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یادداشت

آیا واکسن کرونا به سرعت صنعت گردشگری
 را از بستر خواهد رهانید ؟

خبر خوبی که دنیا را کمی امیدوارتر کرده و برای صنعت گردشگری به سان یک معجزه. 
نهم نوامبر 2020، تاریخی است که شاید تا مدت ها در یادها بماند. به محض آنکه اعالم شد 
که واکسن تولیدی شرکت فایزر و بیونتک در پیشگیری از بیماری کووید 19 موثر است، 
صنعت گردشگری که مدت ها بر لبه پرتگاه بحران رسیده بود، آنقدر هیجان  زده شد که 
بالفاصله نشانه های رونق را از خود نشان داد. سهام شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی باال 
رفت و تورگردانان و آژانس های مسافرتی نیز افزایش جست جوی مقاصد برای رزرو در 
سال 2021 را گزارش کرده اند. به نظر می رسد لحظه موعود صنعت گردشگری فرا رسیده 
و سفر و گردشگری در آینده  ای نزدیک ممکن باشد. تاثیر تولید واکسن کرونا بر صنعت 
گردشگری چندین سناریوی احتمالی دارد که در این دو پرسش آمده است: آیا شرایط 

سفر به پیش از دوران کرونا برمی گردد یا برای همیشه تغییر خواهد کرد؟.
واقغیت آن است که حتی با توزیع واکسن های انگلیسی ، آمریکایی ، چینی و روسی 
و اخیــرا نیز هندی مردم در کوتاه مدت و میان مدت همچنان باید  دســتورالعمل های 
بهداشتی را در سفرهای اوقات فراغت خود رعایت کنند. بنابراین صنعت گردشگری به 

سرعت سفرهای تجاری احیا نمی شود . 
تاثیر واکسن کرونا بر صنعت گردشگری بر کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بر گردشگری 

زیاد است
در کشورهایی که اقتصاد آن ها به گردشگری وابسته است، ویروس کرونا خسارت های 

زیادی بر جا گذاشته است
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با نشــان دادن میزان تاثیر بیماری کووید 19 بر 
جریان جهانی ســفر، پیش بینی کرده اقتصاد گردشگری بین المللی امسال 80 درصد 
کوچک تر شود. این انقباض صنعت گردشــگری به ویژه اثرات قابل توجهی بر بازارهای 
نوظهوری که بخش اعظم تولید ناخالص داخلی خود را از گردشگری می گیرند، گذاشته 
است. به عنوان نمونه، گردشگری 11 درصد از تولید ناخالص داخلی در تایلند، 9 درصد 
در فیلیپین، 8 در مراکش و 7 درصد در تونس را تشــکیل می دهد. برآوردهای دیگر نیز 
می گویند شاید چندین سال طول بکشد که صنعت گردشگری طور کامل بهبود یابد. 
موسسه مک کینزی تخمین می زند که درآمد جهانی گردشگری تا سال 2023 یا 2024 

به سطح 2019 باز نخواهد گشت.
در دسترس بودن واکسن به این معناست که جابجایی و تجارت بیشتر ممکن می شود. 
مقام های سیاسی کشورها و همینطور ناظران نیز امیدوارند بازگشت صنعت گردشگری به 
شرایط عادی سریعتر از پیش بینی ها ممکن شود. برخی در این خوش بینی شان به تجربه 
چین را اشاره می کنند که از زمانی که موفق به کنترل میزان شیوع عفونت شده، ترافیک 
هوایی آن به 90 درصد سطح قبل از همه گیری بازگشته است. اما آیا همه چیز به همین 

سادگی است؟
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 شیوع کرونا فرصتی ایجاد کرد که عالقه مندان 
به ســفر با »در خانه ماندن« و مطالعه، جاذبه های 
کمترشناخته شده تاریخی، طبیعی و هنرهای سنتی 
و صنایع دســتی ایران را بیشــتر بشناسند تا در 
پساکرونا و مهیاشدن شرایط، سفری برنامه محور 
و هدفمند را به مقاصد جدید گردشگری تجربه 

کنند.
 بیش از یک سال است که صنعت گردشگری 
جهان با رکودی بی سابقه مواجه شده است؛ بیشتر 
تاسیســات گردشــگری و دفاتر خدمات سفر 
تعطیل، سیستم های حمل ونقل و خطوط پروازی 
کم رونق، هتل ها و بوم گردی ها خالی از مســافر 
و راهنمایان ســفر بیکار و خانه نشین شده اند؛ 
صنعتی که در ســال ۲۰۱۹ جایگاه ســودآوری 
خود را به رتبه سوم صنایع جهان رسانده و برای 
صدرنشینی باالتر از صنایع نفت و پتروشیمی و 
مخابرات تا ۲۰۲۵ خیز برداشــته بود، اکنون در 
روزهای نخستین سال ۲۰۲۱، با کاهش میانگین 
۷۲درصد ورودی گردشگر، رکودی کم سابقه را 
تجربه می کند و بسیاری از مردم جهان همچنان 
از بیم کرونا یا به دلیل قرنطینه و یا محدودیت های 

دیگر امکان سفر به مناطق دلخواه خود را ندارند.
در ایران نیز حساســیت ها و محدودیت های 
سفر همچنان برقرار است، صنعت گردشگری 
منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است، 
مصوباتی بجز بســته های حمایتــی، معافیتی، 
تشــویقی و محدودکننده و کنترل کننده در چند 
ماه گذشته، تصمیاتی راهبردی در حوزه خرید 
واکسن، برنامه ریزی های واکسیناسیون عمومی 
که مستقیم به لغو محدودیت های گردشگری و 
آغاز ســفر و احیای صنعت گردشگری، مرتبط 

است.
گزارش ها نشان می دهد صنعت گردشگری 
ایران به شدت تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته 
و در دوره هفت ماهه شیوع کرونا، ۱۴هزار میلیارد 

کرونا فرصتی برای حرفه ای شدن در گردشگری

تومان خسارت دیده است و به نظر می رسد تحمل خســارت های بیش از این را ندارد؛ البته با انتشار 
اخباری مبنی بر کشف واکسن و روش درمان کرونا، امیدها برای احیای صنعت گردشگری جهان زنده 
شده است و فعاالن این صنعت اکنون به دنبال تدوین برنامه های سفر در دوران عبور از بحران و پساکرونا 

هستند و گردشگران با این مساله مواجه اند که در پساکرونا به کجا و چگونه سفر کنند؟
با همه تغییراتی که در ابعاد مختلف زندگی جوامع بوجود آمده است به احتمال زیاد تاثیرات اقتصادی، 
اجتماعی و روانی کرونا، ذائقه سفر گردشگران هم دچار تغییرات عمده خواهد شد و مسافران، مقاصد 
کوتاه تر، کم هزینه تر، با همسفران کمتر را انتخاب می کنند، با وسایل نقلیه شخصی عازم سفر می شوند 
و به دالیل بهداشتی، ازغذاهای ساده تر که خودشان مستقیم در تهیه و پخت آن مشارکت دارند، استفاده 

می کنند.

در پساکرونا با گردشگرانی هوشمند و برنامه محور مواجه می شویم
بی تردید در پساکرونا ســفرها هدفمند و بر مبنای مطالعه و تحقیق اولیه و مشورت با راهنمایان با 
تجربه انجام می شــود، اتفاقی که قبال کمتر سراغ داشتیم و اکنون کرونا نگاهی موشکافانه و محتاطانه 
به گردشــگران داده است و عالقه مندان به سفر در پساکرونا عالوه بر جاذبه گردشگری برای انتخاب 
مقصد سفر، درباره مسائلی مانند میزان شیوع کرونا در دوران همه گیری، ماندگاری ویروس، وضعیت 
و تاسیسات بهداشــتی درمانی و آخرین آمار ابتال و حتی نوسان نمودارهای اوج بیماری در دوره های 
مختلف همه گیری، تحقیق و جست وجو کرده و سپس اقدام به برنامه ریزی و سفر به آن مناطق می کنند، 
که نشان می دهد گردشگری در پساکرونا با متقاضیانی هوشمند، حساس و برنامه محور مواجه خواهد 

شد.
مفهوم ایمنی و امنیت در سفر در پساکرونا، تعریفی دقیق تر و عمیق تر از قوانین راهنمایی و رانندگی 
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در جاده ها، رعایت احتیاط و ایمنی در ســواحل 
رودخانه ها و دریاها، اصول و ضوابط اســکان 
در جنگل و کوهســتان خواهد داشــت، سفر 
در کرونا مدلی مفهومی از رعایت کنترل شــده 
و امــن و ایمن دســتورالعمل های بهداشــتی 
اســت؛ مســافران به مقاصدی خلوت تر مانند 
روستاهای شگفت انگیز، طبیعت بکر و اقامت در 

بومگردی ها رو می آورند.
گردشگران یا ســفرهای کوتاه مدت نزدیک 
به محل ســکونت خود و حضور در طبیعت را 
انتخاب می کنند و اگر هم قصد سفر چند روزه 
داشته باشند، ســفر به روســتا و تجربه سبک 
زندگی روستایی را برنامه ریزی می کنند، چرا که 
احســاس می کند بهداشت و سالمت در محیط 
روستایی نسبت به شــهرهای شلوغ و صنعتی 
بیشتر تضمین شــده است، چه بسا این تصور از 
پاکی طبیعت و سالمت محیط پیش از کرونا هم 
در میان گردشگران رواج داشت، لذا گردشگری 
روستایی و طبیعت گردی با متقاضیان بیشتری 
روبه رو می شــود و آمار آن در پساکرونا اوج می 

گیرد.

در سفر حرفه ای هستیم یا آماتور؟
باید توجه داشت سفر به یک منطقه روستایی 
صرفــا وقت گذرانی تعطیالت نیســت، بلکه 
آشنایی با هنر زندگی مردمانی است که با سبک 
و شیوه امرار معاش خود، ایران را به موزه بزرگی 
از هنرهای سنتی و صنایع دستی تبدیل کرده اند. 
گردشگر در هنگام ســفر به روستا و شهرهای 
کوچک با جاذبه هایی روبه رو خواهد شــد که 
تاکنون تجربه نکرده است. مســافری که برای 
نخستین بار سفر به روستا را انتخاب می کند در 
ابتدای امر با زندگی ســاده روستایی، سکوت و 
آرامشی دور از هیاهوی زندگی شهری، سادگی 
در روابط اجتماعی، مشــاغل روستایی از جمله 
کشاورزی، دامداری آشنا می شود، اما در نهایت 
متوجه می شــود آثار و محصوالتی که با ذوق و 
سلیقه زنان و مردان روستایی آفریده شده است، 
ایران را به کارگاهی بزرگ اما ناشناخته از هنرهای 
سنتی تبدیل کرده و موزه ای فاخر به وسعت یک 
سرزمین را پیش روی گردشگران قرار داده است.

وقتی یک گردشگر حرفه ای، روستایی را که 
به آیین فرهنگی تاریخی و یا صنایع دستی و هنر 
سنتی خاص مشهور است، انتخاب می کند، قطعا 
پس از سفر مجموعه ای از خاطره ها،آموخته ها و 
سوغاتی ها را از آن منطقه، با خود برای همیشه به 
همراه می آورد، که با رفتار گردشگر غیرحرفه ای، 

کامال متفاوت است؛ گردشــگر آماتوری که همواره مقصدی تکراری را برای سفر انتخاب می کند، 
داستانی متفاوت دارد، او بدون برنامه سفر می کند، ساده ترین وسیله نقلیه و معموال گران ترین را انتخاب، 

محل اسکان را ترجیحا از خانواده و نزدیکان خود تامین می کند و یا هتل همیشگی را برمی گزیند.

گردشگر غیرحرفه ای تمایلی هم به کشف تجربه های جدید حتی از مقصد تکراری خود نخواهد 
داشت و حضور و مشورت با یک راهنمای گردشگری را ضروری نمی داند و معموال وقتی به چالش 
برخورد می کند، تحقیق و مطالعه و جســت وجوی های اینترنتی خود را آغاز می کند، در صورتی که 
حرفه ای ها اطالعات نسبی از مقصد سفر و جاذبه های فرهنگی و تاریخی و حتی آیین ها و هنرهای بومی 

و سنتی مردم منطقه را پیش از سفر مطالعه کرده و سفر را برای کسب تجربه ملموس انجام می دهند.

اگر چه در پساکرونا رعایت دستورالعمل های بهداشــتی، امری رایج و ماسک زدن و حفظ فاصله 
اجتماعی به عنوان یک سنت و فرهنگ عمومی یک ضرورت اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد ماند، اما 
الزاما مالکی بر حرفه ای یا آماتور بودن گردشگر نخواهد بود؛ یک گردشگر حرفه ای قطعا فراتر از این 
موارد، ضوابط و استانداردهای بهداشتی، ایمنی در وسایل نقلیه عمومی مانند فاصله صندلی مسافران 
و سیستم های تهویه، تاسیسات بهداشتی در محل های اقامت و رستوران های پذیرایی مدرن و سنتی، 
مجوزهای پزشــکی و بهداشتی کارکنان تاسیسات گردشگری را حتی پیش از سفر، و با دقت تحقیق 
و کنترل می کند. به نظر می رسد آموزش مهمترین گام و کرونا بهترین فرصت در حرفه ای شدن برای 

گردشگری در پساکرونا است.

ضرورت اقدام ملی برای بازگرداندن راهنمایان سفر به صدر صنعت گردشگری
آنچه در گردشــگری در پســاکرونا اهمیت بیشــتری به خود می گیرد، کمک به احیای مشاغل و 
کسب وکارهای صنعت گردشگری اســت، هتل ها و رستوران هایی که تعطیل بوده اند، صنایع دستی 
و محصوالت هنرهای ســنتی که در کارگاه های تولیدی روستایی انبار شده اند، موزه هایی که کاهش 
درآمدی ۸۰ درصدی را ثبت کردند و راهنمایان گردشگری که یک سال درآمدی نداشتند و بر اساس 
گزارش ها دچار بحران  و آسیب های شدید اقتصادی، اجتماعی و حتی خانوادگی شده اند، بخش تاریک 

میراث کرونا است.
به نظر می رسد در راهکاری منطقی و اصولی و برای جبران آسیب و خسارت مشاغل گردشگری، 
ضرورت دارد گردشگران، چه حرفه ای و چه آماتور، چه در سفرهای انفرادی و چه گروهی، به عنوان 
یک مسئولیت اجتماعی و رسالت اخالقی، حضور یک راهنمای متخصص و حرفه ای را به عنوان بخشی 

ضروری و پر اهمیت، در برنامه سفر خود بگنجانند.
انتخاب الزامی یک راهنمای گردشگری برای سفر، اقدام و مشارکتی ملی برای کمک و شتاب بخشی 
به بازگشــت سریع این گروه به چرخه اقتصادی صنعت گردشگری است، چرا که این متخصصان به 
راحتی می توانند بهترین و کامل ترین اطالعات را به ســادگی در اختیار گردشگران بگذارند؛ از طرفی 
گردشــگر در پایان سفر عالوه بر مشــارکت در یک اقدام ملی برای نجات یک صنعت، از سفر خود 
تجربه ای متفاوت و پربار خواهد داشت و البته با جذابیت های منحصر بفرد و پنهان مقصد سفر خود اعم 
از تاریخی، باستانی و چشم اندازهای طبیعی تا آشنایی با صنایع دستی و هنرهای سنتی فاخر و آیین ها و 

نحوه زندگی مردم یک منطقه، بیشتر آشنا می شود.
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رئیس سازمان جهانی گردشگری

رئیس ســازمان جهانی گردشــگری )UNWTO( از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد طی 
یادداشتی ابراز اطمینان کرد که صنعت گردشگری جهان در سال 2021 حیاتی دوباره خواهد یافت.

سال 2020 که سالی کابوس وار برای صنعت گردشــگری بود واپسین روزهای خود را می گذارند و 
فعاالن صنعت گردشگری امیدوارند که با توجه به تحوالت اخیر، سال 2021 سال کامالً متفاوتی برای 

آنها باشد.
زوراب پولولیکاشویلی، رئیس سازمان جهانی گردشــگری، چشم انداز بسیار روشنی برای صنعت 
گردشگری جهان متصور است و می گوید این صنعت در سال 2021 به مسیر رونق و شکوفایی بازخواهد 
گشت. رئیس گرجستانی سازمان تجارت جهانی در واپســین روزهای سال 2020 طی یادداشتی که 
در پایگاه اینترنتی این نهاد بین المللی نیز منتشر شــده، به بررسی کلی آنچه در سال اخیر در صنعت 

گردشگری اتفاق افتاد و آنچه در سال جدید از این صنعت انتظار می رود، پرداخته است:
ما تقریباً به پایان چالش برانگیزترین ســال تاریخ صنعت گردشگری رســیده ایم؛ سالی که در آن 

همه گیری ویروس کرونا تقریباً یک شبه کل گردشگری جهانی را به رکود کشاند.
میلیون ها نفر فرصت کاوش نقاط مختلف جهان و تعامل با فرهنگ ها و سنت های گوناگون را از دست دادند و 
جهان فرصت بهره گیری از صنعت گردشگری برای خلق شغل های جدید، حمایت از کسب وکارها، کلید زدن 

روند توسعه و حفظ بسیاری از چیزهایی که ما خانه هایمان را برای دیدنشان ترک می کنیم را از دست داد.
اما علی رغم چنین رکود شدیدی، صنعت گردشگری امسال را متحدتر و مصمم تر از همیشه به پایان 
می رساند. کمیته بحران گردشگری جهانی UNWTO که در ماه مارس یعنی مدت کوتاهی پس از اعالم 

همه گیری جهانی ویروس کرونا راه اندازی شد، اخیراً آخرین نشست خود در سال 2020 را برگزار کرد.
این کمیته بین بخشی تالش های بین المللی ]برای مقابله با اثرات بحران کرونا بر صنعت گردشگری[ را 
هماهنگ می کند و نقش حیاتی خود را در هدایت واکنش های ما به کووید-19 و اطالع رسانی اقدام ها و 

ابزارهای الزم برای کاهش اثرات این بحران بر شغل ها و کسب وکارها اثبات کرده است.
علی رغم تحوالت اخیر و جاری مرتبطا با همه گیری ویروس کرونا، این کمیته برای شتاب بخشیدن به 
آغاز دوباره گردشگری جهانی کامالً مصمم است. پروتکل های بهداشتی هماهنگ، یکسان و مستحکم 
برای بازگرداندن اعتماد به سفرهای بین المللی و به حرکت در آوردن دوباره چرخ صنعت گردشگری، 
ضروری هستند. ســازمان گردشگری جهانی )UNWTO( نیروی محرکی که در سال 2020 به دست 

آورد را حفظ و به سال جدید منتقل می کند.
طی ماه های اخیر، ما کاری کرده ایم که رهبران سیاسی و تجاری جهان به ما گوش فرا داده و گردشگری 
را بخشی از برنامه های خود قرار دهند. ما تأکید کرده ایم که گردشگری تقریباً به همه بخش های جامعه ما 
ربط دارد و برای تقویت این دیدگاه، از طریق همکاری های خود با سی ان ان و دیدارهای مستقیم مقامات 
بلندپایه سازمان از کشورهای عضو از جمله پرتغال، تونس، نامیبیا، برزیل، اروگوئه، مصر، ایتالیا، فرانسه، 

بلژیک و عربستان سعودی تالش کرده ایم.
این رویکرد مبتنی بر تشریک مســاعی کمک کرده است که صنعت گردشگری حمایت های مالی 
و سیاسی بی سابقه ای را دریافت کند و عموم مردم آن را به رسمیت بشناسند. کمیسیون اروپا ]بازوی 
اجرایی اتحادیه اروپا[ با حمایت های اقتصادی بی سابقه خود از صنعت گردشگری در این دوره حساس و 

حیاتی، در تبدیل کردن کلمات دلگرم کننده به اقدامات قوی پیشتاز بوده است.
ما در دیدارهای حضوری با سران کشورهای آمریکایی ]قاره آمریکا[، آفریقایی و اروپایی و همچنین 
طی دیداری که در اینجا با »مارگاریتیس شیناس« معاون کمیسیون اروپا به منظور گفتگو در خصوص 
نتایج نشست کمیته بحران گردشگری جهانی داشتیم، خواستار این شدیم که دولت ها تالش بیشتری 
]برای رفع بحران در صنعت گردشــگری[ از خود نشان دهند. عالوه بر این، ثابت کردن اینکه سفرهای 
بین المللی ایمن نه تنها امکان پذیر است بلکه منافع اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت 

که تنها از صنعت گردشگری برمی آید، امری ضروری است.
بدون شک اخبار واکسن کووید-19 به ما دلیلی برای خوش بینی محتاطانه می دهد. با این حال، آغاز 

به کار دوباره گردشــگری جهانی –   و میلیون ها 
فردی که به آن وابســته اند- نباید معطل تحقق 

واکسیناسیون عمومی بماند.
زمان آن رسیده است که در مقررات قرنطینه 
برای گردشــگران بازنگری شــود و راهکارها و 
نوآوری های جدید برای آزمایش بعمل آوردن از 
مسافران قبل و بعد از سفرهایشان مورد استفاده 
قرار گیرد. در کنار این ها، باید به محض اینکه امکان 
انجام ایمن چنین کاری فراهم شود، محدودیت ها 
بر سفر به نحوی مسئوالنه و هماهنگ کاهش یابد 

یا حتی لغو شود.
گام های مهمی که در مسیر تضمین هماهنگی 
بهتر و پرهیز از راکد ماندن برداشــته شده است، 
پیش درآمدی برای آمادگی ورود به سال جدید 
هســتند. 2021 می تواند یک سال حیاتی برای 
آغاز دوباره گردشگری باشد؛ اما به شرطی که ما 

حرکت در این مسیر را ادامه دهیم.
عوامل بنیادی برای سال 2021 به یک نقطه 
عطف تبدیل شــود، وجود دارد. اکنون زمان آن 
است که ما بخش خودمان ]بخش گردشگری[ را 
به سمت پایداری و فراگیری بیشتر هدایت کرده 
و ظرفیت های عظیم آن برای ایجاد توسعه پایدار 
و تغییر برای همه را محقق کنیــم. ما نباید این 

فرصت را هدر بدهیم.
همچنان که ما در حال ارزیابی گام های اخیر 
برای تصمیم گیری درباره آینده هســتیم، من از 
شهر مادرید )مقر ســازمان جهانی گردشگری( 
برای شما آرزوی موفقیت می کنم. هرجا و به هر 
نحوی که ســال جدید را جشن می گیرید، من 
امیدوارم که ســالم باشــید و روزهای خوشی را 

سپری کنید.

