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آیا رشد اقتصادی ایران در 1400 مثبت است؟ 

تصویری که فعاالن اقتصادی از سال 1400 در پیش دارند را می توان در قالب چهار مولفه اساسی »اقتصاد کالن«، »فضای کسب و کار«، »فرصت های 
نوآوری و رقابت پذیری« و در نهایت »امنیت و امید در فضای عمومی کشور«، بررسی کرد.

۱- اقتصاد کالن:
در حوزه اقتصاد کالن مهم ترین عناصر شکل دهنده چشم انداز فعاالن اقتصادی نرخ رشد، نرخ تورم و قیمت ارز است.

*در زمینه رشد، با جذب اثرات تحریم های ظالمانه ایاالت متحده و پیدایش چشم انداز عبور از بحران کرونا، به نظر می رسد برای کوتا ه مدت می توان انتظار 
رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر 5 درصد را داشت که هر چند به هیچ عنوان برای احیای اقتصاد کشور و ایجاد تحرک مناسب در بازار کار کافی نیست؛ 

اما به هر حال به معنای خروج موقت از رکود است.
*در زمینه تورم، وضعیت کسری بودجه و الگوی حکمرانی پولی در کنار سیاست های حاکم بر مدیریت مالیه عمومی کشور، نوید روزهای روشنی را 
در خود ندارد و بیشتر فعاالن اقتصادی بروز یک توفان تورمی در آینده نزدیک را بسیار محتمل تلقی می کنند و این موضوع سبب کوچ منابع به پناهگاه 

دارایی های امن، با نقدشوندگی باال، اما عمدتا  غیرمولد می شود.
*در مورد نرخ ارز نمی توان با اطمینان صحبت کرد؛ اما به نظر می رسد تغییر دولت در ایاالت متحده تا   حدی قید و بندهای تحمیل شده توسط تحریم های 
ظالمانه این کشور، به اقتصاد ایران را سست تر کرده و احتمال می رود دسترسی به منابع ارزی دولت ظرف سال پیش رو )حتی بدون لغو گسترده و رسمی 
تحریم ها( بهبود چشمگیری پیدا کند. این موضوع در صورت تحقق، ابزارهای تعقیب سیاست سرکوب ارزی را در اختیار دولت ها قرار می دهد و با توجه به 
انگیزه ای که دولت ها برای استفاده از این ابزار و رویکرد در ماه های پایانی خدمت دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید دارند؛ شاید بتوان انتظار داشت در 
صورت کسب موفقیت در فروش بیشتر نفت و آزادسازی بیشتر منابع ارزی، سیاست سرکوب ارزی بروز اثرات تورمی بودجه را برای مدتی به تعویق بیندازد و 

در عین حال از مزیت های صادراتی کشور کاسته و انتقال منابع سرمایه ای به خارج از کشور را تسهیل و تقویت کند.

۲- فضای کسب و کار
نکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسب و کار در سال جدید دستورات و تا  کیدات صریح و دقیق مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی 

ابتدای سال مبنی بر لزوم حمایت و مانع زدایی از تولید بود.
اما در مقابل، تجربه انباشــته )و متا سفانه عمدتا  تلخ( به فعاالن بخش خصوصی می گوید اگر این دستور و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری در سطح 
مدیریت اجرایی کشور به درستی در قالب برنامه اقدام مشخص ترجمه نشده و تصمیمات سختی که برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر آن الزم 
است براساس یک برنامه اقدام منسجم اتخاذ نشود؛ نمی توان امید چندانی به بهبود اوضاع فضای کسب و کار کشور، به خصوص در بخش مقررات گذاری و 

تنظیم گری داشت.

۳- نوآوری و رقابت پذیری
نوآوری و رقابت پذیری، عالوه بر فناوری و دسترس پذیری آن که نقش موتور محرک را در این بخش ایفا می کنند؛ به شدت تحت تا  ثیر شرایط اقتصاد کالن 

و عوامل موثر بر کیفیت محیط کسب و کار به عنوان مانع و عامل بازدارنده است.
 با وجود پیشــرفت های خوبی که در زمینه افزایش سطح دسترســی به فناوری، به خصوص در بخش اطالعات و ارتباطات شاهد آن هستیم، فضای 
کسب و کار کم کیفیت، به خصوص از نظر ثبات مقررات و سهولت مقیاس پذیری، همچنین شرایط نماگرهای اقتصاد کالن ایران، چندان کارآفرینان را 
به سرمایه گذاری برای نوآوری و رشد مبتنی بر بهره وری تشویق نمی کند و در نتیجه باید پیش بینی کرد که در سال 1400 نیز روندهایی همچون کوچ 
سرمایه ها به پناهگاه دارایی های امن و غیرمولد و روند انتقال سرمایه بخش خصوصی به خارج از کشور ادامه یابد و در مقابل وضعیت نماگرهایی همچون سهم 

بهره وری در رشد اقتصادی کماکان بدون تغییر و در وضعیتی ضعیف باقی بماند.

بیم و امید اقتصاد ایران در سال 1400

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتا ق بازرگانی ایران

یادداشت

ادامه در صفحه ۲9
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.تورم در سال ۹۹
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم 
ساالنه بهمن امسال، 34.2 درصد اعالم شده که 
نشان می دهد تورم ساالنه در یک ماه مانده به 
پایان سال تا تورم هدف گذاری شده اردیبهشت 
فاصله ای 12 درصدی دارد. تورم باالی ساالنه به 
سایر گروه کاالیی مانند خوراکی و غیرخوراکی 
نیز سرایت کرده، به گونه ای که تورم نقطه ای 
خوراکی ها حدود 70 درصد و تورم غیرخوراکی 
نیز 42.6 درصد گزارش شده حتی در ماه هایی 
کمیاب  یا  نایاب  خوراکی  کاال های  برخی 
می شدند. با استناد به گزارش مرکز آمار حدود 17 
قلم از کاال های خوراکی در بهمن افزایش 100 
درصدی یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر قیمت 
38 کاال از میان 53 کاالی خوراکی منتخب نیز 
باالتر از تورم نقطه ای کل کشور در بهمن ماه 
اعالم شده است. به بیان دیگر این تعداد کاال 

بیشتر از 48 درصد افزایش قیمت داشته اند که می تواند تورم خوراکی ها در ماه های آتی را افزایش 
بیشتری دهد.

نرخ رشد اقتصادی مثبت می ماند؟
نرخ رشد در 9 ماه نخست سال جاری به 2.2 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش 
2.2 درصدی داشته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان آذر 
به 480.6 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2.2 درصد افزایش یافته 
است. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری 2.9- درصد بود که این رقم در فصول تابستان 

و پاییز به ترتیب به 5.2 و 3.9 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری منفی 0.6 درصد 

بود، در تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب به 3.2 و 2.9 درصد رسید.
بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در 9 ماهه سال جاری معادل 1.9 درصد برآورد شده 
است. با وجود اینکه تا پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، اما برخی کارشناسان بر این باورند که 
این نرخ در شرایطی که کرونا باعث بیکاری حدود 2 میلیون نیروی کار شده و البته میزان مشارکت 
اقتصادی را نیز به شدت کاهش داده، شاید تداوم نداشته باشد یا نرخ رشد اقتصادی تا پایان اسفند به 

عدد قابل مالحظه ای نرسد.
هر چند عده دیگری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند با کاهش شمار مبتالیان به کرونا و بازگشت 

بیم و امید اقتصاد ایران در سال 1400

  صف های طوالنی، گرانی و کمبود کاال های خوراکی در بازار و افزایش چند صد درصدی قیمت میوه ها تنها بخشی از آن چیزی است که بر 
سبد معیشتی خانواده ها در سال 99 گذشت. در حالی که آخرین روز های سال 99 در حال سپری شدن است، شاخص های مهم اقتصادی مانند 
نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ارقام امیدوارکننده ای را نشان نمی دهند. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت 2.2 درصد گزارش شده، اما 
تورم و نقدینگی تا پایان بهمن سال جاری به ترتیب 34.2 درصد و 3300 هزار میلیارد تومان گزارش شده که می تواند زنگ خطری برای باال 
رفتن تورم در سال آینده باشد. هر چند امید به رفع تحریم ها در سال پیش رو می تواند قدری از نگرانی ها بکاهد، اما نباید از این نکته غافل شد که 

عدم تصویب  fatf نیز می تواند بر آینده اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد
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آرام اقتصاد به روز های پیش از شیوع کووید 
19، رشد اقتصادی نیز افزایش بیشتری یابد. 
در این خصوص علی دینی ترکمانی، کارشناس 
اقتصادی در مصاحبه ای عنوان کرده بود که 
»احتماال سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت 
خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که 
این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می تواند 

یک تحول مهمی داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل 
کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی، دو درصد 
منطقی به نظر نمی رسد. اما با فرض درست بودن 
برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی 
مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد 
اقتصادی باید بلندمدت با ثبات و باکیفیت باشد.«

به اعتقاد این کارشناس برای بهبود شرایط 
اقتصادی »در 7-8 سال یک نرخ رشد اقتصادی 
4 درصد الزم است برای اینکه سطح درآمد سرانه 
تازه به سال 90 برگردد و این یعنی فرصتی که از 
دست رفته است و جبران آن در آینده سخت تر 
می شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و 
تورم به احتمال زیاد بدتر هم می شود. البته با 

توجه به تغییرات ریاست جمهوری امریکا و امید هایی که به گشایش هایی در پرونده هسته ای وجود 
دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود، اما 
بر اساس آمار رسمی تورم 40 درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به 35 – 30 

درصد برسد.«

مسکن؛ امکان کاهش قیمت ها؟
بازار مسکن نیز از جمله بازار هایی است که نوسان قیمتی در آن به شدت باال بود.

به گونه ای که از فروردین تا بهمن سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 15 میلیون 
و 545 هزار تومان به 28 میلیون و 390 هزار تومان رسید؛ افزایش 82 درصدی در کمتر از یک سال.  با 
وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بیش از قدرت خرید خانواده ها افزایش 

یافته، اما مسووالن بر این باورند که افزایش قیمت ها در این بازار در سال پیش رو، متوقف خواهد شد.
در این راستا محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست ها و برنامه هایی که اجرا می شود، 
هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت ها در سال 1400 روبه رو باشیم. او در ادامه سخنان خود در 
جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: »باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد 
و از التهاب آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می شود و قیمت ها را به سمت کاذب سوق 

می دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظر های نادرست اجتناب کند.«

نرخ ارز، ثبات یا جهش؟
تضعیف ریال در برابر دالر به دلیل احتمال عدم لغو تحریم های نفتی علیه کشور همچنین عدم 
تصویب fatf مهم ترین مسائلی است که باعث می شود پیش بینی در خصوص آینده نرخ ارز دشوار 
باشد. از ابتدای سال جاری دالر فراز و نشیب های زیادی داشته و در میانه مهر در کانال 32 هزار تومانی 

ایستاد.
با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کاالیی و نفتی، ارز ساالنه مورد نیاز کشور 100 میلیارد دالر است. 
در دو سال اخیر و به دلیل تحریم ها از جریان ارز ورودی به کشور حدود 60 درصد کاهش یافته است. 
کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل 

مانند fatf می تواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادالت بانکی ایجاد کند./: اعتمادآنالین

در ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ 
درصد الزم است برای اینکه سطح درآمد 
سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی 
فرصتی که از دست رفته است و جبران 
آن در آینده سخت تر می شود؛ بنابراین به 
گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال 

زیاد بدتر هم می شود.
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حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به 3307 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مردادماه 
1392 بالغ بر 2828 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. حجم نقدینگی در یک دوره تقریباً 8 
ساله، 590 درصد بیشتر شده است. برآورد می شود که در 11 ماه سال جاری به طور متوسط روزانه 
2.48 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی 
بر اقتصاد ایران و بروز تورم های باالیی است که هم اکنون دیده می شود. »تورم مزمن« که بخش 
بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط »رکودی« است که به واسطه گری، 
بروز شوک های پی درپی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی 

از سال و البته »تورم« می انجامد.
در این میان »تورم« و شتاب افزایش قیمت ها، تأثیر مستقیمی بر مردم عادی دارد. بانک مرکزی 
به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که 
»وقتی به دلیل مشکالت ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6 درصد است، 
ریاضیات پایه به ما می گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می شود؛ فرقی نمی کند سیاست گذار 
پول چه کسی باشد.« این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب 

»تورم« نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است.
وحید شقاقی شهری می گوید: عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور مؤثر هستند 
بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی انضباطی های مالی دولت است؛ 

البته تورم حاصل از کسری های بودجه دولت نیز کم نیست.
شقاقی شهری می گوید: بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام 

بهره وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می آید.
شقاقی شهری، اقتصاددان می گوید: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از 
نوسانات ارزی برمی گردد، عامل دیگری که در تورم مؤثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی ها 

درباره آینده اقتصاد کشور است.
او درباره چشم انداز تورم در سال 1400 می گوید: سال 1400 در اقتصاد ایران یک سال مبهم 
است. ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می شود اما عوامل دیگر همچنان 
سر جای خود باقی است و درصورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می خواهیم تورم را مهار 
کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن گونه که شرایط 
اقتصادی ایران نشان می دهد بحث انتظارات حاصل از بی اعتمادی ها از آینده اقتصاد ایران کاهش 

پیدا کرده است.
 او ادامه می دهد: اگرچه بخشی از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری 
مانند رشد نقدینگی و بی انضباطی های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر 

خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه های دیگر تورم نیز بها داده شود.
به گفته شقاقی شهری کنترل در این بخش تنها می تواند مقدار کمی روی تورم تأثیرگذار باشد 

اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است.
او تأکید می کند: اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات با امریکا 
همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تا حدودی 
فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی تأثیر نخواهد بود. شقاقی شهری با اشاره به مشکالت به وجود 

آمده در مورد نظام توزیع کاالهای اساسی در کشور 
مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره وری، 
ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه ای 
دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود 
باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود 

است نمی توان انتظار داشت تورم مهار شود.
شقاقی شهری ادامه می دهد: براساس برآوردهای 
مرکز آمار ایران در سال 1400 کسری تراز عملیاتی 
حدود 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت 
و مجلس در الیحه بودجه پیش بینی کرده اند که از 
طریق فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی و اموال 
و دارایی های دولت تأمین مالی می کنند و با توجه به 
اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش الزم را ندارد 
مطمئناً این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می تواند 
منجر به بی انضباطی مالی و کسری بودجه شود. این 
بی انضباطی مالی یکی از دالیل افزایش نرخ تورم در 

سال 1400 است.
شقاقی شهری ادامه می دهد: اگر منابع بلوکه شده 
ایران در کشورهای دیگر آزاد نشود، بی انضباطی و 
درخواست منابع مالی از بانک مرکزی توسط دولت 
ادامه خواهد یافت. در این صورت برداشت ریالی از 

صندوق توسعه ملی ادامه پیدا می کند.
وی رشد نقدینگی ریشه اصلی تورم است و این 
مسئله در سال 1400 ادامه داشته و تورم بیشتری 
را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد./

اتاق ایران

چشم انداز
 نرخ تورم در 1400

 وحید شقاقی شهری
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چرا ایران ونزوئال نشد؛ توضیح همتی
در بهار امســال برخی تحلیل ها و گزارش ها نشان از حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئالیی شدن 
حکایت داشــت و خطر تورم 3رقمی جدی  بود، اما چرا این اتفاق رخ نداد؟ اگر در خرداد امسال دولت 
کسری بودجه اش را با فروش اوراق بدهی تامین نمی کرد، چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد؟ دیروز رئیس  
کل بانک مرکزی که این روزها با انتقادهای زیادی، به دلیل رشــد نقدینگی، مواجه اســت، به صورت 
ضمنی از یک واقعیت کمتر گفته شده پرده برداشت و تأکید کرد: بانک مرکزی در 2سال گذشته در اوج 
شوک ارزی و شیوع کرونا، به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، موفق به تامین ارز 10میلیارد 
دالر بــا نرخ ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه واحدهای 

تولیدی شده است.
همتی دیروز در مجمع بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در 3سال گذشته را 30.3درصد اعالم 
کرد و گفت: نسبت به میانگین 20سال گذشته تنها رشد نقدینگی 2.8درصد بیشتر بوده و دلیل آن 
فشار مضاعف به اقتصاد ایران ناشی از شیوع کرونا بوده است. رئیس کل بانک مرکزی شرایط 2سال پس 
از خروج آمریکا از برجام را »سخت و بی سابقه« برای سیاستگذاری پولی و ارزی اعالم و با اشاره به فروش 
115هزار میلیارد تومان اوراق دولتی طی 41حراج فاش کرد: اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی، 
32 واحد درصد و نقدینگی 26واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
به گزارش همشهری، گزارشی که دیروز رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد، نشان می دهد که از خرداد 
امسال، مسیر کسری بودجه دولت به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی به سمت فروش اوراق بدهی 
تغییر داده شده تا جلوی فشار کسری بودجه بر نرخ رشد نقدینگی و تورم فزاینده گرفته شود تا گزاره 

ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران محقق نشود.
حاال اما سیاستگذار پولی امیدوار به عبور بخش واقعی اقتصاد از شرایط سخت تحریم ها و کروناست و 
به انتظار آغاز فصل تازه ای از رشد اقتصاد نشسته است؛ هرچند از نرخ تورم هدف گذاری شده فاصله زیاد 

گرفته، با این حال تالش دارد تا با اجرای عملیات بازار، زمین بازی با نرخ سود را در بازارها عوض کند.

سیگنال های مهم رئیس جمهوری
شــصتمین اجالس ســاالنه مجمع بانک مرکزی را شــاید بتوان از یک منظر متفاوت و متمایز با 
59نشست قبلی دانست زیرا برای نخستین بار است که بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی نزدیک به 

یک سال است که تمرین بانکداری مرکزی مدرن 
را در پیش گرفته و تالش دارند تا مســیر اقتصاد 
ایران را اصالح کنند و از سوی دیگر این تغییر ریل 
با تغییر دولت در بهار سال آینده مواجه خواهد شد 
و بیم آن می رود که با دولت جدید، دوباره فصل 
تازه ای از آزمون و خطا در سیاستگذاری اقتصادی 
تکرار شود. گفته های روحانی در این نشست اما 
دارای سیگنال های کلیدی بود و نشان می دهد 
هرچند او امیدوار اســت که اقتصاد را در شرایط 
بهتری تحویل دولت بعدی بدهد، اما بازگرداندن 
ثبات به اقتصاد ایران در اوج اختالف های سیاسی 
و کاهش اعتمــاد عمومی به کارآمــدی ارکان 
تصمیم گیرنده برای حل مشکالت و بحران های 
اقتصادی، دشوار و پیچیده به نظر می رسد و از این 

منظر هنوز خطر در کمین اقتصاد ایران است.
رئیس جمهوری شــرایط ایــران را در دوران 
7ســال گذشــته به 2دوران قبل و بعد از برجام 
تقسیم کرد و وضعیت اقتصاد قبل از سال 97را 
به نسبت عادی توأم با فشار خواند و گفت: هم در 
رشد اقتصادی و هم در تورم و اشتغال واقعاً آمار و 
ارقام افتخارآمیز است زیرا میانگین نرخ تورم در 
3ســال قبل از برجام 10.2درصد و در سال های 
95 و 96 و اوایل 97تک رقمی بود و در هر فصل 
بیش از 700هزار شغل در کشور ایجاد می شد و 
اقتصاد در ســال 95باالترین نرخ رشد اقتصاد را 

تجربه کرد.

تصویری که از اقتصاد ایران 1400روی پرده نمایش قرار می گیرد، یک تصویر خاکستری است، اما میزان تیرگی یا شفافیت این تصویر خاکستری 
در اقتصاد گرفتار تحریم، کرونا، تورم و رشد شکننده با بیکاری فزاینده بستگی به تصمیم های مهمی دارد که انتظار می رود در بهار سال آینده گرفته 
شود و خرداد 1400زمانی است که اقتصاد ایران می تواند در برابر تحریم ها و تهدیدها واکسینه شود. انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در فاصله 
4سال مانده به افق سند چشم انداز 20ساله نظام سیاسی ایران  نشان خواهد داد که آیا گزینه زیستن در تحریم ها و زیر فشار تهدیدها گزینه مطلوبی 

است یا مردم انتخاب دیگری خواهند کرد؟
به گزارش همشهری، برای در اختیار داشتن تصویری از آینده اقتصاد به ویژه در سال1400، تامل در گزارش دیروز بانک مرکزی و صحبت های 
حسن روحانی به وضوع نشان می دهد که اقتصاد در موقعیت خطیری قرار گرفته؛ هرچند هم رئیس جمهور، حسن روحانی و هم عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی امیدوار هســتند که سال آینده ســال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود، اما در پس گفته ها و سیگنال های آنها می توان 
نشانه هایی از نگرانی و تردید را مشاهده کرد. به بیان روشن تر آنچه روحانی و همتی از آن خبر دارند و گوشه های آن را دیروز نمایان کردند، زنگ خطری 
جدی برای تصمیم گیری سخت در بهار سال آینده است که آیا سرانجام سیاستمداران دست سیاستگذاران را برای نجات اقتصاد گرفتار رکود و تورم 

باز می گذارند یا نه؟

پرده های نمایش اقتصاد در ایران 1400
برمبنای اطالعات ارائه شده رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی
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پرده دوم نمایش اقتصاد ایران به گفته روحانی 
با خروج آمریکا از برجام و قرار گرفتن ایران در یک 
حصر بود. جایی که روحانی فرصت را مناسب دید 
تا پاسخ کســانی را بدهد که پیش بینی شان این 
بود اقتصاد ایران به سمت ونزوئالیی شدن پیش 
می رود. روایت دیروز روحانی از آنچه در ارتباط با 
نرخ تورم رخ داده این اســت که اگر کار و تالشی 
صورت نمی گرفــت، ممکن بود اقتصــاد ایران 
به گفته او با یک همچون شــرایطی )ونزوئالیی 
شدن( مواجه شود. سوال اینجاست که چرا تورم 
ایران ونزوئالیی نشده و اقتصاد دچار فروپاشی و 
قحطی نشده است. روحانی می گوید: وقتی وارد 
سال 98شدیم، تقریباً از اواخر بهار تورم را کنترل 
کردیم و روند تورم کاهشی شــد. تا اواخر سال 
98قدم به قدم، در دوازده  ماهه تورم نقطه  به نقطه 
شروع به کاهش کرد و یک آرامشی به وجود آمد، 

اما با شیوع کرونا شرایط تغییر کرد.

