرمایه گذاری مشترک )JV( هستند، به تنهایی 

حداکثر حق نظارت را در اختیار ندارند. سرمایه گذاری های مشترک توسط شرکتی از کشور میزبان، 
نهادی دولتی یا شــرکتی خارجی به انجام می رســد. در این فرآیند، معموال یکی از طرفین، نیروی 
متخصص فنی و ســرمایه را تامین می کند و طرف دیگر به ارائه اطالعات ارزشمندی در مورد قوانین 
و مقررات داخلی و بوروکراســی های اداری می پردازد. بوکلی و کاســون )2000( براساس 9 فاکتور 
مستقل ذیل به ارائه مدلی برای توضیح شیوه شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک می پردازد: 1- 
اندازه بازار 2- سرعت پیشرفت فناوری 3- نرخ بهره 4- ابعاد فرهنگی 5- حفظ استقالل 6- فقدان حق 
ثبت اختراع 7- اقتصاد منطقه 8- عدم اطمینان به فناوری 9- صرفه های به مقیاس. این مدل به آنها 
اجازه می دهد تا درباره شیوه شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک و با در نظر گرفتن تنوع صنایع 

در کشورهای مختلف و به مرور زمان به پیش بینی های دقیق تری دست پیدا کنند.

روش های تامین مالی خارجی
براســاس یک تقسیم بندی عمومی و کلی، تامین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و 
غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک کننده آنها به طور عمده ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک های 
تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشــش این دســته از ریسک هاســت. اگرچه تفاوت های 

ساختاری و عملیاتی دیگری نیز بین این دو روش وجود دارد.
در روش های قرضی به طور عمده فاینانس، تمام ریسک های مربوط به طرح برعهده دریافت کننده 
منابع مالی و دولت اســت. تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و هزینه های مترتب بر آن 
توسط دولت است و بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح باید صورت گیرد. اعطای 
وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین آالت و ارائه دهندگان خدمات کشور اعطاکننده 
اســت. اما در روش های غیرقرضی ریسک های تجاری برعهده سرمایه گذار خارجی و شریک داخلی 
وی و ریســک های سیاسی با دولت است. تنها تضمین پرداخت خســارت ناشی از مداخالت دولت 
مانند مصادره، ملی کردن، وضع قوانین و مقررات مستقیما مخل سرمایه گذاری برعهده دولت است. 
همچنین بازگشت ســرمایه از محل عواید حاصل از فروش محصوالت آن پس از اجرا و به سودآوری 

رسیدن طرح اتفاق می افتد.
ســرمایه گذاری خارجی به عنوان مصداق و روش اصلی ناظر بــر تامین مالی خارجی غیرقرضی 
خــود انواع متنوعــی از روش ها و ترتیبات گاه پیچیــده و ترکیبی را دربر می گیــرد که ارائه برخی 
تعاریف متداول و اســتاندارد مرتبط با اجزا و روش های مربوطه را ضروری می سازد. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، ســرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، سرمایه گذاری خارجی غیرسهمی و 
ســرمایه گذاری خارجی قراردادی )ترتیبات قراردادی( مدل های قابل تفکیک به عنوان روش های 

انجام سرمایه گذاری خارجی در یک اقتصاد میزبان هستند.
سرمایه گذاری خارجی غیرسهمی ترتیباتی است که در قالب آن سرمایه گذار خارجی بدون تملک 
ســهام (جزئی یا عمده( و داشتن کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه پذیر در قالب قراردادهایی نظیر 
قراردادهای لیسانس، فرانشیز، مدیریت، برون سپاری خدمات، قراردادهای ساخت، پیمانکاری اصلی 
و فرعی، هماهنگی و کنترل فعالیت های شرکت های همکار خود را در کشور میزبان انجام می دهد. 
به عبارتی سرمایه گذار خارجی همچنان سطحی از کنترل بر عملیات شریک محلی را حفظ می کند 
و به نوعی شرایط مالکانه و حضور در محل را همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی داراست بدون 
آنکه هزینه های فراوان سرمایه گذاری ثابت و در گردش و مواجهه با تفاوت های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور میزبان را متحمل شود. ســرمایه گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی 

همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی است اما با دو تفاوت اصلی که عبارتند از:

منابع طبیعی ارزان

دالیل انگیزه ورود سرمایه گذار خارجی به ایران از نگاه بازوی پژوهشی مجلس
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1- شــخصیت حقوقی در کشور میزبان با هدف خاص و به 
صورت شرکت پروژه و به واســطه ترتیبات قراردادی موجود 

ایجاد و تاسیس می شود.
2- به طور عمده حضور در کشور میزبان نامحدود نبوده و 

زمان آن در قالب قرارداد تعیین شده است.
روش های سرمایه گذاری سهمی در قالب ترتیبات قراردادی 
روشی برای تامین مالی سازمان یافته پروژه هاست که با اعطای 
امتیاز از ســوی دولت به شــرکت های بخــش خصوصی )یا 
کنسرسیومی از شرکت ها( برای احداث تاسیسات و امکانات 
زیرســاختی و زیربنایی که معموال توســط دولت ساخته و 
بهره برداری می شــود و خدمات یا کاالهای تولیدی آن مورد 
استفاده عموم است اطالق می شود. با توجه به تعریف، حوزه 
مورد اســتفاده این شــیوه ها حوزه هایی نظیر احداث جاده و 
راه آهن، فرودگاه و بنادر، نیروگاه و شــبکه توزیع برق، ســد و 
شبکه آبیاری، شبکه مخابرات و پستی، فاضالب و جمع آوری 
زباله و… اســت. فازهای اجرایی پروژه هــا در قالب ترتیبات 
قراردادی معموال شــامل موارد طراحی و مهندسی، خرید و 
تدارک، ســاخت و اجرا، تامین مالی، بهره برداری و نگهداری 
اســت. ترتیبات قراردادی در قالــب روش های متنوعی اجرا 

می شود که برخی از مهم ترین و متداول ترین آنها عبارتند از:
)BOT( ساخت، بهره برداری و واگذاری –

)BOOT( ساخت، مالکیت، بهره برداری و واگذاری –
)BOO( ساخت، مالکیت و بهره برداری –

)BLT( ساخت، اجاره/ لیزینگ و واگذاری –
)ROT( بازسازی، بهره برداری و واگذاری –

مبانی نظری تبیین کننده عوامل و انگیزه های سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی

تبییــن عوامل و انگیزه هــای ســرمایه گذاری خارجی و 
چگونگی و چرایی حرکت عوامــل تولید در میان اقتصادها و 
به خصوص رفتار سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی یکی 
از موضوعات مهمی اســت که در ادبیات اقتصادی مورد بحث 
قرار می گیرد. باید توجه داشــته باشیم که مهم ترین دلیل و 
انگیزه ســرمایه گذاری، ســودآوری است و ســرمایه گذاری 
خارجی نیز از این مورد مستثنی نیست. تئوری موانع تجارت 
برمبنای تئوری مزیت نسبی به عنوان یکی از اولین فرضیه ها 
در خصوص توضیح سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. 
این دیدگاه پایه تئوری های تجارت جهانی است و بیان می دارد 
کشورها بعد از متخصص شدن و توسعه مقیاس و قلمرو ارسال 
محصوالت خود به بازارهای مختلف، به علت برخورد به موانع 
تجارت به FDI روی می آورند. البته این تئوری فقط می تواند 

سرمایه گذاری خارجی جایگزین واردات را توضیح دهد.
فرضیه نرخ بازگشت و فرضیه متنوع سازی پرتفلیو )سبد( 
سرمایه گذاری ها از دیدگاه مالی و اقتصادی به توضیح FDI به 
صورت جریان پیدا کردن ســرمایه خارجی به سمت پروژه ها 
و نقــاط دارای بازده مالــی جذاب و همزمان متنوع ســازی 
سرمایه گذاری ها برای مدیریت ریسک آنها می پردازد. فرضیه 
آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت در قدرت پول در کشورهای 
مختلف بــرای کاهش هزینه و افزایش ســود شــرکت های 
چندملیتی که در کشــورهای مختلف فعالیت دارند، FDI را 

توضیح می دهد. البته این فرضیه بعدها به شــکل کامل تر به بهره برداری شــرکت های 
 CAGE چندملیتی از چهار نوع مختلف از تفاوت موجود میان مناطق در قالب چارچوب
)تفاوت های فرهنگی، اداری- قانونی، جغرافیایی و اقتصادی( می پردازد. این رویکردها 
نواقصی دارند و مثال ســرمایه گذاری متقابل بین کشــورها در فرضیه نرخ بازگشــت و 
همچنین تمرکــز FDI در یک صنعت خاص در فرضیه آربیتــراژ به خوبی قابل توضیح 

نیست.

آثار و کارکردهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد میزبان
نحوه اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته به رویکرد خوش بینانه یا بدبینانه 
نسبت به ســرمایه گذاری خارجی به طرق متفاوتی قابل تبیین و تحلیل است. رویکرد 
مثبت و منفی را می توان ناشــی از اختالف دیدگاه حامیان جهانی سازی و مخالفان آن 
تعبیر کرد. براســاس »اجماع واشنگتنی« سرمایه گذاری مستقیم خارجی )مادامی که 
سرمایه گذاران محیط زیست را آلوده نکنند یا از کارگران سوءاستفاده نکنند( بدون تردید 
 FDI برای رشد و توسعه مفید اســت. در رویکرد مقابل، مبتنی بر نگاه استعمارگرایانه به
براساس اقتصاد ساختارگرایی، تردید جدی نسبت به مفید بودن FDI براساس شواهدی 
از عملکرد FDI در کشورهای آمریکای التین و آفریقا وجود دارد و برخی نیز معتقدند زیان 
فعالیت شرکت های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه بیش از منافع آن است. در 
این میان صاحب نظرانی با رویکرد بینابین و عملگرایانه بین دو سر طیف با پذیرش نقاط 
ضعف و مثبت ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی به طراحی سیاست های هوشمند به 
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منظور حداکثرسازی منافع می پردازند.
آثــار ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
می توانند به صورت آثار اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی طبقه بندی شوند. تاثیرات اقتصادی 
از طریــق کانال هــای مختلفی چــون تاثیر 
روی بهره وری، تامین ســرمایه و ارز، اشتغال و 
دستمزد، جریان تجارت، ایجاد ثبات اقتصادی، 
انتقال دانش، مدیریت و فناوری و سایر موارد و 
در نهایت تاثیر بر رشــد اقتصادی کشورها قابل 
تحلیل اســت. این بخش ضمن اشــاره به آثار 
اقتصادی FDI، به تقابل دو رویکرد خوش بینانه 
و میانه در تبیین تاثیر FDI بر رشــد اقتصادی و 
کانال اصلی این اثرگذاری یعنی انتقال فناوری 

می پردازد.
یکــی از آثار اقتصــادی FDI ، تاثیر بر تامین 
سرمایه و ارز اســت. برخی کشورهای با درآمد 
پایین، به طــور فزاینده به FDI به عنوان منبعی 
برای تامین مالی سرمایه گذاری و تسریع رشد 
 FDI 2008 تکیه کرده اند. از سال 1995 تا سال
به طور متوسط ســهم 10 درصدی از تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص داشــته که این سهم به 
مرور در حال کاهش است. طبق گزارش آنکتاد، 
39 درصد کل منابع خارجی جذب شده توسط 
کشورهای در حال توسعه از روش سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جذب می شــود. منابع مالی 
ارسالی مهاجران به موطن خود، در بازار بورس و 
دریافت کمک های توسعه ای رسمی در رده های 

بعدی جذب منبع مالی قرار دارند.

تحلیــل و بررســی وضعیــت جــذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران 
در مقایسه با بســیاری از کشورهای دنیا اندک 
اســت، به گونه ای که طبق گزارش آنکتاد سهم 
جمهوری اســالمی ایــران از جذب ســرمایه 
خارجی ورودی در ســال 2018، تنها در حدود 
0/3 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان 
است. همان گونه که در نمودار »جریان خالص 
ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران، 
سال های 2048-1990« قابل مشاهده است، 
اگرچه پس از تصویب قانون تشــویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1381، 
روند متفاوتی در جذب FDI در ایران آغاز شده، 
اما بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران 
فقط حدود پنج میلیارد دالر در سال 2017 بوده 

است.
جذب ســرمایه خارجی در ایران منبع محور 
بوده و به ندرت وارد تولید شــده است. به لحاظ 
توزیع بخشــی، عمده سرمایه خارجی در منابع 
اولیه و در حقیقت بخش نفت خام وارد شــده و 

به لحاظ روش سرمایه گذاری غالبا به شکل ترتیبات قراردادی )شامل بیع متقابل، BOT و…( است. 
طبق گزارش سازمان ســرمایه گذاری اقتصادی و فنی، در سال 2012 بخش معدن )شامل معدن، 
باالدست نفت و گاز و صنایع معدنی و صنایع مرتبط( همانند سال های گذشته بخش پیشرو در جذب 
ســرمایه گذاری های خارجی بوده و سهم 76 درصدی خود را حفظ کرده و قریب به 3/5 میلیارد دالر 
سرمایه خارجی جذب کرده است. بخش خدمات برای نخستین بار با جذب 382 میلیون دالر در سال 
2012 از بخش صنعت پیشی گرفته است. نمودار »توزیع بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران« میزان و درصد ســهم هریک از بخش های اقتصادی کشور را از سرمایه گذاری خارجی جذب 

شده در سال 2012 نشان می دهد.
نمودار »مقایسه میزان سرمایه گذاری خارجی تصویب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب شده در 
ایران« تفاوت میان سرمایه گذاری خارجی تصویب شده و میزان واقعی سرمایه گذاری خارجی جذب 
شده از سال 1380 تا 1397 را در کشور نشان می دهد. همان گونه که در نمودار مالحظه می شود در 
فاصله سال های 1383 تا 1386 و نیز سال های 1394 تا 1397 میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب 
بســیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از ســال ها چندین برابر بوده است. در حقیقت سرمایه گذار 
خارجی مجوز سرمایه گذاری را اخذ کرده و از مزیت دریافت اطالعات در مرحله مذاکره بهره مند شده، 
اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه 
کرد اینکه تکیه بر آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب به جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب 

FDI در ایران به شدت گمراه کننده است.
مســاله جذب اندک FDI در ایران که مسائل سیاسی و فضای بین المللی نیز بر آن تاثیرگذار بوده، 
همواره مطالعاتی برای تشویق و تاکید بر فواید و جوانب مثبت FDI را در ایران در پی داشته است. اما 
در پژوهش ها به ندرت به مساله کیفیت جذب FDI در ایران پرداخته شده و راهکارهای دستیابی به 

بهترین نتایج از جذب اندک سرمایه خارجی ورودی در ایران مغفول مانده است.
ســلیم و همکاران در تحقیقی میدانی به بررســی انگیزه های ســرمایه گذاری خارجی در ایران 
پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که عامل دسترسی به بازار، اولین انگیزه سرمایه گذاران 
خارجی بوده که از عامل بعدی یعنی دسترسی به منابع ارزان فاصله قابل توجهی دارد. البته با لحاظ 
کردن شرکت های نفتی و پتروشیمی که در نمونه آماری این تحقیق کمتر حضور داشته اند، می توان 
گفت در شرایط فعلی عمده انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران براساس دسترسی به بازار و منابع 
اولیه ارزان بوده است. همچنین نتایج تحقیق دیگری از این محققین نشان می دهد FDI در ایران تاثیر 
مستقیمی بر فعال شدن کانال های مختلف سرریز فناوری نداشته است، ولی افزایش توانمندی های 
فناورانه شرکت های ســرمایه پذیر نقش میانجی در فعال شدن دو مسیر سرریز یعنی اثر مشاهده و 
آموزش داشته است. از سوی دیگر نمی توان از نظر دور داشت که سیاست شرکت های خارجی برای 
بهره مندی از بازار ایران در وهله اول، صادرات کاال یا اعطای لیسانس بوده است و اساسا کمتر به تولید و 
سرمایه گذاری در ایران ورود پیدا کرده اند. البته در بخش خدمات با توجه به همزمانی مصرف و تولید و 
عدم امکان صادرات، شرکت های خارجی بیشتر اقدام به ورود به بازار ایران کرده اند که نمونه هایی از آن 

در بخش خرده فروشی و ارتباطات قابل مشاهده است.
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عامری در بررســی نــوع تکنولــوژی مورد 
بهره برداری در عملیات باالدســتی در صنعت 
نفت به این نتیجه دســت یافتــه که خصلت 
مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مســتفاد در 
این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ 
و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری 
مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی 
باید درون نگری و از ساختار فناوری ملی استفاده 