سال 2021 سال حیات دوباره صنعت گردشگری است
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در عصر حاضر، صنعت گردشگری به عنوان 
تمام  در  اقتصاد  اساسی  های  پایه  از  یکی 
ایران شناخته  از جمله  کشورهای جهان و 
شده است. در این مطلب مشکالتی که این 
صنعت در ایران با آن مواجهه بوده را مرور 
می کنیم و صحبت های وزیر میراث فرهنگی، 
مورد  این  در  را  مونسان،  اصغر  علی  دکتر 

می شنویم.
که  آنجاست  تا  موضوع  این  اهمیت 
از  رهایی  راستای  در  کشورها  از  بسیاری 
ارتقای  و  این صنعت  به  اقتصاد تک پایه ای 
از  برخی  میان  این  در  آورده اند.  روی  آن 
به لحاظ موقعیت های  ایران  کشورها مانند 
مکانی از مزیت های فراوانی برای گسترش 
اما  هستند؛  برخوردار  گردشگری  صنعت 
علیرغم پتانسیل های فراوان کشورمان از نظر 
جاذبه های جهانگردی و تنوع زیستی، ایران 
تا کنون در جذب گردشگر از جایگاه مناسبی 

برخوردار نبوده است.
به  توجه  با  که  درحالیست  این 
با  کوشند  می  دولت ها  موضوع،  اهمیت 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های مناسب، از 
حداکثر پتانسیل های خود در راستای جذب 
اقدام  این  بهره مند شوند. چراکه،  گردشگر 
عالوه بر کسب درآمد و بهبود چرخه اقتصادی 
کشورها، به معرفی آداب و رسوم و گسترش 
فرهنگ کشورها به دیگران نیز تاثیر بسزایی 

دارد.
آنجاکه  از  مقوله،  این  اهمیت  به  باتوجه 
ایران پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری در 

حوزه جذب گردشگر دارد، چند وقتی است مسووالن و دست اندرکاران مربوطه در راستای 
برنامه ریزی خاص، بومی  سازی و توسعه  این صنعت فعالیت هایی را در دستور کار خود قرار 

داده اند که البته موفقیت ها و نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.
یکی از این اقدامات، تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که 
بنابرنظر متخصصان و کارشناسان حوزه اقدام درستی بوده و تاثیرات مثبتی هم برای صنعت 

گردشگری کشور به همراه آورده است.
اما متاسفانه به محض اینکه این صنعت جانی تازه گرفت، جهان و در پی آن ایران دچار شرایط 
خاص و منحصربفردی شد که توسعه صنعت گردشگری را نه تنها در ایران که در سراسر کره 

زمین با مشکالت عدیده ای مواجه ساخت.

صنعت جوان گردشگری در بستر بیماری
زخم  هایی که در چند ماه اخیر بر تن صنعت جوان گردشگری کشورمان خورد به سادگی و 
در کوتاه مدت درمان نخواهد شد. تالش هایی که در چند سال اخیر برای تصویرسازی مناسب از 
کشورمان از سوی مردم، جامعه گردشگران و مسووالن و دست اندرکاران دولتی انجام گرفته بود، 

ظرف مدت کوتاهی در پی وقوع اتفاقات پی درپی نقش بر آب شد.
البته مسلم است که دیر یا زود این ویروس موذی از سراسر جهان رخت برمی بندد و دوباره 
مرزها گشوده شده و تعامالت بین المللی آغاز می شود؛ شرکت های هواپیمایی، هتل ها و… 
فعالیت خود را از سر گرفته و مردم مجددا اقدام به سفر و گردشگری خواهندکرد. اما سوالی 
که در اینجا پیش می آید این است که دولت و در راس آن وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی برای دمیدن روحی دوباره بر پیکر بی جان صنعت گردشگری کشور چه تمهیداتی 

اندیشیده است؟

آسیب های وارد شده به صنعت گردشگری را به حداقل می رسانیم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این سوال، با بیان اینکه قطعا 
اتفاقات اخیر و در راس آن شیوع ویروس کرونا به صنعت گردشگری همه کشورها و از جمله 
ایران آسیب های زیادی وارد کرده، گفت: با وجود مشکالت و ناکامی ها در تالشیم آسیب های 

واردشده به این صنعت را به حداقل برسانیم.
دکتر علی اصغر مونسان اظهار کرد: باتوجه به اینکه به دلیل گسترش و شیوع ویروس کرونا 
در کشور برنامه ها و سفرهای نوروزی لغو شد، در همان ابتدا دستورالعمل و پروتکل هایی را برای 
واحدهای اقامتی سراسر کشور صادر کردیم و موضوع رعایت مسائل بهداشتی در تمام محیط ها 

صنعت گردشگری ایران چگونه بار دیگر جان خواهد گرفت؟

سهم دیجیتال در بحران کووید-1۹ افزایش یافت
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به   را  وزارتخانه  این  نظارت  تحت  اماکن  و 
صورت جدی در دستور کار تمامی فعاالن این 

حوزه قرار دادیم.

***                                
این بحران اجتناب ناپذیر بوده اما، به تمامی 
مشاغل و فعاالن صنعت گردشگری که از این 
صنعت کسب درآمد می کنند، اطمینان می دهم 
یافتن راهکارهای  با  تا  که در صدد هستیم 

مناسب این ضررها را به حداقل برسانیم
***                                 

ضدعفونی مکان های گردشگری
وی در ادامه صحبت هایش ضمن تشکر 
به  لغو سفرهایشان  برای  از همکاری مردم 
دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: این عزیزان 
رزرو  کرونا  مهار  از  بعد  که  باشند  مطمئن 
بلیت، تور و یا اقامت آن ها با همان قیمت های 
سابق انجام خواهد گرفت و هیچ گونه افزایش 
قیمتی در بازه زمانی موردنظر در کار نخواهد 

بود.
وی با بیان اینکه در پی اقدامات مطلوب 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
کشور  گردشگری  صنعت  در  صنایع دستی 
اینگونه برآورد شده بود که در سال جاری10 
میلیون گردشگر جذب کنیم، تصریح کرد: 
اما اتفاقات اخیر و در راس آنها شیوع ویروس 
محقق  برنامه ریزی ها  این  شد  باعث  کرونا 

نشود.

فرصت سفر برای عموم مردم بعد از مهار کرونا

مونسان با بیان اینکه خوشبختانه آمارها حکایت از آن دارند که سفرها نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، گفت: این نشان دهنده این موضوع است که 
مردم توصیه  ها را رعایت کرده اند. با اطمینان می گویم قطعا بعد از مهار کرونا بستر بسیار خوبی 
برای سفر و گردشگری برای همه هم وطنان فراهم خواهدشد و یک فرصت خوب برای رونق 

مجدد صنعت گردشگری در کشور به وجود خواهدآمد.
وی تاکید کرد: واضح است که هرساله کشورمان در تعطیالت نوروز پذیرای تعداد زیادی 
گردشگر داخلی و خارجی بود. این در حالیست که امسال با توجه به شیوع کرونا نه تنها سفرهای 
خارجی بلکه حتی سفرهای داخلی هم لغو شد و بسیاری از مشاغل پیک کاری خود را از دست 

داده و متضرر شدند.
مونسان اظهار کرد: در هرحال، این بحران اجتناب ناپذیر بوده اما، به تمامی مشاغل و فعاالن 
صنعت گردشگری که از این صنعت کسب درآمد می کنند، اطمینان می دهم که در صدد 

هستیم تا با یافتن راهکارهای مناسب این ضررها را به حداقل برسانیم.
براساس این گزارش، نمی توان این موضوع را انکار کرد که شیوع و گسترش ویروس کرونا، 
ماجرای حادثه هواپیمای اوکراینی و بسیاری از موضوعات اخیر دیگر، اثرات نامطلوبی بر صنعت 
گردشگری کشور باقی گذاشته است؛ اما آنچه مسلم است این است که این بار هم از بحران عبور 
خواهیم کرد. قطعا با مرور زمان این موضوعات هم مرتفع شده و صنعت گردشگری ایران بار 

دیگر جان خواهد گرفت.



ویروس هــا همواره جزئــی از زندگی 
بشــر بوده  اند و هرازگاهی با نا  می جدید 
پا به زندگی انســان ها گذاشته و آنها را با 
چالش ها و دغدغه هــا ی جدیدی مواجه 

کرده  اند.
این بار هم ویروس جدیدی از خانواده 
کرونا پا به زندگی انســان ها  گذاشته و 
موجب شده ســازمان بهداشت جهانی 
وضعیت هشــدار بین المللی را در رابطه 
با این ویروس اعالم کنــد. به گونه ای که 
امروزه، کروناویروس بــه یک بحث داغ 

جهانی تبدیل شده است.

کرونا و درگیری جهانی
کرونا، ویروسی است که از یک شهر بزرگ در 
مرکز چین آغاز شد و به طور شگفت انگیزی  اکثر 
کشورهای جهان را درگیر خود کرد. متاسفانه 
کشــور ما نیز از این امر مســتثنی نبــوده و در 
حالی که چیزی به عید نوروز باقی نمانده، در ایران 
جوالن   می دهد و همه شهرهای کشور را درگیر 
خود کرده است. هراس از شیوع اجتناب ناپذیر 
این ویروس تا آنجــا ادامه پیدا کرده که تا کنون 
بسیاری از موسسات و مراکز آموزشی، مکان ها ی 
فرهنگی و سازمان ها ی دولتی و خصوصی را به 

تعطیلی کشانده است.
البته این شــرایط تنها مختص ایران نبوده و 
شیوع گســترده این ویروس که از ویژگی ها ی 
منحصربه فرد آن نیز هســت، همه کشورهای 
جهان را به حالــت آماده باش درآورده و صنعت 
گردشگری اکثر کشــورهای جهان را با چالش 
جدی مواجه کرده اســت. ورود این ویروس به 
ایران نیز با پایان سال مقارن شده و اثرات منفی 
را بــا خود به همراه آورده که قطعا شــامل حال 

صنعت گردشگری نیز شده است.

حال بد صنعت گردشگری
البته از شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع کرونا که بگذریم، به طور کلی صنعت گردشگری ایران 
در نیمه دوم سال 98 بنا به دالیل زیادی روزهای بدی را سپری کرده و اینک شیوع این بیماری مسری، 

مزید بر علت شده است.
ضمن اینکه، آنچه دست  اندرکاران صنعت گردشگری در سرتاسر جهان را با نگرانی مواجه   می کند 
اظهارات مرکز اطالع رســانی اقتصادی هوشمند است که خاطر نشان می کند شیوع کرونا ویروس و 
نگرانی های ناشــی از آن، در آینده نزدیک پایان نمی یابد و این موضوع باعث خواهد شد، بسیاری از 

گردشگران سفر خود را برای مدت نامعلو  می  به تاخیر بیندازند.

آینده صنعت گردشگری ایران
صنعت گردشگری ایران در حالی با ایجاد وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی جان 

تازه ای گرفت که به صورت مداوم در معرض تبلیغات منفی رسانه های خارجی قرار داشت.
به گونه ای که علیرغم اینکه ایران مقصدی ارزان اســت، اما تبلیغات منفی علیه کشور باعث شد تا 

مسافرانی که ایران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب   می کنند، احساس امنیت نداشته باشند.
به تدریج با برنامه ریزی های مناســب توســط وزارت جوان میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی اوضاع این صنعت در کشور ما وضعیت بهتری پیدا کرد. این روند رو به رشد ادامه داشت تا اینکه 
در نیمه دوم سال 98 اتفاقاتی به صورت پی در پی رخ داد و این صنعت را با چالشی جدی مواجه کرده و 

مهر تایید به عدم وجود امنیت در ایران زد.
حوادث اخیر برای کشــوری که به لحاظ سیاست خارجی در شرایط بحرانی قرار دارد، مانند بمب 
ساعتی بود که مسووالن و دست  اندرکاران مربوطه توانستند با   اندیشیدن تمهیداتی تا حدودی آن را 

مهار کنند.
اما گویا شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران صنعت گردشگری کشورمان را ضربه فنی کرد. البته 
این نگرانی ها  تنها مربوط به کشــور ما نبوده و در ســطح جهانی پیرامون شیوع و ابتالی افراد به این 

ویروس وجود دارد.

سفرهای نوروزی و دغدغه کروناویروس
با توجه به پیش رو بودن تعطیالت سال نو و از آنجاکه سفرهای نوروزی همواره یکی از تفریحات مورد 
عالقه ایرانیان است. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است سفر کردن به دلیل قرار گرفتن افراد در 
شرایط آب و هوایی منطقه مبدا و قرار گرفتن در محیط های گوناگون مسافران را بیشتر مورد تهاجم 
ویروس ها قرار دهد. اما نکته ای که در این میان امید را در دل هایمان زنده نگه   می دارد این است که  با 

رعایت نکات بهداشتی اولیه به راحتی   می توان از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد.
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کرونا چه تاثیری روی گردشگری می گذارد 
 توریست ها و شهرهای توریستی چه کنند؟



پیشگیری از کرونا
گرچه همه مســووالن و دســت  اندرکاران 
مربوطــه بارها و بارها اعــالم کرده  اند که حتی 
المقدور از انجام سفرهای غیر ضروری اجتناب 
کرده و برای ســالمتی خود و دیگران ســعی 
کنید در منزل بمانید. اما اگر سفر کردن برایتان 
موضوعی اجتناب ناپذیر اســت، بهتر اســت با 
داشتن اطالعات کافی از این ویروس و فراگیری 
راه های پیشگیری از ابتال به آن تا جای ممکن از 

سالمتی خود و عزیزانتان محافظت کنید.
کنترل این ویروس به دلیل پنهان بودن مدت 
ابتالی فرد به آن، به ســختی امکان پذیر است 
و همین موضوع نکته ای اســت که نگرانی ها ی 
زیادی را پیرامــون آن ایجاد کرده اســت. زیرا 
احتمال دارد بسیاری از مسافران که به شهرهای 
مختلف ســفر   می کنند بدون آنکه خودشــان 
بدانند ناقل این بیماری باشند. بنابراین، رعایت 
نکات بهداشتی هم بر مسافران و هم بر کسانی 
که ساکن شــهرهای توریستی هستند بیش از 

پیش الزم و ضروری به نظر   می رسد.
مسافران چگونه سفری ایمن داشته باشند؟

برای در امان ماندن از کروناویروس و ســایر 
ویروس ها ی مشــابه، بهتر است مسافران قبل 
از آغاز سفر، وسیله ها یی مانند ماسک، اسپری 
الکل، ژل شست و شــو، دستمال کاغذی و تب 

سنج را در چمدان خود جای دهند.
عــالوه بر این، اگر قصد دارید حتما به ســفر 
نوروزی بروید و شــهر خاصی به عنوان مبدا مد 
نظرتان نیست، به شما توصیه   می کنیم مناطقی 
که آب و هــوای گرمتری دارند را برای گذراندن 

تعطیالت خود انتخاب کنید.
نکات بهداشــتی برای جلوگیــری از ابتال به 
کروناویروس درست مانند سرماخوردگی است. 
ضمن اینکه در مقابله با این ویروس سیســتم 
ایمنی بدن نقش به سزایی دارد، پس تا   می توانید 

در تقویت سیستم ایمنی بدنتان بکوشید.
هنگام رسیدن به شــهر مبدا نیز سعی کنید 
محل اقامت خود را در مناطق دور از مرکز شهر 
انتخاب کــرده و برای رفت و آمــد از خودروی 
شخصی و ماشین ها ی دربستی به جای وسایل 

نقلیه عمو  می استفاده کنید.
عالوه بر همه اینها فراموش نکنید که در طول 
سفر دست ندادن، رو بوســی نکردن و شستن 
مکرر دســت ها قطعا شــما را از ابتال به بیماری 

کرونا مصون نگه   می دارد.

ساکنان شهرهای توریســتی چه وظیفه ای 
دارند؟

در کنار این توصیه ها  ســاکنان شــهرهای 

توریستی نیز باید تما  می  اصول اولیه بهداشتی را رعایت کنند و اگر در مسافران و افراد غریبه عالئمی 
 مانند سرفه و عطسه مکرر مشاهده کردند، به صورت جدی از آنها دوری کنند.

افراد ســاکن شهرهای توریستی حتما در خارج از خانه از ماسک و دستمال استفاده کرده و پس از 
استفاده، آنها را رها نکنند و به سطل زباله درب دار بیندازند. ضمن اینکه در حین ارائه خدمت و سرویس 
دهی به مسافران نوروزی در هر شغلی که هســتند به صورت مکرر دست ها ی خود را با آب و صابون 

شستشو دهند و اگر امکان این کار را نداشتند از ژل ها ی بهداشتی استفاده کنند.
عالوه بر اینها، بر همه واجب است همواره یک و نیم متر فاصله خود را از افراد مشکوک به ابتال به کرونا 

و افراد غریبه حفظ کرده و تا جایی که امکان دارد از تماس با آنها پرهیز کنند.

تبدیل تهدید به فرصت
از آنجاکه، بسیاری از کشورهای خارجی مرزهای خود را به روی ایرانیان بسته  اند، قطعا نوروز امسال 
سفر به خارج از کشور به پایین ترین حد خود خواهد رسید؛ از سوی دیگر، با توجه به اینکه سفرهای 
نوروزی جزء الینفک زندگی برخی از افراد است، بر مسووالن و دست  اندرکاران صنعت گردشگری الزم 
است با   اندیشیدن تمهیدات الزم و با برنامه ریزی صحیح، در راستای مقابله با این ویروس و مدیریت 

سفرهای نوروزی در چنین شرایطی بکوشند.
در چنین شــرایطی، استان  های کشور نیز فرصتی برای جذب گردشــگر پیدا خواهند کرد که با 
هوشمندی   می توانند از آن بهره مند شوند تا اینگونه چرخه اقتصادی کشور همچنان در حرکت بماند 

و از رونق نیفتد.
علیرغم تما  می  مباحثی که در این گزارش به آنها اشــاره شد، حال که شرایط کشور بحرانی است، 
انتظار   می رود کســانی که اجباری برای سفر رفتن ندارند، طبق خط  مشــی و سیاست های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسافرت خود را به تاریخی دیگر که شرایط بهتر   می شود، موکول 
کنند. اگر هم مجبور به مسافرت هســتند توجه داشته باشند که   می توانند به راحتی با رعایت موارد 

بهداشتی سفر کرده و خاطره ای خوش برای خود و عزیزانشان به یادگار بگذارند.
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گویا شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران صنعت گردشگری کشورمان را ضربه فنی 
کرد. البته این نگرانی ها  تنها مربوط به کشور ما نبوده و در سطح جهانی پیرامون شیوع و 

ابتالی افراد به این ویروس وجود دارد

 شیوع کرونا ویروس و نگرانی های ناشی از آن، در آینده نزدیک پایان نمی یابد و این 
موضوع باعث خواهد شد، بسیاری از گردشگران سفر خود را برای مدت نامعلو  می  به 

تاخیر بیندازند
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پورکائد،  مجید  و  عبدالملکی  علی اکبر 
گردشگری  کمیسیون  نایب رئیس  و  رئیس 
با  گفت وگو  در  وابسته  کسب وکارهای  و 
پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح مهم  ترین 
برای  دولت  که  می پردازند  راهکارهایی 
حمایت از صنعت و فعاالن گردشگری باید 

به کار گیرد.
پورکائد،  مجید  و  عبدالملکی  علی اکبر 
گردشگری  کمیسیون  نایب رئیس  و  رئیس 
با  گفت وگو  در  وابسته  کسب وکارهای  و 
پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح مهم  ترین 
برای  دولت  که  می پردازند  راهکارهایی 
حمایت از صنعت و فعاالن گردشگری باید 

به کار گیرد.
صنعت گردشگری با وقوع کرونا بیشترین 
آسیب را دید. این در حالی است که حدود 10 
درصد درآمد ناخالص اقتصاد جهان از صنعت 
گردشگری است و رتبه 5 را در بین صنایع 
مهم دارد در سال 2018 این صنعت با درآمده 
8.8 تریلیون دالر به اقتصاد جهان کمک کرد 
و حدود 320 میلیون شغل در جهان  به حوزه 

گردشگری و سفر مرتبط است.
بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری 
و سفر 50 میلیون شغل مربوط به صنعت 
گردشگری در سراسر جهان به دلیل کرونا از 

بین خواهد رفت.
گردشگری  جهانی  سازمان  اعالم  طبق 
آغاز  با  ژانویه که هم زمان  ماه  )WTO(، در 
رشد  جهان  گردشگری  بود،  کرونا  بحران 
منفی یک درصد را در مقایسه با سال گذشته 

آن به ثبت رساند اما به تدریج سایه کرونا بر گردشگری جهان سنگین تر شده و در ماه فوریه و 
مارس این سیر نزولی به منفی 16 و منفی 65 درصد می رسد و در ماه های آوریل و می نیز رکورد 
رشد منفی 97 درصدی ثبت شده است. صنعت گردشگری بین الملل در ماه های ژوئن، جوالی و 

اوت نیز به ترتیب رشد منفی 91، 81 و 79 درصد را نشان می دهد. 
در ایران هم آمارهای منتشرشده از سوی این سازمان نشان می دهد، متوسط رشد صنعت 

گردشگری ایران در هشت ماه نخست سال 2020 به منفی 72 درصد رسیده است.
فعاالن صنعت گردشگری تأکید می کنند ورای کرونا، تصمیم های غیر کارشناسی در طول 
چند ماه گذشته، صنعت گردشگری را متحمل هزینه های فراوانی کرده است. درحالی که انتظار 
می رفت با توجه به تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه و 
تأکید بر تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت، این صنعت بیش از قبل موردتوجه قرار گیرد و 

حداقل تصمیمات با مشورت بخش خصوصی انجام شود.
در این میان، اما برخی معتقدند صنعت گردشگری از سال های قبل مورد بی توجهی بوده است 
و عدم تجهیز زیرساخت های این صنعت باعث شده تا امروز با صنعتی روبه رو باشیم که نتواند 

جایگاه خود را در ارزآوری برای کشور به نحو احسن ایفا کند.
در همین زمینه احمد پورفالح مشاور عالی رئیس اتاق ایران می گوید: »عدم اعتقاد به 
گردشگری، وابستگی به نفت و تحریم اجازه نداد سهم خودمان را از گردشگری بگیریم. وقتی 
درآمد نفتی خوب است دلیلی نمی بینند خود را وارد مسائل گردشگری کنند اما وقتی دولت 

راه حمایت از صنعت گردشگری در دوران کرونا 
چیست؟

ادامه در صفحه 31
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- سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 با افت 42 درصدی نسبت به 2019 به 859 میلیارد دالر رسیده است. این کاهش عمدتاً متمرکز در 
کشورهای توسعه  یافته بوده؛ بطوریکه سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در این گروه کشوری، معادل 229 میلیارددالر همراه با افت 69 درصدی در مقایسه 

با سال 2019، بوده است.
- در ســال 2020، از ارزش پروژه  های سرمایه  گذاری جدید )گرینفیلد( حدود 35 درصد کاسته شده، سرمایه  گذاری خارجی در قالب ادغام و تملک با 

افت 10 درصدی همراه شده و قراردادهای مالی هم، به عنوان منبع مهم سرمایه  گذاری در زیرساخت  ها، حدود 2 درصد کاهش یافته است.
- برای سال 2021 نیز انتظار می  رود همچنان روند سرمایه  گذاری مستقیم خارجی ضعیف باشد.

سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در سال 2020
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کرونا به گردشگری کشور بیش 
از 1۴ هزار میلیارد تومان خسارت 

وارد کرد

وزیر میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری :

بر اساس بررسی های انجام شــده از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تا مهرماه امسال بیش از 14 
هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری کشور 

خسارت وارد شده است.
علی اصغر مونسان افرود: یکی از بخش هایی 
که از شیوع کرونا آسیب بسیاری را متحل شده، 
حوزه گردشــگری اســت و دولت برای جبران 
خسارات ناشــی از این ویروس تا کنون 2 بسته 
حمایتی برای بخش های آســیب دیده در نظر 
گرفت که در مرحله اول بســته حمایتی حوزه 
گردشگری امهال مالیاتی حق بیمه کارفرمایی 
بود که به شرط حفظ اشتغال و با لحاظ کد بیمه 

به واحدها اختصاص پیدا می کرد.
وی اظهارداشــت : دولت در مجموع 50 هزار 
میلیارد تومان بسته حمایتی برای بخش های 
مختلف آسیب دیده از کرونا تخصیص داده که 
20 هزار میلیارد آن به وزارت بهداشت و مابقی 

بین بخش های دیگر توزیع شد. 
مونسان تصریح کرد: در بسته دوم تسهیالت با 
نرخ چهار درصد برای حمایت از مشاغل آسیب 
دیده در نظر گرفته شد که در این مرحله داشتن 
کد بیمه ای از ســوی کارفرمایان مانند مرحله 
اول لحاظ نشــده تا واحدهای گردشگری برای 
دریافت کمک های جبرانی مشــکالت کمتری 

داشته باشند.
وی  با بیان اینکه در بودجه ســال آینده نیز 
هفت هزار میلیارد تومان برای حمایت از مشاغل 
آســیب دیده از کرونا در بخش گردشگری در 
نظر گرفته شده، افزود: کرونا به شدت به بخش 
گردشگری زیان وارد کرده است و این حمایت 
هــا دردی را  دوا نمی کند و فقط یک مســکن 

است. 
مونسان ادامه داد: آنچه مهم است باید بخش 
گردشگری رونق بگیرد تا شاهد تداوم کسب و کار 
در این بخش باشیم  و امیدواریم با تهیه واکسن 
بار دیگر بستر برای رونق صنعت گردشگری در 

کشور فراهم شود.

- طی 11 ماهه 2020، ایران حدود 898 میلیون دالر کاال به ترکیه صادر کرده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 72 درصد کاهش یافته است.

- واردات ایران از این کشور طی مدت زمان مذکور حدود 1.5 میلیارد دالر بوده که نسبت به 
11 ماهه 2019 با کاهش 27 درصدی مواجه بوده است.

- تراز تجاری ایران طی 11 ماهه 2020 نســبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1.7 میلیارد 
دالر تضعیف شده است.

تجارت کاالیی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020
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تجربه کشــورهای توسعه یافته نشــان می دهد، پیشــرفت اقتصادی زمانی حاصل می شود که 
بخش خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد. در ایران 

هم، رشد پایدار نیازمند چنین حضور موثری است.
تجربه کشــورهای توسعه یافته نشــان می دهد، پیشــرفت اقتصادی زمانی حاصل می شود که 
بخش خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد. در ایران 

هم، رشد پایدار نیازمند چنین حضور موثری است.
ایران با پایان دهه 90 شمســی در آســتانه ورود به قرن جدید هنوز به یک ســوال اساسی پاسخ 
نداده است. چرا اقتصادی با این حجم از پتانسیل های درونی، برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت در 50 
سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده  است؟ از همه مهم تر اینکه در آستانه قرن 

جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟
بررسی عملکرد و تحلیل روند شاخص های کالن اقتصادی یک دهه اخیر نشان می دهد متاسفانه 
محصول کاشته شده و برداشت شده از این زمین حاصلخیز با آنچه در سند چشم انداز 1404 به عنوان 
اهداف بلندمدت اقتصاد ایران ترسیم شده ، همخوانی ندارد. سند چشم انداز جایگاه اقتصاد ایران را در 
آستانه قرن جدید، بر قله کشورهای منطقه ترسیم کرده  بود؛ پیش تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج 

فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقبگرد ماست.

دقت به برخی شاخص های کالن اقتصادی می تواند تصویری دقیق از موقعیتی که در آن قرار داریم، 
نشان دهد.ایران ششمین کشور با تورم باال در جهان است. از میان 186 کشور دنیا تنها 9 کشور تورم 
دورقمی دارند که متاســفانه ایران یکی از آنهاست. نتیجه این تورم لجام گسیخته در معیشت مردم 
پیداست. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیســت و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه 
ساالنه است که از دید هیچ سیاست گذاری پنهان نیست.   شاخص بعدی نقدینگی است که در سال 
1390 معادل 354 هزار میلیارد تومان و اکنون از مــرز 3130 هزار میلیارد تومان عبور کرده  یعنی 
نقدینگی طی دهه 90،  بیش از 9 برابر شده است. افزایش نقدینگی که مابه ازای تولید و تجارت نداشته 

 باشد،  برای هر اقتصادی زیان بار و مهلک است.  
همچنین درآمد ملی سرانه که در ســال 1383 معادل 5 میلیون و 760 هزار تومان بود، امروز به 
4 میلیون و 740 هزار تومان رسیده و به این ترتیب، براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس 
ارائه کرده، طی دهه اخیر 35 درصد مردم کشــور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر 
قرار گرفته اند.  یکی از مهم ترین شاخص هایی که نشان می دهد، چه اندازه از برنامه ها عقب مانده ایم، 
رشد اقتصادی است. این شاخص در سال های 97 و 98 به ترتیب منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد بوده و 

اقتصاد ایران طی دو سال حدود 12 درصد کوچک شده است.
عالوه بر اینها تضعیف ســرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعامالت جهانی باعث شده از سال 90 تا 
98 شاهد رشد منفی سرمایه گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران کننده است چراکه 
امروز استهالک و عدم سرمایه گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین 
بازه زمانی بالغ بر 90 میلیارد دالر خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده ایم. چالش مهم و بیماری مزمن 
دیگری که اقتصاد ایران چند دهه اســت دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن 
قیمت آب، برق، گاز و... است. طی تمام این سا ل ها در اقتصاد ایران، انواع یارانه ها از جمله یارانه انرژی 
در قالب برق،  گاز و... پرداخت می َشــود. قابل توجه اینکه طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی ایران 
در سال 2019، 86 میلیارد دالر به عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده  درحالی که چین با جمعیت 1.4 

میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و 32میلیارد یارانه انرژی داده   است.
در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دونرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری 

شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم 
قطعیت و نااطمینانــی در انجام امور اقتصادی، 
محیط نامســاعد کســب و کار و نیز غیرواقعی 
بودن سه متغیر کلیدی »نرخ ارز«،»نرخ بهره« 
و »بهای حامل انرژی« جدی ترین چالش های 
فعلی در اقتصاد کشور است. الزامات اصالح مسیر 
پیش رو، گفت وگوی عمومی و شــفاف دولت و 
حاکمیت با مردم، پاســخگو بودن در برابر افکار 
عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای 
مدنی در تصمیم گیری ها، واگذاری امور به مردم 
و کاهش دخالت های دولتــی و در نهایت عزم 
سیاســی برای تغییر و اصالح امور است. برای 
گریــز از افق غبارآلود اقتصــادی پیش رو، باید 

اقدامات شجاعانه ای انجام داد:
- هدف گذاری تورم تک رقمی،

- واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد 
کشور: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل های 

انرژی
- به حداقل رساندن کسری بودجه

- هدفمندکردن یارانه ها
- تقویت تعامل با اقتصاد جهانی

- رفــع موانــع محیــط کســب و کار برای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، پذیرش 
تاثیر بخش خصوصی در توســعه کشور و البته 
تسهیل و کمک به شــکل گیری فعالیت های 

اقتصادی مبتنی بر فناوری های نوین.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، 
پیشــرفت اقتصادی زمانی حاصل می شود که 
بخش خصوصــی در اقتصادی با ثبــات و قابل 
پیش بینــی، وارد میــدان عمل شــود و به کار 
بپردازد. در ایران هم، رشد پایدار نیازمند چنین 

حضور موثری است.

رشد پایدار در گرو حضور فعال بخش خصوصی

مسعود خوانساری
نایب رئیس اتاق ایران
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- 29 درصد از درآمدهای مالیاتی نیمه نخست 1399 متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی و حقوق کارکنان بخش خصوصی است.
- مالیات بر ثروت از اجزای مهم ترکیب درامدهای مالیاتی مســتقیم در نیمه اول 1399 بوده که مهــم ترین اثر آن در افزایش مالیات بر انتقال 

سهام، اتفاق افتاده و سایر موارد از جمله مالیات بر درامد اتفاقی، سهم کمی داشته است.

ترکیب درآمد مالیاتی کشور در نیمه نخست 13۹۹
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بخش های وسیعی از مردم بشدت از تورم  آسیب می بینند   و در مقابل صاحبان  و دارندگان 
اموال و کاالها از افزایش قیمت ها و  تورم سود کالنی عایدشان می شود. این روند بشدت جامعه 
را به سوی دوقطبی شدن هدایت می کند که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم و خشونت و 

فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد گرفت.
تورم به عنوان مهم ترین بلیه ای که در کشور وجود دارد، از جنبه های مختلف روی بخش ها 
و گروه های مختلف جامعه اثر منفی می گذارد و هرچه رشد این نرخ افزایش یابد تبعات منفی 
آن نیز بیشتر و گسترده ترخواهد شد. بررسی آثار تورم از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی 
اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را می توان از طرف 
عرضه و تقاضا بررسی کرد. به این معنا که تورم باال درکنار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را 

نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
دربخش تقاضا، مردم به سه دسته تقسیم می شوند، دسته نخست افرادی که شغل ندارند و 
درنتیجه درآمدی هم به دست نمی آورند. دسته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد 
محدودی دارند و دسته سوم کسانی که درآمد باالیی دارند. ازمیان این گروه ها دو گروه نخست 
بیشترین آسیب را از تورم باال متحمل می شوند. درواقع تأثیر تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی 
افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است. از یک سو تورم باال باعث 
می شود تا سبد هزینه های این گروه ها بشدت کوچک شود. این افراد برای متعادل کردن دخل 
و خرج خود مجبور می شوند تا برخی از کاالها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف کنند و با 
شدت گرفتن تورم حتی اقالمی مانند گوشت و شیر هم بتدریج حذف می شود. از طرف دیگر 
تورم باال باعث می شود تا این گروه ها که بخش اعظم جامعه را تشکیل می دهند قدرت خرید 
خود را برای کاالهای سرمایه ای مانند مسکن، خودرو و حتی کاالهای مصرفی بادوام مانند لوازم 
خانگی از دست بدهند و خرید این کاالها به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل شود. تداوم 
این وضعیت باعث می شود، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار زیادی را تحمل کنند. عالوه 

براین امید آنها به آینده نیز از بین می رود و امیدی برای پس انداز ندارند.
این درحالی است که درچنین شرایطی، برخی افراد که سرمایه دارند، برای کسب سود یا حفظ 
ارزش دارایی های خود به خرید کاالهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طال با هدف سرمایه گذاری 
اقدام کنند، موضوعی که خود باعث تشدید تورم می شود. درهمین زمینه پیش بینی می شود 
که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به باالترین میزان درتاریخ کشور 
برسد، اما همین افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولت خود به عنوان عاملی برای رشد بیشتر 
تورم خودنمایی می کند. اما همانگونه که اشاره شد، تنها مصرف کنندگان از تورم دو رقمی 
متأثر نمی شوند و بخش تولید نیز از تبعات منفی آن لطمه می بیند. در شرایطی که به دلیل 
رشد نرخ تورم، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان درکنار سایر هزینه های تولید افزایش 
می یابد، تولیدکنندگان نیز مجبور می شوند تا قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند. اما 

دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام 
به قیمت گذاری در برخی از کاالهای اساسی 
تا  می شود  باعث  موضوع  همین  و  می کند 
تولید صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد 
و بتدریج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه 

تولید خارج شوند.
بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب 
و کاهش می شود و موجب می شود تا روند 
بنابراین  گیرد.  شتاب  قیمت ها  افزایشی 
تورم   از  از مردم بشدت  بخش های وسیعی 
صاحبان  و  مقابل  در  بینند   و  می  آسیب 
دارندگان اموال و کاالها از افزایش قیمت ها 
و  تورم سود کالنی عایدشان می شود. این 
روند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن 
هدایت می کند که نتایج گسترده آن از قبیل 
افزایش جرم و خشونت و فساد و نا امنی و 
آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد گرفت.

لطفعلی بخشی
اقتصاددان

قربانیان تورم دو رقمی
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ارزیابی شما از برنامه ریزی توسعه در ایران و برنامه ششم که در پایان آن قرار داریم، چیست؟
در ایران پیش از انقالب، پنج برنامه و یک برنامه تجدیدنظر شده تحت عنوان برنامه 
عمرانی وجود داشت و پس از انقالب نیز سه برنامه در زمان جنگ نوشته شد که به این 
برنامه ها، برنامه های صفر اطالق می شود، چراکه هرگز اجرایی نشدند. در واقع برنامه های 
خوبی هم بودند، اما شرایط جنگ، اجازه اجرایی شدن این برنامه ها را نداد. از سال 1368 
به بعد نیز شش برنامه توسعه تدوین شد و هم اکنون نیز هفتمین برنامه توسعه در حال 
تدوین است. من به هیچ وجه دستاورد این برنامه ها را در قبال منابع قابل دسترسی که 
کشور داشته، قابل قبول نمی دانم. البته برخی مخالف برنامه ریزی هستند، این درحالی 
است که هر کشوری بدون برنامه به نوعی گرفتار روزمرگی می شود و این موضوع نیز مورد 
تایید همگان بوده، و نتیجه گرفتار شدن در روزمرگی اتالف منابع است. به نظرم در کشور 
فقط از لفظ »برنامه« استفاده شده که مشکالت عدیده ای را در ساختار جامعه برای ما به 

دنبال داشته است.

چرا نتایج برنامه های توسعه کشورمان مطلوب نیست؟
مشاهده می شود که تاکنون برنامه های تدوین شده توسعه، دستاوردهای پایداری برای 
اقتصاد کشور نداشته  و نتوانسته  شرایط تاب آوری را برای ما ایجاد کند. این برنامه ها را به 
عنوان برنامه نمی بینم، چراکه شاخص های اقتصادی ما کامال گویای این گفته است و نشان 
از ناکارآمدی بسیاری از دولت ها و قانونگذاری قوه مقننه ما -به جز چند دوره خاص- بوده 
است. نتایج برنامه های توسعه کشور در مقایسه با کشورهایی که از ما توسعه نیافته تر بودند 

به دالیل زیر مطلوب نیست:
 یکی اینکه افرادی که اهلیت حرفه ای نداشتند در تصمیم گیری های اقتصادی کشور 
دخیل بودند. دوم اینکه دانش کافی در کشور وجود ندارد، چراکه ما از یک سو بیش از 
چهار سده است نسبت به علوم و فناوری دنیا عقب افتاده ایم و در علم اقتصاد، دانش الزم 
را هم نداشته ایم. از سوی دیگر نیز مراحل توسعه یافتگی را انگونه که مثال انقالب صنعتی 
باعث ایجاد بسترهای قوی برای کشورهای پیشرفته شد، طی نکرده ایم. متاثر از همین 
ناتوانی ها باید اشاره کرد که در برنامه  های توسعه تدوین شده نابلدی هایی وجود دارد 
و برنامه نویسان توانمندی در اختیار نداشته ایم و هنوز هم نداریم که برنامه ای دارای 
مفهوم واقعی توسعه بنویسند. زمانی که به برنامه ها نگاه می کنید با چشم اندازهای ناشی 

از آمال و آرزوهای فراوانی روبه رو می شوید که 
یک کشور عقب مانده به هیچ وجه توانایی انجام 
باید گفت  ندارد.  برنامه  یک  آن هم طی  را،  آن 
که این روش برنامه نویسی صحیح نیست. برای 
نمونه به ذکر نکته ای که سرپرست اجرایی گروه 
مشاوران دانشگاه هاروارد در کتاب »برنامه ریزی 
در ایران« آورده، اشاره می کنم: »آخرین نمایش 
قدرت هنگامی بود که برنامه ریزان در حضور وزرا 
برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل 
چشم وزرا، مندرجات آن را تایید و امضاء کرد. این 
عمل هر چند به خوبی انجام شد، اما هیچ چیز را 
تعیین نکرد. این برنامه هنگامی که مورد تایید 
شاه قرار گرفت، چیزی به جز بیانیه ایمان و اعتقاد 
به آینده کشور نبود. به سختی می توان گفت که 
دست اندرکاران برنامه ریزی به غیر از تعهد کلی به 
اندیشه های مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات 
دیگری تن داده بودند. مسائل واقعی که باید حل 
می شد و تصمیم های حیاتی که باید اتخاذ می شد، 
موضوعاتی بود که هنوز تعریف نشده بودند. کل 

 روایت عدم اهلیت تصمیم سازان

چیزی تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه نمانده و دولت دوازدهم باید در مدت باقیمانده فعالیتش الیحه این برنامه را تدوین کند. هر 
چند به نظر برخی کارشناسان با توجه به لزوم آسیب شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت آن برای تدوین الیحه برنامه 
هفتم، احتمال اینکه دولت بتواند در این مدت برنامه جدیدی ارائه کند، کم است. ضمن اینکه برنامه بودجه 1400 دولت هم با اما و اگرهای 

بسیاری از سوی مجلسی ها همراه شد.
اما برنامه های توسعه در ایران همواره با نظرات مخالف و موافقی همراه بوده است؛ به عقیده برخی کارشناسان، این برنامه ها با کارشناسی های 

دقیق و نکته سنجی کاملی تدوین نشده و نقاط ضعف بسیاری دارد و همین ضعف ها باعث تحقق نیافتن کامل این برنامه ها شده است.
هم معتقد است تاکنون برنامه های تدوین شده توسعه، دستاوردهای پایداری برای اقتصاد کشور نداشته  و نتوانسته  شرایط تاب آوری را 

برای ما ایجاد کند. بحرینیان یکی از دالیل این موضوع را نبود اهلیت حرفه ای در تصمیم گیران اقتصادی می داند.
این پژوهشگر توسعه معتقد است »تا زمانی که دست از خودشیفتگی نشوییم و نپذیریم که باید خرده دانش هایمان را کنار هم بگذاریم و 
معانی واژه های ِصرِف ترجمه شده علم اقتصاد و حتی سایر علوم را با واقعیات جامعه و عقب ماندگی خود انطباق نداده و کاربردی نکنیم، این 

وضعیت تغییر نخواهد کرد.«

سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه تشریح کرد:
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مساله عمال به بیابان برهوت نیروهای اداری 
افکنده شد؛ نیروهایی که  و سیاسی کشور 
خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش 

بوده اند.«
حبیبی،  حسن  دکتر  دیگر،  مثالی  در 
بر داشتن مسوولیت های متعدد،  که عالوه 
معاونت اجرایی دو رییس جمهور را برعهده 
داشته اند، اسفند 1377 در سمینار »50 سال 
برنامه ریزی در ایران« گفته اند که »ما الـی 
ماشاءا... طـرح  های نیمه تمـام داریم، واقعـا 
قسمتی  و  بکنیم  می خواهیـم  کـاری  چه 
از این طرح ها در اثر همان بلندپروازی هـا، 
رویاها و بی حساب و کتاب هاست.... هر که هر 
جـا رفته و از او یک چیزی خواسته اند، او هم 
با دست و دلبـازی گفته »بشود« و االن امده 
برنـامه می دهـد و برنـامه هـم می گوید االن 
نمی شود. او می گوید من قول دادم، باالخره 
با یک صنار سه شاهی، دو تا اجـر روی هم 
گذاشته شده و ما طرح هایی از 5درصد تا 45، 
50 درصد داریم.« البته صدها نمونه در این 
خصوص مستند شده که تنها به همین دو 

نکته اکتفا می کنم.
یک  باید  ابتدا  مانده  عقب  کشورهای 
چشم انداز داشته باشند، که نمونه های متعدد 
موفق در جهان وجود دارد. اما اگر به همین 
و  ارزوها  بر  مبتنی  فراوان  چشم اندازهای 
امال های ما در برنامه های عمرانی و توسعه 
درج شده نگاهی کنید، کامال مشخص است 

که مبتنی بر توانایی و اصول نیست.