افشای یک واقعیت ناگفته
نکته مهــم در صحبت های دیــروز روحانی، 
اشاره او به گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره 
درآمدهای نفتی ایران بود که نشــان می داد در 
سال های 98 و 99به یک پنجم میانگین 2دهه 
اخیر کاهش یافته است؛ یعنی حداکثر دالری که 
در اختیار بانک مرکزی از محل فروش نفت قرار 
گرفته، حدود 9میلیارد دالر در سال بوده است. 
رئیس جمهور از این گزارش همتی به عنوان یک 
گزارش مهم یاد و فاش می کند که در سال های 
گذشــته میانگین درآمد ارزی کشــور از محل 
صادرات نفت بین 45تا 46میلیارد دالر بوده و در 
سال های 98و 99حد متوسط درآمد نفتی یک 

پنجم شده است.
حسن روحانی از این میزان کاهش درآمدهای 
نفتی ایران به عنوان خالی شــدن دســت بانک 
مرکزی یاد می کند و می افزاید: اینها در واردات 
و قیمــت ارز تأثیــر می گذارد. بانــک مرکزی 
دست اش خالی اســت که بیاید در سامانه نیما 
ارز عرضه کرده و یک مقدار قیمت را تعدیل کند. 
این شرایط، شرایط بسیار عجیب و غریبی بوده 
و آنهایی که این جنــگ را به ما تحمیل کردند، 
هدفشان فروپاشی اقتصاد ایران بود و الحمداهلل 

موفق نشدند.
به گزارش همشــهری، تصویری که فرمانده 
اقتصاد مقاومتی یعنی حســن روحانی از پشت 
پرده اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه می کند، 
به گونه ای هشدار درباره آینده است. او به صراحت 
می گوید: ممنوعیت ورود کاالها به کشور به دلیل 
تنگنای ارزی و به خاطر شرایط تحریم بوده و در 
شــرایط عادی این کار را هیچ وقت نمی کردیم؛ 
هرچند دوران بسیار ســختی برای ملت ایران 

پیش آمد، چون این جنگ، جنگ تحمیلی اقتصادی بود.

اقتصاد با تنش یا بدون آن
روحانی که سابقه فرماندهی و مدیریت در جنگ تحمیلی 8ساله عراق علیه ایران را داراست، دیروز 
هم روایت دیگری از دشواری های جنگ اقتصادی ارائه کرد تا یادآور شود که در این جنگ نوک پیکان 
حمالت، به طرف بانک مرکزی و صنعت نفت بوده و شــاید اشاره او به سیاستمداران این باشد که باید 

تصمیم بگیرند که اقتصاد ایران در وضعیت جنگی باقی بماند یا وارد دوران بدون جنگ شود.
سیگنال روشن رئیس جمهوری این است که باید اقتصاد کشور شفاف شود و به جنگ پولشویی و 
تامین مالی تروریســم برود. او می گوید: واقعا چیز عجیبی است و متأسفانه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم در این سال ها مبارزه کردیم، اما بلد نبودیم این را تابلو کنیم. روحانی تأکید کرد: بهترین مبارزه 
را با فساد می کنیم، بیشترین مبارزه را با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می دهیم و وقتی به تابلو 
می رسد که می خواهیم به دنیا اعالم کنیم، می گوییم نه، اینجا یک خرده خجالت می کشیم، این تابلو را 
پایین بیاوریم تا کسی نفهمد، ما کار خوب را برای خدا می کنیم. او می افزاید: واقعاً آدم دلش می سوزد. 

4الیحه ای که دولت به مجلس آورد، مجلس تصویب کرد، 
گفته های حســن روحانی در شصتمین مجمع ساالنه بانک مرکزی روایتگر یک اختالف برداشت 
بنیادین در ارتباط با یک چالش چندین ساله در ارتباط با شکستن حصر مالی ایران و باز گذاشتن دست 
بانک ها و بانک مرکزی است. پیامی روشن به منتقدان و مخالفان که دست از لجاجت بردارند و به گفته او 
دست بانک مرکزی را باز بگذارند. تأکید چندین باره رئیس جمهور با این گزاره روشن که؛ بانک مرکزی 
می خواهد با دنیا کار کند. شما وقتی می خواهید با دنیا کار کنید، کشورهای غیردوست را نمی گویم، 
کشورهای دوست را می گویم، کشورهای دوست وقتی با بانک مرکزی می خواهند کار کنند، باید دلشان 
قرص باشــد. باید راحت و مطمئن باشند که مشکلی برایشان پیش نمی آید. فردا یک نهاد بین المللی 

یقه شان را نمی گیرد. افتخار کنند که با بانک مرکزی ایران کار می کنند که یک بانک شفاف است.
حاال یک کاری کنیم که دوستان ما هم بترسند که اگر من با شما کار کنم، فردا گرفتار می شوم. در 

گروه ویژه راجع به من چه می گویند؟ چرا این کار را بکنیم؟ 

ایران ۱400و اقتصاد در بیم و امید
اقتصاد ایران 1400در وضعیت بیم و امید قرار دارد. تأخیر در تصمیم گیری یا بالتکلیفی می تواند راه 
را بر بی ثباتی در اقتصاد و ضربه به معیشت و کسب وکارها هموار سازد. روشن است که نرخ تورم در سال 
آینده دست کم تا 36درصد پیش خواهد رفت و اگر دولت نتواند نفت بفروشد و دالرهای آن را مصرف 
کند، کسری بودجه دولت ممکن است نرخ تورم را از مرز 60درصد هم فراتر ببرد، رشد اندک اقتصادی 
ایران در 9 ماه امســال هم بسته به شرایط تحریم ها و غلبه بر کرونا دارد و هرگونه نسخه پیچیدن برای 
اقتصاد بدون درنظر گرفتن واقعیت های درون و بیرون اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی، تنها باعث انحراف 
در تصمیم گیری و باالرفتن نرخ تورم، رشد ناپایدار اقتصاد و نرخ بیکاری فزاینده و نمایان شدن چهره 
خشن تر فقر خواهد شد. بهار 1400نشــان خواهد داد مسیر اقتصاد ایران به سمت تورم باالتر و رکود 
خواهد بود یا تورم پایین تر و رشد مثبت تر. 3انتخاب مهم مسیر آینده اقتصاد را روشن می سازد، اراده 
ارکان سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح کالن برای پایان دادن به بحران ارتباط بین شبکه بانکی 
و مالی ایران با جهان، سرنوشــت گفت وگوهای ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی در ارتباط با برجام 
و انتخاب مهم تر، رأی مردم در پای صندوق های رأی انتخابات ریاســت جمهوری 4ســال آینده. بهار 

1400اقتصاد ایران آینده خود را بهتر خواهد دید./ همشهری 
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نرخ  پولی  سیاستگذار  شرایطی  در 
22 درصدی را برای سال 1400 به عنوان 
هدف گذاری تورمی در نظر گرفته است که 
کارشناسان تحقق این تورم را برای سال آینده 
خوشبینانه ارزیابی می کنند و معتقدند که به 
احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ 
هدف گذاری شده عملی نخواهد شد. بر این 
اساس کارشناسان در دو سناریو چشم انداز 

تورم در سال آینده را ترسیم کرده اند.
 در سناریو اول در صورتی که برجام احیاء 
و تحریم ها برداشته شود می توان تورم سال 
آینده را حدود 25 درصد پیش بینی کرد اما 
احیاء  اگر برجام  در چارچوب سناریو دوم، 
نشود و روند فزآینده تحریم های بین المللی 
ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید 
بودجه بود که به دنبال خود تورم باالی 40 

درصدی را به دنبال خواهد داشت.
سناریو  دو  از  کدام  هیچ  در  بنابراین 
سوی  از  شده  هدف گذاری  تورم  مذکور 
نخواهد داشت.  تحقق  امکان  بانک مرکزی 
در عین حال بانک مرکزی تالش دارد نرخ 
با استفاده از عملیات  تورم 22 درصدی را 
بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی و خرید 
و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک ها 
مرکزی  بانک  نزد  بانک ها  سپرده گذاری  و 

محقق کند. 
که  کاری  معتقدند  کارشناسان  البته 
یعنی  داد؛  انجام   99 سال  در  سیاستگذار 
بازار سرمایه و عرضه سهام  از  مالی  تامین 
پایین تری در  اثرات تورمی  بازار بدهی،  در 

مقایسه با برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. در سال گذشته بانک مرکزی حدود 70 هزار 
میلیارد تومان تامین مالی را از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و حدود 30 هزار میلیارد تومان 

تامین مالی را از بازار سرمایه انجام داد.

هدف گذاری تورمی دور از واقعیت
در عین حال اگرچه هدف گذاری تورمی از سوی ناظران دور از واقعیت انجام شده است اما 
با وجود این، این اولین بار بود که بانک مرکزی چنین هدف گذاری را انجام داد و ریسک اعالم 

پیش بینی نرخ تورم را بر عهده گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال 99 و همین طور در سال 1400 تحت تاثیر 
انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و 

جریان نقدینگی را به سمت تورم  فزآینده سوق خواهد داد.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران 
در سال 1400 که در بخشی از آن به آینده نرخ تورم هم پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این 

شاخص اقتصاد کالن را شرح داده است.
 بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین 
عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز 
به عنوان مهمترین عامل کوتاه مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین 
انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت 

و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت باالتری به تورم تبدیل می کند.
در صورتی که برجام احیاء شود و تحریم ها برداشته شود می توان تورم سال آینده را در حدود 
25 درصد پیشبینی کرد اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیاء نشود و روند فزآینده 
تحریم های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود 

تورم باالی 40 درصدی را به دنبال خواهد داشت.
آخرین آمارها از وضعیت تورم در بهمن ماه نیز بیانگر آن بود که هر سه شاخص تورم ماهانه، 
تورم ساالنه و تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفته است، به طوری که هر یک از این 

تورم ها به ترتیب به 2/5 درصد، 34/2 درصد و 48/2 درصد رسیده اند.
 با وجود این، اگرچه برخی از پیش بینی ها این است که روند صعودی تورم در سال 1400 
متوقف خواهد شد و در صورت سناریوی خوشبینانه احیای برجام بر روی نرخ 25 درصد خواهد 

ایستاد، اما کماکان نمی تواند نرخ هدف گذاری شده از سوی سیاستگذار پولی را محقق کند.

نرخ تورم در سال 1400 چقدر می شود؟
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چشم انداز تورمی ۱400
به طور کلی علت اساسی تورم دورقمی 
که باید برای سال 1400 هم انتظار آن را 
داشت،عمدتا به تصمیمات بودجه ای دولت 
شرایطی  در  رقمی  دو  تورم  برمی گردد. 
همچنان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است 
که امروز 120 کشور دنیا تورم کمتر از 3 
درصد دارند و از هر 3 کشور دنیا 2 کشور 
تورم ساالنه کمتر از 3 درصد را ثبت می کنند. 
این در حالی است که تورم 2 تا 3 درصدی به 

صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد.
البته در سال های اخیر در دولت یازدهم 
یعنی سال های 92 تا 96 تورم نرخ تک رقمی 
را هم تجربه کرد و به 9 درصد هم رسید. البته 
سیاست به کار گرفته شده در آن زمان برای 
پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق فشرده 
کردن فنر ارزی اتفاق افتاد که باعث به تعویق 
انداختن و پرتاب تورم به آینده بود که باعث 
ریشه کن کردن تورم دو رقمی نشد، بلکه 
به دلیل سرکوب نرخ ارز، در سال های بعد 
جهش ارزی خود را با شتاب بسیار فزآینده ای 
به اقتصاد تحمیل کرد و همزمان با شروع 
تحریم ها فنر ارز محکم تر رها شد. روشی که 
برای  ارز  نرخ  لنگر  به عنوان  از آن  اصالحا 
کنترل تورم نام برده می شود که در دنیا هم 

تجربه شکست خورده ای است.
نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات 
پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلند 
آتی  تورم سال  مدت سیاستی در وضعیت 
است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز 
به عنوان مهمترین عامل کوتاه مدت بر نرخ 

تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است.

اثر شوک کرونا بر تورم چقدر است؟
از  برخی  دیدگاه،  این  چارچوب  در  اما 
کارشناسان بر این باورند که نمی توان عواملی 
مثل شوک کرونا، نرخ ارز و یا شوک قیمتی 

در بازار دارایی ها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده در نرخ تورم ارزیابی کرد و بر عکس این 
تورم فزاینده است که موجب بهم ریزی بازارها و جهش های نرخ ارز می شود. تورمی که ریشه 
عمده آن ناترازی و کسری بودجه عمیق دولت است که وقوع آن در سال آینده هم بسیار محتمل 
است. این اتفاق در صورت رخ دادن سناریوی دوم، یعنی احیا نشدن برجام می تواند آثار تخریبی 
بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. همچنین اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و 
فروش دالرهای نفتی به بانک مرکزی برود و یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند، 
همگی باعث خواهد شد که پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند و در نتیجه تورم در مسیر 

صعودی قرار بگیرد.
علت اساسی تورم دورقمی که باید برای سال 1400 هم انتظار آن را داشت،عمدتا به 
تصمیمات بودجه ای دولت برمی گردد. تورم دو رقمی در شرایطی همچنان گریبان اقتصاد ایران 
را گرفته است که امروز 120 کشور دنیا تورم کمتر از 3 درصد دارند و از هر 3 کشور دنیا 2 کشور 
تورم ساالنه کمتر از 3 درصد را ثبت می کنند. این در حالی است که تورم 2 تا 3 درصدی به 

صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد.
اگر برجام احیا شود و دولت بتواند طبق پیش بینی خود در بودجه 1400 روزانه دو میلیون و 
300 هزار بشکه نفت بفروشد، بخش مهمی از هزینه های دولت پوشش داده می شود و احتماال 
یک کسری بودجه معمول اتفاق می افتاد که سطح تورم را در محدود 25 درصد نگه خواهد 
داشت. اما اگر این میزان فروش نفت محقق نشود و تحریم ها و موانع بین المللی ادامه دار باشد، 
به احتماال فراوان یک کسری بودجه بی سابقه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین از این زاویه دید شدت 

یا ضعف نرخ تورم در سال آینده ارتباط مستقیمی با وضعیت کسری بودجه دولت دارد.

 

و  شود  احیاء  برجام  که  صورتی  در 
تورم  می توان  شود  برداشته  تحریم ها 
سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیشبینی 
کرد اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام 
احیاء نشود و روند فزآینده تحریم های 
بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار 
کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود 
تورم باالی ۴۰ درصدی را به دنبال خواهد 

داشت
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بودجه سال 1400 با چه میزان کسری مواجه خواهد شد؟ بودجه ای که به اذعان برخی از مسئوالن به 
خودی خود بودجه ای تورم زا است، آیا از مسیر کسری بودجه نیز بار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل خواهد 

کرد؟ تجارت نیوز در این گزارش به این پرسش ها پاسخ می دهد.
به طور کلی کسری بودجه در شرایط تحریم ها یکی از دغدغه های جدی اقتصاد ایران در سال 1400 
است. تقریبا تمامی پیشبینی ها نشان می دهد که دولت در سال 1400 با کسری بودجه مواجه خواهد شد و 
تنها اختالف بر سر رقم آن است. پیش بینی ها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین 150 

تا 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می آورد.
با وجود این، راهکار عملیاتی از نگاه کارشناسان کاهش هزینه های جاری و جلوگیری از مصارف غیر ضرور 

توسط دولت برای جلوگیری از کسری بودجه فزاینده در سال آینده است.
اما در این مدت الیحه بودجه 1400 چند باری میان بهارستان نشینان و دولتی ها در رفت و آمد بود تا 
اصالحات مورد نظر روی آن انجام گیرد و اثرات تورمی آن تعدیل شود. چندی پیش سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به اصالحات بودجه 1400 توسط دولت اعالم کرد که کاهش کسری تراز عملیاتی 
به میزان 35 هزار میلیارد تومان، 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه ها، تامین کسری عملیاتی به 
میزان 50 هزار میلیارد تومان و تقریبا 16 درصد کاهش انتشار اوراق از جمله اصالحات انجام گرفته بوده است.

کسری بودجه به چه وضعی اطالق می شود؟
کسری بودجه زمانی رخ می دهد که دولت منابع کافی برای هزینه های خود نداشته باشد اما حاضر 
نمی شود از هزینه های خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمدها و هزینه ها در طول اجرای 
یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می نامند. کسری بودجه یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران در 
سال های گذشته بوده است که در سال آتی هم تداوم خواهد داشت. در سال های گذشته روش هایی که 
برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است که عمدتا مسیر های تورم زا بوده است و باعث تحمیل 

هزینه های مختلف به اقتصاد شده است.
تقریبا تمامی پیشبینی ها نشان می دهد که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها 
اختالف بر سر رقم آن است. پیش بینی ها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین 150 تا 

180 هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می آورد.

پیش بینی رقم کسری بودجه ۱400
در ماه های گذشته کارشناسان نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال 1400 هشدار دادند 
و اعالم کردند در صورتی که در سال 1400 تحریم ها ادامه پیدا کند و کسری بودجه شدید اتفاق بیفتد باید 
منتظر تورم باالی 50 درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. 
)بانک مرکزی برای سال 99 و سال 1400 رقم 22 درصد را به عنوان هدف سیاستی تورمی تعریف کرده 

است.(
اما در مورد میزان کسری بودجه سال آتی کارشناسان و بازوهای مشورتی و پژوهشی دستگاه های اجرایی 
و مجلس پیش بینی های مختلفی را اعالم کرده اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت 
در سال آینده رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش های 

مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال 1400 را 180 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
البته این سناریویی است که برای خوشبینانه ترین حالت پیش بینی شده است. وجود این میزان کسری 
بودجه برای امسال طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی می شود که در چند سال گذشته 
رشدی فزاینده داشته است. مطابق آنچه بازوی پژوهشی مجلس برآورد کرده است که این رقم کسری بودجه 

می تواند زمینه رشد 1200 هزار میلیارد تومانی 
نقدینگی را به دنبال داشته باشد.

راه هایی برای خنثی سازی کسری بودجه
یکی از راه های کارشناسی برای جبران کسری 
بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی است. این کار 
می تواند از طریق ایجاد پایه های جدید مالیاتی اتفاق 
بیفتد. در عین حال کاهش معافیت های مالیاتی و 
مقابله با فرارهای مالیاتی که تجارت نیوز پیش از این 
در گزارشی به تفصیل به جزییات آن پرداخته بود، 

می تواند یکی دیگر از راهکارها باشد.
اما پرسش اصلی این است که در این شرایط 
آیا امکان افزایش پایه های مالیاتی و مالیات ستانی 
بیشتر از مردم و کسب و کارهای خرد وجود دارد یا 
خیر؟ تجربه نشان داده است که معموال دولت ها در 
ایران، به جای جلوگیری از فرارهای نجومی مالیاتی 
و کاهش معافیت های این بخش، فشار مالیاتی را به 

بخش های خرد بیشتر می کنند.
البته به غیر از جبران کسری بودجه از مسیر 
سال های  در  دولت ها  مالیاتی،  سیاست های 
گذشته راه های دیگری را هم همواره آزموده اند که 
اثرات منفی بر اقتصاد برجای گذاشته  است. یکی 
از راهکارهایی که دولت ها برای جبران کسری 
بودجه شان در دستور کار قرار می دهند، استقراض از 
بانک مرکزی بوده که این کار اصطالحا همان چاپ 
پول است، روشی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی 
منجر می شود که نتیجه چنین سیاستی به طور 

معمول تورم است.
کسری  که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود 150 
هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است 
که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رقم 
کسری بودجه سال 1400 را 180 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. همچنین روش دیگر استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی است که در واقع به مانند 
همان استقراض از بانک مرکزی عمل می کند و پایه 
پولی و نقدینگی را افزایش می دهد. ضمن آنکه منابع 
صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت ها 

شود و نه هزینه های جاری.

کسری بودجه 1400 چقدر است؟
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منابع عمومی در اصالحیه الیحه بودجه 1۴۰۰ و بعد از تغییرات در اواخر بهمن1399، به چه شکل و به چه میزان پیش بینی شده است؟ برای منابع عمومی 
بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان و برای درآمد ها هم مبلغ حدودا 3۶۷ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شود.

نگاهی به منابع عمومی در اصالحیه بودجه 1400
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بعد از چندماه بحث و چالش در رابطه با الیحه 
بودجه 1400رای برای قانون شــدن آن صادر 
شده است و همانطور که قابل پیش بینی بود با 
وجود نقدهایی که نسبت به اعداد و ارقام کالن و 
کلیات بودجه بودجه در مجلس مطرح بوذ حتی 
در سقفی باالتر به تصویب رســیده است؛ این 
جریان محدود به این بودجه نیست و در سالهای 
قبل نیز بارها بودجه خروجی از مجلس اختالف 

زیادی در ارقام با بودجه ورودی داشته است.
  از دوازدهم آذر ماه ســال جــاری که الیحه 
بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس ارائه شد 
تا روز گذشته که دخل و خرج نهایی بسته شده 
است نوسان زیادی را پشت سر گذاشت؛ جایی 
که نمایندگان بالفاصله بعــد از ورود الیحه آن 
را مورد نقد قرار داده و تاکید داشــتند که بخش 
زیادی از اعــداد و ارقام آن غیر واقعی و غیر قابل 
تحقق است. از سویی انتقاداتی در رابطه با جریان 
حمایت معیشــتی در بودجه، نرخ ارز، یارانه ها، 
درآمدهای نفتی وجود داشت و موجب شد که در 
جریان بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق دست 
به تغییراتــی بزنند که مورد توافــق دولت قرار 
نداشت.”جزئیات ارقام بودجه 1400/ماجرای 

تکراری از الیحه تا قانون!
به هر صــورت گزارش تلفیق بعــد از حدود 
60 روز به صحن علنی مجلس آمد اما بالفاصله 
کلیات الیحه بودجه از سوی نمایندگان رد شد 
و دولت در فرصت حدود دو هفته ای اصالحات 
جدید را اعمال کرد. بعــد از انجام اصالحات بار 
دیگر بررسی الیحه بودجه به جریان افتاد و آنچه 
که در روز گذشته به تصویب رسید نشان از اعداد 
و ارقام رشــد یافته ای از الیحه تا قانون بودجه 

1400 دارد.