کرد.
در مقاله درخشان و تکلیف نشان داده شده که 
اتکا بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب 
قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، 
راهکار مناســبی برای انتقال و توسعه فناوری 
در بخش باالدســتی صنعت نفت ایران نبوده و 
نخواهد بود، مگر آنکه اوال رشــد دانش بنیادین 
و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشــور 
زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه 
آن فراهم کرده باشد و ثانیا حضور فعال نهادهای 
تنظیم گر با اهداف نظــارت، مدیریت و بهبود 
کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های 
مناســبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های 
جذب به نحو موثری بهره برداری کرد. همچنین 
بر این نکته تاکید شده است که شناخت دقیق 
بازیگــران بــازار فنــاوری و درک فرآیندهای 
تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت 
شــرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه 
فناوری در بخش باالدســتی نخستین گام در 
طراحی الگوهای بهینه در سیاســتگذاری های 
فناوری نفتی در کشور است. با وجود محوریت 
پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات 
نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این 
نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله 
به این نکته توجه شده که محدودیت منابع مالی 
برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری 
و نیز ضعف بهره بــرداری بهینه از ظرفیت های 
جــذب اقتضا می کند که نهادهــای تنظیم گر 
بازار فناوری کاراتر شــوند و نقش موثرتری در 
مدیریت این بازار ایفا کنند. نشان داده شده است 
که این نهادها بــا اولویت بندی فناوری هایی که 
سازگار با اهداف بخش باالدستی نفت بوده و اثر 
سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را 
دارند، می توانند جریان انتقال توسعه فناوری را 
به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای 

توسعه صنعتی کشور باشد.
همچنین نــوروزی در مقاله ای بــه واکاوی 
ضعــف انتقال فناوری در صنعــت نفت ایران و 
میزان اثربخشی قراردادهای نفتی در این زمینه 
می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عالوه 
بر فقدان انگیزه کافی در شــرکت های دهنده 
فناوری، مشــکالت مربوط به ضعف در ظرفیت 

جذب برای اکتساب فناوری در داخل کشور نیز از عوامل موثر بر مشکالت انتقال و توسعه فناوری در 
ایران است. ضمن اینکه با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار فناوری در صنعت نفت، حاکمیت 
رویکرد سنتی به انتقال و توسعه فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی و قرارداد با شرکت های نفتی 

بین المللی، زمینه مناسبی برای توسعه فناوری در ایران نیست.
در پژوهش نظریان، با استفاده از مدلسازی سیســتم های دینامیکی اقدام به ارائه الگوی انتخاب 
سیاســت انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت خودرو سواری شده است. به کمک ارزیابی خبرگان و 
از بین 17 سیاست با در نظر گرفتن شرایط انتقال گیرنده و انتقال دهنده تکنولوژی به شش سیاست 
اولویت دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مهندسی معکوس، سرمایه گذاری مشترک، قراردادهای 
بیع متقابل، انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس یا استخدام کارکنان فنی و علمی رسیده و سپس با 
استفاده از روش AHP، روش مناسب برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت خودرو روش »مهندسی 

معکوس« تشخیص داده شده است.
برای شــناخت فضای تدوین توصیه های سیاستی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در ایران با 
تشکیل تیم خبرگان شامل اساتید با مدرک دکتری در رشته های اقتصاد و مدیریت در دانشگاه های 
معتبر داخل و خارج کشور که هم با شــرایط ایران آشنایی کامل داشته و هم تجربه تدوین ماتریس 

SWOT را داشته اند، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها در این رابطه شناسایی شده اند.

جمع بندی
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی )FDI(، طبق تعریف آنکتاد، سرمایه گذاری مشتمل بر ارتباط 
طوالنی مدت، منافع پایدار و کنترل شرکت خارجی )سرمایه گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر( 
 »)FPI( را از »سرمایه گذاری در سهام FDI ،در کشــور مقصد اســت. واژه های طوالنی مدت و کنترل
متمایز می کند. FDI یک چرخه فعالیت اقتصادی را ایجاد می کند که ضمن آن انتقال فناوری و تامین 
مالی خارجی می تواند اتفاق بیفتد. وجه تمایز عمده FDI با روش متداول فاینانس که صرفا یک روش 
تامین مالی از خارج کشور است، را می توان سهیم بودن سرمایه گذار خارجی در ریسک سرمایه گذاری 
دانست که عواید مثبت دیگری ازجمله انتقال دانش، مدیریت و فناوری به کشور میزبان را می تواند در 

پی داشته باشد.
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FDI طــی دو دهه اخیــر در جهان رشــد 
قابل توجهی داشــته اســت. میزان کل جریان 
FDI جهــان در ســال 2018، 1297 میلیارد 
دالر بوده است. در ســال های 2000 تا 2010 
بیشــترین میزان جریان FDI در دنیا رخ داده و 
بیشترین مقدار نســبت FDI به GDP در دنیا، 
5/23 درصد در ســال 2007 بوده اســت. در 
حدود دوسوم جریان سرمایه خارجی در میان 
کشورهای توســعه یافته تبادل می شود. ایاالت 
متحده آمریکا در سال 2018 در صدر فهرست 
کشورهای برتر در جذب FDI و پس از آن چین، 
هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند قرار گرفته اند. 
در مقابــل ژاپن، چین، فرانســه، هنگ کنگ و 
آلمان در صدر فهرست کشورهای مبدا و خروج 

سرمایه به شکل FDI هستند.
حوزه اثرگذاری ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی بسته به رویکرد خوش بینانه یا بدبینانه 
نســبت به ســرمایه گذاری خارجــی به طرق 
متفاوتــی قابل تبیین و تحلیل اســت. رویکرد 
مثبت و منفی را می توان ناشی از اختالف دیدگاه 
حامیان جهانی سازی و مخالفان آن تعبیر کرد. در 
رویکرد مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
)مادامی که سرمایه گذاران محیط زیست را آلوده 
نکنند یا از کارگران سوءاســتفاده نکنند( بدون 
تردید برای رشد و توسعه مفید است. در رویکرد 
 FDI مقابل، مبتنی بر نگاه اســتعمارگرایانه به
،تردید جدی نسبت به مفید بودن FDI براساس 

شواهدی از عملکرد FDI در کشــورهای آمریکای التین و آفریقا وجود دارد. رویکرد میانه با پذیرش 
نقاط ضعف و مثبت ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی به دنبال طراحی سیاست ها برای استفاده 

حداکثری از منافع FDI است.
آنچه به عنوان عامل اصلی اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی در مباحث نظری مورد تاکید قرار گرفته 
اســت، انتقال فناوری و آثار سرریز آن است. اثر سرریز به عواملی چون میزان رقابت، شکاف فناوری و 
قابلیت جذب فناوری بستگی دارد. حامیان جهانی سازی شرط انتقال فناوری را آزادسازی و همراهی 
تجارت و FDI می دانند. حال آنکه در رویکرد میانه بر ارتقای قابلیت های فناورانه کشورهای در حال 
توسعه و ایجاد ظرفیت های جذب فناوری و آزادســازی تدریجی و برنامه ریزی شده تاکید می شود. 
عالوه بر اینکه در مباحث نظری در مورد آثار ســرریز فناوری و اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی تردید 

وجود دارد، مطالعات تجربی نیز نتایج قطعی در این زمینه نشان نمی دهند.
در بررسی وضعیت ایران در جذب FDI مالحظه شد سهم کشور از جریان ورودی سرمایه خارجی 
دنیا همواره بسیار ناچیز بوده است. طبق آخرین آمار، در سال 2018 ایران تنها 0/3 درصد FDI جهان 
را جذب کرده است. این میزان اندک نیز به طور عمده وارد بخش منابع طبیعی و معدن و به طور خاص 
نفت خام شده و نیز غالبا به شکل ترتیبات قراردادی بوده است و نه مشخصا در قالب FDI . در حقیقت 
افق کوتاه مدت سرمایه گذاری در ایران، مانع از حضور سرمایه گذار خارجی در بخش های تولیدی و با 

فناوری پیشرفته می شود و سرریز فناوری اتفاق نمی افتد.
مطالعات نشان می دهد عامل دسترسی به بازار و منابع طبیعی ارزان قیمت اصلی ترین انگیزه ورود 
سرمایه گذار خارجی به ایران اســت و FDI تاثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال های مختلف سرریز 
فناوری در کشــور نداشته است. همچنین حضور ســرمایه گذار خارجی در بخش خدمات از جمله 

خرده فروشی و ارتباطات پررنگ تر از بخش های تولیدی بوده است.
پژوهش ها در حوزه هایی که جذب سرمایه گذاری خارجی در آنها بیشتر بوده به ویژه در صنعت نفت 
نشان می دهد به دلیل ضعف انتقال فناوری در این حوزه، اتکا بر سرمایه گذاری خارجی در چارچوب 
قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش 
باالدستی صنعت نفت نیست و بر لزوم ایجاد ظرفیت جذب فناوری و حضور فعال نهادهای تنظیم گر 

برای ایجاد زمینه بهره برداری از ظرفیت های جذاب به شکل موثر تاکید می شود./جهان صنعت



33خرداد 1399 / شماره   572

عامالت بازار بین بانکی ایران از سال 13۸۸ الی 13۹۸

 بیشترین تعداد معامالت بین بانکی طی ده سال اخیر متعلق به سال 1397 با حدود 41 هزار فقره معامله بین بانکی بوده است. در سال 1398 تعداد معامالت 
بین بانکی با حدود 1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 40.3 معامله رسیده است. این در حالی است که حجم معامالت بین بانکی در سال 1398 نسبت 

به سال 1397 با 74 درصد افزایش به 18689 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین نرخ سود بین بانکی از سال 1388 تاکنون متعلق به سال 1393 با نرخ 27 درصد بوده که پس از آن این نرخ روند کاهشی در پیش گرفته است. نرخ 

بهره بین بانکی در سال 1398 با کاهش حدود 0.7 واحد درصدی نسبت به سال 1397 ، به حدود 19 درصد رسیده است.



تا چندیــن دهه اخیر اقتصاددانان توســعه 
به جای توجه به مســاله توزیــع درآمد و رفع 
نابرابری های شدید درآمدی میان آحاد جامعه، 
بر ایجاد رشــد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در 
کشــورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری 
زیــاد درآمدها الزمه رشــد و کارایی اقتصادی 
شمرده می شد، زیرا چنین استدالل می شد که 
ثروتمندان نســبت به فقرا درصد قابل توجهی 
از درآمدهایشان را پس انداز می کنند و انباشت 
پس اندازهاســت کــه می تواند بــه نوبه خود 
سرمایه گذاری و رشــد اقتصادی را امکان پذیر 
ســازد. همچنین کوزنتز از اقتصاددانان شهیر 
معاصر کــه تحلیل هایی راجع به الگوی رشــد 
تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده 
است، اظهار داشــته که اگرچه در جریان رشد 
اقتصادی ابتدا نابرابری درآمدها میان گروه های 
درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس از 
مدتی ثمرات ناشــی از رشــد اقتصادی نصیب 
گروه های فقیر و کم درآمد شــده و متعاقب آن 

توزیع درآمدها در جامعه بهبود می یابد.
این طرز تفکر موجب شــد مدت ها به مساله 
توزیع درآمد توجه کافی نشــود، به طوری که 
غالب تحقیقات اقتصادی در گذشــته پیرامون 
مسائلی نظیر رشــد اقتصادی، اشتغال، کارایی 
اقتصادی و تراز پرداخت ها بوده است و پیشرفت 
در زمینه نظریه های مربــوط به توزیع درآمد و 
تجزیه و تحلیل مســائل مربوط به آن به میزان 
قابل توجهی کمتر از توســعه نظریات دیگر در 
سایر زمینه های اقتصادی شــود. اما با توجه به 
بیش از یک دهه رشــد اقتصادی نسبتا سریع 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مشاهده 
شد که ثمرات رشــد اقتصادی، به دلیل نهادها 
و ســاختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
خاصی که حاکم در آن کشورها است، اساسا یا 
ثمره ای برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته 
یا مقدار آن بســیار ناچیز بوده اســت. برخالف 

نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را الزمه رشد اقتصادی می داند، گروه دیگری از اقتصاددانان در 
رد آن دالیل زیررا اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه )که غالبا از مالکان بزرگ، 
سوداگران و تجار عمده، سرمایه داران وابســته، گروه های ممتاز حاکم و وابستگان به نظام سیاسی 
هســتند( به جای ســرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، صرف خرید کاالهای مصرفی تجملی 
وارداتی، ســاختن خانه های مجلل و گران قیمت، مسافرت های خارج از کشور، خرید طال، جواهرات 
و اشــیای زینتی و عتیقه و یا خرید ویال و افتتاح حساب بانکی در خارج از کشور می شود که این گونه 
مخارج مانع ســرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و در نتیجه عدم پیشــرفت و توسعه اقتصادی 
اجتماعی در کشــورهای فوق الذکر می شود. عالوه بر آن نابرابری شــدید درآمدها موجب می شود 
ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشــکیل می دهند، به علت قدرت خرید باالی خود 
بر بازار حاکمیت پیدا کنند و چون تقاضایشــان برای کاالهای مصرفی تجملی و گران قیمت بیشتر 
است، بنابراین الگوی تولید در داخل و واردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود و نه منفعت جامعه 
درآورند حتی در شرایطی که ممکن اســت غالب جامعه در فقر مطلق به سر ببرند. از آنجا که تولید 
این قبیل کاالها معموال محتاج روش های تولیدی سرمایه بر در مقایسه با کاالهای ضروری است که 
نسبتا روش های کاربری را می طلبد، بنابراین منجر به اشتغال کمتر و افزایش سود در مقایسه با سهم 
نیروی کار در تولید )از جمله سود شرکت های خارجی سازنده و صادرکننده این کاالها( شده در نتیجه 
اختالف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا را از بیش از پیش می کند. برعکس بهبود در توزیع درآمدها 
که با افزایش سهم نسبی درآمد گروه های فقیر و کم درآمد جامعه صورت می گیرد، تقاضای کل را برای 
کاالهای ضروری نظیر پوشــاک، مسکن، محصوالت غذایی و نظایر آن که امکان تولید آنها در داخل 
کشور وجود دارد، به جای تولید و ورود کاالهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده و موجبات 
رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می سازد. عالوه بر دالیل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب 
باالرفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد 
آنان می شــود که در نتیجه باعث افزایش بهره وری آنان در تولید و تقویت انگیزه آنها به مشارکت در 
اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می شود، زیرا هر گاه قدرت اقتصادی سیاسی در 
دست گروه معدودی باشد و مردم در امور مشارکت نداشته باشند، برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی 

غالبا موفق نیست.
جایگاه منطقه کشورهای آسیای جنوب غربی )با محوریت شاخص های توزیع درآمد و فساد(

منطقه آسیای جنوب غربی یک منطقه بســیار بزرگ و متنوع است. منظور از منطقه کشورهای 
آسیای جنوب غربی، منطقه ای است که ایران تقریبا در کانون آن قرار دارد و زیرسیستم های منطقه 
خلیج فارس )شامل عربستان، امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین و همچنین یمن(، منطقه خاورمیانه 
کوچک )شــامل عراق، ســوریه، مصر، ترکیه، قبرس، فلسطین(، منطقه آســیای مرکزی )شامل 
ترکمنســتان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزســتان(، منطقه قفقاز )شامل آذربایجان، 
ارمنستان و گرجستان( و منطقه غربی شبه قاره )شامل افغانستان و پاکستان( را دربر می گیرد. مروری 
گذرا بر عملکرد اقتصادی منطقه کشورهای آســیای جنوب غربی نشان می دهد که این منطقه در 
سال 2013 دارای حجم اقتصادی معادل 4133/59 میلیارد دالر بوده و حدود 5/46 درصد از اقتصاد 
جهانی را شامل می شود. همچنین با مقایسه این نسبت در سال های مختلف مالحظه می شود که سهم 

فساد اقتصادی و نابرابری درآمدی

وحید شقاقی شهری



تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه از تولید 
جهانی طی سال های اخیر از یک روند صعودی 
برخوردار اســت اما باید اذعان داشت که نسبت 
بسیار کمی از تولید جهانی را به خود اختصاص 
داده اســت. باید اذعان داشــت کــه عملکرد 
اقتصادی کشورهای منطقه در سال های اخیر 
به خصوص در کشــورهای آسیای میانه از روند 
خوبی برخوردار بوده اســت. ادامه روند افزایش 
قیمــت نفت و همچنین کاالهــای غیرنفتی و 
ثبات در رشــد اقتصاد جهانی، محیط مطلوب 
بین المللی را از لحــاظ تامین مالی و همچنین 
استفاده از سیاست های اقتصادی در این کشورها 
فراهــم آورده که در عملکرد خــوب اقتصادی 
برخی از این کشــورها بسیار موثر بوده است. در 
بخش پولی، در مجموع تورم و رشــد قیمت ها 
وجود دارد، به گونه ای که با وجود سیاست های 
پولی سختگیرانه، به طور متوسط نرخ تورم برای 
کشورهای منطقه حدود 6 درصد در سال 2013 
بوده اســت. وجود ریسک های باال و عدم تامین 
بازارهای سرمایه منسجم و کارآمد جزو مسائل 
فراروی کشــورهای منطقه به شــمار می رود. 
همچنین تداوم رشــد و حتی شتاب بخشیدن 
به آن به منظور کاهش فقر و بیکاری مهم ترین 