نداشته اند،  اهلیت حرفه ای  آیا کسانی که 
همچنان در راس تصمیم گیری هستند؟

بر سر  افراد کماکان  این  از  بله، بسیاری 
مسوولیت و تصمیم گیری های اقتصاد بوده و 
هستند. البته بعد از مشروطه و پس از آن که 
دولت رضاشاه بر سرکار امد، نشانه هایی از به 
اصطالح دولت های مدرن را، به قول مهندس 
صفایی فراهانی کپی یا تقلید کردیم- همچون 
ده ها هزار موارد دیگر اجتماعی و اقتصادمان- 
ولی نکته مهم این است که دولت را بر حسب 
مقتضیات پیشرفت اقتصادی تشکیل ندادیم. 
موضوع این بود که ما در آن زمان در همه 
مشروطه،  حتی  و  داشتیم  ناپختگی  امور 
باوجود ارزش واالیش به قول استاد داوری 
دولتمداری  و  ماند  خام  و  ناپخته  اردکانی 
امده  بیرون  جامعه  بطن  از  که  نبود  امری 
باشد. درنتیجه می بینیم آدم های درست سر 
جای درست خود ننشسته اند. عموما نیز در 

کشور کوتوله پروری رخ داده است. در این زمان ها برخی از سر دلسوزی برای وطن و به خاطر 
جبران عقب ماندگی ها اقداماتی را انجام می دادند، ولی بدون برنامه و همچنین تحت تاثیر 

تاجرباشی های عامل بیگانه، سرمایه ها تلف می شدند.
در حال حاضر، چین چهاردهمین برنامه توسعه خود را تدوین کرده و می بینیم امروز چین و 
کره جنوبی در چه جایگاهی قرار دارند، این در حالی است که این کشورها در بازه ای از زمان از ما 
عقب تر بودند. این نکته را می توان از شاخص های منتشره نهادهای رسمی بین المللی به دست 
آورد. حال با توجه به این پیشینه ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که آیا بهتر نیست 
اصال برنامه ای نداشته باشیم؟ در جواب قطعا باید گفت خیر، بی برنامگی بهتر نخواهد بود، چراکه 
بدون برنامه یک کشور توسعه نیافته نمی تواند به جلو برود. ما یک کشور توسعه نیافته هستیم 
و اگر دستاوردهایی داریم نه برحسب ماحصل برنامه ، بلکه بر اثر استخراج منابع طبیعی مفت و 
مجانی در اختیار کشور بوده که ما را در ظاهر قادر کرده این مشکالت تراز نبودن تجارت و نبود 
تعادل های اقتصادی را به صورت ناپایدار و لرزان رفع کنیم. اکنون که تحریم و کرونا و سیل در 
کشور پدیدار شد، این واقعیت را برای ما ملموس کرد. به نظرم، نتیجه شاخص های متعدد کشور 
در مقایسه با کشورهایی که از ما توسعه نیافته تر بوده، اما اکنون در زمره توسعه یافته ها هستند، 

بسیار تاسف اور است.

بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی از برنامه ریزی آگاهی ندارند
بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی، اگر نه همه، نسبت به برنامه ریزی آگاهی ندارند و کسانی 
که می خواهند برنامه ریزی کنند، همچنان بدون چشم انداز مشخص و قابل انجام و محدود 
هستند. اگر برنامه های کره جنوبی و چین را مقایسه کنید، یک چشم انداز برای خود ترسیم 
کرده و براساس این چشم انداز پیش رفته اند. برای نمونه در کره جنوبی این چشم انداز را حدود 
50 سال برای خود در نظر گرفته اند: »از کشوری با کشاورزی عقب مانده می خواهیم به کشوری 
صنعتی و مدرن تبدیل شویم.« تمام بخش های این کشور، صنعت را اولویت خود قرار دادند. 
تایوان، سنگاپور، ژاپن و چین هم همین رویه را در پیش گرفتند. اما در ایران صنعت اولویت 

نخست کشور نبوده و همچنان نیست، بلکه سرمایه تجاری در اولویت است.
با مطالعه آثار اندیشه ورزان محقق همچون ویلم فلور، احمد اشرف، احمد سیف و تعدادی 
دیگر در ایران می توان به این نتیجه رسید که »گردن صنعت زده می شود«. البته همانطور که 

اشاره کردم این موضوع دالیل مختلفی دارد که می توان نام برد:
موضوع اول: یکی از معضالت اساسی کشور، عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از کسانی است 
که در بخش اجرایی در مسند تصمیم گیری های اقتصادی قرار داشته اند و همچنین همین 
عارضه و عدم اهلیت حرفه ای را در تدوین قوانین خود در مجالس مختلف شاهد هستیم. فرقی 
هم ندارد چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب شاهد این ناتوانی در این وجه بوده ایم و ممکن 
است برخی دوره ها کمتر و برخی دوره ها بیشتر باشد. برای مثال یک نماینده با دید منطقه گرایی 
یا قومی گرایی اقدام هایی انجام می دهد و منافع ملی را در نظر نمی گیرد، در نتیجه با این 
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کوتاه بینی، دیگر قادر به دیدن افق بلندمدت 
نخواهد بود. عموم دولت ها و مجالس ما، اگر 
چه انصافا نه همه آنها، یک خصیصه مشترک 
دارند و ان اینکه اولویتشان، خرید محبوبیت 
است. یک اصل همواره در اقتصاد وجود دارد 
و ان نیز اصل تقدم درامد بر هزینه است که 
مجالس و دولت های ما رعایت نمی کنند و 
تنها به دنبال خرید محبوبیت هستند و این 
موضوع را بسیاری از بزرگان دیگر نیز عنوان 
شده  گفته  پیش  نمونه  همچون  کرده اند، 
شفاهی  اسناد  در  یا  حبیبی  دکتر  زنده یاد 
ابتهاج،  ابوالحسن  خاطرات  یا  مصاحبه ها 

دکتر عالیخانی.

بر  کشورهای شرق آسیا اولویت خود را 
صنعت متمرکز کردند

موضوع دوم این است که توان درک برای 
است  این  پرسش  ندارد.  وجود  برنامه ریزی 
کشور  در  که  ندارند  وجود  کسانی  آیا  که 
برنامه ریزی کنند؟ باید گفت اگر خودشیفته 
نباشیم و قبول کنیم که بر اثر عقب ماندگی 
چند قرن از علوم و فنون جهان، دانش کافی 
و قابل اتکاء نداریم، حتما راه حل برای غلبه بر 
این ضعف پیدا می شود و وجود هم دارد. این 
راهکار را برخی از کشورهای شرق آسیا پیدا 
کرده اند و درنتیجه  در زمینه توسعه اکنون نیز 
در دنیا حرف نخست را می زنند. آنها اوال نظام 
برنامه ریزی اقتصاد کشورشان را مستقل از 
دولت و مجالس خود کردند، دوما اینکه بدون 
استثنا اولویت خود را همانطور که قبال گفتم 
بر صنعت متمرکز کردند، زیرا به این موضوع 
پی برده بودند که اقتصاد بدون صنعت پیش 
نمی رود و اقتصاد بدون صنعت و درنتیجه 
اقتصاد  و  تجاری  اقتصاد  گرفتن  پیش  در 
متکی به منابع نه تنها به توسعه و پیشرفت 
منجر نمی شود، بلکه تبدیل به مفت خوارگی 

می شود.
هم اکنون قابل مشاهده است که در کشور 
دارد،  غلبه  تولید  بر  ما  تجاری  اقتصاد  ما 
درنتیجه منابع کشور که متعلق به همه مردم 
است، به انحاء مختلف هم به یغما می رود و 
هم بازدهی مناسب ندارد و هم بیم آن می رود 
که موجب رانت خواری، رواج مفت خوارگی 
و فساد  شود. لذا اگر برنامه ریزی توسعه به 
معنای واقعی داشتیم و اگر مدیران مسوول 
در تصمیم گیری های اقتصادی دارای اهلیت 
حرفه ای بودند، چرا باید در کردستان کولبر 
داشته باشیم؟ چرا سیستان و بلوچستان این 

وضعیت را دارد؟ چرا محرومیت در نوارهای مرزی کشور باوجود این همه سال از برنامه ریزی 
و منابع بیکران موج می زند واگر مصلحت را کنار بگذاریم باید بگوییم محرومیت ها کامال عیان 
است و استان هایی مانند کرمانشاه، کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و سیستان 

و بلوچستان با مشکل روبه رو هستند؟ و چراهای بسیاری در این باره وجود دارد.

به نظر شما راه حل چیست؟
باید به کشورهای موفق که از عقب ماندگی نجات یافتند، نگاه کنید که رویه آنها چه بوده 
است؟ به نظرم چند اصل از ادبیات توسعه آنها مشخص می شود: اصل »مستقل بودن دولت ها 
از ذینفعان« و »اصل تقدم درامد بر هزینه«. اما در کشور ما این دو اصل کمتر رعایت شده است. 
به ویژه بیم آن می رود که به خاطر خرید محبوبیت، اصل تقدم درآمد بر هزینه مراعات نشده 
باشد. در برخی استان ها به دلیل وجود برخی مسووالن اجرایی یا نمایندگان قانونگذار، منابع 

ذی قیمت بدون منطق عقالنی، به ان سمت سوق داده می شود.
مشخص است کسانی که در رئوس قدرت تصمیم گیری اقتصادی قرار گرفته اند، به نفع منطقه  
یا به نفع قوم شان کار کرده اند و منافع ملی کشور را که اتفاقا می توانست اقتصادمان را بهره ورتر 
کند، در نظر نگرفته اند. این بلیه ناپسند به همه جا تقریبا سرایت کرده، ازجمله در شهرداری ها 
که کامال قابل مشاهده و قضاوت است، از این روست که با مشکالت عدیده  و خطرناکی در 
کالنشهرها روبه رو شده ایم. برای نمونه شهر تهران را از حدود سال 1349 که الودگی ها به تدریج 
شروع شد تاکنون مشاهده کنید که مدیریت شهری غیرحرفه ای در طول 50سال گذشته چه 

بر سر این شهر اورده اند؟!

اگر دوباره به برنامه توسعه نگاهی شود، دادن مجوزهای بی رویه کار را خراب تر نمی کند؟
پرسش این است که چه کسی می خواهد دوباره به برنامه توسعه نگاه کند؟ این دولت ها 
نمی توانند برای توسعه برنامه ریزی کنند. دولت قبلی که اصال توسعه را قبول نداشت، این دولت 
نیز که به اصطالح قبول داشته، شاهد نتایج و دستاوردها هستیم. البته این هم درحالی است که 

این دو دولت منابع کمی دراختیار نداشته اند.
در دوران تحریم ُدَمِل ناکارامدی اقتصاد کشورمان سر باز کرد و همه زوایا اشکار شد و اثرات 
عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی نیز مشاهده شد. کشورمان از زمان شروع 
دوران تحریم که از سال 1385 بوده تا پایان سال 1398منطبق بر امارهای رسمی منتشرشده 
بانک مرکزی، نزدیک به 1425 میلیارد دالر، منابع مستقیم )حاصل از صادرات نفت و گاز، 
پتروشیمی، کاالهای غیرنفتی و خدمات( ارزی در اختیار داشته، اما ایا دستاوردهای این دولت ها 
به قواره این منابع بوده است؟ گاهی می بینیم به چیزهایی افتخار می شود که مایه افتخار نیست. 
برای مثال مگا پروژه هایی با صرف میلیاردها دالر احداث و افتتاح می کند که مسئوالن یا مدیران 
عامل صنایع پتروشیمی اذعان می دارند 80درصد آنها خام فروشی است. ایا همه زوایای اینگونه 
موارد به اطالع مسئوالن ارشد می رسد؟ نمی دانم که ایا پرسیده اند این مگاپروژه چه میزان 
پلی اتیلن که خام فروشی است، تولید می کند؟ ایا حقیقت رتبه این همه شرکت های پتروشیمی 
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ایجاد شده در کشور در سطح جهان را به 
مسئوالن قوای مربوطه گزارش داده اند که 
این همه تبلیغ می کنند؟ درحالی که در این 
و  میلیاردها دالرها سرمایه گذاری  پروژه ها، 
هزینه می شود. مستندات رسمی کشور نشان 
می دهد، متوسط 10 ساله هر تن محصول 
شیمیایی و پتروشیمیایی صادراتی ما حدود 
451 دالر و متوسط 10 ساله هر تن محصول 
شیمیایی و پتروشیمیایی وارداتی ما حدود 

2078 دالر بوده است.

دولت کشورهای توسعه نیافته تشنه مصرف و 
واردات هستند

به این افتخار باید چه وزنی داد؟ رؤسای 
کاالهای  واردات  اجازه  که  جمهور  محترم 
لوکس ازجمله پورشه و خروج ارز را - همانگونه 
نفیو در کتاب »هنر تحریم ها«  که ریچارد 
تصریح کرده بود که ازجمله طراحی های آنها 
ایران  برای کاالهای تجملی در  ارز  مصرف 
است - داده اند، ایا توانستند به افتخار تولید 
)به معنای واقعی کلمه و نه اطالق تولید بر 
یا موبایل در کشور  تلویزیون  عمل مونتاژ( 
نائل شوند؟ دولت های کره جنوبی، سنگاپور، 
وارد حمایت  مواردی  روی  مالزی  و  تایوان 
مردم شان  دست  در  روزه  هر  که  می شوند 
است، اما دولت های کشورهای توسعه نیافته 
روی  و  هستند  واردات  و  مصرف  تشنه 
فعالیت می کنند که در معرض  موضوعاتی 
قضاوت روزانه ملت کشورشان نباشد. مثال در 
کشور ما اگر اشتباه در ساخت سد گتوند بوده 
و هزاران میلیارد تومان و چندین میلیارد دالر 
منابع ارزی منابع عمومی کشور تلف شود، 
در مقابل قضاوت روزانه مردم کشور نیست، 
اما خودرو در معرض دید، استفاده و قضاوت 

جامعه قرار دارد.

ناتوانی قوه مقننه در تصویب قوانین کارامد 
برای برنامه توسعه

تجارب قبلی نشان داده که قوه مقننه ما نیز 
در دوران مختلف نمی توانند قوانین کارامد 
برای برنامه  توسعه تصویب کنند. برنامه هفتم 
هم نکته خاصی از ان استخراج نخواهد شد. 
سال  که  کشور  عمرانی  برنامه  نخستین  از 
1327 تدوین شده تا هم اکنون بسیاری از 
بوده و در  به یک شکل  برنامه  صورت های 
موارد بسیاری تنها کمی ادبیات ان متفاوت 
شده و ماهیت ان تقریبا یکی بوده و همانطور 
که گفتم تمام این برنامه ها تنها شامل امال 

و ارزوهاست و نه راه حل. رهبری در 30 بهمن 1385در جلسه  ای که دولت وقت حضور 
داشتند، بیان کردند که هر اقتصادی اگر دو پایه اصلی را رعایت نکند، هرچند مستند به منابع 
علی الظاهر دینی باشد، اسالمی نیست: یکی »افزایش ثروت ملی« و دیگری »توزیع عادالنه 
و رفع محرومیت«. ولی »اولی شرط دومی است«، اما بسیاری از دولت های ما، اگرچه نه همه 
آنها، بیشتر از طریق توزیع به دنبال حامی پروری و خرید محبوبیت بوده اند، کافی است که به 
یک سفر استانی بروند که جمعیت کثیری جمع شده اند و یک روبان را در مقابل دوربین های 
تلویزیون افتتاح کنند، این عملکرد در جهت خرید محبوبیت است، درحالی که در کشورهای 

دیگر اینگونه نیست.
رئیس جمهور فعلی در کتاب منتشرشده خود به نام »امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران« که 
با همکاری دکتر نوبخت، دکتر نهاوندیان، مهندس مالیری و مهندس ترکان به نگارش درامده، 
به اشتباهاتی اشاره کرده اند که تامل برانگیز است: »با سررسید بدهی های خارجی در سال های 
1371 و1372 به تدریج اثار سوء اخذ وام های بی مطالعه نمایان شد و مشخص شد که تعهدات 
بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور است و از برنامه عدول شده است.... اما نیمه دوم سال 
1372 و سال 1373 اوج مشکالت بدهی های ارزی بود که به بحران ارزی تبدیل شد و درنهایت 
با استمهال بدهی ها موقتا فروکش کرد. یک بار دیگر عدم امادگی برای مقابله با مشکالت اتی 
در سیاست های دولت روشن شد.« حال باید پرسید مگر کشور این تجارب تلخ را بارها از سر 
نگذرانده بود، چرا بازهم با مشکل روبه رو شدیم؟ شاید پاسخ را بتوان در سخن زنده یاد دکتر 
حبیبی یافت: »حاال ما هم، همه کارهایمان مثـل همـان یک مقـدار اب و تریـاک است، یعنـی 
در ان لحظه اخــر یک مرتبه مساله ای برایمان مطرح می شود و حتی توی بحث های جدی هم 
به همین نحو است، توی دولـت هم اینطور است. با طـرح یک مساله بالفاصله یک کمیسیون 
تشکیل می دهیم و ظرف دو روز مساله ای را که اگر دو سال هـم ان را به یک کـارشنـاس بدهیم 
نمی تواند جواب درست و حسابی برای ان بدهد، می خواهیـم در ظرف دو یا سه روز حل کنیم 
و در جلـسه اینـده راجع به یک مسـاله مهـم تصمیم بگیریـم، این موضوع، همین مشکالت را 

برایمان ایجاد می کند.«

 حال با این اوصاف، شما مشکالت ایجاد شده را در چه می بینید؟
مشکل در نداشتن دانش اقتصادی مبتنی بر واقعیات کشورمان است، مشکل در درماندگی 
نظری است. مشکل کشور همانگونه که نوبلیست شهیر اقتصاد سرارتور لوییس درخصوص 
اموزش در آسیا گفته: »بی مایه گی بسیاری فارغ التحصیالن« است و در مدارک برخی از وزرا و 
مسووالن هم شاهد بوده ایم. تا زمانی که دست از خودشیفتگی نشوییم و نپذیریم که باید خرده 
دانش هایمان را کنار هم بگذاریم و معانی واژه های ِصرِف ترجمه شده علم اقتصاد و حتی سایر 
علوم را با واقعیات جامعه و عقب ماندگی خود انطباق نداده و کاربردی نکنیم، این وضعیت تغییر 
نخواهد کرد. کشورهای شرق آسیا این موضوع را با عقالنیت تمام متوجه شده اند و نتیجه ان هم 

به عینه برایمان قابل مشاهده است.
برای مثال به یکی از واژه های »رقابت«، »دولتی بودن بنگاه ها« و... توجه کنید. برای زدودن 
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انحصار و به اصطالح ایجاد رقابت، مدیران 
و  ظاهری  صورت  به  اقتصادی  تصمیم گیر 
تقلیل گرایانه، چاره کار را در ایجاد و تعدد 
واژه  می دانند.  مشابه  با محصول  واحدهای 
از یکصدسال است  نیز بیش  را  تولید  مهم 
که تعریف واقعی نکرده اند. هر فعالیت با ربط 
و بی ربطی را نیز به تقلید از اقتصادی، مثال 
تعداد  به  امریکا، صنعت می نامند.  همچون 
از  و  بهره برداری  پروانه  دارای  واحدهای 
نظر وزارت صمت فعال یا مجوزهای صادره 
توجه  اگر  اجرا  دست  در  طرح های  برای 
واحدهای  تعداد  است.  حیرت انگیز  کنیم، 
به اصطالح تولید دارو، تعداد واحدهای تولید 
شرکت  منتشره  اطالعات  وفق  که  متانول 
ملی صنایع پتروشیمی در بهار1397 دارای 
18 واحد فعال و طرح در دست اجرا و طرح 
غیرفعال بوده ایم و 24واحد جدید نیز از قرار 
برنامه ریزی شده است! با این همه شرکت، 
اگر به رتبه  فروش مان در جهان نگاه کنید، 
اصال افتخارامیز نیست. وفق داده های وزارت 
بهداشت و وزارت صمت حدود 144 واحد در 

زمینه دارو داریم.

بی قاعدگی در راه اندازی واحدهای صنعتی
همین  با  کنیم  نگاه  محصولی  هر  به 
بی قاعدگی مواجه می شویم؛ به نساجی، به 
اصطالح خودروسازی و موتورسیکلت سازی، 
به اصطالح ماکارونی، به تعداد مرغداری های 
گوشتی، شرکت های هواپیمایی، شرکت های 
تولیدکننده  شرکت های  شیر،  تولیدکننده 
اصطالح  به  تعداد  به  سوسیس،  و  کالباس 
تولیدکننده  به  نباتی،  روغن  تولیدکننده 
نهاده های دام و طیور و ابزیان، تولیدکنندگان 

میلگرد فوالدی و قس علیهذا.
بار  برای  که  اقدامی  در  مرکزی  بانک 
گرفت  صورت  ما  اقتصادی  تاریخ  در  دوم 
)بار اول در سه سال نخست وزیری زنده یاد 
دکترمصدق بود و بسیار هم ارزشمند بود(، 
تفکیک  به  را  ارز  دریافت کنندگان  لیست 
شخصیت های حقوقی و حقیقی و به تفکیک 
نوع ارز از بازه زمانی 21 فروردین 1397 به 
لیست  اخرین  البته  کرد.  به هنگام  دفعات 
مربوط به 30 بهمن 1399 است، اهالی خبره 
ناکارامدی  فاجعه  می توانند  کارشناس  و 
بسیاری از صنایع ایران را شاهد باشند. در 
و  عین حال می توان صنعتگران شرافتمند 
وفادار به منافع ملی ایران را مشاهده کرد. 
گویی خواب سنگین تصمیم گیران اقتصادی 

در بسیاری از دولت ها را، ربوده بوده است.
گفته می شود که مدیریت دولتی باعث چنین وضعیتی است که این حرف نیز تقلیل گرایانه 
است؛ زیرا بسیاری از واحدهای ذکرشده و نشده توسط مدیران بخش خصوصی تاسیس و اداره 
می شوند، اما ناکارامدی در آنها موج می زند. بسیاری از شرکت های خودروسازی چین دولتی 
هستند و خودروها روزبه روز زیباتر شده و همراه با کیفیت ارتقاء یافته در خیابآنها و جاده های 
ما جوالن می دهند. مدیران آنها گاهی تا سال ها در سمت خود باقی می مانند. مثال رییس 
هیات مدیره هیوندایی 19 سال در سمت خود باقی ماند، یا عضو هیات مدیره کیاموتورز 35 سال 

در شرکت کار کرد و سپس کنار رفت.
نکته کلیدی این است که مدیران دولتی یا خصوصی در کشورهای پیشرفته دارای اهلیت 
حرفه ای هستند. حال در کشور خودمان چند مدیرعامل و عضو هیات مدیره در کارخانه های 
ایران خودرو، سایپا و شرکت های تابعه تغییر کرده اند. به جز تعدادی، بسیاری از آنها اهلیت 
حرفه ای نداشته اند و صرفا براساس روابط سیاسی، قومیت گرایی و منطقه گرایی در این سمت 
قرار گرفته اند. قابل انکار نیست که صنعت خودرو ما ناکارامد شده، اما چه نهادی چنین وضعی 
را به وجود اورده است؛ دولت ها، وزرای صنعت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 
دیگران!؟ همه هم خود را کنار می کشند و هر کسی صبح که از خواب بیدار می شود، لگدی به 
این صنعت می زند. اخیرا هم وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تردد کامیون های باالی 
40 سال صحبت کردند و انگشت اتهام را به سوی صنعت نشانه رفته اند. مسووالن صنعت نیز در 
سکوت از کنار ان گذشتند و چون در فضای مونولوگ یکطرفه صحبت می کنند، حاضر نیستند 
در گفت وگوی دوطرفه شرکت کنند تا عیار اظهارنظرها مشخص شود. ایشان و بسیاری از اسالف 
ایشان در دولت ها توجه نمی کنند که کوتوله پروری در کشورمان به دالیل گوناگون یک رویه 

حقنه شده و خود ایشان هم مسوول چنین وضعیتی هستند.