ارقام کالن بودجه چه تغییراتی داشته است؟

جزئیات ارقام بودجه 1400
ماجرای تکراری از الیحه تا قانون!

بررسی این اعداد و ارقام نشــان می دهد که سقف کلی بودجه 1400 مصوب در مجلس با 2882 
هزار میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف تراز می شود. در حالی که این سقف در الیحه پیشنهادی 
دولت 2435 هزار میلیارد تومان بوده و با رشد 447 هزار میلیارد تومانی و بیش از 18 درصدی همراه 

شده است.
اما کل بودجه از بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و 
بانک ها تشکیل می شود که در الیحه، بودجه عمومی دولت 929 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
بود ولی آنچه که در قانون به تصویب رســیده رقم 1373 هزار میلیارد تومانی است که نشان از رشد 

بیش از 440 هزار میلیاردی و حدود 47 درصدی بودجه عمومی دارد.
بودجه عمومی دولت از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود که در واقع منابع 
عمومی اصل آن منابعی است که در اختیار دولت برای اداره کشور قرار دارد و از محل واگذاری دارایی 
های سرمایه ای )نفت و فرآورده های نفتی(، واگذاری های دارایی های مالی )فروش اوراق و واگذاری 
سهام شرکت ها( و همچنین درآمد ها )مالیات و سایر درآمدها( تشکیل می شود. منابع عمومی دولت 
در الیحه 841 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در قانون به 1277 هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است که نشان دهنده رشد بیش از 430 هزار میلیاردی و معادل 34 درصد است.
همچنین درآمدهای اختصاصی که در الیحه حدود 88 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد به 95 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.”جزئیات ارقام بودجه 1400/ماجرای تکراری از الیحه تا قانون!
اما بودجه شــرکت های دولتی با وجود انتقاداتی که از سوی نمایندگان در رابطه با حجم باالی آن 
وجود داشــت کاهش نیافته و افزایشی هر چند جزئی داشته که از 1561 هزار میلیارد به 1571 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
در رابطه با تغییرات بودجه شــرکت ها باید گفت که دلیل افزایش آن رشد اعتبارات تملک دارایی 
ســرمایه ای در بخش طرح های عمرانی است که مجری آن شرکت های دولتی بوده و باید در بخش 

منابع و مصارف آنها نمایش داده شود، بنابراین این افزایش ناشی از بررسی در مجلس نیست.
در مجموع آنچه که در مجلس به تصویب رسیده نشان داد که به روال گذشته با وجود نقدهایی که 
در ابتدا از سوی نمایندگان در مورد عدم تحقق منابع و باال بودن ارقام کالن مطرح می شود در نهایت 
همان را هم به طور قابل توجهی افزایش داده اند، این مصوبه در نهایت با رای نهایی شورای نگهبان و در 
صورت نیاز انجام اصالحات برای اجرا به دولت ابالغ و در دستور کار قرار خواهد گرفت و اینکه با تغییرات 

اعمال شده بودجه ای بدون کسری و یا همراه با کسری است در اجرا خود را نشان خواهد داد.
این در حالی اســت که بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق ار بخش از منابع، سطوح 
پیش بینی شده قابل اجرا خواهد بود.”جزئیات ارقام بودجه 1400/ماجرای تکراری از الیحه تا قانون!/ 

: ایسنا

جزئیات ارقام بودجه 1400
ماجرای تکراری از الیحه تا قانون!
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 هرچند در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه 1400 به سرمنزل نهایی خود نزدیک شد اما نباید 
فراموش کرد که سه چالش اصلی این بودجه یعنی ارز، نفت و مالیات همچنان جزو مسائل اصلی اقتصاد 

کشور بوده و نیازمند تصمیم گیری های مهم و سازنده هستند.
 الیحه بودجه سال 1400 در روز چهارشنبه )12 آذرماه 98( از سوی دولت به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم شد. این الیحه بیش از 2 ماه در کمیسیون های مربوطه و به ویژه در کمیسیون تلفیق 

مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت حدود 2 ماه از بررسی الیحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن 
علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 99 رای موافق، 
148 مخالف و 12 ممتنع از 261 نماینده حاضر در جلسه علنی  با کلیات الیحه بودجه سال 1400 کل 
کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به طور معمول بودجه 
ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی شود، اما به نظر 

می رسد بودجه 1400 جزو معدود لوایح بودجه ای بوده که تا این حد با چالش روبه رو شد.

دگرگونی بنیان بودجه
دولت از زمان ارائه الیحه به مجلس همه تالش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر 
شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد 
در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدالل 
نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی کند، 

بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می شوند.
اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این 
است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه های داده و سقف بودجه را خیلی باال 

برده بود.
 به طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه 

1400 به وجود آمد.

چالش نفت در بودجه ۱400
دولت میزان صادرات نفت را 2 میلیون و 300 هزار بشکه و با قیمت 40 دالر در هر بشکه در نظر گرفته 
بود. ابتدا از بودجه 841 هزار میلیارد تومانی، 199 هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر 

گرفت که حدود 23 درصد کل بودجه را شامل می شد.
یکی از اقدام های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی 
شده نفت برای سال 1400 را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز باال برد. کمیسیون تلفیق  از یک طرف 
حدود 34.78 درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر 15.57 درصد بر درآمدهای نفتی 
افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام 
درست در مقابل اهداف و چشم اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل 

عدم انطباق بودجه با اسناد باالدستی تبدیل شده است.
با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می شود هم زمان با کاهش صادرات نفت و 
فرآورده های درآمدهای حاصل از صادرات این کاالها را افزایش داد؟ در این مورد »حسن روحانی«، 

رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند 2 میلیون و 
300 هزار بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه 
را به یک میلیون و 500 هزار بشکه کاهش دادند. 
بعد به جای 199 هزار میلیارد تومان درآمد 
پیش بینی شده 230 هزار میلیارد تومان برای 
درآمدهای نفتی در نظر گرفته اند. چشم بندی 
عجیبی شد. نفت کم شد پول آن باال رفت. این 
چطور چشم بندی بود که انجام گرفت؟ ما 199 
هزار میلیارد تومان گذاشتیم این ها در کمیسیون 
تلفیق 230 هزار میلیارد تومان کردند و میزان 
وابستگی بودجه به نفت را  31 هزار میلیارد تومان 

اضافه کردند.

چالش ارز در بودجه ۱400
کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه 
ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی 
قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. 
به ویژه بازتاب رسانه ای حذف ارز 4200 تومانی از 
یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر 17500 
تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که 
می توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت 

افزایش دهد.
دولت که در الیحه بودجه سال 1400 نرخ 
تسعیر ارز را 11 هزار و 500  تومان و نرخ ارز 
ترجیحی را 4200 تومان درنظر گرفته بود با 
توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات 
نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور 

با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.
»عبدالناصر همتی«، رئیس کل بانک مرکزی 
تومان  به 17500  ارز  تسعیر  نرخ  افزایش  با 
مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. 
وی در این مورد گفت: تعیین نرخ 17500 تومان 
به ازای هر دالر و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر 
ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور 
نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم 

گذری به ۳ چالش بودجه 1400

ادامه در صفحه ۱7
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ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا طی 11 ماهه نخست 1399 ، حدود 1.9 میلیارد دالر بوده که نزدیک به 3 
درصد از کل ارزش تجارت ایران طی 11 ماهه 1399 را تشکیل میدهد و نسبت به 
مدت زمان مشابه سال 1398 ، حدود 9.4 درصد کاهش یافته است. طی 11 ماهه 
نخست 1399 ، حدود 2.4 میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش 933 
میلیون دالر ( 3 درصد از کل ارزش صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام) به 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398 
، به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 17 درصدی و 4 درصدی همراه بوده 
واردات کاالیی ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود 
2.9 میلیون تن ارزش 1 میلیارد دالر بوده ( 3 درصد از کل ارزش واردات کاالیی) که 
نسبت به 11 ماهه 1398 به لحاظ وزنی افزایش 1 درصدی را تجربه کرده و به لحاظ 

ارزشی حدود 14 درصد کاهش یافته است

* ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
طی 11 ماهه نخست 1399 ، حدود 1.9  میلیارد دالر بوده که نزدیک به 3 درصد از کل ارزش 
تجارت ایران طی 11 ماهه 1399 را تشکیل می دهد و نسبت به مدت زمان.9.4 درصد کاهش 

یافته است )جدول 1 ، مشابه سال 1398(

* طی 11 ماهه نخست 1399 ، حدود 2.4 
به  میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام 

ارزش 933 میلیون دالر 3 درصد از کل ارز 
صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام به 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه سال 1398 ، به.لحاظ 
وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 17 درصدی و 

4 درصدی همراه بوده است جدول) 1(

عملکرد تجارت ایران با
 اوراسیا طی یازده ماهه 1۳99
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* طی مدت زمان مذکور صادرات ایران 
سایر  از  ارمنستان  و  روسیه  کشور  دو  به 
کشورهای این اتحادیه بیشتر بوده است (به 
ترتیب 448 میلیون دالر و 284 میلیون دالرو 
نسبت به ده ماهه 1398 به ترتیب افزایش 
15 درصدی و کاهش 21 درصدی را تجربه 
کرده است. طی مدت مورد بررسی، مقدار 
وزنی صادرات ایران به دو کشور بالروس و 
روسیه با افزایش 21 درصدی و 15 درصدی 
همراه بوده و صادرات ایران به مقصد سایر 
کشورهای ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان 
با افت وزنی مواجه شده است. همچنین به جز 
کشورهای روسیه و بالروس، صادرات ایران 
به سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا از لحاظ 

ارزشی با کاهش همراه بوده است.

* میانگین قیمت صادرات ایران به اوراسیا 
طی 11 ماهه 1399 برابر با 385 دالر در 
هر تن و میانگین قیمت واردات ایران از این 
است.  تن  با 356 دالر در هر  برابر  منطقه 
به  ایران  قیمت صادراتی  میانگین  باالترین 
مقصد بالروس با رقم 2999 دالر در هر تن، 
قرقیزستان با رقم 1702 دالر در هر تن و به 
مقصد قزاقستان با رقم 523 دالر در هر تن 
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است )جدول 1(

* واردات ایران طی 11 ماهه نخست 1399 
از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود 2.9 
میلیون تن به ارزش 1 میلیارد دالر بوده 3 
درصد از کل ارزش واردات کاالی که نسبت 
به 11 ماهه 1398 به لحاظ وزنی افزایش 1 
درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی 
حدود 14 درصد کاهش یافته است. بیشترین 
میزان واردات ایران طی 11 ماهه 1399 در 
میان کشورهای اوراسیا از کشور روسیه و به 
ارزش 954 میلیون دالر بوده است. این مقدار 
نسبت به 11 ماهه 1398 حدود 7 درصد 

کاهش یافته است )جدول 1(

* اگرچه تراز تجاری ایران طی 11 ماهه 
اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشورهای  با   1399
منفی 84 میلیون دالر بوده، اما این مقدار 
 122 بهبود  با   1398 ماهه   11 به  نسبت 

میلیون دالری همراه بوده است. بخشی از این بهبود به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات به 
طور همزمان (در کشورهای بالروس و روسیه) و بخشی از آن تنها به دلیل کاهش بیشتر واردات 
نسبت به صادرات (قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان) بوده است. تراز تجاری ایران طی مدت 

زمان مذکور با کشورهای ارمنستان و قرقیزستان تضعیف شده است.

* شایان ذکر است در مبادالت تجاری ایران با 5 عضو اتحادیه اوراسیا طی ده ماهه 1399 ، 
تراز تجاری ایران بیش از سایر کشورها  به نفع روسیه بوده (منفی 506 میلیون دالر) اگرچه که 

نسبت به ده ماهه 1398 با بهبود 125 میلیون دالری به نفع ایران هم همراه بوده است نمودار )1(

* از کل صادرات ایران به 5 کشور اوراسیا طی 11 ماهه 1399 ، حدود 740 میلیون تن 
با ارزش 533 میلیون دالر به اقالم کشاورزی و غذایی تحت فصول 1 الی 22 کتاب مقررات 
صادرات و واردات اختصاص داشته است. سهم این اقالم از کل صادرات غیرنفتی (بدون احتساب 
نفت خام) ایران به 5 کشور اوراسیا از حیث وزن معادل 30.6 درصد و از لحاظ ارزشی برابر با 
57.1 درصد است. مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و غذایی ایران در بین کشورهای اوراسیا ، 
سه کشور روسیه با رقم 378 میلیون دالر، قزاقستان با رقم 100 میلیون دالر و قرقیزستان با 
رقم 26 میلیون دالر هستند. در میان اقالم کشاورزی و غذایی صادر شده به کشورهای عضو 
این اتحادیه طی 11 ماهه نخست 1399 ، میوه های خوراکی (فصل 8 کتاب مقررات صادرات و 
واردات) با ارزش صادرات 121 میلیون دالری، بیشترین صادرات را در میان گروههای کاالیی 

داشته اند جدول) 2(
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های جاری از یک طرف و نیز روند تحوالت و 
احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف 
دیگر، به صالح اقتصاد کشور نمی دانم. به جای 
باال بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای 
محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است 
تالش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق 

مردم ایران است متمرکز شود.
با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق 
دولت زیر بار افزایش نرخ 17 هزار و 500 تومان 
تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی 
شد. همچنین در مورد ارز 4200 تومانی نیز نظر 
دولت در بودجه 1400 اعمال شد. با این حال 
به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز 

ترجیحی به تدریج اصالح شود.

چالش مالیات در بودجه ۱400
کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی 

نیز ورود کرد و 128 هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود.  افزایش درآمدهای مالیاتی به 
خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود 
251 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال های 
گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
1398 حدود 153 هزار میلیارد تومان و در الیحه بودجه سال 1399 نزدیک به 195 هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده بود. 
الیحه بودجه سال 99 نشان می دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
به میزان 66 درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری 27 

درصد رشد کرد.
اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تالش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به 
اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش های اصلی بودجه 1400 

بدل کرد.
هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه 1400 به تصویب رسید اما نباید فراموش 
کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش های اقتصاد و بودجه کشور در 
سال های آتی خواهند بود. باید دولت های بعدی سیاستگذاری های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، 
نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز 

در مسیر درست حرکت خواهد کرد.

ادامه از  صفحه ۱۳
گذری به ۳ چالش...
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تجارت خارجی در دهه 90

تجارت خارجی در دهه 90
ارزیابی تجارت خارجی ایــران در دهه 90 و 
اعداد و ارقام به دســت آمده نشان می دهد سال 
1399 حجم تجارت خارجی در پایین ترین رقم 
دهه 90 قرار گرفته است. روند تجارت خارجی 
کشور از سال 1390 تا 1399 حکایت از آن دارد 
که پس از امضای برجام در میانه این دهه، شاهد 
رشــد تجارت خارجی بوده ایم اما پس از خروج 
ترامپ از برجام حجم تجــارت خارجی با افت 
مواجه شد و در ســال 1399 به کمترین میزان 
ارزشی رسید. کارشناسان اعتقاد دارند آنچه روند 
نزولی تجارت خارجی را در سال های 97، 98 و 
99 رقم زده است، به جز خروج آمریکا از برجام، 
سیاست های داخلی نادرست از جمله تخصیص 
دالر 4200 تومانــی و صدور بخشــنامه های 
متعدد بوده است و همین امر نیز تاثیر تحریم ها 
را بر واردات و صادرات افزایش داده اســت. البته 
»دنیای اقتصاد« به منظور بررسی آمارهای یک 
دهه اخیر به دو منبع رجوع کرده است؛ آمارهای 
وزارت صمت و آمارهای سازمان توسعه تجارت. 
ارزیابی ها نشــان می دهد آمارهای منتشر شده 
از ســوی این دو منبع، متفاوت از یکدیگر است. 
به گونه ای که گاه شاهد اختالف آماری 10 تا 20 
میلیارد دالری در آمار تجارت خارجی از دو منبع 
آماری مذکور هستیم. حتی در آمارهای تجارت 
خارجی سازمان توسعه تجارت نیز این تناقض 
دیده می شــود و گاهی برای یک سال از این دو 
منبع سه آمار متفاوت از یکدیگر با اختالف های 
قابل توجه ثبت شده است. طبق آمارهای اعالم 
شده از سوی سازمان توسعه تجارت، همچنان 
بدترین سال تجارت خارجی در دهه 90، مربوط 
به سال گذشته است. اما براساس آمارهای وزارت 

صمت، بهترین سال در تجارت خارجی کشور سال 90 بوده که ارزش تجارت به 105 میلیارد و 600 
میلیون دالر می رســد. این در حالی است که آمارهای سازمان توســعه تجارت، سال 93 را به عنوان 
بهترین سال تجارت خارجی کشور معرفی می کند. دریافت یک آمار واحد در تجارت خارجی می تواند 

تحلیل دقیق تری را از عملکرد تجار به دنبال داشته باشد.

نگاهی به سیر تجارت دهه 90
آنچه از تحلیل ها بر می آید ســال 90 و 91 ســخت ترین ســال تحریم های آمریکا بوده است. اما 
آمارهای منتشر شده از ســوی وزارت صمت از تجارت خارجی سال 90 نشان می دهد در سال 90، 
حجم تجارت خارجی کشــور به 105 میلیارد و 600 میلیون دالر رسیده است. در عین حال در سال 
91 این رقم افت کرده اســت. البته در آمارهای وزارت صمت دو رقم برای حجم تجارت خارجی سال 
91 ذکر شده که تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. در آماری که انتهای سال 91 منتشر شده، حجم 
تجارت خارجی ایران در این سال 94 میلیارد و 682 میلیون دالر ثبت شده است. اما در انتهای سال 
92، رقم اعالم شــده حجم تجارت خارجی برای سال 91، معادل 86میلیارد و 17 میلیون دالر ثبت 
شده و مبنای مقایسه تجارت خارجی این سال با ســال 92 قرار گرفته است. تجار ایرانی در سال 92 
توانستند حجم تجارت خارجی را به 80 میلیارد و 753 میلیون دالر برسانند که نسبت به سال ماقبل 
خود افت کرده است. اما سال 93 ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال 92 بیش از 10 میلیارد 
دالر افزایش یافت و به 90 میلیارد و 125 میلیون دالر رسید. اما مجددا در سال 94 سیر نزولی صادرات 
و واردات را شــاهد بودیم. به گونه ای که حجم تجارت در این سال به 77 میلیارد و 250 میلیون دالر 
رسید. امضای برجام در سال 94 موجب شد در سال های بعد با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه رو 
شــویم. آمد و رفت های کشــورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعاالن اقتصادی را 
بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت تا بیش از 10 میلیارد 
دالر در سال 95 شــد. آمارهای ثبت شده از سال 95 بیانگر ارزش تجارت 87 میلیارد و 726 میلیون 
دالری است. افزایش تجارت خارجی در ســال 96 نیز ادامه یافت و ارزش آن به 101 میلیارد و 441 
میلیون دالر رســید. پس از سال 90، تجارت ایران وارد مدار 100 میلیارد دالر نشده بود و در این دهه 
تنها در دو سال 90 و 96 شــاهد ارزش تجارت خارجی بیش از 100 میلیارد دالر بوده ایم. اما در سال 
97 بحران های جدیدی در اقتصاد و روابط بین المللی ایران ایجاد شد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا به 
صورت یک طرفه از برجام خارج شد و بازگشــت تحریم های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی 
کشــور را تغییر داد. مقامات مسوول دائما اعالم می کردند در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته اند و 
همین موضوع نیز باعث اتخاذ تصمیمات ناگهانی و نادرســت در سال 97 شد. تصمیماتی که فعاالن 
اقتصادی از آن به عنوان تحریم های داخلی یاد می کردند. سیاست های اعمال شده در کشور در سال 
97 انقباض تجارت خارجی را به دنبال داشت. از این سو تخصیص دالر 4200 تومانی و از سوی دیگر 
لزوم رفع تعهد ارزی با روش های اعالم شده از سوی متولیان تجارت خارجی، جامعه اقتصادی کشور 

نگاهی به یک دهه تجارت خارجی ایران نشــان می دهد پایین ترین ارزش تجاری به ســال 99 تعلق دارد.  در  این گزارش  فراز و فرود حجم تجارت 
خارجی ایران از سال 90 تا سال گذشته را با استناد به دو منبع رسمی آماری بررسی کرده است. تحلیل آمارها نشان می دهد باالترین ارزش تجاری ایران 
در ابتدای دهه 90 ثبت شــده است. بررسی شرکای تجاری ایران از سال 90 تا ســال 99 حکایت از آن دارد که سکوی اول صادرات و واردات در اختیار 

کشورهای محدودی بوده که مهم ترین آنها چین و امارات هستند.
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را وارد بحران هایی به جــز تحریم های آمریکا 
کرد. تاثیر عملکــرد متولیان تجارت خارجی را 
می توان در حجم تجارت خارجی ایران در سال 
96 مشــاهده کرد. در این ســال ارزش واردات 
و صادرات به 86 میلیــارد و 922 میلیون دالر 
رسید. اما افت تجارت در سال 98 نسبت به سال 
97 سرعت کمتری به خود گرفت و 85 میلیارد 
و 105 میلیون دالر ثبت شــد. اما سال گذشته 
)سال 99( کمترین میزان تجارت خارجی یک 
دهه اخیر رقم خــورد. حجم تجارت خارجی در 
ســال 99 معادل 73 میلیارد دالر اعالم شــده 
است که در مقایسه با سال 98 کاهش بیش از 8 
میلیارد دالری را تجربه کرده است.  براساس آمار 
سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی در سال 
90 ارزشــی بیش از 95 میلیارد و 600 میلیون 
دالر داشــته است. در ســال 91 دو آمار در این 
سازمان ثبت شده که یکی حکایت از ارزش 85 
میلیارد و 882 میلیون دالری تجارت خارجی 
دارد و دیگــری 88 میلیارد و 420 میلیون دالر 
ثبت شــده اســت.  برای تجارت خارجی سال 
92 نیز دو آمار متفاوت با اختالف چشــمگیر از 
یکدیگر از سوی این ســازمان ثبت شده است، 
 یکی 83 میلیــارد و 117 میلیون دالر و دیگری 

101 میلیارد و 370 میلیون دالر.
در ســال 93 نیز این اختالف آمــاری دیده 
می شود؛ تجارت خارجی کشــور در یک سند 
114 میلیارد و 237 میلیون دالر ثبت شده و در 
دیگری 104 میلیارد و 129 میلیون دالر عنوان 

شده است.
در سال 94 که همزمان با امضای برجام بوده 
است آمار تجارت خارجی ثبت شده در سازمان 
توسعه تجارت حکایت از واردات و صادرات 83 
میلیارد و 904 میلیون دالری دارد.  براســاس 
آمار سازمان توسعه تجارت، سال 95 نیز ارزش 
تجارت خارجی کشــور بیــش از 87 میلیارد و 
700 میلیون دالر ثبت شــده است.  در سال 96 
ارزش تجارت خارجی ثبت شده در این سازمان 
به بیــش از 101 میلیــارد و 200 میلیون دالر 
می رسد و در ســال 97 این رقم به 87 میلیارد و 

839 میلیون دالر تنزل پیدا کرده است.
همچنین آمار تجارت خارجی ثبت شده در 
سال 98 براساس گزارش سازمان توسعه تجارت 
84 میلیارد و 898 میلیون دالر ثبت شده است.