چالش اقتصادی منطقه است.
نحوه توزیع درآمد در بین کشورهای منطقه

باال بودن ســطح درآمد برای باال بودن سطح 
زندگی در جامعه شــرط الزم است. اگر درآمد 
جامعه ای باال ولی توزیع آن نامتعادل باشــد، در 
این صورت بسیاری از مردم جامعه ممکن است 
در فقر به ســر ببرند. از ساده ترین شاخص هایی 
که برای توزیع درآمد استفاده می شود، مقایسه 
سهم دهک ها یا سهم 40 درصد اقشار کم درآمد 
بــا 20 درصد اقشــار پردرآمد اســت. عالوه بر 
مقایسه سهم دهک ها، محاسبه ضریب جینی 
می تواند شاخص مناســبی برای بیان وضعیت 
توزیع درآمد باشد. این ضریب اولین بار توسط 
کــورادو و آمــاردان ایتالیایی در ســال 1912 
میالدی بــه عنوان معیاری بــرای اندازه گیری 
نابرابری توزیع استفاده شد به طوری که ضریب 
به عنوان نسبتی بین صفر و یک بوده و شمارنده 
فضای بیــن منحنی توزیع لورنــزو خط توزیع 
یکسان محسوب می شد. برای اندازه گیری این 
نسبت نیز صورت و مخرج کسر به ترتیب فضای 
زیر منحنی توزیع لورنز و خط توزیع یکســان 
است. همان طورکه بیان شد این ضریب معموال 
به عنــوان معیاری برای اندازه گیــری نابرابری 
درآمدی به کار می رود که عدد صفر نشان دهنده 
برابری کامل درآمدی و عدد یک بیانگر نابرابری 
کامل درآمدی است. این شاخص همچنین برای 
بیان نابرابری ثروتی نیز اســتفاده می شود. آمار 

منتشره ســازمان ملل از رتبه بندی کشورهای منتخب جهان براساس ضریب جینی در سال 2013 
بیانگر این است که کشورهای توسعه یافته سوئد، اوکراین و نروژ به ترتیب با ضرایب جینی 25 درصد، 
25/6 درصد و 25/8 درصد سه کشور اول در کنترل نابرابری درآمدی محسوب می شوند. در حالی که 
طبق آمار، کشور سیشل با ضریب جینی حدود 65/8 در بدترین شرایط از لحاظ برابری درآمدی قرار 
داشــته و آخرین رتبه را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. در ضمن، کشور ما نیز 
طبق آمارهای سازمان ملل با ضریب جینی 38/3 رتبه 68 را در میان 136 کشور جهان داشته است. 
همچنین طبق آمارهای اخیر سازمان ملل در خصوص نحوه توزیع درآمد در بین کشورهای منطقه 
آسیای جنوب غربی باید گفت که در منطقه، کشورهای ازبکستان )36/7 درصد(، قرقیزستان )3/30 
درصد( و پاکستان)30 درصد( بهترین وضعیت را از نظر وضعیت توزیع درآمد دارند. متوسط ضریب 
جینی منطقه نیز 36/25 درصد اســت و ایران از نظر توزیع درآمد با ضریب جینی 38/3 درصد جزو 

کشورهایی است که بدترین وضعیت را در منطقه دارد.

وضعیت فساد در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی
با معرفی اجمالی عملکرد اقتصادی منطقه آســیای جنوب غربی و نحــوه توزیع درآمدها در این 
منطقه، نوبت به بررسی شــاخص های فساد در بین کشورهای این منطقه می رسد. مطابق آمارهای 
سازمان بین المللی شفافیت، در بین کشورهای منطقه در سال 2013 شاخص فساد برای کشور قطر 
6/8 گزارش شده و این کشور رتبه ســی و دوم را در بین 179 کشور به خود اختصاص داده و در بین 
کشــورهای منطقه جایگاه اول را داراست. ایران نیز در این مقطع با شاخص فساد 2/5 رده 136و 12 
را به ترتیب در دنیا و منطقه به خود اختصاص داده است. همچنین بانک جهانی نیز به عنوان یکی از 
معتبرترین سازمان های بین المللی از سال 1996 به این طرف مقوله ای را تحت عنوان حمکرانی خوب 
مطرح کرده و برای محاسبه این شاخص نیز از شــش نماگر )پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی 
دولت، کیفیت مقررات دولت و نظام اداری، حاکمیت قانون و توانایی دولت در کنترل فساد( بهره گرفته 
است. یکی از نماگرها برای تهیه شاخص کلی حکمرانی خوب، عامل کنترل فساد و عملکرد دولت ها 
برای مهار این معضل رو به تزاید بوده است. با نگاهی به آمار منتشره بانک جهانی برای نماگر کنترل 
فساد )بین صفر، عملکرد ضعیف و صد، عملکرد خوب( برای ایران و منطقه مشاهده می گردد که در 
بین کشورهای منطقه، همانند شاخص ادراک فساد، همچنان جایگاه دوازدهم در خصوص شاخص 
کنترل فساد به ایران اختصاص داده شده اســت. در مجموع، براساس اطالعات و آمارهای نهادهای 
بین المللی در خصوص شاخص های کنترل فساد، کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی از عملکرد 

مناسبی برخوردار نبوده و غالب کشورهای منطقه جزو کشورهای با فساد باال قلمداد می گردند.

فساد زمینه ساز نابرابری درآمدی
افزایش فســاد می تواند نابرابری درآمدی و فقر را از طرق کانال های متعددی از قبیل رشد، نظام 
مالیاتی، هدف گذاری ناکارآمد برنامه های اجتماعی، اثرگذاری بر مالکیت دارایی، شکل گیری سرمایه 
انسانی، نابرابری های آموزشی و نااطمینانی در عامل انباشت تحت تاثیر قرار دهد که در ادامه به تفصیل 

در خصوص هر یک از موارد فوق الذکر بحث و بررسی می گردد.

کاهش رشد
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فســاد باال به دالیل زیر منجر به کاهش رشد 
و متعاقب آن افزایش فقــر و نابرابری در جامعه 
می گردد: اوال، شواهد نشان می دهد که نرخ رشد 
باالتر منجر به کاهش فقر و نابرابری خواهد شد 
و فساد نیز به عنوان عامل بازدارنده رشد، مانعی 
فراروی کاهش فقر و نابرابری اســت، به گونه ای 
که فســاد مالی عالوه بر اثرات مستقیمی که بر 
بخش های فقیر جامعــه دارد، در نهایت هزینه 
اخاذی ها را نیز بر آنها تحمیل می کند که در اثر 
آن، بیش از پیش دچار محرومیت می شوند. در 
ضمن باید گفت که نابرابری درآمدی برای بهبود 
رشد زیانبار است و در صورتی که فساد نابرابری 
درآمدی را افزایش دهد، در نتیجه منجربه کاهش 
رشد شده و متعاقب آن، مانعی برای کاهش فقر 
خواهد بود. همچنین از دالیل این امر که »سطح 
باالتر فساد، رشد اقتصادی را کاهش می دهد« 
باید اشاره نمود که: 1- فساد با نقش بازدارندگی 
فراروی سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی 
بخش خصوصی موجب کاهش تولید و درآمدها 
و افزایش هزینه های دولتی می شــود. 2- فساد 
روند کار بازار و تخصیص منابع را مختل می کند، 
چرا که توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی 
و نظارت های مورد نیاز برای اصالح نقایص بازار 
کاهش می دهد. 3- چنانچه دولت یا دولتمردان 
برای سوء استفاده و با هدف کسب منافع در امور 
دخالت کنند، مانند ایجــاد انحصارهای دولتی 
برای منافع شــخصی، خود به خــود کارایی و 
بهره وری اقتصادی کاهش یافته و سطح تولید 
افت می کند. 4- فســاد انگیزه بخش خصوصی 
را از بیــن می برد و این بخش فعال را به ســمت 
رانت جویی ســوق می دهد و توان فعالیت های 
موثر و ســازنده را کمتر می کند. 5- فســاد به 
صورت مالیــات اضافی عمل کرده و هزینه های 
تولید را افزایش می دهد و مانع ورود بنگاه های 
اقتصادی به بازار می شــود. 6- فســاد موجب 
کاهش یا اختالل نقش دولــت – مانند اجرای 
قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی 
و … می شود. زمانی که افراد خارج از تعهد خود 
عمل می کنند یا غیــر از آنچه در قراردادها ذکر 
شده است، انجام می دهند یا به دلیل وجود فساد 
از حقوق مالکیت خود سوء اســتفاده کنند، در 
واقع یکی از نقش های اصلــی دولت مخدوش 
شده و این مســاله تاثیر منفی بر رشد و توسعه 
خواهد داشــت. 7- فســاد، قانونمندی اقتصاد 
بازار و در برخی موارد حقانیت مردم ســاالری را 
زیر سوال می برد. در بســیاری از کشورهای در 
حال گذر، معموال از مردم ساالری و اقتصاد بازار 
انتقادهایی می شود که اکثر آنها به دلیل وجود 
فساد مالی بوده اســت. از این رو می توان گفت 
که فســاد مالی حرکت به سوی مردم ساالری و 

اقتصاد بازار را و حتی متوقف می ســازد. 8- درضمن نتایج مطالعات انجــام گرفته در حوزه ارتباط 
بین فساد و تجارت بیانگر این واقعیت است که فساد مالی و سوءمدیریت به تجارت و سرمایه گذاری 

بین المللی بیش از فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری در داخل کشور آسیب می زند.

ناکارآمدی نظام مالیاتی
فســاد می تواند منجر به گریز مالیاتی، مدیریت ضعیف و ناکارآمد مالیات و معافیت مالیاتی برای 
گروهی از اقشــار ثروتمند و مرفه جامعه شــود. همین موضوع می تواند پایه مالیاتی و نظام مالیات 

تصاعدی را مختل کرده و کاهش دهد که پیامد آن نیز افزایش نابرابری درآمدی خواهد بود.
اختالل در نیل به اهداف برنامه های اجتماعی

فساد می تواند هدف گذاری برنامه های اجتماعی را که به سمت اقشار واقعاً نیازمند و فقیر جامعه 
اســت، تحت تاثیر قرار دهد. سوء استفاده از برنامه های تامین مالی دولت برای گسترش منافع اقشار 
ثروتمند و مرفه جامعه یا بهره برداری غیرقانونی از منابع مالی برنامه های فقرزدایی اثرات برنامه های 

اجتماعی را برتوزیع عادالنه درآمدها و فقر کاهش خواهد داد.

تمرکز در مالکیت دارایی ها
تمرکز باالی مالکیت سرمایه می تواند سیاست دولت را تحت تاثیر قرار داده و نابرابری درآمدی را 
افزایش دهد. در جامعه ای که مالکیت دارایی در اختیار گروه کوچکی متمرکز باشــد، مالکان دارایی 
می توانند با بهره گیری از قدرت و نفوذ در نهادهای دولتی به واسطه سهم باالی دارایی ها، سیاست های 
تجاری همچون نرخ ارز، برنامه های هزینه ای و عمرانی و مالیات ترجیحی بر دارایی هایشان را به نفع 
خود تغییر داده و همسو کنند. این سیاست ها نیز در کل به نفع این گروه بوده و بازگشت سرمایه را به 
طور عمده به این سمت ســوق داده و بنابراین به افزایش نابرابری درآمدی دامن خواهد زد. به عالوه، 
دارایی ها می تواند در طرح های مشارکتی قرض داده شده و سرمایه گذاری گردد، بنابراین نابرابری در 
مالکیت دارایی ها توانایی فقرا را برای قرض دادن و افزایش درآمد در طول دوران زندگی کاهش داده و 

فقر و نابرابری درآمدی را نهادینه می سازد.

شکل گیری سرمایه انسانی، نابرابری های آموزشی و مخارج اجتماعی
فســاد می تواند توزیع درآمد و فقر را از طریق اثرگذاری بر شکل گیری سرمایه انسانی و توزیع آن 
تحت تاثیر قرار دهد. اوالً چنانچه اشاره شد فساد، مدیریت مالیات را تضعیف کرده و می تواند منجر به 
فرار مالیاتی و عدم صحت در معافیت های مالیاتی گردد. بنابراین، در یک نظام مالیاتی، سطح باالتر 
فساد، درآمد مالیاتی و منابع موجود را برای تامین مالی تدارکات عمومی خدمات معینی نظیر آموزش 
کاهش می دهد. ثانیاً، فساد هزینه عملیات دولتی را افزایش داده و منابع موجود را برای بهره برداری 
در ســایر بخش ها نظیر تامین مالی مخارج اجتماعی که برای تشکیل سرمایه انسانی امری ضروری 
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است، کاهش می دهد. در حقیقت، افزایش فساد 
با کاهش هزینه های آموزشی و بهداشتی همراه 
اســت. ثالثا، طبقات مرفه و ثروتمند شهری از 
طریق نفوذ و رانت با نهادها و مقامات دولتی منجر 
به توزیع بیشتر هزینه های اجتماعی در آموزش 
عالی شــده که همین امر نیز به افزایش منافع 
گروه های درآمدی باال منجر می گردد. از سوی 
دیگر، فساد هزینه های بخش بهداشت را نیز به 
صورت ناکارآمد توزیــع می کند، چرا که وجود 
رشــوه های باالتر در ساخت وساز بیمارستان و 
مراکز درمانی و خرید تجهیزات بهداشتی موجب 
می شود که هزینه های بهداشتی به طور عمده به 
این سمت سوق داده شده و از هزینه های پایین 
سری بخش بهداشــت به ویژه تامین واکسن و 

دارو بکاهد.

معرفی الگو، برآورد و نتایج
قبل از اینکه مدل برآورد گــردد باید به این 
مسأله اشاره نمود که با وجود تالش برای بهبود 
و رشد اقتصادی در کشورها، مسأله توزیع درآمد 
نیز بــه مرور در ادبیات اقتصــادی مورد توجه و 
مطالعه قرار گرفته است، چرا که شواهد بیانگر 
این واقعیت اســت کــه لزوماً رشــد اقتصادی 
منجربه توسعه نخواهد شد و رفع نابرابری ها به 
عنوان شاخصی مهم در توسعه کشورها به شمار 
می رود. از سوی دیگر، عدم توجه کافی به بحث 
توزیع درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی، به مرور 
می تواند نقش بازدارنده ای فرآروی رشد کشورها 
باشد. همین امر موجب گردیده که اقتصاددانان 
و سیاستگذارانی که به دنبال دستیابی به رشد و 
توسعه پایدار هستند به مسأله توزیع درآمد به 
اندازه مسأله رشــد توجه داشته باشند. الزم به 
ذکر است مطالعات انجام گرفته در حوزه توزیع 
درآمدها نیز طی سال های گذشته به طور عمده 
بر نحوه اندازه گیری، علل و پیامدهای نابرابری 
درآمدی متمرکــز بوده که در هر ســه بخش 
پیشــرفت های قابل مالحظه ای صورت گرفته 

است.
باید بر ایــن موضوع تاکید نمود که کشــور 
ایران همســو با تحوالت جهانــی و منطقه ای، 
چشــم اندازی را در افق بیست ساله برگزیده تا 
در ســال 1404 به کشوری توسعه یافته در بین 
کشورهای آســیای جنوب غربی مبدل گردد. 
بنابراین کشــوری که آرمان را ارتقای ســطح 
توســعه یافتگی قرار داده و در بیان ویژگی های 
جامعه ایرانی در افق چشم انداز بر رفع نابرابری ها 
و تبعیض ها و توزیع و تخصیص عادالنه امکانات 
و درآمدهــا و منابع تاکید نموده اســت، باید به 
ارتقای سطح کلیه عوامل و شاخص های توسعه 
توجه نماید که یکی از مهم ترین این شاخص ها، 

کاهش نابرابری درآمدی است. همانطورکه اشاره شد یکی از این عوامل مهم و تاثیرگذار بر این متغیر 
نیز که در ســال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نقش فساد مالی در افزایش نابرابری های درآمدی 
در جامعه اســت. بر این اساس نیز مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به ســوال و فرضیه زیر است: سؤال 
تحقیق: اثرات فســاد برنابرابری درآمدی چگونه است؟ فرضیه: فساد مالی منجربه افزایش نابرابری 
درآمدی در جامعه می گردد. از این رو، برای بررسی فرضیه تحقیق الزم است مدل نابرابری درآمدی 
بر اساس متغیرهای اصلی و کنترل تصریح شده و برآورد گردد. مطابق ادبیات تجربی، عواملی نظیر 
سیاست های مالی، پولی، رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، سیاست های اشتغالزایی، تحصیالت و… 

به عنوان متغیرهای مهم توضیح دهنده توزیع درآمد معرفی شده اند.
با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و به منظور تصریح و برآورد مدل به روش اقتصادسنجی- 
روش پانل- سعی شد از عوامل فوق الذکر نظیر رشــد درآمد سرانه، تورم، درآمدهای مالیات، میزان 
تحصیالت و… به عنوان متغیرهای مستقل کنترلی در کنار متغیر اصلی فساد استفاده شود که مدل 

تصریحی رشد با لحاظ متغیرهای کنترل و اصلی به صورت زیراست:

در مدل توزیع درآمد فوق، تعریف متغیرها به ترتیب به شرح زیر هستند:
gdp-percapita: نرخ رشد ساالنه تولید سرانه

inf: رشد قیمت ها )تورم(
Tax-gdp: سهم مالیات از درآمد ملی

Corrupt: شاخص فساد
Schooling: نرخ باسوادی در جامعه

Unemployment: نرخ بیکاری
پس از بررســی مانایی متغیرهای توضیحی و وابسته، الزم است نوع روش تخمین مشخص شود. 
بنابراین، ابتدا برای تعیین وجود )یا عدم وجود( عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از جفت کشورها 

ادامه در  صفحه 44
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 تورج همتی، مدیرکل محیط زیست خراسان 
رضوی در صحن علنی شــورای شــهر مشهد از 
تعیین تکلیف نهایی بــرای صنایع محور غرب و 
برنامه ریزی برای جابجایی برخی از آنها به شرق 
مشــهد خبر داد؛ ظاهرا طبق برنامــه ریزی ها 
واحدهای بزرگتر باید به شهرک صنعتی شماره 5 
مشهد منتقل شوند و واحدهای آالینده کوچکتر 
از محور غرب به شهرک صنعتی مشهد در جاده 

کالت جابجا شوند.