به غیر از کوتوله پروری که آسیب زیادی بر کشور وارد کرده، چه گروهی خطرآفرین هستند؟
نقش تاجرباشی ها، ذینفعان، مجریان تحت تاثیر ذینفعان یا تاجرباشی ها، عدم دانش مجریان، 
نابلدی و دیگر موارد را نیز نباید فراموش کرد. بارها به این نکته اشاره کرده ام که در کشور ما در 
مقاطعی کوتوله پروری شده است: نخست از زمان قرارداد ترکمانچای که در سال 1206 منعقد 
شد و سبب عقب افتادن کشور شد، چراکه در یک شرایط نیمه استعماری قرار گرفتیم و در این 
دوران افرادی با عنوان تاجرباشی ناشی از این قرارداد ننگین به وجود امدند که عوامل روسیه 
بودند. در بی لیاقتی و فساد حاکمان قاجار، بعد انگلیس ها هم خواستار این امتیاز شدند. سپس 

فرانسوی ها، بلژیکی ها و... هم خواستار این امتیاز شدند.
دوم، ذینفعان بودند که یا در راس تصمیم گیری بوده اند یا متاثر از ذینفعان و تاجرباشی ها. 
حدود 13 تن از صدراعظم های ایران از زمان مشروطه تا قبل از انقالب، زمین دار و مستغالت چی 
یا ذینفع بودند. برای نمونه اگر تحصیلکرده الهیات در راس یک کارخانه خودروسازی یا احداث 
مترو یا مسئولیت سازمان صنایع باشد، همین وضعیتی را به وجود خواهد اورد که اکنون در هر 
گوشه زندگی ما قابل مشاهده است. زمانی که انتخاب سیاسی شود، مشکالت به وجود می اید. 

البته بارها توسط رهبری این نکات تذکر داده شده است.

آیا توانمندی اقتصادی کشور هم تراز توانمندی سیاسی ماست؟
ما توانمندی قدرت قابل اتکاء سیاسی و امنیتی داشته ایم که قابل انکار نیست، اما کشورمان 
در این دو مقوله به خصوص مدیون شهدا و جانبازانی است که برخی از آنها در آسایشگاه های 
روانی عمر پر شرافت خود را می گذرانند. کامال مشخص است که در کنار این دو محور توانمند، 
از محور مهم اقتصاد بی بهره بوده ایم و هنوز هم هستیم. اگر مدیرانی انتخاب می شوند، بیش از 
هر امری به اهلیت سیاسی و امنیتی او نگاه می کنند و به اهلیت حرفه ای او کاری ندارند. این 
دور باطل، ما را به سوی قهقرا هدایت کرده و می کند. از این رو تحریم کنندگان با حربه تحریم 
اقتصادی قصد دارند که ابتدا قدرت امنیتی و سپس قدرت سیاسی را خدشه دار نموده و این 
کشور را به زوال بکشانند، اما باید عقل سلیم و تجربه به کار گرفته شود. در دورانی از تاریخ 
کشورمان، وقتی این سه محور همزمان درنظر گرفته شد، شاهد شکوفایی یا تاب اوری اقتصاد 

مبتنی بر صنعت شدیم.
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ازجمله این دوره ها، دوره سه ساله زنده یاد 
سال های  در   ،1332 تا   1330 در  مصدق 
1341 تا 1347 که زنده یاد دکترعالیخانی 
و گروهش عهده دار اقتصاد کشور بودند و بین 
سال های 1360 تا اخر سال 1367 نیز عقل 
سلیم و تجربه به همراه قدرت تشخیص به کار 

گرفته شد.

با این تفاسیر، تدوین برنامه توسعه هفتم گره ای 
را نخواهد گشود؟

نشان  اقتصادی  شاخص های  و  نتایج 
می دهد که این برنامه ها موفق نبوده و برنامه 
که  همانطور  بود.  نخواهد  موفق  نیز  هفتم 
اشاره کردم، برخوردهای سلیقه ای برخی از 
اقتصادی در برخی استان ها،  تصمیم گیران 
امکاناتی را فراهم آورده که عقالنی نبوده در 

آن استان اجرا شود.
پژوهش های  دفتر  در  که  پژوهشی  در 
اقتصادی انجام داده ایم، مشخص کردیم که 
ارزش هر تن واردات و صادرات مواد شیمیایی 
و پتروشیمیایی ما چه مقدار بوده است؟ نتایح 
این پژوهش بسیار غم انگیز است! میلیاردها 
دالر هزینه می کنیم که کشتی و مترو را از 
چین وارد کنیم، بعد می گویند که متروسازی 
داریم. ما هنوز عقب  مانده ایم و به برنامه ریزی 
که  افتاده ایم  گیر  تله ای  در  اما  داریم،  نیاز 
کوتوله پروری در صنایع به وجود آورده ایم و 
نام آن را رقابت گذاشته ایم که اقتصاد ما با 
یک باد تکان خواهد خورد. این برنامه ریزی 
به نتیجه نمی رسد. مثلی معروف می گوید: 
باد  هیچ  بی مقصد،  کشتی بان  یک  »برای 
مساعدی نخواهد وزید« که با وضعیت امروز 
ما همخوانی دارد. در حال حاضر، مجالس و 
دولت های مختلف براساس این سوابق قادر 
به برنامه نویسی نیستند، چراکه همان افراد 
هستند که در سمت های گوناگون جابه جا 
می شوند. ما برای اهداف و ایده آل های واال 
را  بوروکراسی  ساختار  اما  کردیم،  انقالب 
براساس همان رژیم قبل برقرار کردیم. باید 

بخش های نادرست آن را اصالح می کردیم.

 تحریم در مشکالت اقتصادی فعلی ما تا چه 
اندازه تاثیرگذار بوده است؟

خیلی ساده لوحانه است که بگوییم تحریم 
در اقتصاد کشور بی تاثیر بوده است، اما به 
عنوان دست اندرکار تولید و اجرا در صنعت 
70درصد  حدود  می کنم  عنوان  تولید  و 
و  ناکارامدی دولت ها  به دلیل  ما  مشکالت 
مدیران بوده و ربطی به تحریم ها ندارد. اما 

به راحتی در پِس پرده تحریم، بسیاری از ناکارآمدی های اقتصادی را پنهان می کنند. در 
وهله بعد به دلیل نبود دانش بوده و این موضوع که ما در زمینی مشغول به بازی شده ایم که 
تحریم کنندگان برای ما طراحی کرده اند، همانگونه که ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم ها 
مشخص کرده که چگونه در این بازه زمانی 1385 تاکنون عملکرد دولت های ما ناخواسته در 
مسیر ذکر شده بوده است. در این کتاب جمالت تامل برانگیزی وجود دارد: اول اینکه تولید را 
هدف گرفته و به ویژه مشاغل تولیدی را از بین ببرند و برای جمعیت هدف جوان امکان اشتغال 

در صنعت فراهم نشود.
نکته دیگر اینکه می گوید بر اثر تجربه ما و دوستان اروپایی، متوجه شدیم که ایران نمی تواند 
در مقابل ما هماهنگ عمل کند. اینجا متوجه می شوید که چرا کره ای ها یا چینی ها بخشی را 
ایجاد کرده اند که نخبگان تصمیم بگیرند، اما در ایران اینگونه نیست. بنابراین تحریم ها عامل 
اصلی نبوده و دالیلی چون عدم اهلیت حرفه ای و سیاسی انتخاب کردن افراد سبب ایجاد این 
وضعیت شده است. ما هم اکنون رب، نوشابه، آب بسته بندی و گوسفند را به عراق صادر می کنیم، 
تمامی این محصوالت در سطح پایین است که همه همسایگان ما اینگونه محصوالت را یا تولید 
کرده یا تولید خواهند کرد. اما در مقابل هم ما و هم آنها میلیاردها دالر موبایل، تبلت، خودرو، 
تلویزیون، یخچال و الستیک و... وارد می کنیم. به دلیل ناتوانی دولت ها نمی توانیم این تولیدات 

را داشته باشیم.

راهکارهای کشور برای حل این مشکالت چیست؟
با این تفاسیر ممکن است این پرسش مطرح و به ذهن متبادر شود که آیا ما اصال قادر به تولید 
و توسعه نیستیم یا نمی توان امیدی داشت؟ در پاسخ قاطعانه می گویم نه اینگونه نیست. محور 
مهم این است که بپذیریم نابلد هستیم. آسیای شرقی ها دریافتند که دانش کاربردی کافی 
ندارند و بلد نیستند. اصال ادعا هم نداشتند، از این رو با تشکیل نهادی، نخبه ترین افرادشان 
را در کنار یکدیگر قرار داده و پذیرفتند مستقل از دولت ها و مجالس برنامه ریزی مبتنی بر 
توانمندی ها کرده و با جزییات غیرقابل تفسیر، توسط عوامل اجرایی دولت ها حتی در دورترین 
نقاط را تدوین کردند. اما از میان هزاران نمونه تنها به دو مورد اشاره می کنم: در ایران، دولت 
یک الیحه به مجلس می فرستد که 16 ماده دارد. پس از بررسی در مجلس، به 54 ماده تبدیل 
می شود! وجهی دیگر از مشکالت این است که در بسیاری از قوانین مصوب در برخی از مواد، 
تهیه دستورالعمل اجرایی را به هیات دولت ارجاع داده است. وقتی هیات دولت نیز دستورالعمل 
را تهیه و تصویب می کند، به یکباره متوجه می شود که قانون ابتر شده و با قابلیت تفسیرهای 
متعدد و سلیقه ای، خاصیت و الزامی که مبتنی بر آن باید قانون تهیه می شد، از بین رفته است. 
قبل از انقالب نیز روند برنامه ها به همین روال بوده است. برای نمونه قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر که برای مقابله با اثرتحریم های در حوزه مورد هدف یعنی تولید در سال 1390 تهیه 
شد و نهایتا در سال 1394 تصویب شد. بعد از دو سال دیدند که قانون اثر و کارایی را نداشته 
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است. در سال 1397 قانون الحاق دو ماده به 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب و 
در یک ماده ان تهیه دستورالعمل به مصوبه 
در  نهایت  در  می شود.  واگذار  دولت  هیات 
نیمه دوم سال 1399 دستورالعمل تصویب و 
به آن بخش های خدماتی نیز اضافه و به نوعی 
تقریر شد که هدف اولیه که کارآمد کردن 
تصمیمات برای تولید در شرایط اضطراری و 
مقابله با اثرات تحریم بر تولید بود، کال از حیز 

انتفاع خارج و قانون ابتر شود.
توجه خوانندگان را به مقایسه »بند دال 
تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه« کشور 
و سپس »ردیف 2 بند ج تبصره 29 قانون 
می کنم  جلب  کشور   »1369 سال  بودجه 
دریافتی  التفات  »مابه  می دارد:  اشعار  که 
یافته  گشایش  اسنادی  اعتبارات  بابت 
با نرخ های کمتر از ارز شناور برای واردات 
کاالی سرمایه ای تولید«، این حکایت درداور 
اقتصاد تولیدی کشورمان است که در بیش از 
یک سده گذشته عموم دولت ها گردن تولید 

صنعتی را زده اند.

تصمیم گیری اقتصادی کشور باید مستقل از 
دولت و مجلس باشد

کشور ما باید یک تصمیم سخت را بگیرد. 
باید  کشور،  برای  اقتصادی  تصمیم گیری 

مستقل از مجلس و دولت شود. زنده یاد دکترحسین عظیمی در اواخر عمرشان به نتیجه ای 
رسیده بود که گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در زمان حضورشان در کشور به نوعی به آن 
رسیدند. آن زمان سازمان برنامه و بودجه وجود داشت، ولی عنوان کردند که باید تصمیم گیری 
اقتصادی مستقل شود. تا این دو قوه باشند، برنامه ها ابتر شده است. دولت ها از ایجاد شغل 
ناتوان هستند، بعد به هر اقدامی دست می زنند. براساس بی برنامگی مثال با توسعه کشاورزی 
می خواهند خود را رها کنند. با این کار حیات کل جمعی ایرانی ها را زیر سوال می بریم، چراکه 
با کشاورزی بیهوده، منابع آب و خاک را به نابودی سوق می دهند. براساس امارهای معتبر بین 
المللی، قدر مطلق اشتغال در کشاورزی در تمام کشورها کاهش یافته، اما در کمال حیرت و 
تاسف در ایران نسبت به سال 1335 افزایش یافته است. خرده مالکی رواج یافته که آب و خاک را 
از بین می بریم و بعد بر اثر فشار نمایندگان به دنبال خرید محبوبیت، چاه های غیرمجاز حفاری 
می شود که پس از ان فاجعه دریاچه ارومیه رخ می دهد. به دلیل عدم اهلیت حرفه ای توان 

آینده نگری وجود ندارد و دم را غنیمت می شمارند.
دولت های ما توان ایجاد اشتغال در زمینه تولید و صنعت را نداشته اند. اگر اخالق را در نظر 
بگیریم و براساس ظاهر کدهای ایسیک )ISIC( عمل کنیم، بیش از 80درصد اشتغال در کشور با 
طبقه بندی جهانی در فناوری در سطح متوسط پایین و پایین بوده، اما با درنظر گرفتن محتوای 
ناشی از شناخت، حدود 96 درصد تولیدات ما در سطح متوسط پایین و پایین است. کشور در 
باتالق طرح ها و صنایع نارس و ناپخته با سطوح فناوری روبه پایین  فرو رفته  است، اما فرصت 
دارد که بیرون بیاید. رهبری در یکی از جلسات خود بیان کردند که غرب حرکت صنعتی داشت 
و ثروت پیدا کرد و دنیا را گرفت. در چین در یک بخش نخبگان متمرکز حضور دارند و بخش 
دیگر دولت چین است و حزب کمونیست نیز بخش دیگری است، اما تا زمانی که نخبگان تصمیم 
نگیرند، دولت چین اجازه اجرایی شدن هیچ کاری را نمی دهد. مشابه این الگو و قبل از چین 
در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نیز بوده و هنوز هم هست. این الگو در ایران نیز 

می تواند اجرایی شود./ دنیای اقتصاد



23بهمن 1399 / شماره   574

صادرات و واردات کاالیی )بدون نفت خام( ایران طی 10 ماهه 1399 به ترتیب حدود 28.6 میلیارد دالر و 30.6 میلیارد دالر بوده است.

تجارت کاالیی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 13۹۹
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بازار از خراسان رضوی گزارش می دهد؛
 حضور گردشــگران ســالمت در کالن شهر 
مشهد طی سال های اخیر از رشد چشمگیری 
برخوردار بوده به گونه ای که سالیانه بیش از 20 
هزار نفر و افزون بر 56 ملیت در مشــهد مقدس 
بیمار پذیرش شــده و خدمات درمانی دریافت 
کردند اما شــیوع کرونا این آمارهــا را به صفر 

رسانده است.
تکثــر و تعدد کلینیک هــای درمانی به ویژه 
کلینیک های پوســت و مو که در قریب به اتفاق 
خیابان های اصلی مشهد مقدس با تابلوهایی با 
حروف عربی زینت یافته خود گواه این اســت 
که مشتریان و بیماران بسیاری به ویژه از کشور 
عراق و کشــورهای های حوزه خلیج فارس در 
این شهر تردد داشته و از خدمات مراکز درمانی 
این شهر استفاده می کنند اما مدتی است که در 
مقابل این واحدهای درمانی خصوصی و عمومی 
مشــتری چندانی از کشورهای عربی و خارجی 
یافت نمی شــود و ظاهراً کرونا صنعت توریسم 
درمانی و گردشگری سالمت را به چالش جدی 

کشیده است.

نیاز به تبلیغات
اکبر گلمکانی متصدی یکی از کلینیک های 
پوست در مشهد مقدس به ما می گوید: متأسفانه 
از ســال گذشــته نه تنها کرونا بلکه سایر موارد 
مانند ناامنی های اخیــر در عراق نیز بر صنعت 
گردشگری سالمت در کشور و به ویژه خراسان 

رضوی تأثیرگذاشته است.
وی توضیح می دهد: اگرچه کرونا مزید بر علت 
شــد و تعداد بیماران ورودی را به صفر رساند اما 
این موضوع را باید یک فرصت برای بهره برداری 

از تهدیدهای امروزی دانست.
گلمکانی بابیان اینکه در حوزه گردشــگری 
سالمت ترکیه به یک کشور جدی و رقیب تبدیل 
شده اســت، می گوید: شــما در قریب به اتفاق 
برنامه های ماهــواره ای شــاهد تبلیغات برای 
دریافت خدمات درمانی در ترکیه هستید و لذا 
تبلیغات یکی از حلقه های مفقوده در این راستا 

است که به آن توجِه چندانی نشده است.
این مدیر داخلی کلینیک درمانی یادآور می شود: از مهرماه سال گذشته با توجه به تحوالت منطقه و 
ناآرامی ها در کشور عراق تعداد گردشگران سالمت مراجعه کننده به این مرکز کاهش یافت و همگام با 

شیوع بیماری کرونا و بستن مرزها طی چند ماه گذشته آمار مراجعه کنندگان به شدت کاهش یافت.
وی عنوان می کند: متأسفانه در طی ماه های گذشــته تعداد بیماران به صفر رسیده است و لذا ما 

مجبور شدیم بسیاری از نیروهای این مجموعه را تعدیل کنیم.
گلمکانی بابیان اینکه انتظار می رود با تبلیغات و فراهم سازی بستر حضور توریست های خارجی 
همراه با پروتکل های بهداشتی به صورت جدی  دنبال شود اذعان می کند: بخش مهمی از اقتصاد این 
استان بر ظرفیت های صنعت گردشگری اتکا دارد و لذا نیم توان در برابر مشکالتی این چنین بی توجه 

و بی برنامه رفتار کرد.

دوران پساکرونا را دریابیم
حســین رضوی یکی از فعاالن حوزه ســالمت نیز در این رابطه به بازار می گوید: بازار گردشگری 
سالمت ایران به دالیلی از قبیل سیاست های نادرســت، چند متولی بودن، دالل محور بودن و غیره 

نیازمند بازنگری اساسی در سیاست ها و تجدید ساختار  است.
وی اذعان می کند: گرچه کرونا فرصت ارزآوری را از این صنعت گرفت اما از حاال باید به فکر دوران 

پس از کرونا باشیم تا بتوانیم پس از پایان این بیماری به نحو احسن از شرایط استفاده کنیم.
رضوی می افزاید: در این مسیر نیاز است تا وزارت میراث فرهنگی و هم چنین وزارت امور خارجه ا 

ارائه تسهیالت  و یا مشوق هایی  پایه های این صنعت را برای دوران پساکرونا حفظ کنند.
وی یکی از ضعف های عمده این بازار را عدم بازاریابی مناســب در کشورهای مبدأ برای آشنایی و 
ترغیب گردشگران برای سفر به ایران و دریافت خدمات موردنیاز می داند و می گوید: اکثر گردشگران 
سالمت در کشور ما از کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق، آذربایجان و غیره هستند، بنابراین 
پیشنهاد می شود، شــرکت های مذکور بازارهای جدیدی را در کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا 

جست وجو کنند.

محدودیت سفر
در همین راســتا رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان رضوی در گفت وگو با بازار و 
پاسخ به این سؤال که آمار گردشــگری چند درصد کاهش داشته است به بازار گفت: از ابتدای سال 

تقریباً آماری وجود نداشته که بخواهیم درصدی برای آن اعالم کنیم.
حسین نیکونام با اشاره به اینکه متأســفانه تعداد گردشگران سالمت بسیار اندک و انگشت شمار 
بوده است  و  تنها شامل موارد اورژانسی بوده افزود: آمار بیماران و گردشگران سالمت به صورت خیلی 
محدود و با معرفی کنسولگری ها و سفارتخانه هابوده و این افراد نیز به طورمعمول اشخاصی بودند که در 

کشورهای بازار هدف برای آن ها ویزا صادرشده بود.
وی بابیان اینکه در این مدت مرزهای زمینی مسدود و هم چنین تعداد پروازهای خارجی نیز کاهش 
داشــت، ادامه داد: در چندین ماه گذشته حدود دو پرواز در هفته داشتیم که هرکدام حدود 120 الی 

130 مسافر داشتند که عمده این افراد با ویزای T به معنای ویزای درمانی سفر داشتند.
رئیس جامعه حرفه ای گردشگری سالمت ایران اظهار کرد: بر اساس آمار هفته ای دو پرواز به مشهد 
و هفته ای دو پرواز نیز به تهران از کشور عراق و افغانستان و عمان در حوزه گردشگری سالمت داشتیم 

که به هیچ وجه قابل توجه نبود.

گردشگری سالمت در کما
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وی بیان کرد:عمده پروازها در این حوزه از همین 
کشورهای یادشده بوده و از آن جا که مرزهای زمینی 
هم چنان مســدود است و آمار مسافران که از طریق 
هوایی نیز وارد کشــور شده اند چندان باال نیست لذا 

بسیاری از مراکز با کمبود مشتری روبرو شدند.
نیکونام با بیان اینکه در حال حاضر، حدود دو پرواز 
از شرکت هواپیمایی  العراقیه از بغداد به مشهد انجام 
می شــود و در همین راســتا از بغداد به تهــران و  از 
بصره به تهران  و نیز از مزار شــریف، هرات و کابل نیز 
به مشــهد پرواز داریم  افزود: این در حالی است که 
در هیچ کدام از این پروازها، شرکت های گردشگری 
سالمت و مراکز درمانی ما به صورت مستقیم نقشی 
ندارند و مسافران این پروازها، ویزای خود را در کشور 

مبدأ با همراهی دالالن می گیرند.
رئیس جامعه حرفه ای گردشگری سالمت ایران 
از لین موضوع به عنوان یک مشکل جدی یاد کرد و 
ادامه داد: متاسفانه این افراد بدون اطالع و هماهنگی 
مجموعــه ما به کشــور وارد می شــوند و معضالت 
مختلفی در اثر این ناهماهنگی برای ما چه در حوزه 
اجتماعی، اقتصادی و چه در حوزه بهداشت و درمان 

ایجاد می کنند.
وی در راستای بهبود اوضاع این صنعت پیشنهاد 
داد تا به صورت هدفمند  و ســازمان دهی شده، ورود 
گردشــگران ســالمت خارجی به ایران را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی دنبال شود.
نیکونام اظهار کرد: ازآنجاکه بیماران خارجی آورده 
ارزی خوبی برای کمک به اقتصاد کشــور دارند و از 
مسیر هوایی می توان آن ها را از نظر سالمتی غربال 
کرد لذا باید از این فرصت اســتفاده کرد و شیوه نامه 
کنترل شــده ای را تنظیم و بستر حضور آن ها را در 

کشور فراهم کرد.