شرکای تجاری دهه 90
بررسی شرکای تجاری ایران از سال 90 تا 99 
حکایت از آن دارد که پنج سکوی اول صادرات و 
واردات همواره در اختیار کشورهای محدودی 
بوده است که مهم ترین آنها چین و امارات است. 
به جز ســال 91، چین در تمام سال های مورد 

بررسی عمده ترین بازار هدف صادراتی بوده و در صدر جدول مقاصد صادرات کشور قرار گرفته است. 
همچنین طی هفت ســال اخیر این کشــور به بزرگ ترین واردکننده کاال به ایران نیز تبدیل شده و 
عمده ترین کشور طرف معامله ایران محسوب می شود. پس از چین، امارات بزرگ ترین شریک تجاری 
ایران اســت که در سال های مورد بررسی، نامش در لیست عمده ترین مقاصد صادراتی و عمده ترین 
کشورهای طرف معامله ایران از سال 90 تا 99 به چشم می خورد. این کشور در سال های 90، 91 و 92 
بزرگ ترین واردکننده کاال به ایران بوده است. همچنین امارات به جز سال های 95 که دومین مقصد 
کاالهای صادراتی ایران بوده و سال 98 که به چهارمین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده، در مابقی 
سال های دهه 90 سومین بازار هدف صادرکنندگان ایرانی بوده است. در تمام سال های دهه اخیر نام 
کشورهایی همچون عراق و افغانســتان در صادرات و ترکیه در واردات در لیست عمده ترین شرکای 

تجاری ایران قرار گرفته اند.
ســال 90: مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در این ســال عبارتند از چین، عــراق، امارات، هند و 
افغانستان. همچنین امارات،چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه نیز مهم ترین مبادی واردات ایران در 

این سال هستند.
سال 91: عمده ترین مقاصد صادراتی سال 91 به ترتیب ارزش شامل عراق، چین، امارات، افغانستان 
و هند است. امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس نیز در لیست عمده ترین مبادی وارداتی ایران 

در این سال قرار گرفته اند.
ســال 92: صادرات عمده ایران در این سال نیز به پنج مقصد صورت پذیرفته که عبارتند از چین، 
عراق، امارات، هند و افغانســتان. بیشترین واردات در ســال 92 نیز از کشورهای امارات، چین، هند، 

کره جنوبی و ترکیه صورت گرفته است.
سال 93: در این سال نیز مقاصد عمده صادراتی در اختیار چین، عراق، امارات، هند و افغانستان بوده 
است. عالوه بر این چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند هم مهم ترین مبادی وارداتی ایران در سال 

93 هستند.
سال 94: عمده صادرات ایران در این ســال متعلق به پنج کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و 
هند است و عمده واردات از پنج کشور چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس صورت گرفته است.

سال 95: پنج کشور چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی بزرگ ترین خریداران کاالهای ایرانی 
در سال 95 هستند. همچنین بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و 

آلمان انجام شده است.
سال 96: بازارهای هدف عمده صادرات ایران در این سال شامل چین،  امارات، عراق، کره جنوبی و 
ترکیه است و مبادی عمده وارداتی نیز کشورهای چین، امارات، عراق، کره جنوبی، ترکیه و آلمان ثبت 

شده است.
سال 97: بیشترین صادرات کاال در این سال به کشــورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره 
جنوبی صورت گرفته است. بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان انجام 

شده است.
سال 98: در این سال نیز چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان مهم ترین مقاصد صادراتی ایران 

بوده اند. مهم ترین مبادی وارداتی نیز در سال 98 شامل چین،  امارات، ترکیه، هند و آلمان است.
ســال 99: پنج کشور مهم مقصد صادراتی ایران در این سال عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه 

و افغانستان. پنج مبدأ وارداتی مهم نیز عبارتند از چین،  امارات، ترکیه، هند و آلمان./ دنیای اقثتصاد
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مطابق آمارهای جهانی، ایران رتبه 178 
را  کسب وکار  راه اندازی  شاخص  در  جهان 
مردم  رفاه  مستقیم  به طور  انحصار  دارد. 
و  داده  کاهش  را  اشتغال  گرفته،  نشانه  را 
شکاف بهره ورِی نیروی کار را افزایش داده 
به واسطۀ  انحصارها،  دیگر،  سوی  از  است. 
قانون های مجوزدهی، بازار سیاه مجوزها را 
داغ تر می کنند. الزمه رفع انحصار در کشور، 
سلب مجوزدهی از صنوف و دولت، اجرای 
ایجاد کننده  قوانین  قوانین، اصالح  درست 
انحصار و صیانت از رقابت در بازارهای مختلف 
توسط شورای رقابت به عنوان متصدی اصلی 

انحصارزدایی در کشوراست.
برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران هر 
زنده  بصورت   20 ساعت  چهارشنبه  هفته 
با  و  آنالین  اقتصاد  اینستاگرام  صفحه  از 
حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی، 
و  می شود  پخش  ایران  اقتصاد  کارشناسان 
می پردازد.  ایران  اقتصاد  مسائل  بررسی  به 
قسمت سوم این برنامه که 12 آذر 1399 
برگزار شد، به موضوع انحصار و قیمت گذاری 

در ایران پرداخته است.
منحصر  تنها  ایران،  در  انحصار  داستان 
داستان  بلکه  نیست؛  منابع  بازتوزیع  به 
است.  کسب وکار  فضای  کردن  غل وزنجیر 
 178 رتبه  ایران  جهانی،  آمارهای  مطابق 
جهان در شاخص راه اندازی کسب وکار را دارد 
و نتیجۀ مستقیم آن، چیزی جز فرار مغزها 
نبوده است. انحصار به طور مستقیم رفاه مردم 
را نشانه گرفته است. نگاهی به آمارهای سرانۀ 
سردفتری  وکالت،  دندان پزشکی،  پزشکی، 
و... در ایران و مقایسۀ آن با وضعیت جهان، 
گواهی بر این مدعاست. از سوی دیگر، انحصار 
بهره ورِی  شکاف  به شدت،  انحصارگری  و 
نیروی کار را افزایش داده است؛ مسأله ای که 
محصول نبود فضای رقابتی در بازار کار است. 
قانون های  به واسطۀ  همچنین،  انحصارها 
را  مجوزها  سیاه  بازار  روز  هر  مجوزدهی، 
داغ و داغ تر می کنند؛ قانون هایی که خالف 

اصالت شان عمل می کنند.
قبل از ورود به بحث، بهتر است چند گزارۀ 

مرتبط با فضای انحصار موجود در جامعه را مرور کنیم.
مطابق آمار بانک جهانی در سال 2020، از بین 190 کشور، ایران رتبۀ 173 را در سهولت 

شروع کسب وکار دارد.
قیمت مجور دفترخانۀ اسنادرسمی در ایران به طور متوسط، 3.5 میلیارد تومان است. این 

قیمت در برخی مناطق تهران به حدود 40 تا 50 میلیارد تومان نیز می رسد.
متوسط قیمت مجوز نانوایی در ایران، 800میلیون تومان است.

متوسط مجوز یک آشپزخانه، 650میلیون تومان است.
مجوز پیش خوان دولت، حدود 185میلیون تومان است.

مجوز داروخانه، حدود دو میلیارد تومان است.

رییس اتحادیۀ محصوالت کشاورزی می گوید:»کسی که مجوز واردات 1200تُن موز دارد، 
بی دردسر حدود یک میلیارد تومان به جیب می زند«.

این قیمت ها، قیمت جا و مکان و تجهیزات و... نیست؛ بلکه تنها، قیمت یک برگ کاغذی است 
که دولت و صنوف، شروع کسب وکار را منوط به داشتن آن کرده اند. گزاره های فوق حاکی از 
وجود انحصارهای گسترده، برای افرادی خاص در کشور است. تعداد محدود این مجوزها سبب 

تبدیل آنها به یک امتیاز انحصاری و ایجاد بازار وسیع فروش مجوز شده است.
تورم در ایران، در وهلۀ اول، محصول کسری بودجۀ دولت است. از سال 1352 به بعد، کسری 
بودجۀ دولت، همواره با درآمدهای نفتی جبران شده است. ورود ارزهای ناشی از فروش نفت 
به بودجه، باعث باالرفتن دارایی های خارجی بانک مرکزی و تورم شده است. نرخ بهرۀ حقیقی 
منفِی بلندمدت، تخصیص منابع را در کشور به انحراف کشانده و منجر به تورم ساختاری 

بلندمدت در اقتصاد ایران شده و به تورم ناشی از کسری بودجه نیز دامن زده است.
حال، دولت ها برای مقابله با تورم، به سراغ ساده ترین کارها یعنی قیمت گذاری و ایجاد 
انحصار می روند. این انتخاب دولت ها، منحصر به بعد از انقالب نیست. از زمان رضاخان، این 
اتفاق در اقتصاد ایران تکرار شده است و به جای درمان علت و ریشه تورم، همواره، مبارزه با 
معلول مورد توجه بوده است. به طور مثال شکر فروش، قندفروش و... را به خاطر گرانفروشی 
فلک می کردند. دولتی که با ریخت وپاش های خود، سبب ایجاد کسری بودجۀ و سپس تورم 
شده است، در ظاهر با کسانی که گران فروشی می کنند، مبارزه می کند. درحالی که علم اقتصاد 

اشتغال و توسعه اقتصادی در تنگنای انحصار
ایران رتبۀ 1۷۳ جهان در سهولت شروع کسب وکار
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و تجربۀ جهان و ایران ثابت کرده، ریشۀ تورم 
نتیجه در  جای دیگری است. عدم حصول 
کنترل تورم با مجازات گرانفروشی، خود گواه 
جلوی  باید  سیاست مداران  مدعاست.  این 
هزینه ها و کسری بودجه دولت ها را بگیرند. 
رشد بودجه، رشد مداوم هزینه های دولت، 
به معنای  تنها  نفتی،  خرج کردن درآمدهای 
فریب مردم است. چرا که با افزایش بودجه، 
برای  موقت  هزینه کردهای  به دنبال  دولت 
مردم و جلب رضایت مقطعی آنها است. اما 
بعد از آن، تورم های کمرشکن، کمر اقتصاد 

کشور را خواهد شکست.
اغلب کشورهای جهان برای کنترل تورم یا 
به صورت ریشه ای با آن برخورد می کنند و یا 
اینکه مانند ایران قیمت را سرکوب می کنند 
حرفه ای  هر  به  را  فردی  هر  ورود  اجازۀ  و 
عمل  در  دوکار.  این  با  دولت ها  نمی دهند. 
مردم را گمراه می کنند. این رفتار گرچه در 
کوتاه مدت )3 تا4 ماه( ممکن است مطلوبیت 
ظاهری داشته باشد، اما در بلند مدت اثرات 
و  می گذارد  برجا  اقتصاد  در  مخربی  بسیار 

بنیان ها و رشد اقتصادی را از بین  می برد.

انحصار چیست؟
انحصار به معنای ممانعت از ورود به بازار 
ارائۀ خدمات، برای کسی است که صالحیت 
ورود به آن بازار را داشته باشد. انحصار عموماً 
می تواند بر اثر مجوزهای قانونی، تعرفه ها و 
تبانی قیمتی ایجاد شود که در ادامه برای هر 

یک از این عوامل توضیحاتی ارائه می شود.

مجوزهای قانونی
توسط  کار  و  کسب  مجوزهای  از  برخی 
صنف مربوط به هر کسب و کار ارائه می شود. 
وارد  بخواهد  کسی  اگر  مثال  عنوان  به 
شغل مربوط به طال، لوازم خانگی، نانوایی، 
آشپزخانه و...  شود، حتماً باید از صنف مربوط 
به خود مجوز بگیرد. در چنین حالتی به دلیل 
دشوار  مجوز  صدور  منافع،  تعارض  وجود 
می شود؛ چراکه افرادی که در صنف مرتبط 
اشتغال دارند، تمایلی ندارند رقیب جدیدی 

وارد بازار کار آنها شود.
از سوی دیگر برای صدور مجوز حرفه هایی 
مانند وکالت، سردفتری و پزشکی که اندکی 
ظاهر پیشرفته تری وجود دارد، آزمون برگزار 
می شود. اما نکته مهم در این حرفه ها وجود 
محدودیت ظرفیت است. در این حالت ممکن 
است کسی واقعاً شایستگی دریافت مجوز را 

داشته باشد و در آزمون نیز موفق شود، اما به دلیل وجود ظرفیت محدود، برای مدت طوالنی، 
درصف ورود به آنها منتظر بماند. نمونه  دیگری از انحصارهای قانونی، مجوزهایی است که 
وزارتخانه های مختلف به بنگاه های اقتصادی در حوزه های مختلف می دهند. برای مثال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، برای صادرات و وزارت آموزش وپرورش، برای مؤسسه های آموزشی 
مجوز می دهند. نکتۀ جالب توجه این است که بیشتر این مجوزها به بازنشستگان همین نهادها 

داده می شود.

تعرفه ها
ایجاد نظام تعرفه ای غیرهوشمند به اسم حمایت از تولید داخلی، در عمل باعث شده بازار 
داخل را تضمین شده در اختیار تولیدکننده قرار دهیم. به عنوان نمونه می توان به تعرفه گذاری 

واردات خودرو اشاره کرد که منجر به ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی شده است.

تبانی قیمتی
در حالت های پیشرفته تر انحصار، ممکن است چند تولیدکنندۀ بزرگ با هم تبانی کرده و 
بقیه رقبا را از صحنه خارج کنند و اجازۀ ورود فرد دیگری را ندهند. در ایران حاکمیت پارادایم 

مجوزمحوری انقدر گسترده است که این نوع انحصار اتفاق نمی افتد.

بسیاری از اوقات مجوزهای قانونی با دالیلی به ظاهر زیبا صادر می شود. دالیلی نظیر اینکه 
شکوفا شدن اقتصاد، صیانت از مال، جان و ناموس مردم، نیازمند نظارت دولت و نهادهای 
تخصصی است و الزمۀ این کار، مجوزدهی دولت است. گرچه این استدالل ها ظاهر خوشایندی 
دارند؛ اما درعمل، همین ساختار مجوزدهی نتیجۀ عکس دارد و برخالف همین توجیهات عمل 

می کند. در ادامه به چگونگی عملکرد مخرب مجوزدهی اشاره خواهد شد.

تبعات انحصار
انحصار به معنای کنترل ورود مردم به کسب وکارهاست و سبب افزایش هزینۀ مبادالتی 
می شود. افزایش هزینۀ مبادالتی به این معناست که هزینۀ کار و تجارت و تولید افراد باالتر 
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می رود و تعداد کمتری توان انجام آن کارها 
محیط  به  بنابراین  کرد.  خواهند  پیدا  را 
زیر  شکل  در  می رساند.  آسیب  کسب وکار 
را  جهان  در  کسب وکار  سهولت  شاخص 
مشاهده می کنیم. ایران رتبه 127 جهان در 
حوزۀ سهولت کسب وکار را دارد. شرایط ما در 
این شاخص از عربستان، هند، چین، روسیه، 
کشورهای اروپایی، غالب کشورهای آمریکای 
التین و حتی برخی کشورهای آفریقایی بدتر 

است و تقریباً شبیه به پاکستان هستیم.
نمودار پایین نیز شاخص شروع کسب وکار 
در جهان را به تصویر می کشد. این شاخص 
نشان می دهد چه مدت زمانی طول می کشد 
تا فردی کسب وکار خود را آغاز کند. متأسفانه 
در این شاخص، ایران با رتبه 178 وضعیت 

نامناسبی در جهان دارد.
 با مقایسۀ دو نمودار باال، می بینیم که در 
شاخص سهولت کسب وکار، وضع ایران شبیه 
از ترکیه  کشورهایی نظیر پاکستان و بدتر 
راه اندازی  شاخص  در  اما  بود؛  عربستان  و 
کسب وکار، وضعیت ایران از عراق نیز بدتر 

است. 
پنجرۀ جمعیتی ایران از حدود 20 سال 
پیش باز شده است و تا 1420 هم این پنجره 
باز خواهد ماند. اگر تا 20 سال آینده موانع 
کسب و کار بر طرف نشود و با آزادی و ایجاد 
نسل  ورود  اجازه  کسب وکارها،  در  سهولت 
تحصیل کردۀ جوان به بازار کار داده نشود، 
و  شد  خواهد  دوچندان  کشور  مشکالت 
فرصت پنجرۀ جمعیتی را به تهدیدی بسیار 
 1420 از  بعد  که  کرد  خواهد  بدل  بزرگ 
خودش را نشان می دهد. جدول زیر، وضعیت 
پزشکی،  اشتغال  بالقوه  ظرفیت  و  موجود 
دندان پزشکی، وکالت و سردفتری در ایران 

را نشان می دهد.
همان طور که جدول نشان می دهد، سرانۀ 
وکیل در ایران، حدود 76 وکیل به ازای هر 
100هزار نفر است. در حالی که متوسط سرانۀ 
مطلوِب وکیل در دنیا، 240 وکیل برای هر 
100 هزار نفر است. سرانۀ سردفتری نیز در 
ایران، حدود 10 سردفتر، برای هر 100هزار 
نفر است؛ حال آنکه سرانۀ سردفتری مطلوب 
در جهان، 13 سردفتر به ازای هر 100 هزار 
و  پزشکی  دربارۀ  وضعیت  این  است.  نفر 
دندان پزشکی هم وجود دارد. نگاهی به ستون 
آخر جدول باال نشان می دهد اگر بخواهیم در 
حوزۀ وکالت، به سطح متوسط دنیا برسیم، 
به بیش از 520هزار نفر وکیل نیاز داریم. با 

جمع کردن ظرفیت اشتغال تنها در این چهار حرفه، حدود یک میلیون ظرفیت اشتغال در کشور 
ایجاد خواهد شد. این در شرایطی است که مطابق آمارها، ایران کشوری است که جمعیت جوان 
بی کار بسیار زیادی دارد. بر مبنای محاسبات اقتصادی حتی اگر نرخ متوسط رشد ایران در 

20سال آینده، 6درصد هم باشد، باز هم سه تا پنج میلیون بی کار قطعی خواهیم داشت.
نمودارهای پایین سرانۀ وکال و سر دفتران را در هر 100هزار نفر جمعیت نشان می دهد. ایران 

یکی از پایین ترین سرانه های وکیل در دنیا را دارد که حدود 76 نفر است.
 این در حالی است که تعداد وکال تنها از لحاظ سرانه کم نیست بلکه همانطور که شکل زیر 
نشان می دهد نسبت تعداد وکال به 10هزار پروندۀ قضایی در ایران نیز، در مقایسه با کشورهای 
دیگر بسیار پایین است. در ایران به ازای هر 10هزار پروندۀ قضایی 63 وکیل وجود دارد، 
درحالی که در انگلستان این تعداد بیش از 500 وکیل و در فرانسه بیش از 400 وکیل است. 
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انحصار در وکالت باعث شده تا کمترین تعداد 
افراد امکان اشتغال در این حرفه را داشته 
باشند و انحصار برای عده خاصی حفظ شود تا 

آن ها درآمد بیش تری کسب کنند.
در ادامه نمودار زیر تعداد وکالی جذب شده 
در سال را نشان می دهد. آمار منتشرشده از 
سوی کانون های وکال نشان می دهد، ساالنه 
حدود 3000 نفر وکیل جذب می شود. این 
درحالی است که بین 300 تا 700هزار نفر از 
فارغ التحصیالن رشته حقوق از داشتن شغل 
محروم هستند. این موضوع عالوه  بر اشتغال، 
بر روی عدالت نیز اثرگذار است. بنابر قولی، 
90درصد پرونده های قضایی در ایران، وکیل 
ندارند بنابراین احتمال تضییع حق افرادی 

که وسع مالی خوبی ندارند، باال می رود.
مربوط  وکالت  به  تنها  انحصار  موضوع 
نمی شود. وضعیت ایران در حرفۀ پزشکی هم 
به همین صورت است. گرچه پزشکی در همه 
جای دنیا کمابیش انحصاری است؛ اما نمودار 
زیر نشان می دهد ایران یکی از پایین ترین 

سرانه ها را در حرفه پزشکی دارد.
این وضع دربارۀ سرانۀ دندان پزشکی هم 
متوسط  با  مقایسه  در  ایران  و  دارد  وجود 
جهانی و بقیه کشورها وضعیت مطلوبی ندارد.