صنایع مســتقر در محور غرب روی آبخوان 
دشت مشهد قرار دارد

همتی با بیان اینکه در حــال حاضر در محور 
غرب برنامه ای برای ایجــاد صنایع جدید وجود 
ندارد و بر صنایع قدیمی نیز پایش و نظارت صورت 
می گیرد، به دنیای اقتصــاد می گوید: هم اکنون 

تصمیمی بر جابه جایی صنایع این منطقه یا تثبیت آن اتخاذ نشده؛ با این حال جابه جایی صنایع محور 
غرب یکی از سیاست های ماست چراکه ورود مواد آالینده به این آبخوان از نظر بارگذاری صنعتی پرتراکم 
است. به همین جهت برنامه ما این است که این شرایط را تعدیل کرده و صنایع این منطقه را به قسمت 
شرقی مشهد، یعنی شهرک صنعتی شماره 5 مشهد، منتقل کنیم که مجوز این انتقال از سازمان محیط 

زیست اخذ شده است.
مدیرکل محیط زیســت خراسان رضوی خاطرنشــان می کند: برخی از این واحدها مجوز دارند اما 
این مجوزها به منزله صدور جواز از ســوی اداره محیط زیست نیست بلکه این مجوزها از سوی برخی 
دســتگاه های متولی برای این واحدها صادر شــده و طبیعتا برای آن حقی ایجاد کرده است. در واقع 
این واحدها از نظر قانونی ذی حق هســتند و اگر بررسی های کارشناسی نشان دهد این واحدها از نظر 

آالیندگی تهدیدی نیست، با آن همکاری خواهیم کرد.
همتی تصریح می کند: سیاست ما این است که واحدهای بالتکیلف مستقر را با هماهنگی شرکت 
شهرک های صنعتی و ســازمان صمت استان به شرق مشهد و شهرک صنعتی فریمان منتقل کنیم. 
در ســنوات گذشــته روی 40 واحد مستقر در این شهرک بحث وجود داشــت که با هماهنگی حوزه 
قضایی استان کار پایش آن را ادامه می دهیم ولی هنوز مجوزی از سوی محیط زیست برای فعالیت این 
مجموعه ها صادر نشده است. برای برخی واحدهای صنعتی آالینده در داخل و حاشیه شهر نیز برنامه 
داریم. این واحدهای آالینده از صنف آب کاران است که در مطالعات ارزیابی شهرک صنعتی کالت این 

گره کور محور غرب

صنایع محور غرب مشهد از همراهی نکردن
 شهرداری و محیط زیست در اجرای مصوبات گذشته گالیه مندند

 صنایع محور غرب را شاید بتوان یکی از مسائل ریشه دار شهر مشهد دانست که سال ها بر سر آن بحث وجود داشته است. مساله ای که هنوز گره کور آن 
باز نشده و تکلیف آن روشن نیست.

نبود زیرساخت های مناسب و پیش بینی نشدن لکه صنعتی در طرحهای جامع شهری از سالیان دور، سبب شده حدود 40 درصد صنایع خراسان رضوی 
در محور غرب مشهد استقرار یابند. صنایعی که در زمانی که استقرار یافتند، خبری از محدوده شهری نبود و حاال با توسعه شهر، در این محدوده واقع شده اند 
و به خاطر آالیندگیهایی که دارند، در سالهای اخیر بارها بر جابجایی تعدادی از آنها تاکید شده است. 42 واحد از این صنایع، مجوز فعالیت داشته و در سال 94 
استاندار وقت )علیرضا رشیدیان( دستور الزم برای اقدامات در زمینه تغییر کاربری زمین آن ها را داده و کمیسیون پنج نفره قضایی حمایت از سرمایه گذاری 
در استان، اداره کل راه و شهرسازی را برای اجرای این دستور مکلف کرد که ظاهرا از آن 42 واحد، اکنون 35 واحد باقی مانده که دارای مشکل است  و در سال 
97 که قربان میرزایی سرپرستی استانداری را برعهده داشت، دستور تشکیل کمیسیونی ویژه برای تصمیم گیری درباره وضعیت 35 واحد صنعتی مستقر 

در محور غرب مشهد را داد .
موضوع اینجاست که از یک سو واحدهای صنعتی تاکید دارند که حضور آن ها در این منطقه براساس مصوبات قانونی است و جابه جایی آن ها نیز امری 

نشدنی است. از دیگر سو، نهادهایی مانند اداره کل محیط زیست نیز روی مخاطرات آالیندگی این مجموعه ها تاکید دارد.
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موضوع تصویب شد تا بخشــی از این شهرک به 
400 واحد از این صنف اختصاص یابد.

او می گویــد: همچنیــن بــرای واحدهای 
قالی  شویی نیز برنامه ریزی شد تا همه این واحدها 
در یک منطقه مستقر شــود تا بتوان آلودگی را 
مدیریت کــرد. در واقع 70 واحــد از صنف های 
مختلف شناسایی شده که 25 مورد از این تعداد 
آالینده تشــخیص داده شده است و برنامه ریزی 
شده تا این واحدها در مجتمع های تخصصی خود 

در حریم شهر مستقر گردد.
مدیرکل محیط زیســت خراســان رضوی با 
اشاره به اینکه با شهرداری مشهد در این خصوص 
مکاتبه صورت گرفته و دولت نیز در این خصوص 
قانون مصوب کرده تا این صنوف منتقل شــود، 
تصریح می کند: شهرداری در این زمینه اقداماتی 
انجام داده که وابسته به خدمات خودرویی است 2 
مورد آن سال پیش افتتاح شد ولی الزم است روند 

جابه جایی صنوف شتاب گیرد.

جابه جایی صنایع محــور غرب آمال و آرزو 
است

حســین متین راد، عضو هیات امنای صنایع 
محور غرب مشهد با بیان اینکه برای جابه جایی 
صنایع محور غرب هیج جلسه ای با هیات امنای 
این محور برگزار نشده، می گوید: در مورد صنایع 
آب کاری، از قبل نیز موضوع طرح شده بود چون 
این ها صنایع کوچکی اســت کــه در محیطی 
محدود نیز می تواند فعالیت کند. در مورد صنایع 
بزرگ نیز از اوایل دولت آقــای احمدی نژاد این 
مساله مطرح بود که صنایع در همان مکان فعلی 
مستقر باشد به شرطی که آلودگی محیط زیستی 

ایجاد نکند.
وی ادامــه می دهد: آنچــه که امــروز برای 

جابه جایی صنایع محور غرب از آن صحبت می شود، در حد آمال و آرزو است. در حال حاضر نزدیک 2 تا 3 
هزار واحد در خارج از شهرک صنعتی مشغول فعالیت است که حجم زیادی ماشین آالت داشته و امکانی 
برای جابه جایی آن وجود ندارد. همچنین از عمر برخی از این ماشین آالت مدت ها گذشته و نمی توان آن 
را از هم جدا و دوباره سر هم کرد. بنابراین تنها راه پیش رو همان راه کار دولت آقای احمدی نژاد است  و صرفا 

اطالع رسانی ها درباره جابجایی این صنایع ذهن صاحبان این واحدها را مشوش می کند.
متین راد از شــکایت هیات امنای صنایع محور غرب به دیوان عدالــت اداری به دلیل عدم همراهی 
شــهرداری در صدور کاربری خبر داده و می گوید: منتظر نتیجه رای دیوان عدالتیم و مطمئن هستیم 
که نتیجه مثبت می شود. در حال حاضر شهرداری برای تایید پروانه ساخت وساز این واحدها خواهان 
پرداخت هزینه مضاعف شده که همین مساله موجب شکایت هیات امنا شده است؛ این در حالی است که 
پیش تر به ما گفته شد تا زمانی که واحدهای صنعتی الزامات محیط زیستی را رعایت کنند، می توانند در 

شهرک بمانند.

واحدهای فعال در محور غرب مجوز فعالیت دارند
محمدعلی سلیمانی، دبیر هیات امنای صنایع محور غرب، با بیان اینکه صنایع این نقطه مشهد  شامل 
بیش از 1800 واحد اســت که همه مجوزهای خود را دریافت کرده اند، می گوید: برخی از واحدها برای 
نصب دســتگاه های خود تا 6 متر عمق ایجاد کرده اند که جابه جایی آن را غیرممکن می سازد. از دیگر 
سو دولت نیز توانایی ایجاد شهرک دیگری ندارد. صنایع محور غرب از سال 91 از هیات وزیران و شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان جهت تثبیت کاربری مصوبه دارد و کلیه مجموعه های 

باالدستی بر تثبیت کاربری رای داده اند.
وی ادامه می دهد: در همین راستا 40 واحد که دارای مجوز کمیسیون ماده 5 هستند، برای دریافت 
پایان کار به شــهرداری معرفی شــد که 35 مورد آن به پایان کار نیاز دارد. برای صدور پایان کار، یکی از 
مجموعه هایی که باید موافقت کند، اداره کل محیط زیست است. در حال حاضر مدارک مورد نیاز و حکم 
دیوان عدالت اداری را در اختیار داریم که بر مبنای آن نباید این 35 واحد برای اخذ تاییدیه جدید سراغ 
اداره کل محیط زیست برود. این واحدها که معرفی شده، 40 مورد نخست بوده که به دستور استاندار باید 
به همین ترتیب معرفی این واحدها ادامه یابد و به 35 مورد از این تعداد باید پایان کار داده شود. براساس 
حکم دیوان عدالت اداری شــهرداری حق ندارد به واحدها پایان کار ندهد؛ اما  برای  وقت کشــی ما را به 

محیط زیست ارجاع داده اند.
عضو هیات امنای صنایع محور غرب تاکید می کند: واحدهای صنعتی مستقر همه مجوزها و حریم 
جاده ها را رعایت کرده اند. باید توجه داشــت مساله آالیندگی یک بهانه است. کافی است یک شخص 
بی طرف آب شــرب این کارخانجات را آزمایش کند و کیفیت آن را بسنجد تا مشخص شود واحدهای 
مسکونی پشت کارخانه های ما آالیندگی بیشتری دارد یا واحدهای صنعتی. این واحدهای مسکونی 10 

برابر آالینده تر از واحدهای صنعتی است.
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در تصمیم گیری ها مشکالت صنعت گران مدنظر قرار گیرد
اما احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت های 
شورای شهر مشهد در این خصوص می گوید: 20 سال پیش در مورد این صنایع 
مطالعه ای صورت گرفت که در آن تاکید شده بود جابه جایی این صنایع غیرممکن 
است مگر اینکه  این واحدها به لحاظ آلودگی دسته بندی و براساس آن برای آنها 
تصمیم گیری شود. بر این اساس برخی صنایع مشکل آالیندگی ندارند و می توانند 
به فعالیت خود ادامه دهند. برخی صنایع نیز مقداری آلودگی دارد اما قابلیت کنترل 
آن وجود دارد که این واحدها باید سیســتم های رفع آالیندگی را نصب کنند. در 
نهایت برخی صنایع نیز با وجود آالیندگی زیاد، امکان کنترل دارند اما برخی دیگر 

از چنین امکانی برخوردار نیستند  و الزم است جابه جا شوند.
او ادامه می دهد: از نظر من باالخره همین دسته بندی برای جابه جایی صنایع 
باید مدنظر قرار گیرد و تالش شــود در این شرایط بحران اقتصادی موجب این 

نشویم که صنایع تعطیل شود.
به گفته نوروزی در حال حاضر هیچ برنامه مدونی برای این جابه جایی ها به چشم 
نخورده است. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اضافه می کند: تاکید 
ما این است که باید مسائل و مشکالت صنعت گران را در شرایط رکود درک کرده 
و مشکالت اقتصادی را در نظر بگیریم. در این شرایط باید تالش شود تصمیمات 
ما حساب شده باشد و برخورد یکپارچه نکنیم. در گذشته در این زمینه مطالعاتی 

وجود داشته اما باید به آن توجه کرد.

جابه جایی صنایع محور غرب فاقد پیوست های اجتماعی و تعریفی مشخص 
از مشوق هاست

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان هم با بیان اینکه متاسفانه 
تاکنون تمام صحبت مسئوالن صرفا متوجه انتقال واحدها بوده و اینکه این واحدها 
می بایست به کجا انتقال یابد، مشخص نیست، می گوید: البته باید توجه داشت 
متناسب با نوع تولیدات، مکان یابی جدید واحدها می بایست برنامه ریزی شود و 
با توجه به منطقه های تخصصی تعریف شده در شهرک های صنعتی قاعدتا هر 
واحد تولیدی متناسب با شرایط زیست محیطی و زیرساخت های مورد نیاز در 
محل مورد نظر مستقر خواهد شد؛ لکن نکته حائز اهمیت آنجاست که بسیاری 
از صنایعی که آالینده نیســتند، اصوال تمایلی به جابه جایــی ندارند و به دلیل 
هزینه های سنگینی که جابه جایی به آنها تحمیل می کند، تالش دارند در همین 

محدوده مستقر باشند.
او اضافه می کند: قاعدتا هنگامی کــه طرح هایی برای جابه جایی این واحدها 
نوشته می شد، می بایست پیوســت های اجتماعی و تعریف مشخصی هم برای 
مشــوق های جابه جایی تعریف می شــد و همانطور که به این طرح ها به عنوان 
اسناد باالدستی اشاره می شود، پیوست های آن نیز جهت جابه جایی مورد توجه 
قرار می گرفت که این مهم لحاظ نشــده است. بنابراین طرح از نظر اجرایی فاقد 

زمان بندی و مشوق های الزم جهت اجراست.
مرادی تاکید دارد: به عبارت دیگر کلیه هزینه های انتقال متوجه واحد است. 
اولویت انتقال با صنایع آالینده اســت و اغلب واحدهایی که طرح های توســعه 
داشته اند، آرام آرام جهت انتقال برنامه ریزی و اقدام می کنند و امیدواریم با همفکری 
بخش خصوصی، شهرداری، استانداری و سازمان صمت مشوق های ویژه ای برای 

انتقال واحدها تعریف شود تا از تضییع حقوق متصور واحدها نیز جلوگیری شود.
در نهایت آنچه که به نظر می رسد این است که جابه جایی واحدهای صنعتی 
محور غرب مشهد، اقدامی پرهزینه خواهد بود؛ توجه به این مساله جدای از تمام 
مسائل دیگر نظیر مشکالت زیست محیطی یا هر مساله دیگری است. نکته دیگر 
اینکه به نظر می رسد تشویق واحدهای صنعتی به بهبود آالیندگی ها نسبت به 
جابه جایی امری کم هزینه و شدنی تر باشد و بتوان با سرمایه گذاری روی این مساله 
از شدت مخاطرات زیست محیطی برای شهر کاست. این شاید  بتواند آنچه که مورد 