صفحه آخر
در شرایط فعلی که قیمت ارز در کشورمان افزایش 
چشمگیری یافته و همه گیری کرونا نیز انواع دیگر 
گردشگری را به تعطیلی کشــانده، می توانیم ایران 
را به بهشــتی برای بیماران خارجی تبدیل کنیم که 
متأســفانه هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده 

است.
کشــور ما و به ویژه خراســان رضوی بنا به دالیل 
مختلف می تواند مقصد مناســبی برای گردشگران 
سالمت سراســر جهان باشــد. چراکه، ایران عالوه 
بر اینکه پیشــینه تاریخی و ســبقه درخشانی در 
علم پزشــکی دارد، به دلیل قرار گرفتن در موقعیت 
جغرافیایی خاص پتانســیل های گران بهایی در این 
حوزه دارد. ضمن اینکه باال رفتن نرخ ارز در کشورمان 
نیز می تواند در ایــن مورد خاص نوعی فرصت تلقی 
شود که هزینه های درمان مســافران خارجی را به 

میزان چشمگیری کاهش می دهد.

 معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای اسفند 
ســال گذشته تا آخر دی ماه امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا 39 هزار و 100 میلیارد ریال 

خسارت به حوزه گردشگری شهر مشهد وارد شده است.
محمدصادق براتی روز پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص کمیســیون 
تخصصی کارگروه ملی زیارت افزود: این کمیسیون 11 مصوبه در حوزه های مختلف زیارتی 
داشــت که مهم ترین موضوع مورد بررسی آن، وضعیت کرونا و خسارت ناشی از آن در عرصه 
زیارت و گردشگری و اجرای طرح های جایگزین آن در این  حوزه گردشگری بود که به تصویب 

رسید.
وی ادامه داد: این کمیســیون تخصصی در ذیل کارگروه ملی زیارت و با حضور نمایندگان 

وزرای عضو و معاونین زیارت استانداری های خراسان رضوی، قم و فارس تشکیل شد.
مسوول دبیرخانه کارگروه ملی زیارت گفت: طرح ساماندهی و مدیریت دفاتر زیارتی، صدور 
مجوزهای مالی برای اســتفاده شهرداری ها از امکان انتشــار اوراق مالی اسالمی، ساماندهی 
مجتمع های فرهنگی و رفاهی بین راهی، زائرسراهای ارزان قیمت و امور زیربنایی، مدیریت و 
ساماندهی زائران غیر ایرانی و استفاده از امکانات صندوق های سرمایه گذاری حرم های مطهر 

در موضوع زیارت هم از جمله مصوبات دیگر این کارگروه بود.
براتی افزود: کارگروه ملی زیارت که در مورخ 14 آذر 88 تشکیل شد مصوبات عملیاتی بسیار 
خوبی را داشت که برخی مسائل از قبیل شــیوع بیماری کرونا باعث ایجاد وقفه در تداوم این 
جلسات و پیگیری موضوعات تخصصی و اجرایی آن شد لذا با برطرف شدن نسبی این بیماری 

و بازگشت به حالت عادی می توان اظهار امیدواری کرد که بتوان نتایج خوبی را کسب کرد.
وی ادامه داد: در جلســات قبلی کارگروه ملی زیارت مسائلی همچون آمار زائرین، تعمیق 
فرهنگ زیارت، مسائل زائرسراهای کشور، تامین زیرساخت های بهداشتی و سالمت، گسترش 

رسانه زیارت، مسائل مربوط به ساماندهی عرصه اقتصاد زیارت و سوغات مصوب شده بود. 
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: پیگیری الزم در 
خصوص اجرایی شدن این مصوبات صورت گرفته و الزم است وزارتخانه ها و نهادهای متولی 
هّمت و همکاری بیشتری را برای اجرایی شــدن و اثر بخشی برخی مصوبات یاد شده اعمال 

کنند.
براتی افزود: در نشست بعدی این کمیسیون که با هدف تهیه و تدوین مصوبات پیشنهادی 
برای تصویب در کارگروه ملی زیارت در اســفندماه تشکیل خواهد شد روند اجرایی مصوبات 

گذشته کارگروه مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
خراســان رضوی و مشهد در شرایط عادی ساالنه پذیرای افزون بر 30 میلیون زائر و مسافر 
از اقصی نقاط ایران و جهان اســت و بر اساس برآوردها افزون بر 2 میلیون نفر از این مسافران و 

زائران را اتباع کشورهای مختلف تشکیل می دهند.//

گردشگری مشهد 3۹ هزار میلیارد ریال 
خسارت از کرونا دیده است
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اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
اقتصاد  درصد   55 گفت:  رضوی  خراسان 
مشهد با حوزه گردشگری در پیوند بوده و 
بروز بحران ناشی از شیوع کرونا، این بخش 
را به چالش کشیده است. مراکز و بنگاه های 
فعال در حوزه گردشگری این شهر، حاال خود 
را در مواجهه با مشکالت مالیاتی می بینند 
و به همین منظور، درخواست دارند تا در 
کارگروهی تخصصی، مسائل مالیاتی فعاالن 
این بخش به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار 

بگیرد.
بازرگانی،  اتاق  به گزارش روابط عمومی 
صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی؛ 
تازه ترین  در  قناد« که  علیزاده  اکبر  »علی 
گفت،  می  سخن  کمیسیون  این  نشست 
متذکر شد: صنعت گردشگری با تداوم این 
بیماری و از دست رفتن پیک های سفر که 
ظرفیت کسب درآمد برای فعاالن این بخش 
بود، حاال خود را در تقال برای تداوم حیات می 
بیند. بخشی از دغدغه فعاالن این حوزه، از 
مسائل مالیاتی نشات می گیرد.  این تجربه 
در گذشته وجود داشته که در مرحله صدور 
برگ تشخیص مالیاتی، نماینده ای از صنف 
مربوطه حضور داشته و این مسئله به شفافیت 
روند کار کمک می کرده است. در حال حاضر 
نیز درخواست ما بررسی پرونده های مالیاتی 
کارگروهی  در  گردشگری،  بخش  پرچالش 
اقتضائات و  با نگاه به تمامی  تا  ویژه است 

اتفاقات موجود، تصمیمات الزم اخذ شود.
وی ادامه داد: بررسی پرونده در هیات های 
حل اختالف مالیاتی هزینه زا و زمان بر است 
فعاالن حوزه گردشگری  اساس  برهمین  و 
تمایل دارند تا برای تشخیص صحت و سقم 
میزان مالیات تعیین شده و اعتراض به نقایص 
احتمالی، کار به این هیات ها کشانده نشود. 
حضور نماینده ای از این صنف یا حتی از 
مرحله  در  فرهنگی  میراث  سازمان  جانب 

صدور برگه های تشخیص، می تواند به شفافیت کار و تسریع در روند آن کمک کند.
وی از خسارت سنگین به 95درصد صنعت گردشگری استان، سخن گفت و توضیح داد: 
فعاالن این بخش نهایت همکاری و همراهی را در رعایت پروتکل های و تعطیلی مراکزشان 
داشته اند. انصافا صنعت گردشگری استان با دستگاه های اجرایی همکاری بسیار خوبی داشته 
و علی رغم اینکه در پی شیوع کرونا بسیار متضرر شده اما برای پیشگیری از این بیماری از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده است. حاال توقع می رود که حمایت ها هم به همین تناسب اعمال شوند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: صنعت گردشگری 
شرایط بسیار دشواری را در سال گذشته طی کرده است، چنان که در حال حاضر سه چهارم هتل 
ها تعطیل هستند و با مشکالت بسیاری از جمله تامین بیمه بیکاری پرسنل، پرداخت حقوق 

کارکنان، هزینه های نگهداری، بهای اجاره مکان و ... مواجه می باشند.
علیزاده قناد خاطر نشان کرد: مالیاتی که برای این واحدها در سال 99، اعمال می شود باید 
تمامی این آسیب ها و خسارت ها را مدنظر داشته باشد. ممیزین امور مالیاتی باید توجه داشته 
باشند که قیمت خدمات هتل ها و آژانس ها را در شرایط فعلی براساس بهای ریسک محاسبه 
کنند. در حال حاضر متاسفانه مطلع شده ایم که کارشناسان امور مالیاتی ارقامی را لحاظ می 

کنند که حتی در پیک پذیرش مسافر نیز امکان تحقق آن ها نیست.
در ادامه سید محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: فعاالن حوزه گردشگری در چند حوزه مسائلی را مطرح 
کردند که باید به آن رسیدگی شود؛ نخست ارتباط نامتقارن میان مالیات بر عملکرد و مالیات 
ارزش افزوده، مالیات های بسیار سنگین پرداختی دفاتر )به ویژه از سال 95 به بعد( با حذف 
50 درصد تخفیف مالیاتی از میزان تعیین شده و اعالم تخفیف فقط برای مالیات ابرازی، میزان 
بسیار باالی مالیات علی الراس برای خدمات آژانس ها و محاسبه غیرواقعی از فروش براساس 
حدس و گمان ممیز، عدم آگاهی کارشناسان مالیاتی از نحوه و موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی از 

جمله این مسائل و چالش ها به شمار می آیند. 
وی ادامه داد: در بحث محاسبه علی الراس مالیات مواردی پیشنهاد شده که عبارتند 

برورز  بحران در  حوزه گردشگری مشهد
در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  خراسان رضوی مطرح شد:
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محاسبه  نحوه  در خصوص  رایزنی  از  است 
منطقی درآمد در هر بخش، کم کردن ضرایب 
محاسبه علی الراس و مشخص کردن سرفصل 
های درآمدی با هماهنگی و توافق با انجمن و 

جامعه مربوطه.
سرفصل  در  کرد:  خاطرنشان  هاشمی 
تشخیص مالیات به صورت تایید دفاتر نیز 
پیشنهاد می شود تا توافقی مابین سازمان 
میراث فرهنگی، امور مالیاتی و انجمن دفاتر 
مسافرتی در خصوص تهیه برگه های صورت 
حساب کاال، خدمات و تهیه قرارداد تور و ویزا 
توسط انجمن دفاتر مسافرتی، برای ارائه به 

سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی یادآور شد: در بحث مالیات 
تا  شود  می  پیشنهاد  نیز  افزوده  ارزش  بر 
رسیدگی به ارزش افزوده در هر سال انجام 
شده و محاسبه براساس برگه های صورت 
به  شده  ارسال  خدمات  و  کاال  حساب 
تفکیک مشمول و غیرمشمول انجام پذیرد. 
محاسبه ارزش افزوده بر مبنای فاکتورهای 
رسمی و مبالغ دریافتی بابت ارزش افزوده 
توسط شرکت هاست که متاسفانه سازمان 
امور مالیاتی در حال حاضر از رقم مالیات بر 
عملکرد و برگه تشخیص و رقم درآمد شرکت 

ها، مالیات اخذ می کند.

دفاتر  از 60 درصد  بیش  در حال حاضر 
خدمات مسافرتی تعطیل هستند

نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
مدیره  هیئت  رئیس  ولی زاده،  محمدسعید 
خدمات  دفاتر  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان 
رضوی در سخنانی بیان کرد: علی رغم آنکه 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی تالش دارند تا 
به فعاالن اقتصادی و به ویژه بنگاه های حوزه 
گردشگری کمک کنند اما متاسفانه قوانین 
دست و پاگیر مانع از این همکاری شده است. 
در حال حاضر این سوال مطرح می شود که 
اگر مقرر شده، بحث امهال مالیات تا پایان 
سال اجرا شود، از ابتدای سال آینده تکلیف 

فعال اقتصادی چه خواهد بود؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 
تعطیل  مسافرتی  دفاتر خدمات  درصد   60
سابقه  با  کار  نیروی  متاسفانه  و  هستند 
بیش از 10 سال در حال تعدیل می باشند، 
از دستگاه های  خاطرنشان کرد: هیچ یک 
متولی و خدمت رسان اعم از شرکت آب، برق، 

گاز و تامین اجتماعی به فعال اقتصادی کمک نکردند. عالوه بر این سازمان امور مالیاتی نیز نمی 
تواند به دلیل قوانین دست و پاگیر با فعال اقتصادی همکاری الزم را داشته باشد. اگر مقرر شود 
که عوارض تقسیط اما ماهانه دو درصد جریمه اعمال کنند، عمال تقسیط معنایی نخواهد داشت.

آینده نامعلوم برای فعاالن صنعت گردشگری
در ادامه، فرهاد دوائی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان 
خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری با بحران کرونا مواجه هستیم، حال فعال اقتصادی دقیقا 
نمی داند که سال آینده چه مسائلی را پیش رو دارد؟ در گذشته آژانس های مسافرتی در خالل  
فعالیتشان هر 15 روز یکبار مالیات خود را پرداخت می کردند، در واقع مالیات در همان زمانی 
که آژانس های مسافرتی می خواستند مبلغ ایرالین را پرداخت نمایند، مالیات را هم پرداخت 
می نمودند و فیش آن را به سازمان امور دارایی ارسال می کردند اما متاسفانه این قانون چند سال 
است که اجرایی نمی شود، به بیان دیگر در گذشته آژانس های مسافرتی در خالل فعالیتی که 
انجام می دادند و  پولی که از مردم اخذ می کردند، می توانستند به راحتی مالیات خود را پرداخت 
نمایند اما این مسئله ملغی شد و در حال حاضر پایان سال مبلغ بسیار سنگینی به عنوان مالیات 
از آژانس اخذ می شود، این در حالی است که حتی مجوز آژانس هم به میزان مالیات تعیینی 

ارزش ندارد.

برگه تشخیص اولیه مالیات بسیار غیرمنصفانه صادر می شود
در بخش دیگری از این نشست مرجان شاه والیتی، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان 
رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: از زمانی که بحث بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش 
افزوده مطرح شد، این موضوع همیشه به عنوان یک معضل برای فعاالن حوزه گردشگری مطرح 

بود.
وی خاطرنشان کرد: بعضا قوانین حوزه مالیاتی اجرا می شود اما ارقام غیرمنصفانه به عنوان 
مالیات از مجموعه های حوزه گردشگری دریافت می گردد. اگر چه یک واحد می تواند اعتراض 
خود را در هیات های حل اختالف مطرح کند اما در نهایت بعضا پس از مشکالت بسیار این رقم 
کاهش پیدا می کند و عدد حاصله باز هم منصفانه نیست، چرا که برگه تشخیص اولیه بسیار 

غیرمنصفانه صادر شده است.
شاه والیتی ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در برگه تشخیص اولیه است، هر چند که 

فعاالن اقتصادی هم باید در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی دقت الزم را داشته باشند.

صرفا 33 درصد از ظرفیت هتل ها اشغال است
در بخش دیگری از این نشست، فریدالدین عطار، مدیر »هلدینگ گردشگری تارا« گفت: 
کارشناسان سازمان امور مالیاتی بر چه مبنای علمی، ظرفیت اشغال هتل ها را در ایام شیوع 
کرونا 100 درصد لحاظ می کنند؟ این در حالی است که در حالت بسیار خوشبینانه صرفا 33 

درصد از ظرفیت هتل ها تکمیل می شود.
وی یادآور شد: تمام تالش فعاالن حوزه گردشگری آن است که به صورت واقعی مالیات 
بپردازند، در واقع هر چه شفافیت کمتر شود فعال اقتصادی مجبور می شود 25 الی 30 درصد 

بیشتر به سازمان امور دارایی، مالیات پرداخت کند.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی و میراث فرهنگی دستور العمل مشترکی را در خصوص 
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نحوه اخذ مالیات تدوین کنند، در واقع باید از 
فعاالن عرصه گردشگری با قاعده و فرمول 
مشخص و مستند بر کارشناسی مالیات اخذ 
شود و نه آنکه با اعمال سلیقه، به این بخش 

فشار وارد گردد.
به  برخی  متاسفانه  کرد:  تصریح  عطار 
صنعت  ریشه  به  تیشه  ناآگاهانه  صورت 
گردشگری زده اند و همین حاال یکی از دالیل 
تعدیل نیروها، سختگیری های سازمان امور 

مالیاتی بود.
صادق کاظمیان، عضو هیأت مدیره و دبیر 
گردی  بوم  های  اقامتگاه  ای  حرفه  جامعه 
کشور نیز در همین رابطه با تاکید بر اینکه 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی باید بپذیرند 
از  کرد:  تصریح  است،  بحرانی  شرایط  که 
جوامع  با  دارم  تقاضا  مالیاتی  امور  سازمان 

حرفه ای ارتباط تنگاتنگ تری ایجاد کند.

صرفا  کنونی،  بحران  کرد:  تصریح  وی 
مربوط به شیوع کرونا نیست بلکه از آبان سال 
98 ما دچار چالش شدیم و براساس پیش 
بینی های صورت گرفته تا تابستان سال آینده 
هم این بحران تداوم خواهد داشت. لذا باید 

تدبیر جدی برای این مسئله اتخاذ شود.

ضرورت شناسایی مراکز اقامتی غیرمجاز 
توسط سازمان امور مالیاتی

ابراهیم  این نشست  از  در بخش دیگری 
محرابی، مدیریت خانه مسافر خراسان رضوی 
نیز در سخنانی عنوان کرد: مشکل اساسی 
اولیه  صنعت گردشگری در برگه تشخیص 
است که تمام واحدهای صنفی به چالش آن 
دچار هستند، چرا که دفاتر توسط سازمان 
امور مالیاتی بسیار راحت رد می شود. زمانی 
که یک بنگاه اقتصادی در سال اول دفاتر را 
دقیق ارائه می کند اما این موارد به راحتی 
توسط سازمان امور مالیاتی رد می شود، فعال 

اقتصادی دیگر رغبتی به ارائه اطالعات ندارد
مهدی آجیلیان، نایب رئیس اتحادیه هتل 
آپارتمان داران و مهمان پذیران مشهد نیز 
با بیان اینکه مالیات نه تنها منبع درآمدی 
توسعه  برای  بازویی  بلکه  برای دولت است 
اقتصادی کشور خواهد بود، عنوان کرد: آیا 
تاکنون سازمان امور مالیاتی، گزارش دقیقی 
و  گردشگری  در صنعت  گذاری  از سرمایه 

اقتصاد مولد ارائه داده است؟
وی ادامه داد: از زمانی که بحث مالیات بر 
ایجاد  افزوده جدی شد، شاهد رشد  ارزش 

واحدهای اقامتی غیررسمی بوده ایم؛ به طوری که تعداد هتل  آپارتمان ها نسبت به ده سال 
گذشته کاهش یافته و فعاالن اقتصادی به سمت احداث اقامتگاه های غیررسمی حرکت کرده 

اند چون سود آن به مراتب بیشتر و دردسرهای مالیاتی اش کمتر است.
در بخش دیگری از این نشست، سید باقر غفوریان، مدیر هتل الغدیر عنوان کرد: مسئله ارزش 
افزوده باید در هتل های 4 ستاره و 5 ستاره حذف شود تا زائران با هزینه کمتری به مشهد سفر 
کنند و عالوه بر این ماندگاریشان نیز در کالنشهر مشهد افزایش یابد. در گذشته زائران 10 روز 
در مشهد ماندگاری داشتند اما در حال حاضر ماندگاری زائران به 1 الی 2 شب کاهش یافته 
است. این مسئله در خصوص گردشگران خارجی نیز صدق می کند که باید برای آن تدبیری 

اندیشیده شود.
علیرضا هاشمی، مدیر شرکت قطارهای رجا خرسان نیز با بیان اینکه شفافیت می تواند منجر 
به توسعه گردشگری گردد، عنوان کرد در بحث مالیات نیز می توان دالیل اختالف مالیات اظهار 
شده را در کارگروهی مورد بررسی قرار داد. همچنین دستگاههایی همچون راه آهن و یا سازمان 
میراث می توانند با در اختیار گذاشتن اطالعاتی به امور مالیاتی، این سازمان را در  اعتبار سنجی 

میزان مالیات کسب و کارهای حوزه گردشگری یاری رسانند.

80 میلیارد تومان از تسهیالت کرونایی به حوزه گردشگری استان پرداخت شده است
در بخش دیگری از این نشست یوسف بیدخوری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و تصریح کرد: دستگاه 
های دولتی نیز صرفا نباید به دنبال کسب درآمد براساس مصوبات قانونی باشند، چرا که در حال 
حاضر34 هزار نفر به طور مستقیم در حوزه گردشگری فعال هستند و حدود 50 هزار نیروی 
کار دیگر در مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری اشتغال دارند و همه این ها از بحران شیوع کرونا 
آسیب دیده و با خطر از دست دادن اشتغال خود مواجهند. اینجاست که نهادهای متولی باید با 

تدبیرگری، مشکالت را حل و فصل نمایند تا خسارت ها بیش از این تشدید نشود.
وی ادامه داد: کل حمایت تسهیالتی که در حوزه گردشگری استان علی رغم پیگیری انجام 
گرفته، تنها 130 میلیارد تومان بود که این میزان نیز با سود 12 درصدی ارائه می شود. البته 
از این مبلغ نیز 80 میلیارد آن پرداخت شده که در قیاس با ابعاد صنعت گردشگری این استان 

بسیار ناچیز است. 
وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای دنیا مشوق های موثری را برای جذب گردشگری 
تدارک دیده اند که یکی از این موارد، مالیات ها است. برخی از کشورها مالیات را بر گردشگر 

اعمال نمی کنند عالوه بر این از صنعت گردشگری نیز حمایت شده تا بتواند خود را احیا کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه به نظر می رسد خروجی جلسات باید حل و فصل مسائل مطرح 
شده باشد، تصریح کرد: چه میزان از درآمدهای حاصل از حوزه گردشگری توسط دولت برای 
تامین زیرساخت ها هزینه می شود؟ در واقع بخش دولتی باید از طریق فراهم کردن زیرساخت 

ها و فضای مناسب بتواند دریافت وجوه مذکور را توجیه کند.