که  شود  ایجاد  تصور  این  است  ممکن 
به اندازۀ کافی نیروی تحصیل کردۀ آماده به 
کار در کشور وجود ندارد. اما آمار بیکاری 
نشان  تحصیلی  مختلف  مقاطع  به تفکیک 
مربوط  بیکاری  میزان  بیشترین  می دهد 
زیر  نمودار  است.  کارشناسی  مقطع  به 

نشان دهندۀ این موضوع است.
پس از مقطع کارشناسی، مقطع کاردانی 
بیشترین تعداد بیکاری را دارد. کارشناسی 
ارشد در رتبۀ سوم بیکاری و دیپلم در رتبۀ 
چهارم قرار دارد. نکتۀ قابل توجه نمودار باال 
این است که در این بین، بی سوادان کمترین 

نرخ بیکاران را دارند.
اشتغال،  نرخ  کاهش  بر  عالوه  انحصار 
کاهش  به شدت  نیز  را  خدمات  کیفیت 
می دهد. برای ملموس شدن این بحث، باید 
کرد.  توجه  اینترنتی  تاکسی های  مثال  به 
نشان  به خوبی  اینترنتی  تاکسی های  مثال 
می دهد که وقتی انحصار برداشته می شود، 
برای انحصارگران هم منفعت به همراه دارد. 
از زمانی که تاکسی های اینترنتی راه اندازی 
شد، انحصار افرادی که آژانس سنتی داشتند 
راننده  وضعیت  واقع  در  اما  شد.  برداشته 
آژانس هایی که در این پلتفرم ها بودند نه تنها 

بدتر نشد، بلکه به دلیل افزایش کیفیت و کاهش قیمت، تقاضای خدمات و در پی آن درآمد 
راننده ها افزایش داشت. از سوی دیگر، در شرایط رکودی فعلی، بخش قابل توجهی از افرادی که 

شغل شان را ازدست داده بودند، توانستند شغل پیدا کنند.
با ایجاد انحصار، افرادی که بازار را در دست دارند، خود را بدون رقیب می بینند. ازاین رو، برای 
نوآوری و افزایش بهره وری، انگیزه ای ندارند. در حالی که تقریباً در همۀ بازارها انحصار وجود 
دارد، شکاف بهره وری در ایران با کل دنیا و به خصوص کشورهای پیشرفته، روزبه روز در حال 
بزرگ تر شدن است. مثال ساده برای شکاف بهره وری خودروسازها هستند که ابزار تعرفه برای 
آنها ایجاد انحصار کرده و سبب کاهش بهره وری و گروگان گرفتن مصرف کنندۀ داخلی توسط 

آنها در سال های اخیر شده است.
از سوی دیگر، ایجاد انحصار، خودبه خود سبب تشکیل بازار سیاه و حتی ارائه خدمات، بدون 
اخذ مجوز می شود. افرادی که مجوز دارند در بازار رسمی و افرادی که مجوز ندارند در بازار 
غیررسمی فعالیت می کنند. این امر بر خالف آنچه سیاست گذار به دنبال آن بود، به طور طبیعی 
باعث افزایش قیمت ها می شود. عالوه بر این وجود بازار غیررسمی سبب ایجاد فساد، عدم 
نظارت، ایجاد هزینۀ مبادالتی بسیار باال و هزاران مشکل دیگر می شود و نتیجه آن، قربانی کردن 
رفاه مردم در همۀ نسل هاست. به طور مثال، با انحصاری که در حرفۀ وکالت وجود دارد، وکالت 
در ایران امری پیشرفته نیست. به این معنا که در ایران بنگاه های حرفه ای وکالت وجود ندارند 
که بتوانند در سطح جهانی رقابت کرده و رعایت حقوق شهروندی در کشور را تضمین کنند. 
مثال ساده ای از رعایت حقوق شهروندی، عدم تاخیر هواپیماها در کشور آلمان است. در آلمان 
به صورت تخصصی شرکت های حقوقی وجود دارد که کارشان احقاق حقوق مسافرانی است که 

هواپیمای آنها تاخیر داشته است.
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در  نادرست  تصور  این  حاضر  حال  در 
کشور شکل گرفته و مفهوم تنظیم گری را با 
قیمت گذاری و دادن مجوز انحصاری آمیخته 
کرده است. این درحالی است که نمرۀ ایران 
در شاخص جهانی  کیفیت تنظیم گری کمتر 
از 7درصد است. نمودار زیر، جایگاه ایران را 
در این شاخص در جهان نشان می دهد. این 
جایگاه ثمرۀ پارادایم مجوز محوری در کشور 

است.

چرا انحصار شکل می گیرد و از بین نمی رود؟
انحصارها عموماً، حاصل تعادل های اقتصاد 
و  اقتصاد  یعنی  هستند.  کشورها  سیاسی 
سیاست کشورها و منافع افراد ذی نفع، سبب 
ایجاد و تعادل انحصارها می شوند. به گفته 
متمرکِز  گروه  غالباً  انحصارگران  استیگلر، 
که  با البی های گسترده ای هستند  پرفشار 
تریبون دارند و صدایشان را به سیاست گذار 
مصرف کنندگاِن  ولی  می رسانند.  مردم  و 
متضرر این صدا را نداشته، متفرق هستند 
و امکان هماهنگی با هم را ندارند تا بتوانند 
شوند.   عمل  وارد  انحصارگرها  منافع  علیه 
این امر، فضا و شرایطی را می سازد که امکان 
بین  از  را  مختلف  کمپین های  شکل گیری 

می برد.
در ادبیات انحصار پدیده ای تحت عنوان 
تسخیر سیاسی وجود دارد. به این معنا که 
افرادی نظیر نمایندگان مجلس که قرار است 
این انحصارها را بردارند و قوانین مرتبط به آن 
را اصالح کنند، عموماً خودشان ذی نفع آن 
هستند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد دولت 
الیحه ای برای اصالح نظام سالمت به مجلس 
بدهد، چون وزارت بهداشت و پزشکان متولی 
آن هستند و از طرفی در زمان ورود به مجلس 
به کمیسیون مرتبط با پزشکان می رود، قانون 

توسط ذی نفعان تصویب خواهد شد.
مثال دیگر این بحث طرح آزمون و پذیرش 
وکالت بود، که در مجلس قبل، وارد کمیسیون 
حقوقی و قضایی متشکل از وکال در مجلس 
شد. نکته جالب این بود که مسئول این طرح، 
خود عضو کانون وکال بود و رسماً در جمع 
وکال گفته بود که اجازه نخواهیم داد ظرفیت 
گذاری در جذب وکالت حذف شود. بنابراین 
این گونه مسائل سبب شده اقتصاد سیاسی 
به شدت  انحصارها  این  از  برخی  برداشتن 

پیچیده شود.

چه باید کرد؟

بر اساس مطالبی که گفته شد، می توان دریافت که حرکت به سمت رفع انحصارها در ایران، 
نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است و تنها با رفع انحصارها و ایجاد فرصت های گسترده برای 
جوانان، شاید شانسی داشته باشیم که در 20 الی 30 سال آینده به جرگۀ کشورهای پیشرفته در 
جهان برسیم. اگر بخواهیم در مسیر رفع انحصار حرکت کنیم، باید پارادیم مجوزدهی را به سمت 
پارادایم گواهی نامه دهی تغییر دهیم. درست مانند گواهینامۀ رانندگی که هرکس قوانین را 
می داند و مهارت رانندگی کردن دارد، گواهینامه می گیرد. چنین شخصی می تواند رانندگی 
کند و در صورت تخلف جریمه می شود و حاکمیت کاری به ترافیک و اشباع بازار و... ندارد. هر 
چند رانندگی نیز مانند پزشکی و وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است. به طور کلی 

می توان گفت مجوزهای کسب وکار باید در یک اقدام جدی از صنوف و دولت گرفته شود.
عالوه بر آنچه گفته شد، اصالح برخی قوانین نیز ضرورت دارد. مادۀ 7 سیاست های کلِی اصل 
44 قانون اساسی، تصریح دارد که به بهانه هایی مانند اشباع بازار، حدود صنفی و... نباید برای 
اعطای مجوز ممانعت به عمل آورد. اما ایراد اصلی این است که این قانون را به روش های مختلف 

تفسیر کرده و از آن فرار می کنند.
فلسفۀ وجودی شورای رقابت به عنوان یکی از متصدیان اصلی انحصارزدایی در کشور، 
صیانت از رقابت در بازارهای مختلف است؛ درحالی که بخش قابل توجهی از وقت شورای رقابت 
صرف کارهایی مانند قیمت گذاری خودرو می شود یا با مداخلۀ نابجا، برای توزیع عادالنۀ رانت 
تفاوت قیمت خوردو، پروژۀ قرعه کشی را راه اندازی می کند. شورای رقابت باید با مطالبه و 

پیگیری مردم احیا شده و پیگیر رفع انحصار در تک تک بازارهای مهم و اثرگذار در کشور باشد.
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در این اینفوگرافیک خالصه وضعیت روند ماهانه تجارت کاالی بدون نفت خام کشور طی سال 139۸ و 1399 بررسی شده است. بر اساس آمار گمرک، 
کل تجارت ایران طی سال 1399 حدود 1۴۵.۷ میلیون تن به ارزش ۷3 میلیارد دالر بوده که از این میزان 112.3 میلیون به ارزش 3۴.۵ میلیارد دالر مربوط به 

صادرات بدون نفت خام و 33.۴ میلیون تن به ارزش 3۸.۴ میلیارددالر مربوط به واردات است.

خالصه وضعیت تجارت سال 1۳99
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رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار می گوید امسال باید اذهان را به سمت 
کسب وکار محوری سوق دهیم و نه مجوز محوری.

سنت نام گذاری سال جدید از سوی رهبری 22 ساله و  سال 1400 با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نام گذاری شد. سال های پی در پی انتخاب عناوین اقتصادی نشان دهنده اهمیت مسائل 
اقتصادی و در اولویت بودن آن در این دوره ها بوده است. اما در بین موضوعات اقتصادی در همه این 
سال ها آنچه که بر آن بسیار تاکید شده بحث تولید است و نکته حایز اهمیت در نام گذاری امسال بحث 
فراهم سازی بستر تولید محسوب می شود؛ اینکه تصمیم سازان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیده اند 

که رونق یا جهش تولید بدون پشتیبانی و رفع موانع امکان پذیر نیست.
به خوبی می دانیم در شرایط تنگنای تحریم و بی پولی دولت، قلب اقتصاد کشور در بنگاه های تولیدی و 
کارخانه ها می تپد و این خطوط  تولید هستند که می توانند در این اوضاع نامطلوب، به اشتغالزایی و بهبود 
معیشت مردم کمک کنند اما گاهی اوقات خودتحریمی ها مانع از ادامه و تکرار این ضربان در خط تولید 

می شوند که یکی از مهم ترین ها، قوانین و مقررات زائد، تکراری و متضاد در محیط کسب و کار هستند.
طبق گزارش ارایه شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی که در خط مقدم تولید و فعالیت های اقتصادی 
هستند؛ 182 هزار مقرره قانونی متورم در کشور وجود دارد که در بسیاری از موارد این مقررات تکراری، 
متضاد، مبهم و به طور موسع تفسیرپذیرند. بنابراین قانون گذار مجاب به بازنگری و حذف برخی از این 
قانونی و مقررات شد و قانون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 
1393، ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 1394،  و تشکیل هیات مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ماموریت ساماندهی مقررات دست و پاگیر وکوتاه شدن مسیر 

صدور مجوزها را دارند.  
حذف مقررات زائد برای بهبود فضای کسب و کار تاکید تمام مسئوالن و حتی قانون گذار است 
اما اقدام ساده ای نیست. مهر ماه سال گذشته »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری 
ضرب االجل سه ماهه برای حذف مقررات پرتکرار تعیین کرد و مکانیزم های حذف مقررات زائد و دست 
و پاگیر به تصویب کارگروه جهش تولید رسید. در طول سال 99 با شعار جهش تولید، اتفاقات مثبتی 
برای حذف مقررات دست و پاگیر افتاد و یکی از مهم ترین اقدامات دولت برای تسهیل فرایندها، کوتاه 

شدن زمان اخذ مجوزها بود که اهمیت آن کمتر از حذف مقرره های اضافی نیست.

نیاز به نهضت حذف قوانین متضاد و مقرره های زائد 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار درباره اقدامات دولت برای 
حذف مقرره های زائد و بهبود شرایط موجود گفت: در سال گذشته 67 جلسه کمیته تخصصی هیات 
مقررات زدایی و 11 جلسه اصلی هیات مقررات زدایی برگزار کردیم که در این  جلسات 46 مقرره یا 

حذف یا اصالح و یا تسهیل شدند به عبارت دیگر برای بهبود محیط کسب و کار 46 حکم صادر شد.
وی تاکید کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه شود این است که در سال جدید دیگر عبارت 

مقررات زدایی به کار گرفته نمی شود بلکه هدف از این اقدامات مانع زدایی است.
فیروزی با بیان اینکه مانع زدایی بسیار وسیع تر از مقررات زدایی است، اظهار داشت: در حال حاضر 

1245 مجوز رسمی وجود دارد که بر روی درگاه 
مجوزه های رسمی کشور ثبت شده اند که پس 
تمام این مجوزها قانون وجود دارد بنابراین اگر 
یک مدیر دولتی هم بخواهد مجوزی را تسهیل 
کند، قانون این اجازه را نمی دهد و امکان تسهیل 
این فرایند عمال وجود ندارد.در صورتی که وقتی 
صحبت از مانع زدایی می شود، الزم است که 

بخشی از قوانین بازنگری شوند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کسب و کار ادامه داد: به جای وضع قانون 
جدید که باعث افزایش بار تورم قانون می شود، 
نهضت جدی الزم است تا قوانینی را که با یکدیگر 
در تضاد و تقابل هستند،حل کنیم و سامان 

دهیم.
او با بیان اینکه در سال 99 یک سری از مقرره ها 
را حذف کردیم و توانستیم یک سری از رویه ها 
را بهبود بخشیم، ادامه داد: اقدامات برای بهبود 
فضای کسب و کار در سال 1400 باید فراتر از 
مقررات زدایی باشد و باید بتوان موانع قانونی را 

برطرف کرد که کار ساده و سهلی نیست.
فیروزی درباره تعدد مجوزها برای راه اندازی 
یک کسب و کار اظهار داشت: تعدد مجوزها بسته 
به نوع کسب و کار متفاوت است. برای مثال برای 
راه اندازی سوپرمارکت متقاضیان باید از اتحادیه 
اصناف مجوز دریافت کنند اما برای راه اندازی 
اقامتگاه بومگردی چیزی حدود 300 تا 350 
مدرک و مجوز نیاز است و برای ارایه مجوزهای 
 22 حدود  فرامرزی  تجارت  برای  نیاز  مورد 

دستگاه دخیل هستند.
وی گفت: برای ارایه مجوزها دستگاه ها را 
به یکدیگر زنجیر و قالب کرده ایم و مانند چرخ 
دنده هایی شده اند که کنار هم می توانند حرکت 

کسب وکار محوری به جای مجوز محوری در سال 1400

ادامه در صفحه  ۲9
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شــرکای تجاری ایران با احیــای برجام چه 
تغییری می کنند؟ متولیان تجاری تاکید کردند 
اگر محدودیت های بین المللی پابرجا باشد، تمرکز 
صادراتی ایران همچنان بر بازارهای همســایه 
به عــالوه چین و هند خواهد بــود؛ اما اگر برجام 
احیا شود، شــرایط متفاوتی رقم خواهد خورد و 
دایره شرکای تجاری وسیع تر می شود. وضعیت 
صادرات در دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه 

تشریح شد.
جذب شرکای تجاری برای ســال 1400 در 
دو سناریو از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت 
اعالم شد. در صورتی که شرایط به همین منوال 
باقی بماند و محدودیت های بین المللی همچنان 
پا برجا باشد، تمرکز بر بازارهای همسایه به عالوه 
چین و هند ادامه خواهد داشــت. اما در صورتی 
که گشایش های جدید ایجاد شود، دایره شرکای 
تجاری وسیع تر خواهد شد و کشورهای آفریقایی، 
اروپایی، آمریکای التین، اوراســیایی، اندونزی و 

ویتنام به لیست  بازارهای هدف افزوده می شود.
 این دو سناریو در حالی از سوی حمید زادبوم 
مطرح شده که فعاالن اقتصادی تمرکز بر بازارهای 

همسایه را برای تجارت ایران خطرناک می دانند.
 آنها عنوان می کنند که چیدن تمام تخم مرغ ها 
در یک سبد اشتباه اســت و هر اتفاق کوچکی، 
صادرات ایران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
این اظهارات با اســتناد بر آمار صادراتی که نشان 
می دهد حدود 50 درصد صادرات ایران به چین 
و عراق صــورت می گیرد. همزمان با تحریم های 
اقتصادی، لیست بازارهای هدف ایران نیز روز به 
روز آب رفت. تا جایی که در سال های اخیر فقط 
تمرکز بر 15 کشور همسایه و دو کشور هند و چین 
به عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح می شــد. 
حال ایــن موضوع به یکــی از دغدغه های تجار 
تبدیل شده و به سیاست مداران در این باره هشدار 
می دهد.  در نشســت مجازی فعاالن اقتصادی با 
رئیس سازمان توسعه تجارت که دوشنبه شب در 
کالب هاوس برگزار شد، هدف گذاری صادراتی 

سال 1400 نیز اعالم شد
. به گفته زادبوم، هدف گذاری صادراتی در این سال 49 میلیارد دالر است. این هدف گذاری در حالی 
اعالم شده که سال گذشته صادرات ایران به 5/ 34 میلیارد دالر رسید. بنابراین به نظر می رسد متولیان 
تجارت خارجی کشور این هدف گذاری را خوش بینانه انجام داده اند. عالوه بر این تعیین تکلیف رفع تعهد 

ارزی سال 97 نیز خبر مهم دیگری بود که در این نشست اطالع رسانی شد.
 رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران از تصمیم گیری ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت برای 
صادرکنندگان دارای ایفای تعهد ارزی در سال 97 خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در 

سال 97 اجازه واردات در مقابل صادرات یافتند. 
زادبوم در بررسی چالش های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی در سال 1400 گفت: در سال گذشته 
فراز و فرودهای صادرات بسیار بودند که از جمله مهم ترین آنها تعهدات ارزی است که چالش هایی را برای 
اکثر صادرکنندگان ایجاد کرد. در 25 تیرماه سال 99 بسته سیاستی بانک مرکزی ابالغ شد؛ ولی با توجه 
به اینکه نوع رفع تعهد صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، این بخشنامه با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد. 
وزارت صمت تالش های زیادی را برای ایجاد تنوع در بازگشت ارز صادراتی و نوع ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان انجام داد که در نهایت، این تالش ها منجر به صدور مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

مشهور به مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که در آبان ماه سال 99 تصویب و ابالغ شد. 
به گفته زادبوم، این مصوبه آرامشی را به فضای صادرات و صادرکنندگان باز گرداند؛ چراکه بر اساس 
آن می توانند برای سال 99 از روش های متنوع تامین ارز استفاده کنند؛ ضمن اینکه هر صادرکننده ای که 
از ابتدای سال 98 تعهد داشته باشد، اجازه یافته تا به صورت واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی 

کند؛ ضمن اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مصوبه 177 ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در نگاه 
اول، بیانیه ای برای واردکنندگان به نظر می رسید، ضمن اینکه وقتی صادرکنندگان هم به این ابالغیه نگاه 
می کنند، ممکن است بیشتر آن را وارداتی بدانند؛ به همین دلیل قرار شد تا برخی بازنگری ها در آن صورت 
گیرد. در واقع کمیته ماده دو، مصوبه 177 را جایگزین بسته سیاستی 25 تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا 
بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکاالتی در حوزه صادرات و 

واردات در این ابالغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
زادبوم گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در ســازمان توسعه تجارت با حضور سه اتاق بازرگانی 
تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته 177 که آرامشی را به 
صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود. او گفت: بر این اساس 
جلســات فشرده کمیته اقدام ارزی با حضور ســه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، 
گمرک و بانک مرکزی آغاز شد تا جزئیاتی را در مورد بسته 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد 

دهد و تعیین تکلیف گسترده ای در بخش های مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد.
 در این راستا بسته ای آماده شــد تا به ابالغیه 177 ملحق شود. این بسته پیشنهادی که با نظر اتاق 
بازرگانی تهیه شد، 13 بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در 
اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از 5 عضو کمیته ماده دو در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی 

بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بحث هایی را 
صورت دادند که در نهایت، 13 بند به 14 بند افزایش یافت. زادبوم گفت: یکی از مهم ترین اتفاقات اصالحی 

شرکای تجاری 1400  ایران
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این بسته این بود که پتروشیمی ها می خواستند از 
ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز 

استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.
 زادبوم گفت: یکشــنبه هفته جاری، ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی 
تصمیم گیری ها در رابطه با بندهای این بســته 

پیشنهادی 14 بندی را به کمیته ماده دو بسپارد.
 وی گفت: بر این اســاس قرار شد تا مبنی بر 
مصوبه جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در روز یکشنبه، کمیته ماده دو ظرف یک هفته 
موارد مطروحه را مــورد تصمیم گیری قرار دهد 
که به همین دلیل بانک مرکزی در روز دوشنبه، 
جلســه ای را برگزار کرد؛ اما به دلیل عدم حضور 
وزرای صمت و اقتصاد، جلسه به روز شنبه هفته 

آینده موکول شده است. 
وی ادامه داد: در مورد صادرکنندگان ســال 
97 در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب 
شده که بر اســاس آن، صادرکنندگان سال 97 
نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته 
باشــند؛ یعنی واردات در مقابل صــادرات برای 
صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال 97 مجاز 

شمرده خواهد شد.
 وی اظهار کرد: شــرایط برای صادرکنندگان 
شرایط سختی اســت به خصوص کسانی که با 
کشورهای همســایه کار می کنند. درست است 
که ما پشت میز نشســته ایم اما همه مشکالت 
صادرکنندگان را می بینیم و مسائل را از نزدیک 

لمس کرده ایم. 
زادبوم گفت: کمیته اقــدام ارزی فقط و فقط 
می خواهد روش های بازگشت ارز را تسهیل کند 
و حتی پرونده های تک تک صادرکنندگان را مورد 
بررسی قرار می دهد که این اتفاق مناسبی است. 
زادبوم در خصوص مهم ترین مساله صادرات در 
ســال های اخیر عنوان کرد: تنظیم بازار داخلی 

مهم ترین موضوعی است که در سال های گذشته صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. چراکه این مساله 
در اولویت سیاست گذار قرار دارد و تصمیمات صادراتی بر اساس آن اتخاذ می شود.

  رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد بازارهای هدف در سال 1400 دو سناریو را مطرح 
کرد. به گفته او، برای توســعه صادرات در دوران تحریم ها بر کشورهای همسایه تمرکز کرده ایم که این 

موضوع به نفع ما نیست. چون اگر مشکلی در روابط با این کشورها پیش آید صادرات به خطر می افتد. 
 از این رو برای سال جدید دو سناریو وجود دارد؛ سناریوی خوشبینانه و سناریوی بدبینانه. در سناریوی 
خوش بینانه که با توجه به بهبود  شــرایط بین المللی و رفع تحریم ها رقم می خورد، تمرکز ما عالوه بر 
کشورهای همسایه به سمت کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای التین، اوراسیا، اندونزی و ویتنام 
خواهد بود.  اما در ســناریوی بدبینانه که همان تداوم تحریم هــا و محدودیت ها خواهد بود، مجددا بر 

بازارهای همسایه به عالوه هند و چین متمرکز می شویم.
  او همچنیــن هدف گذاری صادراتی ایران در ســال 1400 را 49 میلیارد دالر اعالم کرد و از تصویب 
800 میلیارد تومان مشوق صادراتی در بودجه 1400 خبر داد که قرار است بیشتر صرف زیرساخت های 

صادراتی شود.  
 در این نشست مجازی، حسین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از مداخله دولت در 
تجارت انتقاد کرد و گفت: مداخله سیاســت گذار در سیاست های تجاری اختالل جدی را برای فعاالن 

اقتصادی ایجاد کرده است.
سالح ورزی گفت:  البته از نیمه دوم سال گذشته وزارت صمت سعی در بازپس گیری  اختیارات خود 
داشته است و امیدواریم در سال 1400 با توجه به تاکید بر مانع زدایی ها سعی بر حل مسائل صادراتی شود.

 محمــد الهوتی، رئیس کنفدراســیون صادرات ایران هم بــا ابراز نگرانی از صدور بخشــنامه ها و 
دستورالعمل هایی که مانع جدی پیش روی تجارت خارجی و به خصوص صادرات در سال 1400 قرار 
می دهند، گفت: متاسفانه دولت در مورد فرصت طالیی صادرات، با صدور بخشنامه هایی کامال اشتباه 

فرصت سوزی کرد و این خطاها همچنان ادامه دارد.
 به گفته این فعال اقتصادی، بعد از سه سال وضع پیمان سپاری ارزی، کماکان نتوانسته ایم روشی را 
پیدا کنیم که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده و صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکنیم. فرصت طالیی 
که برای صادرات کشور رخ داد، با سیاست های تحمیلی یا اعالم شده ناکارآمد، تبدیل به فرصت سوزی 
برای کشور شد و نتوانست صادرات را در شرایطی که کشور نیازمند ارز بود، رونق دهد. با توجه به افزایش 
تقاضا در بازارهای مختلف پیرامون ایران به خصوص چین، تا زمانی که این بندها را از پای صادرکنندگان 
باز نکرده و شرایط را تسهیل نکنیم، نمی توانیم منتظر توسعه صادرات باشیم؛ به خصوص اینکه باز هم 

بخواهیم بر مدار گذشته حرکت کنیم، از این فرصت ها نمی توانیم استفاده کنیم. 
 او افزود: در سه روز کاری اول سال جدید، مکاتباتی  انجام شده که جای تعجب دارد و حتی دستگاه های 
اجرایی از مصوبات سایر دستگاه ها غافل شدند و نمی توانند آنها را اجرا کنند. اینکه در بودجه تکالیفی 
مشخص شود و در مکاتباتی همچون گمرک، نرخ های عوارض صادراتی و قیمت پایه به صورت مبهم 
کاهش یا افزایش می یابد، عجیب است. همچنین موضوع دیگر، ابالغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت اســت که بعد از گذشت ماه ها، صرفا در جلسه اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مورد 
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صادرات سال 97 تعیین تکلیف شده است و این نوع نگاه، به شدت جای نگرانی دارد.
الهوتی معتقد است افزایش نرخ تعرفه و افزایش همزمان حقوق و عوارض حتما باز هم تجارت را با 
مشکل مواجه خواهد کرد؛ به خصوص اینکه به نظرات بخش خصوصی نیز به جد و به صراحت توجه 

نمی شود و سال 1400 برای صادرات و واردات باز هم به خوبی پیش نخواهد رفت. 
پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش نیز عملکرد سازمان توسعه تجارت را مورد نقد 
قرار داد و عنوان کرد: سازمان های توسعه تجارت در دنیا آژانس های بازاریابی هستند. ولی ما در ایران 

شاهد انحراف نهادهای حکمرانی از ماموریت هایشان هستیم.
او با اشاره به اینکه چالش های تجارت انتها ندارد و می توان ساعت ها در مورد آن صحبت کرد، گفت: 
در فضایی که روابط مان با کشورها مخدوش است، مدیران این موضوع را احساس نمی کنند و فکر 
می کنند می توانند درهای کشور را ببندند و فقط با همسایگان و چین مراوده داشته باشند. این در 

حالی است که این شیوه اشتباه است. 
 به گفته این فعال اقتصادی، آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، آبشخور جهان ستیزی است. 
سلطانی گفت: متوسط قیمت کاالهای صادراتی یک چهارم کاالهای وارداتی است که این امر نشان 

می دهد کاالهای صادراتی ما هیچ ارزش افزوده ای ندارند.
   سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز دغدغه ای را مطرح کرد 

که به رغم اهمیت آن، بی پاسخ ماند. 
او پرسید: اگر تحریم ها منتفی شود، آیا سیاست گذار در قدم اول، نرخ ارز را بازنگری خواهد کرد؟ این 
موضوع برای صادرکنندگان مهم است و باید درباره آن برنامه ریزی کنند. چراکه نرخ ارز بر صادرات 

تاثیر مستقیم دارد./دنیای اقتصاد

کنند و کافی است یکی از این چرخ دنده ها نچرخد، 
خود به خود تمام سیستم قفل می شود. اگر فقط 
یکی از این دستگاه های دخیل در ارایه مجوز مانع 
ایجاد کند، تمام کسب و کار متوقف می شود که این 

روند ترسناکی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
کسب و کار با تاکید بر اینکه امسال باید اذهان را به 
سمت کسب و کار محوری سوق دهیم و نه مجوز 
محوری، افزود: به این ادبیات نیاز جدی داریم و این 
ادبیات در فضای کسب و کار می تواند از تجربه دنیا 

به دست بیاید و در ایران بومی سازی شود.

وضعیت فضای کسب وکار ایران از نگاه بانک 
جهانی  

آخرین تعیین جایگاه ایران در بحث شاخص 
سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به سال 
98 برمی گردد که کشورمان با یک رتبه صعود به 
جایگاه 127 رسید شاید این عدد مطلوبی نباشد 
اما باید توجه شود که پیش از این رتبه ایران به 150 
هم رسیده بود. در سال 2014 رتبه ایران در این 
شاخص 152 بود که در سال 2016 توانست این 
جایگاه را به  117 بهبود دهد اما این فراز و نشیب ها 
ادامه داشت و حال حاضر رتبه 127 جهان را در 

اختیار داریم.
در دو سال گذشته وزارت اقتصاد اقدامات مهمی 
برای بهبود این جایگاه در آمارهای بانک جهانی 
انجام داده که البته این اقدامات در ابتدا با نیت تامین 
منافع فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان به مرحله 
اجرا رسیده که یکی از این اقدامات، ایجاد پنجره 
واحد شروع کسب و کار است که با این اقدام، اخذ 
مجوزها برای ثبت شرکت تنها در سه روز انجام 
می شود که پیش آن متقاضی باید حداقل 72 روز 
و بیشتر منتظر ثبت شرکت و اخذ مجوزها می ماند. 
همین اقدام حداقل 19 رتبه جایگاه کشورمان را 
در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 

بهبود می دهد.
آنچه که مهم تر از آمار بانک جهانی از وضعیت 
کسب و کار در ایران است، برداشته شدن موانع 
متعدد دست و پاگیر و بی ثمر در مسیر صدور 
مجوزها است که هر یک از موانع می تواند موجب 
دلسردی سرمایه گذاران از ایجاد یک کسب و کار و 
راه اندازی یک خط تولید است که به طور مستقیم 

بر اقتصاد ایران اثر می گذارد./ایرنا

ادامه از صفحه ۳

4- امید و امنیت اجتماعی
وضعیــت این مولفه ترکیبی از ســه مولفه باال )اقتصــاد کالن، فضای کســب و کار و نوآوری و 

رقابت پذیری( در کنار چشم انداز وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشور است.
وضعیت نامناسب سه مولفه اقتصادی مورد بررسی در کنار پیش آگهی نه چندان امیدوارکننده ای 
که از سطح مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سطح جامعه قابل برداشت و دریافت است و 
نیز ابهام و کندی در روند شکل گیری توافقات بین المللی و رفع تحریم ها )به رغم خوش بینی های 
اولیه پس از انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا( سبب می شود تا   فعاالن اقتصادی به امید و امنیت 
اجتماعی در سال 1400 که تعیین کننده سطح عمومی امنیت سرمایه گذاری است، نیز نگاه چندان 

مثبتی نداشته باشند.
البته در مورد این مولفه نباید رفتا ر شگفتی آفرین و غیرقابل پیش بینی ملت هوشمند و بزرگ ایران 
را از نظر دور داشــت. حضور چشمگیر آحاد ملت در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت گسترده 
از تشــکیل دولتی مقتدر با ماموریت پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، می تواند وضعیت 
این پیش بینی ها را حداقل در ســه مولفه فضای کسب و کار، نوآوری و رقابت پذیری و امید و امنیت 
اجتماعی به شکل قابل توجهی مثبت تر کند و در عین حال با تقویت موضع سیاسی و اصالح مسیر 
اقتصادی کشور چشم انداز مثبتی از وضعیت پارامترهای اقتصاد کالن ایران در سال های بعد ترسیم 

کند.
باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ایران در سال جدید و در آستا نه قرن نو، شگفتی تا  زه و تحول سازی 

در مسیر رشد و شکوفایی کشور و خروج جامعه و اقتصاد ملی از تله بحران رقم خواهند زد؟

آیا رشد اقتصادی ایران ...

ادامه از صفحه ۲6

کسب وکار محوری به جای ...
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طبق برآوردهای آنکتاد، فناوری  های پیشرو در حال حاضر بازاری به ارزش 3۵۰ میلیارد دالر دارند که انتظار می  رود تا سال 2۰2۵ به 3.2 هزار میلیارد دالر 
رشد کند. در میان فناوری  های پیشرو، بیشترین درآمد بازار مربوط به »اینترنت اشیاء« است. در سال 2۰1۸ فروش این فناوری 13۰ میلیارد دالر بوده و تا سال 

2۰2۵ می  تواند به 1.۵ هزار میلیارد دالر برسد که تقریباً معادل نیمی از کل درآمد فناوری  های پیشرو خواهد بود.

چشم  انداز فناوری و نوآوری
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پیش بینی افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت

در حالی که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته با حدود 94 درصد افزایش به باالی 30 
میلیون و 274 هزار تومان پرواز کرده است،

در حالی که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته با حدود 94 درصد افزایش به باالی 30 
میلیون و 274 هزار تومان پرواز کرده است، برخی برآوردها حاکی از این است که روند صعودی قیمت 
مسکن در اردیبهشت ماه تداوم خواهد یافت. این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران 
از فروردین سال 97 )با 5.52 میلیون تومان( تا پایان اسفند سال 99 )با 30.27 میلیون تومان(، 448 
درصد رشد یافته است. بیشترین رشد قیمت ملک اما در سه سال پر نوسان مسکن متعلق به سال 97 با 

حدود 102 درصد جهش و کمترین آن نیز متعلق به سال 98 با حدود 37 درصد رشد است.
آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در 
اسفند سال گذشته 30 میلیون و 274 هزار و 700 تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن 99( که 
این شاخص متری 28 میلیون و 389 هزار و 100 تومان بود، افزایش 6.6 درصدی و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل از آن )اسفند 98( که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15 میلیون و 628 هزار و 500 
تومان بود، افزایش 93.7 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، گران ترین منطقه تهران در اسفند 
99، منطقه یک با متوسط متری 68 میلیون و 723 هزار و 100 تومان اعالم شده است. پس از آن، منطقه 
3 با متوسط متری 62 میلیون و 271 هزار و 300 تومان و منطقه 2 با متوسط متری 48 میلیون و 143 
هزار و 600 تومان قرار دارد. ارزان ترین مناطق تهران طبق 12 ماه سال گذشته، منطقه 18 با متوسط 
متری 12 میلیون و 134 هزار و 700 تومان بود، پس از آن، منطقه 17 با متوسط متری 15 میلیون و 258 
هزار و 700 تومان سپس منطقه 15 با متوسط متری 15 میلیون و 368 هزار و 800 تومان قرار دارد. در 
اسفند سال گذشته 8 منطقه 10، 12، 15، 16، 17، 18، 19 و 20 با کمتر از متوسط متری 20 میلیون 
تومان به عنوان ارزان ترین مناطق پایتخت در معامالت مسکن قرار داشته اند. همچنین 7 منطقه 7، 8، 9، 
11، 13، 14 و 21 در فاصله قیمتی 20 تا 30 میلیون تومان و 3 منطقه 4، 5 و 22 در بازه قیمتی 30 تا 40 

میلیون تومان در هر مترمربع و 4 منطقه 1، 2، 3 و 6 در باالتر از هر متر 40 میلیون تومان قرار داشته اند.

    رشد معامالت ملک در اسفند
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران، در اسفند سال 
گذشته 5 هزار و 273 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن 99( که 3هزار 
و 917 معامله مسکن انجام شده بود، رشد 34.6 درصدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه 
میان اسفند سال گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن )اسفند 98(، تعداد معامالت مسکن 10 هزار و 214 

فقره بود، کاهش 48.4 درصدی را نشان می دهد.
بیشترین تعداد معامالت مسکن مانند سال های گذشته در اسفند 99 به منطقه 5 با 774 فقره معامله 
مسکن اختصاص داشت و در رتبه های بعدی، مناطق 10 و 4 به ترتیب با 470 و 450 فقره معامله مسکن 

قرار گرفته است.

    عملکرد معامالت مسکن در سال 99
بر اساس اعالم بانک مرکزی، در سال 99 مجموعاً 83 هزار و 33 فقره معامله مسکن انجام شده است 
درحالی که در سال قبل از آن، 83 هزار و 573 فقره معامله مسکن به ثبت رسید. از این رو، تعداد معامالت 
در سال 99 نسبت به سال قبل از آن، کاهش 0.3 درصدی داشته است. همچنین تعداد معامالت مسکن 
در سال 97 به تعداد 126 هزار و 795 فقره رسیده بود که مقایسه بازار مسکن 99 نسبت به 97 از کاهش 
34.1 درصدی تعداد معامالت حکایت دارد. متوسط قیمت مسکن در سال 99 معادل 23 میلیون و 

865 هزار و 900 تومان برآورد شد، درحالی که 
در سال قبل آن )سال 98( متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی 13 میلیون و 235 هزار و 
500 تومان بوده که مقایسه این دو سال، رشد 61 
درصدی قیمت مسکن را نشان می دهد. از سوی 
دیگر، در سال 97 متوسط قیمت هر مترمربع 8 
میلیون و 219 هزار و 700 تومان بود که مقایسه 
این شاخص با متوسط قیمت مسکن در سال 
99 نشان دهنده افزایش 80.3 درصدی قیمت 
مسکن در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از 

آن است.

    دلیل افزایش معامالت در اسفند99
فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن، علت 
رشد قیمت ها در این بازار را افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی، انتظارات تورمی و نبود برنامه ریزی 
منسجم دانست و گفت: تا زمانی که وزارت راه و 
شهرسازی تفکیک نشود نمی توان انتظار داشت 

که بازار مسکن کنترل شود.
پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
رشد 6.6 درصدی قیمت مسکن شهر تهران 
در اسفندماه و به طور کلی افزایش بیش از 90 
درصدی سال 1399 از نبود برنامه ریزی منسجم 
در حوزه مسکن نشأت می گیرد. در حال حاضر 
مسووالن وزارتخانه بر حوزه راه تمرکز کرده اند و 
در بخش مسکن نیز فقط به امور سازمان نظام 
مهندسی توجه می شود؛ سازمانی که از وظیفه 
اصلی خود مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت و سازها 

غافل و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.
افزود: زمانی که در دولت قبل وزارت  وی 
بود  قرار  شد،  ادغام  یکدیگر  با  راه  و  مسکن 
اما دیدیم  مشکالت بخش مسکن حل شود 
که سال 1391 با سونامی قیمت مسکن مواجه 
شدیم. در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود 
تورمی بوده ایم و دایم صحبت از این می شود که 
با توجه به رکود، قیمت ها کاهش می یابد، اما نه 
تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده های 

ادامه در صفحه ۳۳
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از از چند روز دیگر روز دیگر همه دارندگان 
امالک باید نسبت به ثبت ملک خود در سامانه 
امالک اقدام کنند و وزیر راه به کنترل قیمت 
خالی  خانه های  از  مالیات ستانی  با  مسکن 

امیدوار است.
 یکی از مهم ترین اقدامات مجلس یازدهم 
که سال گذشته به سرانجام رسید، اصالح ماده 
54 مکرر قانون مالیات های مستقیم با موضوع 

مالیات ِستانی از مالکان خانه های خالی بود.
اتفاقی که اگرچه به دلیل ایرادات شورای 
نگهبان و دو مرتبه رفت و برگشت میان این 
شورا با مجلس، عماًل به یک ماراتن حدوداً 4 
ماهه برای اصالح یک ماده از قانون مالیات های 
مستقیم تبدیل شد، اما در نهایت با اعمال برخی 
اصالحات مهم که با موافقت معاونت مسکن 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی 
به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این 
مصوبه نهایتاً در 5 آذر 99 با تبدیل شدن به 
مالیاتی  پایه های  بهترین  از  یکی  به  قانون، 

مغفول مانده در سال های گذشته بدل گشت.
سال  آذرماه  در  حالی  در  اصالحیه  این 
99 به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و 
ضمانت های قانونی جهت برقراری مالیات بر 
قانون  است؛  گردیده  لحاظ  خالی  خانه های 
مالیات بر خانه های خالی از خرداد سال 93 به 
وزارتین راه و شهرسازی و اقتصاد ابالغ شده بود؛ 
اما به دلیل فقدان ضمانت ها و الزامات قانونی 
محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به 
دلیل عدم راه اندازی و تکمیل سامانه ملی امالک 
و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در دوره 
وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن 
نبود. حاال نیز همچنان به نظر می رسد سامانه 
یادشده تکمیل نشده است و به همین دلیل 
راهکار خوداظهاری از سوی مسووالن انتخاب 
شده است. راهکاری که در سال گذشته نیز 
مطرح و پیگیری شد اما به سرانجام مشخصی 

نرسید. از این رو، اعالم شده است که دارندگان ملک یا مستأجران باید از 19 فروردین با مراجعه 
به سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir اطالعات هویتی، اطالعات ملکی یا 

استیجاری خود را در آن درج کنند.

    قانون مالیات بر خانه های خالی چه می گوید؟
در ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره 
7 ماده 169 مکرر این قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی می شوند )یعنی بیش از 120 روز 

خالی بمانند( به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: 
سال اول: 6 برابر مالیات متعلقه

سال دوم: 12 برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: 18 برابر مالیات متعلقه
    مالیات یک واحد مسکونی 50  متری؟ 

بر اساس این گزارش، در اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، همه واحدهای مسکونی 
خالی با هر متراژی که باشند، مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود.

حال میزان مالیاتی که دارنده یک واحد 50 متری خالی مثاًل در مناطق میانی تهران که می تواند 
فرضا با 100 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 2 میلیون تومان به مستأجر واگذار شود ولی فعاًل 

خالی مانده را با هم محاسبه می کنیم: 
طبق مواد 53 و 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالک این واحد خالی 24 میلیون تومان 
از محل اجاره ماهانه یک سال این واحد و 15 درصد مبلغ ودیعه )یعنی 15 میلیون تومان از ودیعه 
100 میلیونی( در پایان سال )نرخ سود سپرده بانکی یک ساله، اعالم شده از سوی شورای پول و 

اعتبار( درآمد دارد که مجموعاً به 39 میلیون تومان می رسد.
25 درصد آن بابت هزینه های نگهداری، معاف از مالیات است که درنتیجه به 29 میلیون و 250 

هزار تومان آن مالیات تعلق می گیرد.
طبق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، به درآمدهای حاصل از اجاره ملک بین 25 تا 100 

میلیون تومان در سال، 30 درصد مالیات تعلق می گیرد.
30 درصِد 29 میلیون و 250 هزار تومان، 8 میلیون و 775 هزار تومان است.

رقم مالیاتی که بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم به این واحد خالی تعلق 
می گیرد، در سال اول 6 برابر 8 میلیون و 775 هزار تومان خواهد بود که به رقم نجومی 52 میلیون 

و 625 هزار تومان خواهد رسید.
رقمی که به نظر می رسد برای واحدهای خالی گران قیمت، به ارقام بسیار نجومی تری تبدیل 

خواهد شد.
    هشدار به مالکان واحدهای خالی!