نظر دو طرف است را برآورده کند./اقتصادشرق

ظرفیت رشد سهام بنیادی ها در بازار تا چه حدی می تواند تاثیرگذار 
باشد گفت: برخی بازدهی ها واقعی نبودند، تعدادی از شرکت های 
کوچک که در بورس هســتند در حال حاضر ارزشی باالتر از ارزش 
ذاتی خود دارند این در حالی است که برخی از سهم های بنیادی نیز 
با وجود اینکه بابت افزایش نرخ ارز و ارزش دارایی هایشان تحت تاثیر 

مثبت قرار گرفته، اما هنوز با ارزش ذاتی شان فاصله دارند. 
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: عامل موثر دیگر در آینده 
بازار سرمایه، نقش خود سازمان بورس و طرح و برنامه هایی است که 

به عنوان متولی بازار سرمایه در نظر دارد.
وی گفت: باید پذیرفت هنوز سهم ها و شرکت هایی وجود دارند 
که می توانند بازده بیش از 50 درصد داشته باشند. هرچند صنعت 
پتروشیمی، صنعت معدنی و فلزات اساسی اصلی ترین گزینه های 

اثرگذار در رشد آینده بازار سرمایه باشند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سال جاری در صورت ادامه 
وقوع اتفاقات خوب در تمام حوزه های سیاســی، اقتصاد جهانی و 
سیاســت های اقتصادی داخلی به ویژه حوزه نرخ ارز و اوضاع بازار 
سرمایه، می توان تا پایان ســال پیش بینی بازار پررونق تر به لحاظ 

بازدهی نسبت به سال 98 داشته باشیم.
میرمعینی یادآور شــد: در ســال 98 به دنبال تغییرات نرخ ارز، 
نرخ تورم و نیز به دلیل افزایش سودآوری شرکت ها، افزایش ارزش 
دارایی ها و منابع شــرکت ها، بازار واکنش نشــان داد و بسیاری از 
ســهم ها با توجه به این عوامل با اقبال و بازدهی های مثبت مواجه 

شدند. 
این کارشــناس بازار سرمایه تاکید کرد: در پیش بینی آینده این 
بازار، جریان سازی ها در سیاست های اقتصادی دولت اهمیت زیادی 
دارد، البته هدایت مسیر نقدینگی به سمت بازار سرمایه و حمایت 
دولت از بازار با توجه به حفظ و تقویت سایر بازارهای مولد می تواند 

نقش موثری در تقویت بورس داشته باشد.
میر معینی در پایان یادآور شــد: اگر رشد بازار به افزایش سرمایه 
شــرکت ها و راه اندازی طرح ها و پروژه ها منجر شود می توان امید 
داشت تا پول به بازار های موازی وارد نشده و در جهت رونق اقتصادی 
حرکت کند در غیر این صورت نمی توان به بازار با توجه به تالطم های 

اقتصادی – سیاسی امید داشت./اقتصاد24

ادامه از صفحه 8

آینده بورس در سال ...
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تفاوتی ایجاد نمی کند؛ البته بازگشــایی کامل هتل ها نیز به بازگشایی کامل حرم مطهر بستگی 
دارد؛ چراکه بازگشایی کامل حرم وضعیت متفاوتی را نسبت به این روزها رقم خواهد زد.

به دلیل درصد پایین مسافر، بسته بودن هتل ها به صرفه تر است
سزاوار ادامه داد: البته با توجه به این که وضعیت بیماری در استان در روزهای متفاوت، متغیر 
اســت، نمی توان پیش بینی کرد که پس از این چه اتفاقی رخ خواهد داد و یا درصد اشــغال چه 
مقدار افزایش پیدا خواهد کرد. اما در حال حاضر درصد اشغال مسافران به قدری پایین است که 

بسته بودن واحد اقامتی مسلما به صرفه تر است.
وی عنوان کرد: درصد اشــغال در هتل ها بر اســاس میانگین مسافر محاسبه می شود و زمانی 
که احســاس می کردیم مانند عید فطر وضعیت اشغال بهتر شود، درصد اشغال هتل ها بر اساس 
آمار چیزی حدود 5 درصد بود، اما این میزان از ســوی اداره کل میراث فرهنگی 12 درصد اعالم 
شد که این اختالف حداکثری در آمار اعالم شده بر این اساس است که اداره کل میراث فرهنگی 
آمار اشغال را با توجه به هتل های بازگشایی شده برآورد کرده و ما بر اساس تمام هتل ها محاسبه 

می کنیم.
رئیس هیات مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی اضافه کرد: حقیقت امر این است 
که هیچ فرقی در اصل ماجرا به وجود نمی آید؛ چراکه درصد اشــغال کمتر از 6 یا 12 درصد هیچ 
تاثیری ندارد. به طور کلی هتل های پنج ستاره باید باالی 60 درصد، هتل های چهار ستاره باالی 
50 درصد و هتل های سه یا دو ستاره بیش از 30 درصد اشغال باشند تا به سوددهی برسند که در 

این مدت به هیچ کدام از این ارقام نرسیده ایم.
سزاوار در خصوص رزرو هتل ها برای تعطیالت پیش رو ادامه داد: برای تعیطالت پیش رو نیز 
من به شخصه چشــم انداز مثبتی را نمی بینم؛ چراکه تعداد رزروها نشان می دهد درصد اشغال 
بسیار پایین خواهد بود. وضعیت آینده غیرقابل پیش بینی است و منتظر هستیم که حرم به طور 

کامل بازگشایی شود تا پس از آن تشخیص دهیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی در مورد پروتکل های ابالغ شده در هتل ها تشریح کرد: پروتکلی به طور سراسری از سوی 
شبکه بهداشت و درمان کشور تهیه و به میراث فرهنگی ابالغ و این اداره کل نیز آن را به تشکل ها 
و جامعه های مربوطه ابالغ کرده است. ما نیز به اعضایی که قصد بازگشایی دارند اعالم کرده ایم. 
البتــه تمام هتل های ما پروتکل را بــه صورت کامل رعایت می کنند و پذیــرش میهمان نیز در 

هتل ها بر اساس قوانین موجود در پروتکل ها انجام می گیرد.

ناظران اداره میراث و جوامع کار نظارت بر هتل ها را بر عهده دارند

یک  ســوم از مجمــوع واحدهــای اقامتی 
مجوزدار در ســطح اســتان که پیش از این 
بخاطر بحران بیماری ویروسی همه گیر کرونا 
تعطیل شــده بودند فعال شده و هم اینک در 
حال خدمت رســانی به متقاضیان هستند اما 
با توجــه وضعیت آمار اقامت ها در اســتان به 
نظر می رسد هنوز گردشگری استان و به ویژه 

مشهد در برزخ کرونا قرار دارد.
امیر ســزاوار رئیس هیئت مدیــره جامعه 
حرفــه ای هتلداران خراســان رضــوی در 
خصوص بازگشــایی هتل های استان اظهار 
کرد: پس از ابالغ دستور بازگشایی تاسیسات 
گردشــگری و واحدهای اقامتی، اکثر هتل ها 
برای بازگشــایی مجوز داشــته و می توانند 
فعالیت کنند، اما برخــی از هتل ها با توجه به 
شرایط خلوتی شــهر و کمبود مسافر ترجیح 
داده اند در حال حاضر واحد اقامتی شان را باز 

نکنند و پذیرش مسافر نداشته باشند.
وی افزود: برخی از واحدهای اقامتی نیز از 
فرصت تعطیالت در این چندماه، برای تعمیر 
واحد اقامتی خود اســتفاده کردند، اما عمده 
واحدهای اقامتی و هتل ها به دلیل نبود مسافر 
در مشهد هنوز بازگشایی نشــده اند؛ چراکه 
موضــوع تامین آب، برق و… در این شــرایط 

برایشان دشوار است.
رئیــس هیئت مدیــره جامعــه حرفه ای 
هتلــداران خراســان رضوی خاطرنشــان 
کرد: نیمی از هتل های شــهر باز هستند؛ اما 
مسافری وجود ندارد، درصد اشغال به قدری 
پایین است که بســته بودن یا باز بودن هتل 

کرونا محاسبات فعاالن صنعت گردشگری خراسان رضوی درباره درآمدزایی
 در ماه های ابتدایی سال را به هم ریخت در اجرای مصوبات گذشته گالیه مندند

گردشگری مشهد در برزخ کرونا
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رئیــس هیات مدیــره جامعــه حرفه ای 
هتلــداران خراســان رضــوی نظــارت بر 
رعایت پروتکل ها را کار تخصصی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: این کار باید توسط شبکه 
بهداشــت و درمان انجام شــود، با این وجود 
دســتگاه های نظارتی دیگری نیز وجود دارد. 
مانند بازرســان میراث فرهنگــی، جوامع و 
تشــکل ها که حدود 40 نفر از این دستگاه ها 
انتخاب شده و کار نظارت بر هتل ها را بر عهده 

دارند.
ســزاوار ادامه داد: البته در هتلی که کمتر 
از 6 درصد اشــغال دارد و این میزان برای یک 
هتل بــه منزله صفر در نظر گرفته می شــود، 
رعایت پروتکل معنایی پیدا نمی کند؛ چراکه 
مهمان یا مسافری در هتل وجود ندارد، البته 
تمام پروتکل هایی که ابالغ شده است در تمام 
هتل هایی که پذیرش مســافر دارند، رعایت 

می شود.
وی مدعی شــد: در حال حاضر پرسنلی که 
باید از صندوق بیمــه بیکاری حقوق دریافت 
می کردنــد، نزدیک بــه چهار ماه اســت که 
حقوقــی دریافت نکرده اند، ایــن در صورتی 
اســت که قبال پرداخت هــای الزم برای این 

بخش توسط کارفرما انجام شده است.

وضعیت فعالیت واحدهای اقامتی استان؟
هم چنین یوســف بیدخوری روز گذشته 
با بیــان این مطلــب افزود: تاکنــون در این 

چارچوب 589 واحــد از مجموع هزار و 684 هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی 
و خانه مسافر موجود در خراسان رضوی، بازگشایی شــده اما بقیه آنها هنوز وارد عرصه فعالیت 

نشده اند.
وی ادامه داد: 589 واحد اقامتی شــامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی و 
خانه مســافر مجوزدار از 11 خرداد ماه جاری با توجه به سه روز تعطیالت رسمی فعالیت خود را 

در خراسان رضوی از سر گرفتند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: ایت تعداد 
واحد اقامتی رسمی ظرف روزهای 11 تا 16 خرداد ماه جاری میزبان 33 هزار و 400 نفر مسافر 

بودند.
وی افزود: در پی بازگشــایی یک ســوم هتلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرهــا، اقامتگاههای 
بومگردی و خانه مســافرهای خراســان رضوی ظرف روزهای اخیر در مجموع حدود 13 درصد 

گنجایش آنها تکمیل شد.
بیدخــوری گفت: میانگین تعداد مســافرانی که ظــرف پنج روز اخیــر در واحدهای اقامتی 

خراسان رضوی مقیم شدند به شش هزار و 678 نفر در هر روز رسید.
وی افزود: 79 هتــل، 105 هتل آپارتمان، 128 مهمانپذیر، 188 خانه مســافر و 89 اقامتگاه 

بومگردی هم اینک در مشهد فعالیت دارند و در چرخه خدمت به مسافران هستند.

تدوین پروتکل های بهداشتی زائران و گردشگران سالمت خارجی
هم چنین معــاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراســان رضوی از تدوین 

پروتکل های بهداشتی زائران و گردشگران سالمت خارجی خبر داد.
محمد صادق براتی روزگذشــته  در نشســت با مدیران مرتبط با حوزه گردشــگران سالمت 
خارجی اظهار کرد: پروتکل های بهداشــتی زائران و گردشگران سالمت خارجی ظرف چند روز 

آینده در استان تدوین و به عنوان پیشنهاد به ستاد ملی کرونا ارسال می شود.
وی افــزود: با توجه به شــرایط کرونا، دو مالحظــه مهم در تدوین دســتورالعمل های جامع 
بهداشــتی باید مد نظر قرار گیرد، گردشگران سالمتی که وارد کشــورمان می شوند اطمینان 
داشــته باشــند که در فضایی ســالم و ایمن می توانند پیگیر امور مربوط به درمان خود باشند و 
بالعکس ســازوکار تعریف شده ما به گونه ای باشد که اطمینان داشته باشیم گردشگر سالمت ما 
ناقل بیماری کرونا نباشد که این مستلزم تدوین پروتکل های دقیق و کنترل هایی در مبدا است.
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معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان 
رضوی بیان کرد: در شیوه نامه های تدوین شده، مالحظات الزم 
جهت پذیرش گردشگران ســالمت در مطب ها و کلینیک های 
شخصی در نظر گرفته شــود تا از بروز برخی تخلفات جلوگیری 

شود.
براتی با اشــاره به ثبت نام حــدود دوهزار نفــر از راهنمایان 
و لیدرهای گردشــگران ســالمت و لزوم آمــوزش آنان تصریح 
کرد: آموزش های لیدرهای گردشــگران ســالمت هم با توجه 
به ابالغیه های ســتاد ملی کرونا درباره اعالم زمان بازگشــایی 

آموزشگاه ها، به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: آمــوزش راهنمایان و لیدرهای گردشــگران 
سالمت توانست هم افراد درگیر در این موضوع را شناسایی نماید 

و هم از بروز برخی مشکالت در این حوزه جلوگیری کند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان 
رضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از گردشــگران 
سالمت اســتان از کشــورهای افغانســتان و عراق هستند، لذا 
پرداختــن به مشــکالت و موانع این حوزه ها در شــرایط خاص 
کنونی به خصوص گردشگران ســالمت کشور افغانستان مهم و 

اساسی است.
براتی خاطرنشــان کرد: اگر بتوانیم طرح مبدا به مبدا زیارت 
را در حوزه گردشــگری ســالمت نیز پیاده و فرآیندهایی برای 
آن تعریــف نمائیم، می توانیم اطمینان مناســبی برای پیگیری 
طرح های گردشگری سالمت داشــته باشیم، به طوری که تمام 
اقدامات گردشگر از زمان ورود و پیگیری امور مربوط به درمان تا 

لحظه خروج از کشور را پیگیری و رصد نمائیم.
در ادامه این نشست، سرکنســول جمهوری اسالمی ایران در 
هرات افغانســتان ضمن اعالم آمادگی بــرای همکاری در حوزه 
گردشــگری ســالمت اســتان اظهار کرد: با توجه بــه تقاضای 
باالی گردشــگران ســالمت افغانســتان برای حضور در ایران و 
نیز تالش های کشورهای همســایه برای جذب بازار این حوزه، 
ضروری اســت با تدوین پروتکل های بهداشــتی مناسب از این 

ظرفیت اقتصادی مطلوب استفاده نماییم.
بر اســاس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
صدیقی فــر تاکید کرد: اگــر فرآیندهای الزم برای این مســیر 
توسط دســتگاه های متولی تدوین شــود و این دستورالعمل ها 
طی ابالغیه ای از سوی وزارت امور خارجه ابالغ شود، ما آمادگی 
داریم با تمام توان در این مســیر همکاری الزم را داشته باشیم./ 

صبح امروز

از آماره F استفاده شد. آماره F محاسبه شده برای »الگوی نابرابری درآمدی« 
با لحاظ متغیرهای توضیحی کنترل فســاد، تورم، رشــد تولید ســرانه، نرخ 
باسوادی در جامعه، ســهم مالیاتها از درآمد ملی و نرخ بیکاری برابر 5/16 به 
دست آمد. نتیجه دال بر رد فرضیه صفر )حداقل مربعات معمولی( بود. سپس، 
برای آزمون اینکه مدل رشد با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی 
p-( برآورد شود، از آزمون هاسمن 1980 استفاده شد. با توجه به اینکه احتمال
value( آماره هاسمن با توزیع کای- دو و درجه آزادی 6 درحدود 0/02 محاسبه 
شد و کوچک تر از یک دهم است، که نتیجه این آماره معنی دار نبود. به همین 
منظور نیز روش اثرات ثابت برای تخمین مدل رشد تایید شد. با توجه به آماره 
F  برای الگوی تصریحی ضریب جینی که دال بر رد اســتفاده از روش حداقل 
مربعات معمولی و نیز آزمون هاسمن که بیانگر تایید به کارگیری روش اثرات 
ثابت در برآورد بودند، به بررسی همگرایی بر اساس مانایی پسماند مدل برآورد 
شده پرداخته شد. در مجموع طبق نتایج جدول 2 آزمونها ازوجود همگرایی 

متغیرها گواهی می دهند.
با توجه به آزمون های مختلف برای تصریح کارای الگوهـــای نـــابرابری 

درآمـدی، نتایج بـرآورد مدل به صورت جدول 3 گزارش می شود:
نتایج به دســت آمده نشــان می دهد که در مدل تصریح شده فوق، تمام 
ضرایب از عالئم مورد انتظار برخوردار هستند )طبق انتظار تئوریک هستند( 
و از لحاظ آماری نیز کلیه متغیرها در ســطح معنی داری قابل قبول گزارش 
شــده اند. ضریب تعیین مدل نیز در حدود 90 درصد برآورد شــده که بیانگر 
برازش مناسب مدل بوده و متغیرهای مورد استفاده در مدل از قابلیت توضیح 
دهندگی باالیی برای شــاخص ضریب جینی برخوردار هستند. در مجموع، 
نتایج به دســت آمده از برآورد الگوی توزیــع درآمد در خصوص متغیر اصلی 
فســاد مالی تاکیدی بر ارتباط معنی دار و مستقیم بین میزان فساد با ضریب 
جینی کشــورهای منطقه اســت، به گونه ای که افزایش یک واحد فساد در 
بین کشورهای منطقه به طور متوسط در حدود 0/736 واحد شاخص ضریب 
جینی آنها را افزایش داده است. همچنین نتایج تخمین برای متغیرهای کنترل 
بیانگر این اســت که 1( همان طورکه انتظار می رفت رشد قیمت ها وافزایش 
میزان تورم منجربــه افزایش نابرابری درآمدی وبدتر شــدن وضعیت توزیع 
درآمد این کشــورها خواهد شد. 2 ( نتایج در دوره یادشــده نشان از این دارد 
که بهبود عملکرد اقتصادی و رشــد تولید سرانه با عالمت منفی باعث بهبود 
وضعیت توزیع درآمد کشــورهای منطقه شده است. 3( با افزایش درآمدهای 
مالیاتی میزان نابرابریهای درآمدی کاهــش می یابد به گونه ای که یک واحد 
افزایش مالیات )درصدی از درآمد ملی( درحدود 0/011 واحد ضریب جینی 
کشــورهای منطقه را کاهش داده اســت. 4 ( بهبود وضعیت اشتغال بهبود 
وضعیت توزیع درآمد کشورهای منطقه را در پی داشته و طبق نتایج تخمین، 
یک واحد افزایش نرخ بیکاری در حدود 0/171 واحد ضریب جینی را افزایش 
داده و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد. 5) باالخره، با بهبود نرخ باسوادی 
در جامعه، وضعیت توزیع درآمد کشورهای منطقه بهبود می یابد به گونه ای که 
یک واحد افزایش نرخ باسوادی جامعه در حدود 0/145 واحد ضریب جینی را 

کاهش می دهد.