قوانین مخل حوزه گردشگری شناسایی شده اند
در ادامه مژگان ثابت تیموری، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی به ایران سخن پرداخت و عنوان کرد: متاسفانه مسائل امور مالیاتی مطرح می شود اما به 
سرانجام نمی رسد و یا گزارش دهی در این خصوص صورت نمی گیرد؛ لذا مقرر است تا پیگیری 
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های الزم در خصوص نحوه گزارش دهی در 
این حوزه نیز انجام بگیرد.

گردشگری،  کمیسیون  داد:  ادامه  وی 
قوانین مخل این حوزه را شناسایی کردند و 
یکسری از این موارد از اتاق بازرگانی مشهد به 
اتاق ایران منعکس شده تا در مجلس شورای 
اسالمی و زیرمجموعه های مرتبط با حوزه 
گردشگری حل و فصل شوند که نتایج این 
منعکس  اقتصادی  فعاالن  به  ها  پیگیری 

خواهد شد.
تیموری عنوان کرد: عدم همراهی  ثابت 
ممیزان امور مالیاتی منجر به خالف گویی 
واحد صنفی می شود،به طوری که بسیاری 
از فعاالن اقتصادی مطرح می کنند که چون 
سازمان امور مالیاتی رسیدگی صحیحی به 
پرونده ندارد، فعال اقتصادی نیز رغبتی به 
ارائه اطالعات نخواهد داشت و این مسئله در 
خصوص بخش اقامتگاه ها بیشتر صدق می 
کند. امید می رود با شفاف سازی الزم این 

قبیل مشکالت نیز حل شود.

هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم 
قانون

 احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی 
استماع  از  پس  رضوی  خراسان  استان 
پشت  استان  اقتصادی  فعاالن  اظهارات 
تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: هیچ گونه 
مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون. 
عدم  دلیل  به  اقتصادی  فعاالن  معتقدیم 
دارایی  امور  سازمان  با  قوانین  به  اشرافیت 

دچار چالش می شوند.
وی با بیان اینکه کارشناسان سازمان امور 
مالیاتی باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی 
باشند، عنوان کرد: برای عملکرد سال 98 به 

بعد، ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصالح شده و این ماده اشاره دارد که اگر اظهارنامه 
مالیاتی مطابق با بانک اطالعاتی سازمان امور مالیاتی باشد، قطعی خواهد شد

مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با بیان اینکه از عملکرد سال 98 به بعد، رد 
دفتری صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: براساس آمارها در عملکرد سال 97 نسبت به سال 

96، روند رد دفاتر حدود 70 درصد کاهش داشته است. این مسئله حکایت از اصالح امور دارد.
وی افزود: تقاضا دارم کمیسیون گردشگری برای فعاالن اقتصادی این حوزه آموزش قوانین 
مالیاتی را مدنظر داشته باشید. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد تا اساتیدی را 
در خصوص آموزش قوانین مالیاتی به صورت رایگان در اختیار کمیسیون گردشگری قرار دهد.

مدبرنیا خاطرنشان کرد: ما نیز از ایجاد کارگروهی جهت رفع مشکالت بخش گردشگری 
استقبال می کنیم. این کارگروه می تواند متشکل از کارشناسان حوزه گردشگری و سازمان امور 
مالیاتی باشد. در شرایط فعلی امکان ایجاد یک حوزه خاص وجود ندارد، چرا که در طرح جامع 
مالیاتی باید پرونده ها برمبنای گشت پستی بررسی شوند؛ با این حال ما آموزش های الزم را به 

کارشناسان ارائه داده ایم تا در هر حوزه اطالعات کامل داشته باشند.
وی با بیان اینکه اقدامات الزم جهت شناسایی فعاالن اقتصادی که فرار مالیاتی دارند انجام 
شده و در حال حاضر در حال شناسایی آن ها هستیم، تصریح کرد: باید تفکیک میان مالیات بر 
عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده قائل شد، در تشخیص مالیات عملکرد توجهی به میزان فروش 
و هزینه نمی شود بلکه نهایتا سود مجموعه مبنا قرار می گیرد. این در حالی است که فروش 

مبنای مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مالیات بر عملکرد، حوزه گردشگری 
معافیت ماده 132 را دارد اما برای مالیات بر ارزش افزوده معافیتی لحاظ نشده است، تصریح 
کرد: حداکثر مساعدت را با تمام مجموعه های فعال در حوزه گردشگری که در اثر شیوع کرونا 

خسارت دیده اند، خواهیم داشت.
مدبرنیا با اشاره به اینکه اگر کسی درآمد نداشته باشد قطعا مالیاتی برای او تعیین نمی شود، 
تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی میلیاردها تومان زیان را می پذیرد اما فعال اقتصادی باید 
زمانی توقع پذیرش زیان را داشته باشد که دفاتر، اسناد و مدراک ارائه گردد. قطعا بدون ارائه 
مستندات زیان مورد قبول نیست، چرا که کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید به دستگاه های 

نظارتی پاسخگو باشند.
وی عنوان کرد: مالیات علی الراس هیچ گونه مبنایی برای مامور امور مالیاتی تعیین نکرده 
است، فعاالن اقتصادی باید به گونه ای عمل کنند که منجر به پرداخت مالیات علی الراس نشوند.

وی افزود: فعاالن اقتصادی شناسنامه دار باید در شناسایی متخلفان که فرار مالیاتی دارند به 
سازمان امور مالیاتی کمک کنند. سامانه 1526 در این رابطه پذیرای گزارشات این حوزه است. 
ی اگر در ارتفاعات پست و بلند یک کوه باشد می توان امکانات و تکنولوژی را در راه استفاده 

درست و صحیح به خدمت گرفت و ترقی کرد.
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توازن، نیاز اقتصاد زعفران در خراسان رضوی

تجارت  در   خراسان رضوی سال خوبی 
زعفران نداشت که ریشه آن را می توان در 
نبود توازن و تعادل بین مولفه های موثر در 
تولید و عرضه این محصول دانست که کسب 
و کار در این بخش را دستخوش مشکالت 

بسیار کرده است.
صادراتی  محصول  نخستین  زعفران 
خراسان رضوی است که سرمایه گذاری قابل 
توجهی چه در بخش تولید و چه در بخش 
تجارت در این بخش انجام گرفته اما خروجی 
این سرمایه گذاری به دالیل مختلف رضایت 

فعاالن حوزه زعفران را جلب نکرده است.
عدم توازن بین تولید و مصرف داخلی، عدم 
توازن بین هزینه تولید و قیمت خرید و عدم 
توازن بین تولید و صادرات و عدم توازن بین 
شرایط تجارت و دستورالعملها و قوانین را 
در  تاثیرگذار  مولفه های  مهمترین  می توان 
تجارت کم فروغ خراسان رضوی در زعفران 

دانست.
برنامه ریزی نامناسب در تجارت زعفران 
کفه رقبای خراسان رضوی در داخل و خارج 
از کشور را سنگین تر کرده و کار را برای 
فعاالن این بخش دشوارتر از گذشته نموده 
نیاندیشیم  برای آن  ای  اگر چاره  است که 
یکی محصول  را  زعفران  نتوان  دیگر  شاید 
خراسان  خارجی  تجارت  برای  انحصاری 

رضوی دانست.
این حال سطح زیر کشت زعفران در  با 
جهان نزدیک به 200 هزار هکتار برآورد شده 
است که از این میزان ساالنه 540 تن زعفران 
تولید می شود، با این حساب 90 درصد تولید 

زعفران در ایران انجام می گیرد.
به  نزدیک  ایران  زعفران  صادرات  ارزش 

300 میلیون دالر است که سهم باالیی از این گردش مالی و حدود 40 درصد مربوط به فرآوری 
آن می شود، مناطق تولید عمده زعفران نیز در ایران استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

هستند.
بنا بر اطالعات داده شده از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، 
سهم این استان از تولید زعفران در کل کشور 74.76 درصد است و طی 10 سال گذشته سطح 
زیر کشت زعفران در این استان از 49 هزار هکتار به 91 هزار هکتار و تولید ساالنه آن از 149 تن 

به 323 تن رسیده است.
صادرات زعفران خراسان رضوی نیز از سال 1388 تاکنون 160 درصد رشد کرده و 10 کشور 
نخست مقصد صادراتی این محصول کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، ایتالیا، 

هند، چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، ترکمنستان هستند.
زعفران به طور میانگین 210 نفر نیروی کار در سطح یک هکتار نیاز دارد به این معنا که هر 
هکتار حدود یک شغل دائم در حوزه تولید ایجاد می کند، در این راستا 124هزار بهره بردار بخش 
کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند که با احتساب خانواده آنان 620 

هزار نفر از این استان در بخش زعفران مشغول فعالیت هستند.
هزینه های تولید زعفران در خراسان رضوی به ازای هر هکتار به 72 میلیون ریال رسیده 

است در حالی که متوسط قیمت هر کیلوگرم زعفران 75 میلیون و 500 هزار ریال است.
علت کاهش قیمت را می توان کاهش خرید زعفران ایران در جهان به دلیل شیوع کرونا، عمل 
به تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان به آن، باال بودن ارزش گمرکی زعفران، 
عدم توسعه بازار متناسب با افزایش تولید، نبود مدیریت واحد بر صادرات زعفران، رقابت منفی 
صادرکنندگان، افزایش بیش از حد تولید و تسری کشت زعفران به خارج از استانهای خراسان 

رضوی و خراسان جنوبی دانست.

خرید حمایتی زعفران و انتظارات
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی محصول راهبردی زعفران 
که با هدف حمایت از کشاورزان از نیمه آبان ماه امسال در این استان از سوی دولت آغاز شده 
بود، اول دی ماه امسال به پایان رسید که در قالب خرید حمایتی این محصول تا پایان 30 آذر ماه 

در مجموع 12 هزار و 877 کیلوگرم زعفران خریداری شد.
ایرج ناصری مقدم با بیان اینکه این خرید در راستای سیاست های دولت در حمایت از 
کشاورزان انجام شده است افزود: با توجه به اینکه در این طرح، هدف اصلی، خرید حمایتی 
محصوالت، مدیریت بازار و جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن 

کشاورزان بود حجم خرید، مد نظر قرار نداشت و بیشتر حمایت از کشاورز مورد توجه بود.
وی ادامه داد: امسال 10 مرکز در شهرستانهای زعفران خیز استان خراسان رضوی خرید این 
محصول را بر عهده داشتند و محور و هدف اصلی دولت از خرید زعفران، حمایت از زعفرانکاران 
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وی گفت: سازمان تعاون روستایی نیز با نرخی پایین تر از قیمت تعیین شده در نشست 
مهرماه، زعفران را از کشاورزان به صورت بازپرداخت مدت دار خریداری کرد.

درخواست دادن اعتبار به صادرکنندگان برای خرید زعفران
نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: هم اینک صادرکنندگان هر کیلو زعفران را در بازار 80 
تا 140 میلیون ریال خریداری می کنند که 20 درصد باالتر از قیمتی است که توسط سازمان 

تعاون روستایی از کشاورزان خریداری می شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که اعتباری را که بابت خرید زعفران در اختیار سازمان تعاون 
روستایی قرار می گیرد، به بخش خصوصی اختصاص دهند تا طی یک تعامل دو سویه زعفران 
توسط صادرکنندگان خریداری شود تا بتوانند تعهد خود را نسبت به مشتریانی که سالها با آنان 

کار کردند، به انجام برسانند.
میری ادامه داد: دریافت تسهیالت بانکی به دلیل وثایق سنگین برای صادرکنندگان زعفران 
به منظور خرید این محصول بسیار دشوار است، لذا پیشنهاد شد صادرکنندگان با عواملی که 
در اختیار دارند زعفران را از کشاورزان خریداری و آن را آنالیز کرده و در اختیار سازمان تعاون 
روستایی قرار دهند و هزینه آن را دریافت نمایند، سپس صادرکنندگان زعفران را با قیمت 

تعیین شده از سازمان تعاون روستایی خریداری و صادر کنند.
وی گفت: این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفت و سازمان تعاون روستایی اقدام به 
خرید زعفران نمود، این در حالی است که هنوز 60 تن از زعفران خریداری شده توسط سازمان 

تعاون روستایی در سال گذشته باقی مانده است.
میری پیشنهاد کرد رسانه ها بویژه رسانه ملی بستر انجام تبلیغات گسترده در زمینه خواص 
دارویی زعفران را فراهم کند تا از طریق پخش آنها در صدا و سیما و رسانه های مختلف سرانه 

مصرف این محصول در داخل کشور افزایش یابد.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در این باره گفت: 
دغدغه های ما مربوط به تولید، امور اقتصادی، فرآوری و مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی است 
چون مطالعات نشان می دهد که در چند سال اخیر به دلیل افزایش هزینه های تولید در اثر 

کشت سنتی، رقابت پذیری زعفران و مزیت این محصول تحت تاثیر قرار گرفته است.
رضا اقنوم افزود: در واقع به دلیل ضعف مکانیزاسیون در برداشت و جداسازی کالله زعفران، 
کشاورزان متحمل خسارتهای بسیار شده و حتی در سال گذشته به دلیل سرمای ناگهانی 

بخشی از محصول خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در واقع ضعف مکانیزاسیون در این بخش، هزینه های تولید را افزایش داده و از 
سوی دیگر کشور ما ناگزیر است در بازارهای جهانی نیز زعفران را از طریق واسطه ها به نصف 
قیمت عرضه کند که این مسئله دغدغه بزرگ دیگری برای ارزش افزوده زعفران ایرانی به شمار 

می آید.
اقنوم گفت: در حال حاضر، 30 تا 40 هزار میلیارد ریال از درآمد کشاورزان خراسان رضوی 

ُخرد بود و در این راستا سقف خرید زعفران از 
هر زعفران کار 10 کیلوگرم تعیین شده بود.

ناصری مقدم افزود: محصول امسال در 2 
ازای هر کیلوگرم  به  پوشال مرغوب  سطح 
110 میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم 

130 میلیون ریال خریداری شد.
نیز  زعفران  ملی  شورای  رییس  نایب 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا قیمت خرید 
ناچیز  را  دولت  سوی  از  زعفران  تضمینی 
دانست و گفت: کشاورزان از قیمت تعیین 
شده از سوی سازمان تعاون روستایی برای 
خرید زعفران در سال جاری چندان رضایت 

نداشتند.
 15 امسال  دولت  افزود:  میری  غالمرضا 
و  کرد  خریداری  کشاورزان  از  زعفران  تن 
تاکنون بخشی از بهای آن را به کشاورزان 
بازگردانده است زیرا سازمان تعاون روستایی 
از نظر کمبود نقدینگی برای خرید زعفران در 

مضیقه بوده است.
وی ادامه داد: امسال قیمت تعیین شده 
پایین  بسیار  دولت  سوی  از  زعفران  برای 
بود در حالی که قیمت سایر کاالها در بازار 
نسبت به سال گذشته افزایش 2 یا سه برابری 
داشتند، این در حالی است که قیمت زعفران 
در یکی دو سال اخیر هیچ رشدی نداشته 
و قیمت امروز با دو سال قبل هیچ تغییری 

نکرده است
زعفران  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
با حضور  امسال  مهرماه  در  نشستی  گفت: 
مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
با فعاالن حوزه زعفران در  شورای اسالمی 
مشهد برگزار و قیمتهایی برای خرید زعفران 
تعیین شد مشروط به اینکه 10 هزار میلیارد 
زعفران  خرید  برای  بانکی  تسهیالت  ریال 

پرداخت شود.
وی افزود: پرداخت تسهیالت منوط به این 
مهم بود که زعفران به قیمت تعیین شده 
از کشاورزان خریداری شود در حالی که از 
10 مهرماه تاکنون یک ریال نیز از تسهیالت 
صادرکنندگان  به  ریالی  میلیارد  هزار   10
زعفران برای خرید این محصول به نرخهای 

پیشنهادی، پرداخت نشده است.
ابتدا صادرکنندگان  در  داد:  ادامه  میری 
حتی 20 درصد باالتر از قیمت تعیین شده 
کردند  خریداری  کشاورزان  از  را  زعفران 
اما نقدینگی آنان به انتها رسید و به دلیل 
کمبود نقدینگی قادر به خرید زیاد زعفران از 

کشاورزان نبودند.
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وابسته به محصول زعفران است و باید در 
این حوزه برنامه ریزی و بازاریابی های موثری 

انجام گیرد.

صادرات زعفران و چالش های پیش رو
ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در 
10 ماه امسال بیشترین حجم صادرات کاال 
از این استان مربوط به زعفران بوده است اما 
صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه 

سال قبل در بخشهایی با کاهش مواجه بود.
امید جهانخواه افزود: در این مدت صادرات 
از  گرم   30 از  بیش  بسته های  در  زعفران 
خراسان رضوی 24 درصد افزایش یافته اما 
زعفران در بسته های 10 تا 30 گرم از این 

استان 27 درصد کاهش داشته است.
با این حال رییس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران، صادرات این محصول از ایران در سال 
جاری را مناسب دانست و گفت: امسال با 
اینکه مصرف داخلی زعفران به شدت کاهش 
یافت و در بازار داخلی رکود بود، صادرات 
رونق داشته و تا پایان آبان ماه امسال میزان 
سال  به  نسبت  کشور  از  زعفران  صادرات 

گذشته افزایش داشته است.
مسیر  در  مشکالتی  اینکه  بیان  با  وی 
بازارهای جهانی وجود  به  زعفران  صادرات 
برداشته  موانع  که  صورتی  در  افزود:  دارد، 
شود، صادرکننده سراغ کشاورز رفته و عرضه 
و تقاضای این محصول در بازار شکل منطقی 
افزایش  زعفران  قیمت  و  می گیرد  خود  به 
می یابد، هم کشاورز و هم صادرکننده رضایت 
داشته و ارز بیشتری از محل صادرات وارد 

کشور می شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: اگر قرار است برای زعفران یا هر محصول 
دیگری تصمیماتی اتخاذ شود، باید نظر افرادی که تجربه در این زمینه دارند و در این مسیر 

سرمایه گذاری کرده اند، گرفته شود.
میری افزود: هم اینک هزار تن ظرفیت بسته بندی زعفران در کشور ایجاد شده تا بتوان 500 
تن زعفران تولیدی در کشور را بسته بندی و صادر کرد و برای ایجاد این ظرفیت هزینه زیادی 

انجام گرفته است.
وی ادامه داد: موانع موجود در مسیر صادرات زعفران باعث شده است این محصول سر از 
مسیرهای قاچاق درآورد و به جای اینکه زعفران از مبادی قانونی خارج و ارز وارد کشور شود، 
از مبادی غیرقانونی قاچاق می شود که مانعی برای صادر کنندگان شناسنامه دار است زیرا 
نمی توانند با قیمتی که زعفران قاچاق در بازارهای هدف صادراتی خارج از کشور عرضه می شود، 

رقابت کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: بیش از 18 سال است که به دنبال برطرف شدن 
عوارض ورود زعفران به کشورهای چین و هند هستیم اما همچنان مشکل به قوت خود باقی 

است.
وی افزود: زعفران از ایران به هنگ کنگ صادر و سپس از آن محل به صورت قاچاق وارد چین 
می شود، در صورتی که تعرفه ها برای عوارض ورود زعفران به آن کشور برداشته شود، می توان 
زعفران را به صورت مستقیم وارد چین و هندوستان کرد و دیگر نیازی نیست تاجر افغانستانی 
زعفران را از ایران خریداری کرده و با برند افغانستان آن را به کشورهای چین و هندوستان صادر 

کند.
میری مانع دیگر در مسیر صادرات زعفران را پیمان سپاری ارزی دانست و ادامه داد: این مانع 
باعث شده برخی صادرکنندگان به کلی صادرات این محصول را کنار بگذارند، اگر صادرات 
زعفران در سال 1397 را با سالهای 1398 و 1399 مقایسه کنید، میزان صادرات زعفران توسط 

برخی صادرکنندگان تا 70 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: قوانین دست و پاگیر و آزاردهنده مانع بزرگی در مسیر صادرات است و این موضوع 
باعث شده است صادرکنندگان دیگر حاضر به صادرات نباشند و در نتیجه بازارهای خود را از 

دست بدهند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران از مسووالن خواست این موانع را هر چه سریعتر رفع 
کنند تا بتوان بازار زعفران را مدیریت کرد و صادرات این محصول را در بازارهای جهانی بویژه 

کشورهایی که این محصول را نمی شناسند، توسعه داد.
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تجارت  وضعیت  بهبود  برای  پیشنهاداتی 
زعفران

صنایع  و  کشاورزی  کمیسیون  رییس 
وابسته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
در این باره گفت: کشور ما سرمایه گذاری 
اولیه در محصول زعفران ایران را انجام داده 
به طوری که بستر 140 هزار هکتار کشت 
زعفران با زیرساختهای بسته بندی در کشور 
مهیا شده است و این ظرفیت ارزشمند، می 
برخی  با  ایران  همکاری  تالقی  نقطه  تواند 
زمینه سرمایه  در  ویژه  به  دیگر  کشورهای 

گذاری باشد.
علی شریعتی مقدم افزود: پایدارسازی و 
توسعه تولید زعفران در ایران، جهش اقتصاد 
زعفران از طریق ایجاد زنجیره های ارزش، 
و  ایران  در  زعفران  مصرف  سرانه  افزایش 
جهان از مهمترین اقدامات علمی جامع برای 

اعتالی این محصول استراتژیک کشور است.
توسعه کشت  بینی  پیش  داد:  ادامه  وی 
افزایش  مصرف،  توسعه  میزان  به  زعفران 
اقتصاد صادراتی زعفران ایران و رشد سرانه 
مصرف این محصول می تواند از جمله اهداف 
کّمی در برنامه های تدوین شده برای توسعه 

تجارت زعفران باشد.
با توجه به مطالب گفته شده  می توان برآیند 
خیر  زعفران  استانهای  مشکالت  عمده  یا 
در ایران از جمله خراسان رضوی را نوسان 
تولید به دلیل مشکالت اقلیمی، افزایش سهم 
واسطه ها در شبکه بازار داخلی و خارجی، عدم 
آشنایی با سالیق مشتریان و تجارت سنتی، 
فروش فله ای زعفران، نبود برند تجاری برای 
واحدهای تولیدی به منظور تصاحب سهمی 
از بازار، نبود صنایع بسته بندی مناسب برای 
صادرات زعفران، عدم سرمایه گذاری مطلوب 
بر روی فرآورده های جانبی محصول دانست.