امید علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین در یک برنامه 
زنده تلویزیونی درباره آغاز فرآیند مالیات ِستانی اظهار داشت: هدف اصلی قانونگذار از اصالح قانون 
مالیات بر خانه های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه های خالی است تا هیچ شهروندی 

مالیات سنگین در انتظار خانه های خالی
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خانه خود را خالی نگذارد.
وی افزود: با سامانه امالک و اسکان که وزارت 
خانه های  کرده،  راه اندازی  شهرسازی  و  راه 
خالی شناسایی می شوند و در اختیار سازمان 
باید 4  اما خانه  قرار می دهند  مالیاتی  امور 
ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی 
اطالق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی 
نگه داشتن مسکن شود. رییس سازمان امور 
برگه های  اولین  زمان صدور  درباره  مالیاتی 
مالیاتی برای خانه های خالی از سکنه گفت: 

این زمان، تقریباً مرداد ماه امسال خواهد بود.

    جریمه مالیاتی بسیار سنگین است
پارسا تصریح کرد: جریمه مالیاتی خانه های 
خالی به قدری سنگین است که من توصیه 
می کنم مردم به هیچ وجه صبر و معطل نکنند 

تا گرفتار شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، چیزی حدود 50 درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان 
جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست 
مالک خارج شده و هم 50 درصد آن چیزی که می توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات 

پرداخت کند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم امسال هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن 

واحدهای مسکونی اتفاق نیفتد.
وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت مذکور، لیست کاملی از خانه های خالی 

تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نسبت به این مالیات بسیار خوشبین است و می گوید: 
اجرای این قانون سبب می شود تا عرضه مسکن افزایش یافته، خانه های خالی از توقف خارج شده، 
سرمایه های انباشته شده از تله خارج شوند و مالکان خانه های خالی، واحدهای خود را برای اجاره 
یا فروش عرضه کنند. به گفته وی، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه پایانی سال گذشته 
سبب شد تا 25 درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد و پیش بینی ها این است که اجرای 

این قانون، تأثیر بیشتری در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد./مهر

تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت 
ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد. این 
کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی گفت: سال گذشته با تورم 
بین 200 تا 300 درصدی سیمان، فوالد، سنگ 
و سرامیک مواجه شدیم. ماسه شسته از کامیونی 
300 هزار تومان به یک میلیون و 600 هزار تومان 
رسیده است. بتن آماده از 250 هزار تومان به 
700 هزار تومان رسیده است. خدمات مهندسی، 
مالیات و عوارض شهرداری نیز حدود 100 درصد 
افزایش یافت. ظاهرا گوش شنوایی هم برای حل 
مشکالت ساخت و ساز وجود ندارد. حتی اگر 
نمایندگان مجلس طرح جهش تولید مسکن را به 
تصویب برسانند معتقدم تا زمانی که حوزه مسکن 
از راه جدا نشود برنامه ریزی ها عقیم خواهد ماند. 
وی با بیان این ادعا که شهرها به بیغوله تبدیل 

شده اند، تاکید کرد: آمار نوسازی نشان می دهد بافت های فرسوده به حال خود رها شده و هیچ اقدامی برای 
بازسازی صورت نمی گیرد. از طرف دیگر با کمبود حداقل 5 میلیون واحد مسکونی در کشور مواجهیم. با 
ساخت 400 هزار واحد مسکن ملی هم مشکالت حل نمی شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان می دهد بعد 

از دو سال هنوز این برنامه شکل اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
پورحاجت با اشاره به شعار سال مبنی بر »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت: تسهیالت ساخت 
در سال جاری مقداری افزایش یافته و این می تواند خبر خوبی برای بخش تولید باشد اما به دلیل کسری 
شدید مسکن و رشد تورم نمی توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت. وی اظهار کرد: در بخش مصرفی 
بازار مسکن هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. ممکن است در باالی شهر تهران قیمت ها از متری 150 
میلیون تومان به متری 120 میلیون تومان رسیده باشد اما این نمی تواند مالکی برای وضعیت واقعی این 
بازار باشد. عمده معامالت در واحدهای 50 تا 60 متر اتفاق می افتد که قیمت ها افزایش یافته است. تا چند 
ماه قبل در شهرستان ها می شد با متری 4 میلیون تومان واحد مسکونی احداث کرد اما االن با متری 6 

میلیون تومان هم نمی توان ساخت و ساز کرد.
این کارشناس بازار مسکن در بیان راهکار ساماندهی بازار گفت: باید یک وزارتخانه تخصصی در حوزه 
مسکن ایجاد و در زمینه های مختلف همچون کنترل سوداگری، وضع مالیات، مشوق های ساخت و ساز، 

تقویت قدرت نقدینگی و ارایه تسهیالت مناسب، برنامه ریزی صورت گیرد.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن ...
ادامه  از صفحه ۳۱
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تنها یک هفته از ســال 1400 سپری شده 
بود که خبر رسید سند نسبتا جنجالی همکاری 
25ساله ایران و چین روز 7 فروردین به امضای 
طرفین رســید؛ ســندی که پیش نویس آن به 
گفته سخنگوی دولت در سوم تیر تصویب شده 
بود و به گفته مقامــات دولتی ماهیت قرارداد یا 

موافقتنامه ندارد.
این سند همکاری از ابتدا موافقان و مخالفان 
خود را داشته و دارد؛ به طور خالصه موافقان آن 
را فرصتی برای احیای دیپلماسی چندوجهی، 
ابزارسازی در مقابل تحریم ها و فشارهای آمریکا، 
ابزار چانه زنی و امتیازگیــری در برابر غرب و باز 
شدن فضای تنفس برای اقتصاد کشور می  دانند. 
اما مخالفان مدعی اند که بر اساس این سند ایران 
امتیازات زیادی به چین خواهد داد و می گویند 
چون ایــران خود در وضعیت تحریمی به ســر 
می برد به ناچار به چنین همکاری ای روی آورده 
است. برخی نیز با در نظر گرفتن سابقه تاریخی 
ایران در اوایل قرن بیستم بر این تصورند که ایران 
قرار اســت بار دیگر به میدان رقابت قدرت های 

بزرگ تبدیل شود.

چرا مفاد سند منتشر نمی شود؟
»چرا مفاد این ســند همکاری به طور کامل 
منتشر نشده است؟«، مســاله ای که بین افکار 
عمومی و در فضای مجازی بسیار سوال برانگیز 
شده است. این پرسش افکار عمومی با واکنش 
مقامات دولتی مواجه شد و محمدجواد ظریف، 

وزیر خارجه ایران یادآوری کرد که چین جزئیات توافق های مشــابه با کشورهای دیگر را هم منتشر 
نکرده اســت. در عین حال رضا زبیب، دســتیار وزیر امورخارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه نیز 
گفت که انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست و انتشار سند همکاری »الزام قانونی« ندارد. 
سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی هم در این خصوص گفته است کشورهای 
دیگری هم هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده اند و ابدا آن را منتشر نمی کنند؛ زیرا اسناد 
همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاســت و این یک پروتکل جا افتاده است که کشورها 

چنین اسنادی را منتشر نکنند.

نقش بازیگری ایران
نکته دیگر در رابطه با این تفاهم نامه تعلل چین در امضای آن است که می تواند به عملیاتی شدن 
آن نیز تســری پیدا کند و مشخص نیست که آیا پکن در کوتاه مدت پروژه های تعیین شده را اجرایی 
می کند یا خیر. در چنین شرایطی در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد که سند همکاری 25 ساله ایران 
و چین، تاثیری در اقتصاد کشورمان داشته باشد اما در میان مدت بستگی به این دارد که تا چه میزان 
دولت چین حاضر باشد ریسک شرکت های چینی برای حضور در ایران را پوشش دهد. در عین حال 
میزان بهره وری ایران از این همکاری، بستگی به برنامه ها، عملکرد و تعیین هدف مشخص جمهوری 
اســالمی ایران دارد و اگر از ســوی ایران تعیین هدف صورت بگیرد درصد تهدید یا فرصت بودن آن 

تعیین خواهد شد.
درواقع مزایا و معایب و تهدیدها و فرصت های توافق 25 ســاله ایــران و چین تاحد خیلی زیادی 
بستگی به نوع عملکرد ایران دارد. قاعدتا اگر ایران برنامه روشن و مشخصی داشته باشد می تواند از این 
رابطه ُحسن استفاده را برای توسعه، جذب سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال و حتی گردشگری داشته 
باشد. اما اگر منفعالنه عمل کند و ابتکار عمل و برنامه روشنی نداشته باشد ممکن است این توافق به 

نوعی باعث هدر رفتن منابع کشور یا حتی ایجاد وابستگی شود.
بنابراین اکنون از یکسو شرایطی برای تهران فراهم شده که اگر بازیگری فعال باشد، می تواند این 
تفاهم نامه را به یک فرصت برای کشور تبدیل کند. از سوی دیگر این نقشه راه بین تهران و پکن باعث 
می شــود این ذهنیت واشنگتن که کشور ایران صددرصد متکی به آنهاست تاحدودی خنثی شود و 

اینگونه تصور نکنند که با تحریم ها می توانند اقتصاد ایران را به ورطه نابودی بکشانند.

دریچه ای برای اقتصاد ایران

 امضای سند همکاری 25ساله ایران و چین بازتاب گسترده ای میان افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اقتصادی به دنبال داشت. موضوعی که باعث 
شد محمدجواد ظریف توضیحات مهمی درباره آن ارائه کند. به گفته وزیر خارجه، این سند، قرارداد و معاهده نیست، هیچ تعهدی هم برای هیچ یک از 
طرفین ایجاد نمی کند و بدون تصویب لوایح مرتبط با FATF و احیای برجام نیز قابلیت اجرایی ندارد. وی تاکید کرد که اسنادی از این دست، در اغلب 
کشورها محرمانه است و این موضوع مساله ای متداول است. »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با صاحب نظران، سایه روشن توافق با چین را بررسی کرده 
است. شروط برد ایران در توافق با چین محور گفت وگویی تفصیلی با دکتر محمدمهدی بهکیش است. به گفته این اقتصاددان، اولین اقدام دولت باید 
ابهام زدایی از مفاد این توافق باشد. در عین حال، مهم ترین عامل در فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی کشور این است که روابط بین المللی متعادلی 

با کشورهای مختلف )هم شرق و هم غرب( ایجاد کنیم.

سایه روشن توافق با چین
سعیده سادات فهری

بمانجان ندیمی
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برخــی موافقــان معتقدند که ایــن توافق 
می تواند دریچه ای برای اقتصاد ایران که به دنبال 
تحریم های آمریکا دچار آسیب شده، بگشاید. 
با در نظر گرفتن افزایش فشــارهای تحریمی 
آمریکا و اساسا فشار کلی بلوک غرب به ویژه در 
به حداقل رســاندن صادرات نفتی، احتماال این 
قرارداد می تواند دریچه ای را برای اقتصاد ایران از 
طریق ارتباط با دومین اقتصاد مهم جهان یعنی 

چین باز کند.
طبیعتا گرایش بیشتر ایران به شرق با توجه 
به اهمیــت ژئوپلیتیکی ایــران و ابعاد مختلف 
اهمیت ایران برای غربی ها باعث خواهد شــد 
که غرب به ویژه اروپا تالش بیشتری برای جلب 
نظر تهران صورت دهند که شاید این امر بتواند 
به عنوان منفذی برای افزایــش همکاری ها یا 
کاهش فشــارهای تحریمی مورد استفاده قرار 

بگیرد.

لزوم ارتباط همزمان با شرق و غرب
در این بین حتی موافقان این سند همکاری 
نیــز معتقدند که همکاری با چیــن به تنهایی 
نمی تواند نیازهای ایران را مرتفع کند و جمهوری 
اســالمی باید ضمن موازنه مثبت در سیاست 
خارجی، عادی سازی روابط با نظام بین الملل را 
در دستور کار خود داشته باشد. تنوع بخشی به 
سبد سیاست خارجی همواره یکی از عنصرهای 
اثرگذار در پیشرفت کشورها محسوب می شود. 
هرچند نباید از نظر دور داشــت که سیاســت 
خارجی ایران از یــک عدم موازنه بزرگ در رنج 
اســت و نبود ارتباطات همزمان با اروپا و آمریکا 
می تواند به پاشنه آشیل این همکاری ها تبدیل 

شود.

چرا شرق؟
نکته دیگری که از ســوی برخی مخالفان و 
به ویژه افکار عمومی مطرح می شود این است که 
چرا ایران اکنون که زیر فشار اقتصادی شدیدی 
از سوی آمریکا به ســر می برد به جای حل این 
مســاله و بهبود روابط با غرب به ســمت شرق 

تمایل پیدا کرده است.
در این خصوص باید توجه داشــت که نگاه به 
شرق معموال در برابر نگاه به غرب مفهوم بندی 
می شود؛ در شــرایط فعلی در مجموعه غرب، 
آمریکا چنان در برابر ایران رفتار می کند که حتی 
حاضر نیســت کاالهای اساسی و موادغذایی به 
کشور ما برساند و با شــیوه های مختلف تالش 
می کند مانع از رسیدن موادغذایی و دارو به مردم 
ایران شود. بخش دوم مجموعه غرب، اروپایی ها 
هســتند که آنها نیز 2، 3 سال است در تالشند 
که اینستکس راه بیفتد تا در پی آن موادغذایی 

و دارویی مبادله شــود اما در این مســیر شکست خورده اند. بنابراین توســعه روابط با همسایگان و 
کشورهایی که حداقل از واردات موادغذایی مردم ایران جلوگیری نمی کنند و آن را علیه منافع خود 

نمی بینند یک ضرورت است، نه یک انتخاب.

مزایای همکاری
در رابطه با مزایای همکاری ایران با چین باید توجه داشت که چینی ها دارای توانمندی مالی بسیار 
باالیی هستند و به این ترتیب با توجه به طرح کالن آنها موسوم به یک کمربند-یک  راه طبیعتا ایران 
می تواند از مزایای اجرایی شــدن این طرح عظیم که در سطح بین المللی درحال اجراست، استفاده 
کند. به هر حال چنین توافق بلندمدتی به همراه تجدید توافق 20 ســاله ایران و روسیه می تواند به 
همراهی هر چه بیشتر این دو قدرت بزرگ بین المللی رقیب آمریکا بینجامد و طبیعتا همراهی بیشتر 
آنها را با ایران در مجامع و نهادهای بین المللی به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به دنبال داشته باشد که این امر می تواند منجر به کاهش فشارهای سیاسی-

دیپلماتیک آمریکا و به طور کلی غربی ها علیه ایران شود.

سنگ اندازی واشنگتن
در این بین مساله ای که اهمیت دارد و ممکن است تاحدودی روی این تفاهم نامه تاثیر بگذارد میزان 
مبادله تجاری بین آمریکا و چین و تاثیر تحریم های واشنگتن بر این همکاری هاست؛ بر اساس آنچه 
خبری شــده سالی بیش از 700 میلیارد دالر رقم این تجارت است که سهم بیشتر آن نیز به صادرات 

کاالهای چینی اختصاص دارد.
بنابراین چین به این دلیل همیشه به آمریکا اولویت بیشتری خواهد داد تا ایران؛ زیرا ایران یک بازار 

کوچک و پرخطر است اما چین در ایاالت متحده منافع بزرگ اقتصادی دارد.
همچنین شاید دولت چین تمایل برای همکاری با ایران داشته باشد اما بخش بزرگی از این نقشه 
راه به همکاری شرکت های چینی با ایران بازمی گردد و این پرسش به میان می آید که آیا شرکت های 
چینی بــرای تعامالت اقتصادی با ایران تحریم های آمریکا را تحمل خواهند کرد یا اینکه دولت پکن 

راهکاری برای این امر اندیشیده است؟
در وضعیت فعلی مهم ترین مانع روابط ایران و چین و گسترش این روابط، تحریم های آمریکاست. 
در ایران ما عمدتا تاکیدمان بر کار با دولت چین است، اما آنچه اقتصاد ما نیاز دارد شرکت های چینی 
اســت. این درحالی است که منطق اقدام شرکت های چینی با شــرکت های آلمانی خیلی متفاوت 
نیست؛ آنها نیز از تحریم ها نگران هستند، از مجازات ها می ترسند و در بازارهای پرریسک حضور پیدا 
نمی کنند. بنابراین اکنون بحث کلیدی این است که تحریم ها چه تاثیری روی اجرا شدن این سند و 

چشم انداز همکاری ایران با شرکت های چینی بر جای خواهد گذاشت.
همزمان درهم تنیدگی اقتصاد چین و آمریکا و روابط موازی با عربستان سعودی، امارات، اسرائیل و 
ترکیه باعث می شود که پکن با مالحظات بسیار و به آرامی پروژه خود را عملیاتی کند. در چنین فضایی 
ایران باید با درایت و درک شرایط موجود عالوه بر متنوع سازی سبد سیاست خارجی خود تالش کند 
که به نوعی بین روابط با شرق و غرب توازن ایجاد کند. در واقع به گفته بسیاری از تحلیلگران ایران نباید 

تخم مرغ هایش را تنها در سبد چین یا روسیه بچیند.
در نهایت هنوز برای قضاوت در رابطه با سند همکاری 25 ساله ایران و چین زود است و افکار عمومی 

نیز نباید تا زمان اجرایی شدن آن، هیجان زده با این موضوع برخورد و آن را نقد کنند./ دنیای اقتصاد
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 معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی 
سال   در  گلخانه ای  فضای  توسعه  با  گفت:  
جاری و سال آینده در مجموع 4 هزار و 600 
هکتار به مساحت گلخانه های کشور افزوده 

می شود.
محمدعلی طهماسبی، با بیان اینکه توسعه 
راهبردی  سیاست های  از  یکی  گلخانه ها 
وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشت 
مدرن و مکانیزه است، اظهار داشت: با توسعه 
فضای گلخانه ای در سال  جاری و سال آینده 
)1400( در مجموع 4 هزار و 600 هکتار به 

مساحت گلخانه های کشور افزوده می شود.
هزار   4 این  مجموع  از  کرد:  اضافه  وی 
و 600 هکتار حدود 2 هزار و 500 هکتار 
گلخانه تا پایان سال 1399 به بهره  برداری 
می رسد و  2 هزار و 100 هکتار باقی مانده 
هم تا پایان دولت دوازدهم در سال 1400 
آماده بهر ه برداری خواهد شد که امیدواریم 
بتوانیم 100 درصد این مساحت را تا آخر 

دولت کنونی افتتاح کنیم.
طهماسبی ادامه داد: طبق افق چشم انداز 
توسعه کشور در سال 1404 باید 48 هزار 
گلخانه ای  فضای  به مجموع  هکتار  و 300 
کشور اضافه شود که با حدود 8 هزار هکتار 
مساحت  مجموع  کشور  گلخانه ای  فضای 
گلخانه های کشور را به حدود 56 هزار هکتار 
خواهد رساند که البته با توجه به پیشرفت 
کنونی باید با یک مدیریت جهادی به این رقم 

دست پیدا کرد.

واحدهای  به  وثیقه  بدون  وام  پرداخت 
گلخانه ای

با  باغبانی وزارت جهاد کشاورزی  معاون 
یادآوری اینکه روند احداث و توسعه گلخانه ها 
مقطعی  گلخانه ای  شهرک های  ویژه  به 

4600 هکتار به مساحت گلخانه های کشور 
افزوده می شود

نیست، گفت: برای مثال ممکن است با ساخت یک گلخانه در آذرماه امسال موافقت شود، اما 
وقتی سرمایه گذار کار احداث گلخانه را شروع می کند، نهایتاً گلخانه او در سال آینده یعنی سال 

1400 به بهره برداری می رسد.
طهماسبی همچنین از رفع بسیاریی از موانع احداث گلخانه ها در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید خبر داد و افزود: در این ستاد مقرر شده که برای احداث گلخانه ها تا حدود 50 تا 60 درصد 
پیشرفت سازه که بسته به نوع گلخانه متغیر است، تسهیالت بانکی بدون وثیقه پرداخته شود؛ 

اما برای مابقی پیشرفت طرح بهره بردار باید به بانک وثیقه بدهد تا بتواند وام بگیرد.
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 مســیرهای بهینه برای انجام سرمایه 
گذاری موفق چیست؟ بهترین مسیر برای 
چند برابر کردن سرمایه خود کدام است؟ آیا 
افراد با سرمایه خرد هم می توانند در بازارها 
مختلف سرمایه گذاری کنند؟ تجارت نیوز 
در این گزارش تالش کرده اســت به این 
سئواالت پاسخ دهد و راه ها و تجربه های 
موفق برای سرمایه گذاری را به متقضایان 

پیشنهاد دهد.

سرمایه گذاری به چه معناست؟ 
به طور طبیعی برای ورود به هر عرصه ای باید 
با مفهوم آن پدیده آشــنا شد، بنابراین قبل از هر 
چیز متقاضیان برای ســرمایه گذاری باید با این 
مفهوم کلیدی آشنایی پیدا کنند. در یک تعریف 
عمومی ســرمایه گذاری به وارد کــردن پول و 
سرمایه نقدی به یک بازار و خرید محصوالت آن 
بازار برای کسب سود و افزایش سرمایه اولیه گفته 
می شــود. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به زبان 
ساده یعنی تبدیل پول به چند نوع کاال یا دارایی که 
در حال حاضر مصرف نمی شود و افراد می خواهند 
با نگهداری آن برای مدتی در آینده از ســوددهی 

آن بهره ببرند.
ســرمایه گذاری درهر بازار متفاوت است، چرا 
که هر بازار مهارت های خاص خود را برای سرمایه 
گذاری می طلبد. از این رو تجربه می تواند نقش 
کلیدی و مهمی را برای افراد بازی کند. اگر فردی 
بدون تجربه و پرس و جوی کافی وارد بازاری شود 
احتمال شکست خوردن و متضرر شدنش بسیار 
باال اســت، چرا که مطمئنا افراد دیگری با تجربه 
باال در آن بازار حضور دارند که از فرصت ها استفاده 
می کنند. اما با این وجود افراد با سرمایه خرد هم 
می توانند در صورت تجربه کافی در یک بازار مثل 
بازار سرمایه به موفقیت برسند و سرمایه خود را 

چند برابر کنند.