فساد اقتصادی و نابرابری ...

ادامه از صفحه ۳7
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دبیر مشهد، شــهر جهانی گوهرسنگ ها در 
آســتانه پایان دوره میزبانی مشهد از این رویداد 
جهانی به بررسی اقدامات انجام شده در دبیرخانه 

این رویداد پرداخت.
ملیحه ســلطانی به مناســبت هفته صنایع 
دســتی به بررســی اقدامات مشــهد به عنوان 
پایتخت گوهرســنگ ها پرداخــت. این عنوانی 
است که مشهد از مردادماه 1395/آگوست 2016 
عهده دار آن بوده اســت و امسال به پایان خواهد 

رسید.
سلطانی با اشاره به مهم ترین اقدامات دبیرخانه 
شهر جهانی گوهرســنگ ها گفت: در فرصتی 
چهارساله و براساس دستورالعمل هایی که از سوی 
شورای جهانی گوهرســنگ ها صادر شده است، 
به توسعه زیرساخت های موجود در مشهد اقدام 

کردیم.
وی ادامه داد: در آســتانه پایان دوره مشــهد، 
می توانیم ادعا کنیم در زمینه اجتماعی، فرهنگی و 
آموزشی، پیشرفت های مقبولی داشته ایم، ولی به 
لحاظ رشد اقتصادی سنگ های قیمتی و صادرات 

آن، با مشکالتی مواجه شدیم.
دبیر مشــهد، شــهر جهانی گوهرسنگ ها 
افزود: امتیاز اصلی و ســند مشهد به عنوان شهر 
گوهرسنگ ها به شهردار مشهد تحویل داده شده 
است و در 4 ســال گذشته 3 شهردار داشته ایم و 
این عامل در کنار سایر اولویت های رایج در مشهد، 
باعث شد تا به اندازه کافی فرصت دست داده برای 
مشهد را درک نکنیم. در این بین، اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی به سهم خود تالش هایی را برای استفاده 

از این ظرفیت جهانی انجام داد.

راه اندازی موزه ها و هنرستان های تخصصی 
گوهرسنگ ها

جهانی  شهر  مشهد،  کارنامه  بر  مروری 

ســلطانی با اشاره به قدمت سنگ های قیمتی در خراسان گفت: شرق ایران به ویژه خراسان، بیش از 
5000 سال سابقه استفاده از گوهرسنگ داشته است. با این حال تا پیش از انتخاب مشهد برای این رویداد 

جهانی، هیچ موزه یا آموزشگاهی که به صورت تخصصی روی این موضوع کار کند، نداشتیم.
وی ادامه داد: در مدت 4 ســال گذشــته، 3 موزه تخصصی سنگ های قیمتی را در 2 بخش دولتی و 
خصوصی به وجود آوردیم؛ موزه و فروشگاه گوهرسنگ ها در موزه بزرگ خراسان که سنگ های قیمتی 
و نفیسی از ایران و سراسر جهان را در خود دارد و موزه سنگ های قیمتی در پارک موزه علوم زمین که با 
کوشش سازمان زمین شناسی شمال شرق کشور افتتاح شد و دارای 700 گونه سنگ قیمتی کمیاب 
است که 250 گونه از این سنگ ها، مختص به اقلیم خراسان می باشد و در نوع خود در جهان ممتاز است. 
سوم نیز موزه سنگ های قیمتی توس است که در مسیر آرامگاه فردوسی به سمت هارونیه قرار گرفته 

است و در دسته بندی موزه فروشگاه های ما قرار می گیرد.
دبیر شهر جهانی گوهرسنگ ها به مقوله آموزش فنی حرفه ای اشاره کرد و افزود: در مدتی که مشهد 
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پایتخت گوهرسنگ ها بود، 4 هنرستان فنی حرفه ای برای آموزش هنرجویان 
عالقه مند به این رشــته دایر کردیم که هنرســتان شهید چراغچی، اولین 
هنرستان هنر های ایرانی اسالمی در کشور محسوب می شود. بدین ترتیب و با 
راه اندازی این 4 واحد آموزشی، موفق شدیم طراحی زیورآالت را در مشهد به 

حوزه آموزش های متوسطه هنرستان ها بیفزاییم.
سلطانی با بیان اینکه مشهد قطب تولید طال و نقره در کشور است، تأکید 
کرد: در مشهد ساالنه 40 تن نقره تولید می شود که سنگ های قیمتی روی 
آن پیاده سازی می شود؛ بنابراین نظر به اهمیت جایگاهی که پایتختی رویداد 
گوهرسنگ ها به مشهد می داد، تالش کردیم تا آموزش هدفمند را در برنامه 

خود قرار دهیم.

تحریم مانع از صادرات محصوالت ما شد.
ســلطانی در ادامه به نیروی انسانی و فضای اقتصادی سنگ های قیمتی 
اشاره و ابراز کرد: با اینکه در مدت گذشته اهتمام فراوانی در تربیت نیروی کار 
ماهر و هنرمند داشتیم و حتی برخی از هنرجویان ما به دیگر استان ها رفتند، 
به علت مشــکالت اقتصادی موفق نشدیم از تمام ظرفیت های شهر جهانی 

بهره مند شویم.
وی افزود: مشکل اقتصادی ما، متوجه وضعیت صادرات ماست که 2 دلیل 
عمده باعث افت فعالیتمان شد: نخست اینکه قوانین صادرات و واردات بسیار 
قدیمی است و نیاز به بازتعریفی اصولی دارد و ما در این مدت تمام تالشمان 
را به کار بستیم تا موانع را برطرف کنیم. دوم اینکه وضع تحریم های اقتصادی 
برعلیه کشــورمان در عمل مانع بزرگی برای صادرات دستاورد های صنایع 

دستی ایران بود.

فعالیت انجمن های تخصصی و همکاری با دانشگاه
دبیر دبیرخانه مشهد، شهر گوهرسنگ ها به فعالیت ها در سطح اتحادیه 
و تعامل با دانشــگاه ها اشــاره کرد و افزود: پیش از آنکه پایتخت سنگ های 
قیمتی شویم، 2 اتحادیه طال و جواهر و سنگ های قیمتی داشتیم که متولی 
بازار تخصصی خود بودند. اما در ســال های گذشته، انجمن طال و جواهر و 
سنگ های قیمتی را نیز برای هم افزایی بیشــتر به وجود آوردیم تا کار ها با 

سرعت و نظارت بهتری پیش رود.
سلطانی با اشاره به صنعت گردشگری سنگ های قیمتی خاطرنشان کرد: 
گرایش گردشگری جواهرات، عرصه جدیدی برای جذب گردشگر است که 
به شــکل قابل مالحظه ای در اطراف ما وجــود دارد. در این مدت، تور های 
تخصصی بازدید از دشــت های سنگ قیمتی در اطراف مشهد و دشت های 
جنوبی خراسان جنوبی را برگزار کردیم تا عالقه مندان به این حرفه بیشتر با 

آن آشنا شوند.
این مســئول پایتخت جهانی گوهرســنگ ها به همــکاری دبیرخانه 
سنگ های قیمتی با دانشگاه فردوسی مشهد اشــاره کرد و ادامه داد: مرکز 
فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد، قسمتی را برای تحقیقات 
علمی روی سنگ های قیمتی اختصاص داد که در مدت گذشته، آزمایشات و 

پژوهش های خوبی انجام شده است.

طراحی 4 استاندارد جهانی برای ثبت سنگ قیمتی
سلطانی در زمینه کنترل کیفیت به برنامه ریزی این دبیرخانه برای ثبت 
استاندارد برند های سنگ قیمتی اشاره کرد و گفت: برای تأیید اصالت یک 
سنگ قیمتی، به ارائه 4 استاندارد معتبر اقدام کردیم که این اقدام ما در سطح 
جهانی بازخورد داشــت؛ بدین صورت که برای فیروزه، عقیق، حکاکی روی 
عقیق و مخراج کاری، 4 استاندارد جداگانه نوشتیم تا سنگی که شناسنامه 

دریافت می کند، دارای مشخصات و اعتبار کافی باشد.

وی افزود: همچنین برای اولین بار بــه آموزش و به کارگیری روش تراش 
زاویه دار در سنگ های قیمتی اقدام کردیم که پیش از این در ایران طرف دار 
نداشت، اما بسیاری از سراسر جهان به این شیوه ابراز عالقه می کردند و تغییر 

به وجود آمده را برای ارزآوری این صنعت مهم می دانستیم.
سلطانی در پایان درباره اینکه آیا فرصت پایتختی مشهد تمدید خواهد 
شــد یا خیر، تصریح کرد: تالش ما در 4 ســالی که گذشت، تغییر اساسی 
در زیرساخت سنتی تولید و عرضه ســنگ های قیمتی بود، به نحوی که با 
استاندارد های مدرن و استفاده شده در جهان منطبق شود. اشکاالت عمده ای 
که به ما وارد می شــد، طراحی های یکنواخت و نبود آموزش حرفه ای دوره 
متوسطه بود که موفق شدیم انتظارات را برآورده کنیم. اما اگر به مشکلی برای 

تمدید احتمالی این رویداد بربخوریم، آن مشکل قطعا اقتصادی خواهد بود.



شماره 572 / خرداد  1399 48

اعطای سهام عدالت از سال 85 اتفاق افتاده و تاکنون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت را اداره 
و سرمایه گذاری می کردند و از عایدی آن برای دارندگان سهام عدالت سود توزیع می شد. در مصوبه اخیر 
رهبری، آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و برای این کار دو روش مستقیم و غیرمستقیم 
مشخص شد. در روش مستقیم افراد می توانند خود مدیریت سهام عدالت را به عهده بگیرند، کد بورسی 
دارند و از طریق کارگزاری ها هم می توانند ثبت نام کنند. با این روش سهام شرکت های مجموعه سهام 
عدالت در پرتفوی افراد قرار می گیرد و دارندگان می توانند خود آن را مدیریت کنند، بفروشند یا نگهداری 
کنند. فعال 30 درصد سهام عدالت آزادسازی شده و بر پایه این 30 درصد سهام عدالت می توانند اقدام 
کنند. افرادی که می خواهند ســهام خود را بفروشند درخواست خود را به بانک ها می دهند. بانک ها از 
کانال کارگزاری ها شروع به فروش این سهام در بازار سرمایه به صورت تدریجی می کنند و این سهام را 
می فروشند و مبالغ را به دارندگان سهام عدالت برمی گردانند. در مورد اینکه کدام روش بهتر است، بسته 
به توانمندی، تخصص و عالقه مندی افراد است. یک گروه می خواهند در بازار سرمایه فعال باشند و به 
بازار سرمایه به عنوان یک بازار بلندمدت نگاه می کنند. این افراد عالقه مندند روش مستقیم را انتخاب 
کنند و مدیریت سهام را خودشان به عهده بگیرند. ولی افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب می کنند 
دید بلندمدت را ندارند و به دنبال این هســتند که سهام را به فروش برسانند و از درآمد حاصله استفاده 
کنند. توصیه من به مردم این است که عالقه مند باشند سهام خود را نگهداری کنند، ثانیا روش مستقیم 
را انتخاب کنند، کد بورسی بگیرند و در کارگزاری ثبت نام کنند و در بازار سرمایه حضور داشته باشند. 
این ســهام در پرتفوی این افراد قرار می گیرد، فعال هم نفروشند و دست نگه دارند زیرا این سهام، سهام 
ارزشمند و بنیادین است و از لحاظ بنیادی، این سهام متعلق به شرکت های بنیادی و قوی کشور است. با 
این روند بازار سرمایه نیز ارزش و قیمت سهام باالتر خواهد رفت و در آینده درآمد و سرمایه بیشتری نصیب 
دارندگان این سهام خواهد شد؛ یعنی اگر در حال حاضر فردی برای فروش اقدام کند، ارزش موجود سهام 
عدالت در حال حاضر حدود 6 تا 7 میلیون تومان اســت؛ ولی سهام خود را نگهداری کنند زیرا در آینده 

درآمدزایی بیشتری خواهد داشت. توصیه من به 
مردم این است:

 1-    مردم اقدام به فروش سهام خود نکنند؛
 2 - کد بورسی بگیرند و در کارگزاری ثبت نام 
کنند و اجازه بدهند این ســهام در پرتفوی شان 
قرار بگیرد و فعال دســت به فروش نزنند؛ مردم 
پیش از این 4 بازار سرمایه گذاری شامل مسکن، 
ارز، طال و خودرو را می شــناختند؛ ولی در حال 
حاضر بازار پنجمی به نام »بازار سرمایه« در حال 
شکل گیری است که این بازار در بلندمدت قطعا 
عواید بیشتری نصیب مردم می کند. این شرکت 
ها 50 شرکت قوی و از لحاظ تحلیل های بنیادی 
شرکت های خوب کشور هستند مثل بانک ها، 
پتروشیمی ها و خودروســازی ها. بنابراین جزو 
شرکت های ارزشمندی هســتند که در آینده 
قطعا ارزش آنها بیشتر خواهد شد. در حال حاضر 
30 درصد سهام عدالت آزادسازی شده است. در 
روش غیرمستقیم مردم می توانند کل سهام خود 
را بفروشند؛ ولی در روش مستقیم تنها 30 درصد 
این سهام قابلیت فروش دارد. پیشنهاد من به مردم 
این است که دست به فروش نزنند چون در حال 
حاضر ارزش سهام عدالت 7 میلیون تومان است و 
در آینده نزدیک این ارزش افزایش خواهد یافت. 

بنابراین مردم سهامداری را یاد بگیرند.