عدم  ارزی،  مشکالت  آن  بر  عالوه 
تخصیص مشوق های صادراتی، عدم تکمیل 
زنجیره های پس از تولید، نبود پایانه صادراتی 
تخصصی کشاورزی بویژه زعفران، نوسانات 
از  ارز حاصل  بازگشت  فرآیند  ارز،  بازار  در 
هدفمند  و  مناسب  معرفی  عدم  صادرات، 
محصوالت در بازارهای بین المللی، افزایش 
سهم صادرکنندگان غیرتخصصی در صادرات 
زعفران و حضور رقبای جدید مانند افغانستان 
در تولید زعفران را می توان از دیگر مشکالت 

در صادرات زعفران برشمرد.
از این رو با توجه به تحقیقات انجام گرفته، 
توسعه هدفمند و پایدار زعفران در کشور، 

جلوگیری از توسعه بی رویه کشت زعفران، ایجاد یک تشکل مهم صادراتی، اخذ نیم درصد از 
صادرات زعفران برای تبلیغات و بسته بندی و تحقیق و توسعه، تامین مالی جهت ثبت برند 
زعفران ایران، واگذاری محوریت صادرات زعفران به خراسان رضوی، حمایت از صادرات بسته 
بندی کمتر از 10 گرم برای بازگشت حداکثری ارزش افزوده، برقراری تعرفه ترجیحی برای 
ورود زعفران ایران به بازارهای دو کشور عمده مصرف کننده آن شامل هند و چین، تجاری 
سازی محصوالت دارویی و آرایشی از زعفران، استفاده از ظرفیت سردخانه ها برای نگهداری 
گل زعفران در زمان اوج تولید می تواند به توسعه و رونق تولید و تجارت زعفران در کشور بویژه 

خراسان رضوی کمک شایانی کند.
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خراسان رضوی ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: از گمرکات استان 
در 10 ماه اخیر 2250 تن کاال به ارزش یک میلیارد و 150 میلیون دالر 

صادارت صورت گرفته است.
امید جهانخواه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی گمرگ که 
صبح امروز  برگزار شد، در خصوص وضعیت عملکرد گمرکات استان اظهار 
کرد: با شیوع کرونا در مرز دوغارون مشکل چندانی در زمینه بسته شدن 
مرز نداشته ایم و عملیات گمرکی طبق روال انجام شده است. اما در مرز 
ترکمنستان ممنوعیت هایی از طرف این کشور در زمینه تبادل تجاری و 
تبادل مسافر  ایجاد  شد. در حال حاضر در زمینه مسافر، هیچ تبادلی در این 
مرز صورت نمی گیرد. در زمینه تبادل تجاری کاالهای ترانزیت که بیشتر 
مربوط به کشور ترکیه بود کاالها به مبادی ورودی یعنی ترکیه ارسال شد.  
بخشی از کاالهای صادراتی که  مربوط به ایران بود، با کامیون های ترکمن 

ارسال شد و مابقی کاالها به کشور برگشت داده شد. 
وی افزود: با پیگیری های انجام شده تبادالت ریلی از  13 فروردین 99 
در مرز سرخس راه اندازی شد.  همچنین بعد از مدتی ارسال بار از طریق 
کامیون ها در مرز سرخس راه  اندازی شد. در حال حاضر 70 الی80 دستگاه 
کامیون در مرز سرخس تبادل می شود. بعد از نیمه دوم سال با توجه به 
پیگیری های صورت گرفته از نماینده وزارت امور خارجه کشور، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان و جلسه با سرکنسول ترکمنستان  
در حوزه نظارت در مرز لطف آباد فعالیت ها شروع شد، تنها تفاوت تبادل 
تجاری در مرز لطف آباد با مرز سرخس این بود که در مرز سرخس کامیون 
ایرانی به کشور ترکمنستان رفته و تبادل ایجاد می شود ولی در مرز لطف 
آباد تریلرها توسط  کامیون ایرانی وارد کشور می شود و بارگیری شده، به 
لب مرز برده شده و کشنده ترکمن تریلر را جابه جا میکند. در هر دو مرز 
تبادل مواد غذایی فاسدشدنی صورت نمی گیرد، در حال پیگیری برای 

راه اندازی تبادالت ریلی در مرز  لطف آباد هستیم.
ناظر گمرکات خراسان رضوی در مورد تبادالت تجاری ده ماه اخیر سال 
جاری عنوان کرد: از گمرکات استان در 10 ماه اخیر 2250 تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و 150 میلیون دالر صادارت صورت گرفته است.عمده کاالهای 
صادر شده در این ده ماه زعفران با بسته بندی با وزن بیش از سی گرم، 
مقاطع فلزی، مصنوعات پالستیک، مصالح ساختمانی، مواد  خوراکی و میوه 
و تره بار بوده است. بیشترین کاالهای صارداتی به کشورهای افغانستان، 
عراق، ترکمنستان و  ازبکستان صادر شده است. علی رغم اینکه با کاهش در 

این صادرات روبه رو بوده ایم اما این کشورها، چهار کشور اول طرف 
تجاری گمرکات استان هستند.

وی با اشاره به اینکه » در این مدت بیشترین رشد صادارت به 
کشورهای چین، اسپانیا، عمان، ماکائو ،هلند و آلمان از طریق 
خراسان رضوی صورت گرفته است،« خاطر نشان کرد: در این 
مدت 145 هزارتن کاال معادل 311 میلیون دالر واردات از طریق 
گمرکات به  استان صورت  گرفته است. عمده این کاالها شامل 
لوازم و قطعات الکترونیک، پنبه، کود و مواد شیمیایی، اسانس، 
ماشین آالت خط تولید،  قطعات یدکی و قطعات تولید خودرو 
امارات، چین، ازبکستان،  است. این کاالها از طرف کشورهای 
ترکیه هند ،المان و کره به گمرکات استان وارد شده و بیشترین 
رشد واردات  از طرف کشور تایوان، عراق و ازبکستان است. تراز 

تجاری استان در این مدت مثبت  839 میلیون دالر بوده است. 
تبادالت تجاری گمرکات استان  جهانخواه در مورد مقایسه 
نسبت به سال گذشته گفت: نسبت به سال گذشته در زعفران 
24 درصد، مقاطع فلزی 5 درصد، رب گوجه فرنگی 50 درصد، 
برخوردار  رشد  درصد  از6000  بیش  فرش  مانند  منسوجات 
بوده ایم اما در برخی کاالها مثل پسته با 21 درصد، سیب درختی 
34 درصد، زعفران 10 تا  30 گرمی 27 درصد و  ظروف شیشه ای 

21 درصد با کاهش صادارات مواجه بوده ایم. 
وی با اشاره به اینکه » 85 درصد صادارت از مرز سرخس 

صادرات 22۵0 تن کاال از گمرکات خراسان 
رضوی در 10 ماه اخیر
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انجام می شود«، گفت: صادارت ریلی استان از 
مرز سرخس حدودا معادل 160میلیون دالر 

است است. 
ناظر گمرکات خراسان رضوی  بیان کرد: 
راه اندازی  شمع تیغ  خط آهن  هنوز  اگرچه 
نشده است اما از طریق  مرز شمع تیغ 3 الی 
4 محموله صادراتی ارسال شده و یک الی دو 
محموله وارداتی از افغانستان به ایران وارد 
شده است. امیدواریم راه آهن شمع تیغ به 
اهدافی که خواسته شده  اساس  بر  روزنک 
صادرات کشور را توسعه داده و توقفات در 
مرز دوغارون را کاهش دهد، زیرا 50 الی 60 
درصد صادرات کشور از  رمز دوغارون انجام 

می شود.
وی در مورد مدت زمان توقف کامیون ها در 
مرز دوغارون اظهار کرد: بر اساس جدیدترین 
آمارها تا شب قبل، 1440 دستگاه کامیون 
در مرز متوقف بوده و روزانه 400 الی 500 
بیشترین مشکالت  دستگاه خارج می شود. 
در بحث ترانشیپمنت است. در این مرز مدت 
توقف کامیون ها که مستقیم عبور می کنند، 
برای کامیون ها که  الی 5 ساعت و  بین 4 
ترانشیپمنت انجام می دهند بین 24 الی 48 

ساعت است.
در  قاچاق  پرونده   578 گفت:  جهانخواه 
گمرکات استان در سال 1399 تنظیم شده 
به  نسبت  پرونده  تعداد  لحاظ  از  که  است 
گذشته  100 درصد و از لحاظ ارزش 1260 

درصد رشد داشته است.
جهانخواه در مورد میانگین زمان ترخیص 
کاالها بیان کرد: بر اساس پارامترهای تعریف 
شده کاالهای صادراتی و وارداتی در گمرگ 
سه  در  ریسک  مدیریت  به  توجه  با  ایران 
سطح قرار می گیرند، کاالها در مسیر سبز در 
صادرات اگر مشکلی وجود نداشته باشد در 
عرض یک روز خارج می شوند. کاالها در مسیر 
زرد نیاز به مجوز داشته و بعد خارج می شود، 
در مسیر قرمز کاال ارزیابی و کنترل شده و 
سپس به مرز اعزام می شود ما در واردات نیز  

این سه مسیر را داریم.
وی در مورد کاالهای متوقف در گمرکات 
 7 امروز  تا  آمارها  اساس  بر  گفت:  استان 
هزارتن گاال در گمرک داریم ک مهلتش پایان 
نیافته است. کاالهایی که در گمرکات استان 
هستند، بخش اعظمش تازه وارد شده است.

در حال حاضر کاالهای رسوبی آن چنانی در 
گمرکات استان نداریم.

درآمدش پایین می آید به یاد صنایع می افتد.«
راهکار حمایت از صنعت گردشگری در شرایط فعلی چیست؟ علی اکبر عبدالملکی و 
مجید پورکائد رئیس و نایب رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق 
ایران در پاسخ به این سؤال تأکید می کنند که باید زیرساخت های صنعت گردشگری را از 

اآلن برای سال های بعد تجهیز کنیم تا تجربه سال جاری مجدد تکرار نشود.
این دو در عین حال منتقد تصمیم هایی هستند که یک باره بدون توجه به نظرات بخش 
خصوصی و آسیب هایی که می تواند داشته باشد، گرفته می شود و در شرایطی مسئوالن 

درصدد جبران آن ها برمی آیند که فرصت های طالیی ازدست رفته است.
»افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی« در هفته های گذشته ازجمله تصمیماتی است 
که به عقیده این دو فعال صنعت گردشگری، بدون پشتوانه کارشناسی گرفته شده و 

گردشگری داخلی را به شدت کاهش خواهد داد.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران بر این 
باور است که افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، بسیاری از کسب وکارهای وابسته به صنعت گردشگری نیمه تعطیل هستند یا 

به طورکلی فعالیت های خود را متوقف کرده اند، تیر خالصی است بر صنعت گردشگری.
علی اکبر عبدالملکی تأکید می کند: افزایش نرخ بلیت هواپیما آن طور که در رسانه ها 
اعالم می شود 10 درصد است، به هیچ وجه صحت ندارد، چراکه برخی ایرالین ها قیمت های 

خود را بیشتر افزایش داده اند.
او همچنین منتقد بودجه تخصیص داده شده به وزارت گردشگری است و تشکیل 
فدراسیون گردشگری و همچنین کمیسیون گردشگری را دو راهکاری عنوان می کند که 

در شرایط فعلی می تواند به صنعت گردشگری کمک کند.

از االن برای پساکرونا برنامه  بریزیم
مجید پورکائد نایب رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران نیز 
معتقد است: باید دنبال برنامه هایی باشیم که با سپری کردن کرونا،به خصوص برای نیمه 
دوم سال 1400 بتوانیم سهمیه بیشتری از جذب توریست به کشور خود اختصاص دهیم. 

تا به این ترتیب ضرر و زیان ناشی از ویروس کرونا جبران شود.
او در پاسخ به این سؤال که راه حمایت از صنعت گردشگری در شرایط فعلی چیست؟ 
اظهار کرد: صنعت گردشگری از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، آسیب 90 درصدی 
را تجربه کرده است و متأسفانه امکانات این صنعت راکد مانده است. به نظر هم نمی رسد 
بتوانیم در همین سال خسارت های ناشی از کرونا را جبران کنیم، اما از همین اآلن باید از 

تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم و برای سال آینده برنامه ریزی کنیم.
پورکائد با تأکید بر اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه گردشگری خواستار 
تسهیل فعالیت فعاالن این حوزه شد و افزود: هزینه گردشگری در ایران بسیار پایین تر از 
سایر کشورها است و این فرصت را باید قدر بدانیم و جاذبه ایجاد کنیم. بسیاری از کشورها 
در همین دوران کرونا هم برای گردشگران تسهیالت ویژه ای قائل شده اند؛ برای نمونه 
با ارائه تخفیف از سوی ایرالین ها و هتل ها، گردشگران را جذب کشور خودشان کردند. 
بخش خصوصی برای ارائه این راهکارها بسیار توانمند است و اگر موردتوجه قرار گیرد، 

قطعاً می توانیم وضعیت گردشگری را بهبود بخشیم.

راه حمایت از صنعت گردشگری

 در دوران کرونا ...

ادامه از صفحه 10
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پایش  گزارش  استناد  به  رضوی  خراسان 
پاییز  در  ایران،  کار  و  کسب  محیط  ملی 
99 توانست با جهشی  7 پله ای از جایگاه 
پله  به  کشور  استان های  میان  در  پانزدهم 

»هشتم« صعود کند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
طرح  پایش  کارشناس  هاشمی،  محمدرضا 
ها و برنامه های اتاق مشهد با اعالم این خبر 
توضیح داد: این استان در تازه ترین نسخه 
 ،5.6 شاخص  نمره  کسب  با  پایش،  این 
جایگاه   99 تابستان  به  نسبت  شد  موفق 
چشمگیر  جهشی  با  و  دهد  ارتقا  را  خود 
به رتبه  هشتم در بین استان های کشور 
صعود نماید )7 پله صعود نسبت به تابستان 
فصل  در  شده  کسب  رتبه  واقع  در   .)99
دو  طی  ما  استان  رتبه  بهترین   ،99 پاییز 
و  محیط کسب  پایش  در طرح  اخیر  سال 

کار بوده است.
محیط  ملی  پایش  طرح   داد:  توضیح  وی 

کسب وکار کشور - پاییز 1399 - در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط 
از  کلی  هدف  خورد.  کلید  آذرماه  از  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوب 1390  وکار  کسب 
ایران و تغییرات آن به  اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در 

صورت فصلی  و ساالنه است.
وی با بیان اینکه، مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، 
اتاق های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهند، یادآور شد: در 
این دوره 299 فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب 
و کار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعالم نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به 
صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت 41 درصدی فعاالن اقتصادی استان را 

 جهش 7پله ای
 در رتبه فضای کسب و کار

 خراسان رضوی

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل 
مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشورها و مناطق 
جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبردهای 
توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت 
های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهرهبرداري از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و 
ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی 

به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
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به همراه داشت.
کارشناس پایش طرح ها و برنامه های 
این  در  کرد:  نشان  خاطر  مشهد  اتاق 
 28 گذشته  دوره های  همچون  طرح 
مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد 
شیوع  دلیل  به  و  گرفت  قرار  سنجش 
ماه  اسفند  از  کشور  در  کرونا  ویروس 
سال 98 ، شاخص ملی محیط کسب و 
کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از 

موانع کسب و کار محاسبه گردید.
وی اشاره ای به نتایج این پایش و بررسی 
نیز داشت و خاطر نشان کرد: در پاییز 
1399، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
، همچون دوره های اخیر به ترتیب سه 
بانک  از  مالی  تأمین  »دشواری  مولفه 
و  ممیزي  ناعادالنه  هاي  رویه   « ها«، 
دریافت مالیات « و »بی ثباتی سیاست 
ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
نامناسب  ترین  را  وکار«  کسب  بر  ناظر 
معرفی  محیط  این  بر  اثرگذار  عوامل 
دسترسي   « عامل  سه  متقابال  نمودند. 
های  حامل  به  دسترسي   « آب«،  به 
تلفن  شبکه  به  »دسترسي  و  انرژی«  
مولفه  عنوان  به  نیز  اینترنت«  و  همراه 
های مناسب ارزیابی و جمع بندی شد.

ویروس  تأثیرگذاری  میزان  به  هاشمی، 
فعاالن  نظر  از  کارها  و  کسب  بر  کرونا 
اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش 
اشاره کرد و توضیح داد: استان خراسان 
)میانگین   6.02 نمره  کسب  با  رضوی 
نمره کشور 6.49(، رتبه دهم را از لحاظ 
میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین 

استانهای کشور کسب نموده است.
زیر  نمودار  حاکیست؛  گزارش  این   
بیانگر وضعیت شاخص محیط کسب و 
کار استان خراسان رضوی طی دوسال 
اخیر است که با شاخص محیط کسب و 

کار کشور مقایسه شده است.
نامناسب  معنای  به  شاخص  بودن  باال 

بودنوضعیت آن است.
پایش  مؤلفه طرح   28 از  یک  هر  نمره 
همراه  به  استان  کار  و  کسب  محیط 
به فصل گذشته  میزان تغییرات نسبت 

مطابق جدول روبرو آمده است.
طابق جدول فوق سه مؤلفه زیر دارای 
به  )افول( نسبت  تغییر منفی  بیشترین 

فصل گذشته می باشند:
- بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله 

به اجرای تعهدات و وعده هایشان
- برداشت هاي سلیقه اي از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، 

گمرک، بهداشت
- رویه هاي ناعادالنه ممیزي و دریافت مالیات

همچنین سه مؤلفه ذیل دارای بیشترین تغییر مثبت )بهبود( نسبت به فصل تابستان 99 
می باشند:

- غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت
- عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران

- وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازار
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طی نیمه نخست امسال، ارزش حقیقی معامالت تجارت الکترونیکی 1110 میلیارد تومان بوده که 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز ساالنه به منظور اندازه  گیری وضعیت تجارت 
الکترونیکی در کشور و تهیه اطالعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقدام به تهیه و انتشار 
گزارش تجارت الکترونیکی می نماید، امسال به دلیل شرایط خاص کرونا، اقدام به تهیه گزارش شش ماهه 
نیز کرده است که حکایت از 8/3 برابر شدن ارزش معامالت الکترونیکی و 3 برابر شدن تعداد نمادهای 

اعتماد الکترونیکی صادره نسبت به مدت مشابه سال 1398 دارد.
این گزارش، به پایش  شاخص  های تجارت الکترونیکی در سه دسته »زیرساخت تجارت الکترونیکی«، 
»عملکرد تجارت الکترونیکی« و »روش شناسی و جمعیت  شناسی تجارت الکترونیکی« می پردازد. 
از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، 
ارائه گزارش هایی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت 
الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاری های مبتنی بر داده در حوزه تجارت 
الکترونیکی و همچنین انتشار داده  ها و اطالعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره 

داشت.
داده  های مورد نیاز برای اندازه  گیری شاخص  های زیرساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش  های 
بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج. ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، و داده  های روش 
شناسی و جمعیت  شناسی اعم از فعاالن و مشتریان، با نمونه  گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای 

نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده و اهم نتایج به شرح زیر است:

زیرساخت تجارت الکترونیکی
در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 9 درصد رشد داشته 
است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 20 درصد 
رشد داشته و حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

123 درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی
در این بخش، ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 284 درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معامالت تجارت الکترونیکی 1.110 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید 
الکترونیکی به طور میانگین 417 هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 153 درصد 
رشد داشته است. همچنین تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته و تعداد معامالت الکترونیکی دولتی حدود 151 

هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد داشته است.

روش شناسی و جمعیت  شناسی تجارت الکترونیک
در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در نیمه اول سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 
رسیدن به 16 هزار اینماد، 196 درصد رشد داشته است. حدود 76 هزار واحد تجارت الکترونیکی دارای 
نماد اعتماد هستند که 23 درصد از تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی را شامل می شود و 81 درصد 
از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، عالوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. حدود 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود 

استفاده می کنند و حدود 43 درصد از واحدهای 
تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسالمی 
ایران به منظور ارسال و تحویل کاال استفاده می  

کنند.
تجارت  واحدهای  صاحبان  از  درصد   46
الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال 
سن دارند و 75 درصد از اینمادهای اعطا شده در 
نیمه نخست سال 99، مربوط به واحدهای تجارت 

الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است
به طور کلی، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در 
گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از 
جمله رشد 7 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن 
همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98، 
با رسیدن به عدد 149 درصد و همچنین رشد 
17 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با 
رسیدن به عدد 102 درصد که باالتر از میانگین 
جهانی و منطقه است؛ می  توان گفت زیرساخت 
ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی 

در کشور وجود دارد.
آمار شاخص  های عملکرد  از سوی دیگر، 
و  مبلغی  رشد  از  نشان  الکترونیکی  تجارت 
تعدادی در تراکنش   های تجارت الکترونیکی 
دارد. ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیکی 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 با رشد 
284 درصدی همراه بوده است. بعالوه تعداد کل 
معامالت تجارت الکترونیکی با رشد 52 درصدی 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 مواجه بوده 
است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید 

اینترنتی بوده است.
جمعیت  شناسی  آمار  بررسی  همچنین، 
نشان  دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت 
الکترونیکی است. با اینحال در نیمه نخست سال 
99 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت 
الکترونیکی همچنان ثابت )13 درصد( بوده و 
بسیار کمتر از مردان است. عالوه بر این، بیش از 86 
درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه 
شخصی خود جهت راه اندازی و توسعه استفاده 

می کنند.
نهایتاً اینکه، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده 
تجارت  چند  هر  که  گرفت  نتیجه  می توان 
الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد 
قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط 
اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت  های متعدد، 
سیاستگذاری  های نادرست و عدم آموزش و 
اطالع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت 
الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع 
آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، 

فرهنگ  سازی و آموزش پرداخته شود.

معامالت تجارت الکترونیکی 217 درصد رشد 
کرد

طی نیمه نخست سال؛
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تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 13۹۹



41بهمن 1399 / شماره   574



شماره 574 / بهمن  1399 42