مسیرهایی برای سرمایه گذاری موفق

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری موفق وجود دارد که 10 مورد از آنها به شرح زیر هستند.
* زمان گذاشتن برای مطالعه بازار مورد نظر:  سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که به طور مداوم 
وقت خود را صرف خواندن کتاب، روزنامه، مجله های مرتبط و شنیدن اخبار می  کنند تا از آخرین روندها 

در بازاری که می خواهند در آن سرمایه گذاری کنند مطلع شوند.
* شناسایی بازار هدف و تشکیل پرتفوی بهینه:  در بین اصول سرمایه گذاری صحیح، ترکیب بهینه ای 
که افراد برای سبد خود انتخاب می کنند؛ بسیار حائز اهمیت است. سرمایه گذاران باید سعی کنند پس 
انداز خود را به صورت دارایی های مختلف نگهداری کنند. متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و تشکیل یک 

ترکیب بهینه، استراتژی مهمی برای کسب بازدهی باال است.
* فرار نکردن از ریسک: مقوله سرمایه گذاری به طور طبیعی مستلزم پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک 

است. باید این واقعیت را پذیرفت که برای رسیدن به اهداف ریسک پذیر بود.
* پیچیده نکردن فرآیند سرمایه گذاری: در مواردی مشاهده می شود که بعضی افراد چندین حساب 
معامالتی مختلف دارند و در تمام این حساب ها به یک شکل سرمایه گذاری می کنند. به نظر می رسد 
معامله گران این گونه فکر می کنند که با این کار سبد سرمایه گذاری متنوع و مطمئن برای خود ایجاد می 
کنند، در حالی که این روش تشکیل سبد سهام و متنوع سازی سرمایه گذاری نیست و فقط شرایط کار 

را دشوارتر می کند.
* پایش مدارم نوسانات بازار: امروزه با توجه به گسترش پلتفرم های آنالین تحلیلی و معامالتی بازارهای 
مالی، برای دسترسی به قیمت لحظه ای سهام در اقصی نقاط جهان، کافی است یک تلفن همراه هوشمند 
متصل به اینترنت در اختیار داشته باشیم. درصد باالیی از معامله گران در طول روز، زمان طوالنی را صرف 

مشاهده و پیگیری نوسانات میان روزی بازار می کنند که مصداق بارز اتالف وقت است.
* دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید: نباید بر اساس نوسانات مقطعی بازار تصمیم گیری کرد و تا حد 
امکان باید چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشیم. ممکن است برخی اوقات نسبت به اهداف 
مالی خود بازدهی کمتری داشته باشیم و به دلیل این موضوع نسبت به خودتان یا بازار احساس بدی پیدا 
کنید که این یک امر کامال طبیعی است. اما اگر اهداف بلند مدت داشته باشیم، می دانیم که باید بر اساس 

عملکرد خود در بلند مدت نتیجه گیری کنیم.
* نظارت دائمی بر عملکرد خود: ســرمایه گذاران با تجربه می دانند بهترین شاخص عملکرد آینده، 
عملکرد گذشته است. اگر شما در کنار ســرمایه گذاری اهداف بزرگی را برای خود تعیین کرده اید، بر 
نقاط قوتی که باعث بیش ترین پیشرفتتان شده است تمرکز کنید تا از نکات منفی و ترس از شکستی 

دلسردکننده دور بمانید.
* مشورت کردن با افراد حرفه ای:  باید همواره سعی کرد افراد با تجربه و حرفه ای را در کنار خود داشته 
باشیم و از تجربیات آنها اســتفاده کنیم. یک سرمایه گذار موفق باید بداند که کمک گرفتن از یک تیم 

متخصص یا یک مشاور حرفه ای می تواند به پیش برد فعالیت او کمک کند.
* به روز رسانی استراتژی: یکی دیگر از اصول سرمایه گذاری این است که برنامه سرمایه گذاری مان را به 
صورت دوره ای و بعد از مشورت با افراد با تجربه به روزرسانی کنیم. با این کار می توانیم ایده های کاربردی 

و جدیدی را به آن اضافه کنیم و ایده های ضعیف را حذف کنیم.
* تعصب را کنار بگذاریم: باید در سرمایه  گذاری احساسات را کنار گذاشت و همیشه بر سرمایه گذاری 

روی یک سهم یا برند خاص اصرار نکنیم.

10 مسیر برای سرمایه گذاری موفق
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اقتصاد کشور در حال عبور از تنگناها است

معاون اول رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور در حال عبور از تنگناها 
است و این معجزه مدیریت و صبوری مردم است که ما در این شرایط هم 

توانستیم شاخص های مهم اقتصادی را حفظ کنیم.
اسحاق جهانگیری صبح امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکرم که 
این  توفیق نصیبم شد در آغاز سال به خراسان رضوی سفر کنم. امیدوارم 
سال جدید سالی مملو از  گشایش های زیاد در ابعاد مختلف زندگی مردم 
باشد. در روز 12 فروردین 58، رفراندومی برگزار شد که ملت ایران به 
یکی از مهم ترین خواسته های تاریخی خود رای داد. این رای نشان داد 
مردم می خواهند در این نظام جمهوریت، اسالمیت، استقالل و آزادی 
با هم مستقر شود. این رفراندوم که حضرت امام)ره( در ماه های نخست 

شکل گیری نظام برگزار کردند، در دنیا بی سابقه بود. 
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی در این استان خوب جلو رفته است. در 
اوایل دولت یازدهم وقتی که سیاست های اقتصاد مقاومتی را مقام معظم 
رهبری در 24 بند ابالغ کردند، تاکید داشتند که دولت وقت ویژه ای بر روی 
این مساله بگذارد. در دولت ستادهایی به این منظور تشکیل شد تا این اراده 
در کشور شکل بگیرد که اقتصاد مسئله ای جدی است. استان ها نیز خوب 

روی این مسئله وقت گذاشتند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: من رویکردها را به همه قوای سه گانه 
اعالم کردم و بندهای 24 گانه نیز به دستگاه های زیربط ابالغ شد و 
کارگروه ها شروع به فعالیت کردند. یکی از کارگروه ها به منظور کاهش 
وابستگی به نفت که از قسمت های مهم اقتصاد مقاومتی است تشکیل شد. 
نفت باید در بودجه کشور کمرنگ شود و نقش سایر قسمت ها مانند مالیات 

پررنگ تر. 
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهم ترین پیام اقتصاد مقاومتی این بود که 
اقتصاد به درجه ای از تاب آوری برسد که در برابر فشارهای بیرونی بتواند دوام 
بیاورد، افزود: ما کار را با تحریم های شدید سازمان ملل شروع کردیم. البته 
آن زمان تحریم ها یک سقفی داشت و کشورهای خاصی تا سقفی معین 
می توانستند از ما نفت بخرند. آن تجربه به ما نشان داد تا ببینیم گلوگاه های 
اصلی که در دوران تحریم بر اقتصاد فشار می آورد کدام ها هستند. ما در 
دولت طی مذاکرات با 1+5 مطمئن بودیم توافقاتی انجام می شود، اما از 
بابت ماندگاری این توافقات مطمئن نبودیم. لذا پروژه هایی برای تقویت 
اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم. خوشحالیم که تعدادی از این پروژه ها به 
نتیجه رسید و فشارهای آمریکا در اثر مقاومت ملت و درایت رهبری، به 

نتیجه نرسید. 
وی با بیان اینکه یکی از این پروژه ها ستاره خلیج فارس بود تا بنزین کشور 
بتواند به خودکفایی برسد، ادامه داد: در نتیجه فشارهای آمریکا، ما مجبور 
شدیم در داخل کشور بنزین تولید کنیم و حتی صادرات را نیز انجام دهیم. 
در میدان پارس جنوبی ما یک میدان مشترک با قطر داریم. در گذشته 

قطری ها دو برابر بیشتر از ما برداشت می کردند، در نتیجه طرح های اقتصاد 
مقاومتی، امروز ما به جایی رسیدیم که از قطر بیشتر برداشت می کنیم. 

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: در سال 92، شش میلیون تن گندم 
وارد کردیم. اما حاال سال هاست گندم  ما در داخل تامین می شود. فقط در 
این سال های اخیر به خاطر فشار تحریم ها ما مجبور شدیم حدود یکی دو 
تن گندم وارد کنیم. این اقتصاد مقاومتی یک نعمتی بود که توانست بین 
نهادهای مختلف اجماع به وجود آورد. رهبری اخیرا فرمودند ایران اقتصاد 
هجدهم دنیاست. اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است و ما نمی توانیم آن را 
مشابه اقتصادهای سنتی اداره کنیم. هیچ جا گفته نشده است که اقتصاد 
مقاومتی یعنی مردم ریاضت بکشند و مسئولین نسبت به فسادها بی تفاوت 
باشند. اقتصاد مقاومتی یک راهبردی است که هم اقتصاد کشور را مقاوم 

کند و هم به توسعه کشور کمک کند. 
جهانگیری با اشاره به اینکه الزمه توسعه ملی کشور و عبور از تنگناها، 
استفاده از تجربیات و فرصت های گوناگونی است که در اختیار کشور قرار 
می گیرد، تصریح کرد: مدیران دلسوز کشور کسانی هستند که بتوانند 
بهترین استفاده را از فرصت ها ببرند. خود آمریکا اعالم کرده که در فشار 
حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است و ملت ما با مقاومت خود در 
این جنگ اقتصادی پیروز شده  است. مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند 
نه عجله نه فرصت سوزی، ما باید با تکیه بر توانمندی های خود و استفاده از 

فرصت ها و ظرفیت ها، تمام مشکالت را حل کنیم. 
وی تشریح کرد: شرایطی که در سه سال گذشته برای اقتصاد ایران اتفاق 
افتاده بود، برای هر اقتصاد بزرگی در دنیا می افتاد هم اقتصاد آن کشور دچار 

فروپاشی می شد، هم دولت هایشان دچار تغییرات بسیار می شدند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در حال عبور از 
تنگناها است، ادامه داد: در سال 90 درآمد کشور از نفت بالغ بر 100 میلیارد 
دالر بود و در سال 99 به حدود 10 میلیارد دالر رسید. این معجزه مدیریت 

معاون اول رئیس جمهور:
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و صبوری مردم است که ما در این شرایط هم 
توانستیم شاخص های مهم اقتصادی را حفظ 
کنیم. دنیا فهمیده است که باید با احترام با 

کشور ایران صحبت کند.
مشکالت  بابت  ما  کرد:  اضافه  جهانگیری 
معیشتی از مردم عذرخواهیم. باید بتوانیم طوری 
دولت را تحویل دهیم که هم مردم را واکسینه 

کرده باشیم هم تحریم ها رفع شده باشد. 
وی با اشاره به نقش مهم خراسان رضوی در 
کشور، افزود: این استان ظرفیت های باالیی دارد 
و با دو کشور خارجی هم مرز است که می توان 
از بازارهای این دو کشور به نفع اقتصاد خود 
استفاده کنیم. گاهی اوقات برخی دستگاه ها بر 
اساس یک سری از مجوزهای سنتی، برای تولید 
سنگ اندازی می کنند. این از مشکالت تولید در 
کشور است. ما باید بتوانیم مقرراتی را که برای 

تولید مانع تراشی می کنند را از میان برداریم.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
استان  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  تجارت 
خراسان رضوی است، بیان کرد: ما بیش از 
کل صادرات مان به اتحادیه اروپا به افغانستان 
صادرات داریم. این کشور برای ما بازار بزرگی 
است. بخش خصوصی استان نیز بسیار به صنعت 
این استان کمک کرده و خراسان رضوی دارای 
ظرفیت های خوبی در صنعت و کشاورزی است. 
آب دریای عمان و خلیج فارس در حال انتقال 
به مرکز ایران است و این مسئله نیز به توسعه 
کشاورزی در کشور کمک بسیاری خواهد کرد. 
و  استان های خراسان  به  ما طرح آب رسانی 
سیستان و بلوچستان را نیز در دستور کار داریم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: از مجلس گله 
داریم که چرا در کنار انتقادات به دولت، به سایر 
دستگاه ها تذکر نمی دهند، ما در سال 93 برای 

توسعه بندر جاسک به مجلس الیحه فرستادیم. در مریوان نیز برای تشکیل منطقه آزاد الیحه به 
مجلس فرستادیم. تا کنون برای احداث مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور هفت الیحه فرستادیم، 
اما این لوایح االن در مجمع تشخیص مصلحت معطل هستند و ایرادی که مجمع به این لوایح وارد 
می کند، بحث تامین مالی است در حالی که دولت تامین مالی آن را پذیرفته است. مجمع نباید جای 

دولت تصمیم گیری کند.

ایجاد جذابیت در کارهای مولد راهکار تحقق شعار سال است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: عمل به شعار امسال در شرایطی 
امکان پذیر است که تولید در بین فعالیت های اقتصادی جذابیت بیشتری از کارهای غیر مولد داشته 

باشد.
غالمحسین شافعی در این جلسه  افزود: شعار امسال با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" 
یک شعار تکامل یافته در سالهای گذشته است و به نظر من این شعار به اوج تکامل خود در بحث 

اقتصادی کشور رسیده است.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد این شعار عملی شود و به اهداف مقام معظم رهبری نزدیک شویم 
نیازمند تشکیل یک نهاد فرا قوه ای هستیم که از قوای حاکمیتی و بخش خصوصی تشکیل شود و به 

ویژه مانع زدایی را با قدرت عملی کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در این خصوص نهادهای نظارتی کشور 
باید به صورت کامل توجیه شوند و مجلس شورای اسالمی در تدوین قوانین جدید مساله موانع و 

مسائل اقتصادی را مد نظر قرار دهد.
شافعی افزود: از سال 1397 که محدودیت های قابل توجه در کشور ایجاد شد و درآمدهای نفتی 
تحت تاثیر شدید قرار گرفت اقتصاد کشور اداره شد اما به سختی و در حقیقت بخش خصوصی اقتصاد 

کشور را اداره کرد.
او ادامه داد: جایگزینی درآمدهای نفتی در همین شرایط سخت و نابرابر، صادرات غیر نفتی بوده 

است به رغم اینکه مانع تراشی ها در این دوران به اوج خود رسید.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی 50 سال گذشته اندیشه هایی که بر اقتصاد کشور حاکم بوده 
اندیشه های توزیع درآمد نفت به طور مستقیم و توزیع منابع آب و خاک و معادن به طور غیر مستقیم 
بوده است و اگر قرار باشد شعار امسال تحقق یابد نیازمند تغییر سرمشق فکری از اندیشه های توزیعی 

به تولیدی هستیم.
شافعی خطاب به معاون اول رییس جمهوری افزود: اگر به فکر توسعه خراسان رضوی هستید باید 
قدرت مرکزی را بشکنید و استانداران با اختیارات کامل به عنوان والیان منطقه مد نظر قرار گیرند و 

سازمان برنامه ریزی و بودجه به جای نگاه هزینه ای نگاه درآمدی به استان داشته باشد.
وی تاکید کرد: زیر ساخت های مرزی استان خراسان رضوی باید تقویت و توسعه یابد و مناطق آزاد 

مورد توجه قرار گیرند.



شماره 576 / فروردین  1400 40

خراسان رضوی از پیشروترین استان ها در 
ایجاد پنجره واحد ثبت شرکت ها 

وزیر اقتصاد و دارایی  نیز گفت: در سال 99 
یکی از کارهای بدیعی که انجام شد، بحث ایجاد 
پنجره واحد ثبت شرکت ها بود و خراسان رضوی 
یکی از پیشروترین استان ها در اجرای این قانون 

بود.
فرهاد دژپسند بیان کرد: خراسان رضوی 
بسیار در اقتصاد مقاومتی فعال است که دلیل 
این امر هم استانداران فعال و هم دبیر فعال و 
پرتحرک ستاد اقتصاد مقاومتی این استان است. 
همچنین خراسان رضوی یکی از استان هایی که 
جلسات اقتصاد مقاومتی را به طور منظم اجرا 
کرده است و در پیگیری مصوبات بسیار فعال 
است. این استان در بحث مقررات زدایی کار 

مطالعاتی انجام داده است. 
وی با بیان اینکه اولین بار بخش خصوصی 
برای ایجاد ایکس ری در گمرکات کشور قبول 
مسئولیت کرد، عنوان کرد: بخش خصوصی زبان 
گویایی دارد و مسئولین نیز گوش شنوایی دارند.  
بخش خصوصی همیشه در وسط میدان است. 
در سال 99 یکی از کارهای بدیعی که انجام شد، 
بحث ایجاد پنجره واحد ثبت شرکت ها بود و 
خراسان رضوی یکی از پیشروترین استان ها در 

اجرای این قانون بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارشاتی که از سمت 
استاندار در این جلسه مطرح شد، اضافه کرد: 
متاسفانه از سال 91 تا حاال در کشور فقط سه 
است.  بوده  مثبت  سرمایه گذاری  رشد  سال 
اما در خراسان رضوی همواره این مقوله مورد 
پیگیری و تاکید قرار داشته است. ما در ستاد 
کار  یک  رضوی،  خراسان  مقاومتی  اقتصاد 
گروه ویژه تامین مالی برای اجرای طرح ها و 
پروژه های استان تعریف کردیم که خوشبختانه 
برای  خوبی  اعتمادسازی  کارگروه،  این  در 

سرمایه گذاری شکل گرفته است. 
از  برخی  تامین  برای  کرد:  بیان  دژپسند 
ملزومات مبارزه با کرونا نیز خراسان رضوی 
انجام داد. شاید آن روزی  را  اقدامات خوبی 
که در این استان ستاد اقتصاد مقاومتی شکل 
چنین  که  نمی شد  پیش بینی  می گرفت، 
نتایج خوبی حاصل شود. این استان در برخی 
تعمیم پذیری  تسری  به  زمینه ها می تواند  از 
الگوهایی که برای اشتغال ایجاد شده است، 

کمک کند.

اختالف 60 ساله با افغانستان در مرز دوغارون 
برطرف شد

 استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اختالف مرزی با کشور افغانستان موسوم به 
محدوده »مثلث اختالفی« که از سال 1341 خورشیدی در مرز دوغارون مورد اختالف 2 همسایه 

بود،   اخیرا با توافق طرفین برطرف شده است.
محمدصادق معتمدیان  اظهار داشت: مثلث اختالفی در این محدوده مرزی،  یکی از مشکالت 
طرفین بود که بعضا موجب توقف و معطلی کامیونها در گذرگاه مرزی دوغارون می شد،   و اکنون با 

توافق صورت گرفته بین وزارتخانه های مربوطه در ایران و افغانستان رفع شده است.
وی گفت: کامیونهای ترانزیتی که کمتر از 2 هفته از سایر کشورها به مرز دوغارون می رسیدند، 
گاهی تا یک ماه در این مرز برای عبور معطل می ماندند و این معطلی چندین علت داشت که یک دلیل 
آن همان مثلث اختالفی در این مرز بود و خوشبختانه محدوده مورد اختالف یاد شده هم اکنون در 

حال ساماندهی و آسفالت شدن است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: طرح توسعه مرز دوغارون بعد از مدتها تدوین و اجرا شد و این 

عدم توسعه مرز سالها مانع روان سازی تجارت بین المللی در این گذرگاه مرزی بود.
معتمدیان ادامه داد: همچنین سالها به دلیل فعالیت و ترددهای تجاری از منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون، عوارضی از کامیونهای افغانستانی گرفته نمی شد در صورتی که افغانستانی ها از کامیونهای 

ایرانی بین 200 تا 250 دالر عوارض دریافت می کردند.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی به فعال سازی معادن راکد استان اشاره و بیان کرد: پیش از 
این حدود نیمی از معادن استان به دالیل مختلف راکد و غیرفعال بود که با بررسی های صورت گرفته 
در مرحله اول 180 پروانه بهره برداری مربوط به معادن راکد را سلب صالحیت کردیم تا در اختیار افراد 
توانمند و واجد صالحیت قرار گیرد و در ادامه این روند مابقی معادن راکد استان به افراد توانمند واگذار 

خواهد شد.
معتمدیان با بیان اینکه شرکت ایران خودرو دومین کارخانه خود را در این خطه ایجاد کرده است، 
گفت: در طرح های فوالدی در سال گذشته 55 درصد افزایش ظرفیت تولید داشته ایم و از طرف دیگر 

پارسال 39 درصد افزایش تولید خودرو در خراسان رضوی رقم خورده است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید کنستانتره مس استان از 12 هزار تن در سال 92 اکنون به 220 هزار 
تن رسیده و تولید کنستانتره آهن نیز در سالیان اخیر رشدی 1500 درصدی را در خراسان رضوی 

تجربه کرده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: این استان رتبه چهارم کشور در حوزه خرید تضمینی گندم را به 

خود اختصاص داده و در رشد شبکه های نوین آبیاری نیز رشدی 49 درصدی داشته است.
معتمدیان اضافه کرد: در زمینه تولید گوشت قرمز با افزایش 11 درصدی، رتبه نخست افزایش 
تولید کشوری را داریم و با افزایش 70 درصدی تولید تخم مرغ، خراسان رضوی رتبه دوم کشور در 

محصول یاد شده را در اختیار دارد.
وی توسعه زیرساختهای گلخانه ای خراسان رضوی در سال 99 را 270 درصد عنوان کرد و گفت: 
براساس تفاهم نامه های منعقده مقرر شد تا پایان سال جاری هزار هکتار گلخانه در استان ایجاد شود و 

اهمیت توسعه این زیرساختها به این دلیل است که استان با کمبود منابع آبی مواجه است.
وی همچنین گفت: خراسان رضوی پارسال در تولید پیله کرم ابریشم 100 درصد، تولید آبزیان 

145 درصد و تولیدات دامی 45 درصد افزایش داشته است.
بر اساس اعالم مسووالن گمرک، پارسال 7.1 میلیون تن کاال از مرز دوغارون افغانستان صادر شده 
است که 1.9 میلیون تن آن از خراسان رضوی بارگیری شده است، همچنین از نظر ارزش بیش از 50 

درصد مجموع ارزش این اقالم صادراتی مربوط به کاالهای صادراتی خراسان رضوی بوده است.
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