آینده 

وحید شقاقی، اقتصاددان

از دریچه بورس
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مرکــز پژوهش های مجلس چهــره اقتصاد 
ایران در هشت سال گذشــته را ترسیم کرد. بر 
اساس این گزارش، در حالی که نرخ رشد هدف 
برنامه های پنجم و ششم توسعه اقتصادی هشت 
درصد بوده اما روند نزولی انباشــت سرمایه در 
این سال ها، متوسط رشــد اقتصادی را به صفر 
نزدیک ســاخته اســت؛ موضوعی که می تواند 
هشــداری جدی برای پتانسیل رشد اقتصادی 
در ســال های آینده باشــد. دور ماندن کشور از 
اهداف توســعه ای در متوســط نــرخ تورم 20 
درصدی، اشتغال ناپایدار، کاهش درآمد سرانه، 
کاهش قدرت خرید، افزایش قابل توجه نابرابری 
و شــکاف اجتماعی متبلور شــده است. بازوی 
پژوهشــی مجلس ریشــه های وضعیت فعلی 
اقتصاد ایران را در کســری بودجه ساختاری و 
مداوم دولت، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار 
با اهداف کالن کشور، فقدان راهبرد مناسب در 
اقدامات حمایتی از بنــگاه و خانوار، ناکارآمدی 
نظام تصمیم گیری اقتصادی و همچنین تمایل 
دولت به اســتفاده از ُمسکن های کوتاه مدت در 

اتخاذ سیاست های اقتصادی عنوان کرده است.
سیاســت های کلی برنامه ششــم توســعه 
اقتصادی بر لزوم تحقق رشــد هشت درصدی 
داللت دارد. بررسی وضعیت اقتصادی کشور اما 
نشان می دهد که سیاستگذاری دولت ها مسیر 
دستیابی به اهداف توسعه ای را مسدود و کشور را 
در بن بست اقتصادی گرفتار کرده است. آن طور 
که بازوی پژوهشــی مجلس گزارش می دهد، 
متوسط نرخ رشــد اقتصادی ایران از سال 91 تا 
98 نزدیک به صفر درصد بوده است. ریشه این 
موضوع را باید در روند نزولی تشــکیل سرمایه 

جست وجو کرد. به باور کارشناسان، فقدان سرمایه، کشور را در دور باطل عدم توسعه یافتگی گرفتار 
کرده و به فقر اقتصادی انجامیده اســت. بررسی های آماری نشان می دهد که افزایش شکاف اقتصاد 
ایران با اهداف توســعه ای ابزارهای کنترل گر قیمت هــا را از کار انداخته و ایــران را در رتبه چهارم 

کشورهای دارای نرخ تورم باال در جهان قرار داده است.
بر اســاس نظریات اقتصادی، هر گاه اقتصاد در دام رکود گرفتار شود و ظرفیت های تولیدی کشور 
در معرض فعالیت های تولیدی قرار نگیرند، شاهد خروج دسته جمعی افراد از صحنه اشتغال کشور 
خواهیم بود. گــزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز صحت چنین ادعایی را تایید می کند. آمارهای 
ارائه شــده نشــان می دهد که در طول سال های گذشــته و در حالی که تعداد افراد جویای کار رو به 
افزایش بوده است، شاهد تمرکز حضور این افراد در مشاغلی بوده ایم که تداوم حضور آنها را بر اساس 
قراردادهای کاری متعارف تضمین نکرده است. به این ترتیب حدود 60 درصد از شاغالن کشور تحت 
پوشــش بیمه نبوده اند. بازار کار ایران با قرار گرفتن در رتبه 140 در بین 140 کشــور جهان در سال 
2019 یکی از بدترین نماگرهای این تحقیق را تشکیل می دهد. با استناد به آمارهای در دست، سال 
98 را می توان سخت ترین سال اقتصادی در بازه زمانی تعریف شده در این گزارش عنوان کرد. چه آنکه 
خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم های شدید علیه ایران و همچنین بازگشت ایران به لیست سیاه 
FATF روزنه های امید را به روی اقتصاد ایران بســت و به انزوای بیشتر آن در نبود دیپلماسی فعال با 

جهان منجر شد.

سایه سنگین فقر
به نظر می رسد تکمیل زیرســاختهای حقوقی مرتبط  با  تحریم و  ماهیت غیرزمان دار آنها، راحت  
بودن  اعمال  تحریم بــرای آمریکا و تحوالت بازار بین المللی انــرژی در  جهت  خالف  منافع  ایران، به 
ماندگاری تحریم ها در میان مدت و حتی بلندمدت منجر خواهد شــد. از آنجا که آمریکا بخش های 
کلیدی، ارزآور و البته آســیب  پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است تا  زمانی که اصالحات  
اساسی در  اقتصاد  داخلی ایران انجام  نشود،  گذر  زمان  به  نفع  ایران نخواهد  بود. اگرچه تحریم یکی از 
مهم ترین مشخصه های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است اما در روند سیاستگذاری و قانون  نویسی 
معموال به این پارامتر بی توجهی می شود. این در حالی است که مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعاالنه 
بلندمدت اســت که گام اول در این برنامه، کاهش آسیب پذیری اقتصاد و گام دوم خروج از محدوده 

تحریم  پذیری است.
اما با وجود آثار مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران که به طور عمده در سال 98 نمایان شد، در سال های 
گذشته نیز سیاســتگذاری های ناکارآمد دولت مانع از حرکت رو به جلوی اقتصاد شده است. بدیهی 
است در نبود بنگاه های فعال تولیدی و خروج فعاالن بخش خصوصی از صحنه اقتصادی کشور، تحقق 
آرمان های بلندمدت اقتصادی غیرممکن می شــود و اقشار ضعیف و متوسط جامعه را آماج حمالت 

بیالن تلخ
تصویری از وضعیت اقتصاد ایران به روایت مرکز پژوهش های مجلس؛
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مخرب خود قرار می دهد. آن طور که آمارها نیز 
نشان می دهد، درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 
98 با کاهش 34 درصدی مواجه بوده اســت. به 
این ترتیب قدرت خرید خانوارها به یک ســوم 
کاهش یافته و شــکاف غنی و فقیر و همچنین 
شکاف اجتماعی را بیشتر کرده است. بر اساس 
این گــزارش، توزیع فقر و شــکاف طبقاتی در 
استان های مختلف کشور نیز متفاوت است. در 
حالی که خط فقر متوسط کشوری از 500 هزار 
تومان در ســال 90 به 2 میلیون تومان در سال 
98 رسیده اســت، اما خط فقر شهر تهران از 1 
میلیون تومان در سال 90 به 4/5 میلیون تومان 
در سال 98 رسیده است. به این ترتیب همزمان 
با افزایش فقر در جامعه، شکاف فقیر و غنی نیز 

در این سال ها بیشتر شده است.
بسیاری از کارشناسان رشد بی رویه نقدینگی 
را عامل مســلطی در وضعیت نامناسب اقتصاد 
ایران می دانند. آمارها نشــان می دهد که پایه 
پولی از سال 90 تا 98، 4/1 برابر و نقدینگی نیز 
6/4 برابر شده است. علت اصلی رشد پایه پولی 
نیز افزایش خالص بدهی هــای دولت، افزایش 
خالص دارایی های خارجی و همچنین افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان شده است. 
بررسی ها نشــان می دهد که شکاف درآمدها و 
هزینه های دولت طی این سال ها به میزان زیادی 
افزایش یافته اســت. به طــوری که بدهی های 
دولت تا پایان شــهریورماه 1398 حدود 500 
هزار میلیارد تومان، بدهی های شــرکت های 
دولتــی 525 هزار میلیارد تومــان و مجموعه 
بدهی های دولت و شرکت ها 125 هزار میلیارد 
تومان بوده است. در حالی که بسیاری بر اصالح 
ناترازی بانکی طی این سال ها اصرار می ورزند، 
اما سیاست های دولت هیچ گاه چنین مسیری 
را در اقتصاد ایران تعریف نکرده است. به طوری 
که در نبود نظارت های مســتقیم بانک مرکزی 
و سیاستگذاری پولی، ناترازی صورت های مالی 
بانک ها طی این ســال ها رو به افزایش گذاشته 
و دیگــر بخش های اقتصــادی کشــور را نیز 

تحت الشعاع قرار داده است.

وضعیت نگران کننده تجارت خارجی
امــا در حالی کــه اقتصــاد ایــران از نبود 
زیرســاختهای الزم برای عبور از دوره گذار رنج 
می برد، وضعیــت نگران کننده تجارت خارجی 
این موضوع را تشــدید کرده است. آمارها نشان 
می دهد تعداد کشــورهایی کــه 80 درصدی 
درآمد صادراتی ایــران را تامین می کرده اند، از 
23 کشور در ســال 80 به 9 کشور در سال 97 
تقلیل یافته است. تمرکز شــدید در بازارهای 
هدف صادراتی به گونه ای که ســهم سه کشور 

امارات متحده عربی، چین و عراق از میان 147 کشور )مقصد صادراتی( در سال 97، مجموعا حدود 
54 درصد از ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده اســت. به این ترتیب ســبد 
صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کاالهای با ارزش افزوده کمتر )عمدتا مواد خام( وابسته 
است. این گزارش نشان می دهد که محصوالت معدنی و محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته 
به آن از سال 86 جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کاالهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال 97 
در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و 
اشیا … نیز از سال 90 دو گروه نخست ارزآور پیوسته است، به طوری که در پایان سال 97 نزدیک به دو 

سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می شود.
در حالی که اقتصاد ایران نتوانسته حائز رتبه مناسبی در حوزه تجارت خارجی باشد، اما ظرفیت های 
بالقوه کشورمان گواه از عدم بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای دارد. ایران دارای رتبه دوم ذخایر گاز، 
رتبه چهارم ذخایر نفتی، رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی با 60 نوع محصول معدنی و 
همچنین رتبه زیر 10 در ذخایر قلع، آهن و مس است. جاذبه های باالی گردشگری در کنار هزینه های 
پایین یکی از دیگر حوزه های بالقوه کشور است. بر اســاس آمارها ایران دارای رتبه پنجم تنوع آب و 
هوای اقلیمی و اکوتوریستی و همچنین رتبه نهم جاذبه های  تاریخی  و  تعداد  سایت های  میراث  جهانی 
 طبیعی  شناســایی  شده  توسط  یونسکو است. از نظر موقعیت جغرافیایی نیز ایران از 24 مرز جاده ای 
بین المللی، 5 مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ برخوردار است. قرار گرفتن در مسیر 
کریدورهای تزانزیتی بین المللی، عمق استراتژیک و اقتدار منطقه ای و همچنین عبور حدود 40 درصد 

نفت دنیا از تنگه هرمز به صورت همه روزه بخش دیگری از ظرفیت های بالقوه ایران است.
برخورداری ها از نیروی جوان تحصیلکرده نیز مزیت دیگر اقتصاد ایران اســت که مورد بی مهری 
سیاســتگذار قرار گرفته است. بر اســاس آمارها ایران در حوزه علم و فناوری دارای رتبه اول منطقه 
و شانزدهم جهانی برحســب مقاالت و مدارک علمی، رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشور ها در 
حوزه ســلول های بنیادین از نظر تولیدات زیســت فناوری در رتبه 13 جهان و اول منطقه در سال 
2017 هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره، پنجمین کشور در نانو در سال 2016 ، رتبه 21 کیفیت 
تولیدات مقاالت علمی، سریع ترین نرخ رشد علمی جهان با 11 برابر نرخ رشد میانگین جهانی، رتبه 
17 از نظر تعداد دانشــگاه های برتر در نظام رتبه بندی تایمز، جزء ده کشور اول دنیا در المپیاد های 

علمی و همچنین سومین کشور در تربیت مهندس در سال 2018 است.

راهکارهای عبور از وضعیت اسفناک اقتصادی
برای عبور از دوره گذار کنونی و بازگشــت به ســال های آغازین دهه 90، بازوی پژوهشی مجلس 
راهکارهای سیاستی ارائه داده است. اصالح و بازسازی ترازنامه شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک های 
ناســالم )نظارت بر عملکرد دولت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه( و همچنین نهایی سازی اصالح قوانین نظام بانکی یکی از راهکارهای ارائه شده است که 

معیشت خانوارها، تولید و بخش مالی کشور را هدف قرار می دهد.
ایجاد شفافیت، رقابت )رفع انحصار( و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب وکار با محوریت نظارت 
بر اجرای احکام متعدد قانونی محیط کســب وکار )قانون اصل 44، ماده 7 و…(، قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار، قانون رفع موانع تولید و… برنامه ریزی جهت اصالحات قانونی مورد نیاز )ماده 1 و 7 

قانون اصل 44 و…( راهکار دیگری است که معیشت خانوار و حوزه تولید را هدف قرار می دهد.
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اصالح نظام مالیاتی کشور با محوریت تصویب 
قوانیــن مالیات بر مجموع درآمــد و مالیات بر 
دارایی، ساماندهی و یا حذف معافیت های مالیاتی 
غیرضروری نظیر معافیت سود سپرده های کالن 
بانکی، معافیت مالیــات بر ارزش افزوده مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت 
سود ســهام و…، تفکیک حســاب های بانکی 
)شــخصی و تجاری(، جلوگیری از فرار مالیاتی 
برخی از مشاغل و وصول معوقات مالیات، نظارت 
بر اجرای مناســب و کارآمد قانــون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان و نظارت بر اجرا و 
استقرار طرح جامع مالیاتی می تواند بر معیشت 

خانوار، تولید و بودجه دولت اثرگذار باشد.
تدوین سیاســت توســعه صنعتی و تعیین 
اولویت های اصلــی حمایت از تولید با محوریت 
نظارت بر عملکرد بند الف ماده 46 قانون برنامه 
ششــم و تکمیل اسناد ملی و اســتانی آمایش 
سرزمین توســط دولت و الزام دولت به تدوین 
سند جامع راهبرد توسعه صنعتی )اقتصادی( 
کشور که معیشــت خانوار و تولید را هدف قرار 

می دهد.
بازطراحی برنامه ها و ساختار مواجهه با تحریم 
با محوریت الزام دولت به تدوین و اجرای برنامه 
فعاالنه بلندمدت برای مواجهه با تحریم و تصویب 
احکام قانونی مورد نیاز و کاهش آســیبپذیری 
اقتصاد کشور و خروج از محدوده تحریم پذیری. 
انتظار مــی رود با اجرای این راهکار، معیشــت 
خانوار، تولید، بودجه دولت، بخش مالی و بخش 
خارجی کشــور از اثرات مطلــوب آن بهره مند 

شوند.
ســاماندهی بدهی های عمومی با محوریت 
الزام دولت به ارائه الیحــه مدیریت بدهی های 
عموم، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های 
غیراوراقی دولت و تقویت نظــارت بر پایداری 
بدهی های عمومی که بر بودجه دولت، تولید و 

بخش مالی اقتصاد اثرگذار است.
ســاماندهی دارایی های عمومــی و تقویت 
درآمدزایی صحیح، رشــد اقتصــادی و تامین 
نیازهای اساســی مردم با محوریت الزام دولت 
به ارائــه الیحه مدیریــت دارایی های عمومی، 
تقویت توان درآمدزایی پایدار دولت از دارایی ها، 
مولد سازی زمین های دولتی و منابع طبیعی- 
بازآفرینی و توســعه مناطق شــهری و تکمیل 
فرآیند شناســایی دارایی های دســتگاه های 
اجرایی با نظارت بر عملکرد ثبت اموال در سامانه 
ســادا. اجرای این راهکار حوزه های معیشــت 
خانــوار، تولید و بودجــه دولت را هــدف قرار 

می دهد.
اصالح ســاختار و فرآیند بودجه ریزی کشور 
با محوریت اصــالح قوانین برنامــه و بودجه و 

محاســبات عمومی در راســتای حذف عملیات خارج از بودجه دولت، کاهش انحرافات در عملکرد 
بودجه، افزایش شــفافیت بودجه، نظارت کیفی بر بودجه،… . انتظار مــی رود با اجرای این راهکار، 

معیشت خانوار و بودجه دولت تحت تاثیر قرار گیرند.
افزایش بازده و توان ســرمایه گذاری دولت با محوریت استفاده از روش های نوین تامین مالی برای 
پیشبرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و جدید، تصویب قانون مشارکت عمومی 
و خصوصی با اصالحات پیشــنهادی، نظارت مســتمر بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در 
راســتای اولویت بندی تخصیص، کاهش طرح های نیمه تمام و عدم تعریف طرح های کم بازده. این 

راهکار تولید، بودجه دولت و بخش مالی را هدف قرار می دهد.
اصالح نظام تولید، تبادل و پردازش داده های اقتصادی در کشور با محوریت نظارت بر اجرای تکالیف 
مربوط به دولت الکترونیک، تکمیل سامانه های موضوع قانون برنامه ششم )قوه قضاییه( و الزام دولت 
به تهیه نقشه جامع یکپارچه سازی سامانه ها در راستای تولید، تبادل و پردازش داده های اقتصادی در 

کشور. حوزه های تاثیرپذیر از این راهکار، تولید است.
اصالح بازار ســرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه هــای اقتصادی با محوریت پیگیری 
اصالحات بازار سرمایه در راستای تســهیل ورود بنگاه ها به بورس و الزام دولت به ارائه الیحه اصالح 

قوانین بازار سرمایه. این راهکار نیز تولید و بخش مالی را هدف قرار می دهد.
تقویت دیپلماســی اقتصادی در جهت حمایت از اهداف توسعه ای کشــور با محوریت نظارت بر 
حسن اجرای مالحظات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه و بند 
12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازطراحی ماموریتهای وزارت امور خارجه و وزارت صمت در 
همکاری با سایر دستگاه ها. حوزه های تاثیرپذیر از این راهکار معیشت خانوار، تولید و بخش خارجی 

است.
کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور با محوریت تصویب و نهایی سازی قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، نظارت بر عملکرد وزارت صمت و… در تکمیل سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز. تولید، 

بودجه دولت و بخش خارجی اهداف اجرای این راهکار هستند.
ارتقای عملکرد شرکت های دولتی با محوریت ارتقای چارچوب های حقوقی فعالیت شرکت های 
دولتی از طریق تمهید ظرفیت های قانونی و مقرراتی، نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی در فرآیند 
تصویب بودجه و نظارت بر اجرای اقدامات شفاف کننده عملکرد شرکت های دولتی تا تولید و بودجه 

دولت تحت تاثیر قرار گیرند.
اصالح نظام تصمیم گیری اقتصادی با محوریت تصویب الیحــه مدیریت تعارض منافع، تقویت 
هماهنگی و یکپارچگی تصمیم گیری های اقتصادی، بازطراحی سازوکارهای فسادزا در سیاستگذاری 
اقتصادی و درونی کردن هزینه های عدم تصمیم گیری یا اســتفاده از مســکن های اقتصادی برای 
سیاستگذار آخرین راهکاری است که می تواند معیشت خانوار، تولید، بودجه بودجه دولت، بخش مالی 

و بخش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
در مجموع به نظر می رســد اقتصاد ایران نیازمند تغییر وســیع در رویه سیاســتگذاری و اصالح 
زیرســاختهای کنونی و همچنین تجدیدنظر در دیپلماسی کنونی با جهان است. در غیر این صورت 

شاهد زوال تدریجی اقتصاد و سنگین تر شدن سایه ناامنی و فقیر بر اقتصاد کشورمان خواهیم بود.
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مرکز پژوهش های اتاق ایران با تهیه گزارشی 
به بررسی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا 
و خسارت های ناشــی از آن در جهان پرداخته 
اســت. در این گــزارش تاکید شــده که عدم 
قطعیــت باال درخصوص رفتــار این بیماری و 
نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب 
طوالنی مدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی 

حکایت دارد.
مرکز پژوهش های اقتصــادی اتاق ایران با 
تهیه گزارشی به بررسی خسارت های اقتصادی 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا در ایران و جهان 
پرداخته و در پایان انتظارات فعاالن اقتصادی از 
دولت را فهرست کرده است. همچنین، اقدامات 
و نامه نگاری های صورت گرفته از ســوی اتاق 
ایران برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا با مسئوالن نیز در پایان 

این گزارش تشریح شده است.

خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع
 ویروس کرونا در جهان و ایران
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در بخشــی از گزارش مرکز 
پژوهش های اقتصــادی اتاق 
ایران، با اشــاره به اینکه رکود 
ناشــی از کرونا، اولین رکود در 
150 سال اخیر است که بر اثر 
یک پاندمی ایجاد شده، آمده 
است: شوک کرونا عمیق ترین 
رکــود اقتصاد بعــد از جنگ 
جهانی دوم اســت که اقتصاد 
کشــورهای توســعه یافته و 
درحال توســعه را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. ضمن اینکه 
ایــن پاندمــی باعــث اولین 
انقباض در تولید اقتصادهای 
نوظهــور و در حال توســعه 
حداقل در 6 دهه اخیر شــده 
اســت و پیش بینی می شود تا 
2.5 درصد کاهش رشد داشته 

باشند.
بــر اســاس این گــزارش، 
درمیــان کشــورهای منــا، 
کشــورهای صادرکننده نفت 
به علت شوک کرونا و متعاقباً 
شوک نفتی بیشترین آسیب را 

خواهند دید.
مرکز پژوهش های اقتصادی 
اتاق ایران در قســمتی از این 
گزارش، میزان شیوع ویروس 
کرونــا و تاثیــرات آن را بــر 
اقتصادی  مختلف  بخش های 
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بررســی کرده اســت و بر 
اساس تحلیل های ارائه شده، 
خدمات اقامتــی و غذایی، 
فعالیت هــای بازرگانــی و 
اجرایی، ســاخت )تولیدات 
کارخانه ای( و عمده فروشی 
و خروشی به ویژه تعمیرات 
خــودرو و موتور ســیکلت 
جزو بخش هایی هستند که 
بیشترین آسیب را متحمل 

شده اند.
در این گــزارش با طرح 
این سؤال که مسیربازگشت 
بعــد  دردوره  رشــد  بــه 
ازکووید 19 چگونه خواهد 
بــود؟ خاطرنشــان شــده 
اســت که پاســخ بــه این 
ســؤال به طیف وســیعی 
از متغیرهــا و آســیب های 
ســاختاری بســتگی دارد. 
امــا مؤلفه تعییــن کننده، 
سیاســت گذاری و نوآوری 

است.

اقتصادی  خسارت های 
ناشی از شــیوع ویروس 

کرونا در ایران

بررسی شرایط اقتصادی 
کشــور قبل و بعد از کرونا از 
دیگر ســرفصل هایی است 
کــه در گــزارش مذکور به 
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آنهــا پرداخته شــده اســت و 
خسارت های اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا با استناد به 
نتایج شــامخ به تفکیک تحلیل 

شده است.
طبق این گــزارش، پرداخت 
حقــوق و دســتمزد، پرداخت 
اجــاره، هزینه هــای مربوط به 
سالمت و ... مهم ترین مشکالت 
کســب و کارها در دوران شیوع 
کرونا اعالم و پس از آن انتظارات 
فعــاالن اقتصــادی از دولــت 

تشریح شده است.
بــر ایــن اســاس،معافیت 
مالیاتــی، تأمین ســرمایه در 
گردش از طریق اعطای وام های 
با ســود پایین، کاهش نرخ ارز 
بــرای واردکننــدگان، تعویق 
بازپرداخت وام ها تا مدتی پس 
از پایان شــیوع ویروس کرونا، 
تشــویق تقاضا از طریق اعطای 
کارت های اعتبــاری، یارانه و ... 
مهم ترین انتظــارات فعاالن و 
بنگاه های اقتصــادی از دولت 
در شــرایط فعلی اســت که در 
گــزارش مرکــز پژوهش هاس 
اقتصادی اتاق ایران به آنها اشاره 
شده است. /مرکز پژوهش های 

اقتصادی اتاق ایران
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پیش بینی میزان کاهش در ستانده و اشتغال با در نظر گرفتن ۳ سناریو

درصد تغییرات صادرات و واردات دالری نسبت به ماه قبل

نمره پایش محیط کسب وکار
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نگاهی اجمالی به کســب و کارهای آنالین 
در دوران کروناپاندمــی کرونا شــرایطی را بر 
جهان کســب و کار حاکم کرده که بسیاری از 
کسب و کارها تنها در اندیشــه ی بقا برای گذر 
از این چالش جهانی هستند. این پاندمی حتی 
روش زندگــی، کار و نوع ارتباط انســان ها را از 
اســاس تغییر داده اســت. این تغییرات، از نظر 
شدت، وســعت و پیچیدگی، شبیه هیچ یک از 

تجربه های قبلی بشری نبوده است.
پاندمی کرونا شرایطی را بر جهان کسب و کار 
حاکم کرده که بســیاری از کسب و کارها تنها 
در اندیشه ی بقا برای گذر از این چالش جهانی 
هســتند. این پاندمی حتی روش زندگی، کار و 
نوع ارتباط انسان ها را از اساس تغییر داده است. 
این تغییرات، از نظر شدت، وسعت و پیچیدگی، 
شبیه هیچ یک از تجربه های قبلی بشری نبوده 
است. چه بسا که حتی به شــرط حفظ و بقای 
کســب و کار خود تا دوران پســا کرونا. شرایط 
کسب و کار به هیچ عنوان به دوران ما قبل کرونا 

باز نخواهد گشت.
جهان پس از کرونــا فرصت بی نظیری برای 
رشد تجارت الکترونیک و کسب وکارهای آنالین 
خواهد بــود در مقابل، بازارها و فروشــگاه های 
سنتی به پایان دوره رونق خود نزدیک می شوند. 
به زودی خیلی از بازارها دیگر مثل گذشته کار 
نخواهند کــرد و فروش محصوالت نســبت به 
گذشته متفاوت خواهد بود. در دنیای جدید باید 
با کسب  و کارهای سنتی خداحافظی کنیم. در 
بســیاری از موارد، کسب وکار حذف نمی شوند 
بلکه ســازوکار فروش و عرضــه  ی آن ها تغییر 
خواهد کرد اما تغییرات ممکن اســت به حذف 

برخی از کسب وکارها هم منجر شود.
فضای کســب و کار از بســیاری موارد تاثیر می پذیرد، عواملی همچون کیفیت عرضه، سیستم 
تبلیغات و معرفی محصول، پشتیبانی و خدمات پس از فروش و … اما در حالت کلی، فضای کسب و 
کار جدا از عوامل درونی به عوامل بیرونی هم وابسته است، عواملی که شما در ایجاد و شکل گیری آن 
نقشی نداشتید و به طور مستقیم در رابطه با کسب و کار شما نیستند اما بر فضای کسب و کار شما تاثیر 

مستقیم دارند.
کرونا با ایجاد، شــیوع و گسترش خود بســیاری از کســب و کارهای اطراف ما همچون صنایع 

گردشگری، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و … را تحت تاثیر قرار داده است.
 این روزها درگیر یکی از این عوامل بیرونی تغییر فضای کســب و کار هســتیم. کرونا با شــیوع و 
گسترش خود بسیاری از کســب و کارها و صنایع مختلف مانند گردشگری، صنایع غذایی، صنایع 

بهداشتی را تحت تاثیر قرار داده است. 
فضای کســب و کار آنالین نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نگاه اول به نظر می رسد در شرایط 
خطرناک شیوع بیماری مسری که ارتباط مستقیم با حضور فیزیکی دارد، فضای کسب و کار آنالین 
رشد خواهد داشت. این تحلیلی درست است اما بسیاری از کسب و کارهای آنالین که تحت تاثیر کرونا 

قرار گرفته اند، با مشکالت شدید رو به رو شدند و در برخی از موارد تا مرز نابودی هم پیش رفته اند.
همچنین خواسته یا ناخواسته کرونا و خطرات ناشــی از کرونا در بسیاری از موارد به آنالین شدن 
بسیاری از پروسه های زائد حضوری و حذف بروکراسی های رایج اداری کمک بسزایی کرده است. در 
بسیاری از موارد به دلیل اجبار حضور فیزیکی  ارباب رجوع، سازمان ها و کسب کارهایی که در مقابل 
آنالین شدن مقاومت می کردند به اجبار  به ساز و کار آنالین روی آوردند که این امر باعث باالتر رفتن 

بازدهی کار، رضایت ارباب رجوع و کاهش فساد اداری شده است.
پس از پدید آمدن کرونا، ترس از مبتال شــدن به این ویروس در کشور عزیز ما ایران کمک بسزایی 
در رشد فضای کسب و کار آنالین کرده است، اگر تا قبل از این عده ای از قابلیت های فضای کسب و کار 
آنالین استفاده نمی کردند به دالیلی همچون عدم اطمینان، عادت به فضای کسب و کار کالسیک، 
عدم آشــنایی با فضای آنالین و … ترس از ابتال به این ویروس حجم عظیمی از این دسته کاربران را 
مجبور به استفاده از خدمات آنالین کرد، این امر فرصتی بزرگ و جهشی عظیم در کسب و کار آنالین 

در ایران را ایجاد کرد.
کرونا فرهنگ خریــد را در ایران تغییر داد. فرهنگ اطمینان به فضای آنالین و مشــتری مداری 
آنالین، شاید در ابتدا و از سر ناچاری مردم به سوی خرید آنالین کشیده شدند ولی سهولت و کیفیت 
بهتر خرید آنالین باعث شــده که این امر به سرعت جای فضای خرید سنتی را بگیرد، شما دیگر نیاز 
ندارید برای خریدهای ســاده و دم دســتی خود از خانه خارج شــوید، به راحتی به حجم عظیمی از 

محصوالت متنوع دسترسی دارید و همواره در جریان تخفیفات و فروش های ویژه خواهید بود.

وکارهای  کسب  به  اجمالی  نگاهی 
تحلیل از : محمدعلی محتشمی زادهآنالین در دوران کرونا
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در این بین کســب و کارهایــی که از قبل در 
جلب اعتماد عمومی موفق تر بودند با رشد غیر 
قابل مقایســه ای در این حوزه رو به رو شدند که 
این رشــد یکباره مخاطبان در فروشــگاه های 
معتبر داخلی تا عدم توانایی پاسخ به این حجم از 

مخاطب پیش رفت.
مسلم است که هرچه در کسب و کار آنالین 
زیر ساخت و الجســتیک بهتری داشته باشید 
و توانایی تطبیق خود را با شــرایط جدید فراهم 
کنید، می توانید نیازهای بــه وجود آمده از این 
بحــران را در مخاطبــان خود پیدا کــرده و به 
درستی برای آن راه حل ایجاد کنید، در نتیجه 
کســب و کار آنالین موفق تر بوده و با پیشرفت 
بیشــتری رو به رو خواهد شد. هنگامی که شما 
با گسترش مشتریان خود مواجه می شوید باید 
قابلیت پاســخگویی به حجم تقاضای آن ها را 
نیز داشته باشید، این امر حاصل نمی شود مگر 
با سیســتم تامین کاالی به روز و فعال، سیستم 
انبار و توزیع سریع و گسترده همچون نمونه های 
موفــق داخلی که مشــاهده می فرمایید که در 
حوزه ی دیجیتال شــروع بــه کار کرده اند ولی 
امروزه تا کوچکترین نیازهای مشتریان خود را 
تامین کرده و با استانداردهای جهانی در تامین 
و توزیع کاالهای مربوطه تا رســیدن به دست 

مخاطب فعالیت می کنند.
در همین مورد نیز  فرصت گســترش مخاطبان کسب و کارهای آنالین در نمونه هایی به تهدید و 
چالش تبدیل شده است و با توجه به نبود زیر ساخت مناسب در پاسخگویی به مشتریان . تهیه کاال و 

توزیع مناسب منجر به عدم رضایت مخاطب گردیده است.
اما همه ی این ها در رابطه با کسب و کارهایی بود که در دوران کرونا به دلیل مشکالت از حالت سنتی 
به شیوه ی نوین و آنالین تغییر شکل دادند اما کسب و کارهایی همچون صنایع گردشگری،  صنایع 
حمل و نقل یا در مواردی صنایع غذایی هم در شــیوه ی ســنتی خود با مشکل مواجه شدند و هم در 
شیوه ی نوین و آنالین، چه بسا شرکت هایی با گردش حساب و مشتریان باال که به مرز نابودی کشیده 
شدند یا مجبور به تعدیل نیرو برای حفظ کسب و کار خود شدند که ما در نمونه های مشهور ایرانی نیز 

امثال این اتفاقات را بسیار شاهد بوده ایم.
کسب و کارهای آنالینی که از اوج سودآوری و اعتبار تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش رفتند. شاید 
نتوان  به راحتی راه حلی برای این کسب و کارها برای گذر از شرایطی همچون کرونا پیدا کرد ولی آنچه 
که واضح است نمونه های موفق و دارای اعتبار هستند که می توانند از این دست کسب و کارها و با تکیه 
بر برند و الجســتیک سازمانی خود و همچنین تالش در نوآوری و ایده پردازی از گردنه ی سخت این 

بحران ها عبور کنند.
کرونا فضای کسب و کار آنالین را متحول کرده است. به گونه ای که شاید بتوان کرونا را یک انقالب 
آنالین در فضای کسب و کار ایران دانست، یک جهش و حرکت رو به جلو در رشد جامعه ی مخاطبین، 
حال نوبت صاحبان کســب و کارهای آنالین و بسترسازان آن است تا با توجه به این فرصت به وجود 
آمده در تغییر سلیقه ی مردم در جهت تغییر کسب و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای آنالین 

حرکت کرده و فضای قالب کسب و کار را در ایران تغییر دهند.
نکته قابل ذکر در این باره این اســت که برای عبور از شــرایطی همچون کرونا کسب و کار آنالین 
شــما باید انعطاف پذیر بوده و و قابلیت تغییر و وفق دادن خود را با شرایط جدید داشته باشد. کسب 
و کارهایی که به شکل روتین و با یک مکانیزم حرکت می کنند در شرایط تغییر ناگهانی قابلیت وفق 
دادن خود را با شرایط جدید نخواهند داشت.این امر مستلزم بهره گیری از اتاق فکر دائمی، شناخت 

توانایی های سازمانی و فردی و همچنین بهره گیری ازسیستم های مدیریت نوین است.

این روزها درگیر یکی از این عوامل بیرونی 
تغییر فضای کسب و کار هستیم. کرونا با شیوع 
و گســترش خود بســیاری از کسب و کارها 
و صنایع مختلف مانند گردشــگری، صنایع 
غذایی، صنایع بهداشــتی را تحت تاثیر قرار 

داده است. 
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