
1اردیبهشت 1400 / شماره   577



شماره 577 / اردیبهشت  1400 2



1اردیبهشت 1400 / شماره   577

شماره 577 / سال بیست و نهم 
اردیبهشت ماه 1400

یادداشت/ شعار سال 1400، تمنای بخش خصوصی است

مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های کالن اقتصادی است

پیش بینی اقتصاد ایران در 1400

چشم انداز گردشگری در سال 2021

رشد 10 برابری کسب و کارهای آنالین در دوران کرونا

وضعیت بازار کار کشور طی  سال منتهی به سال 99

جایگاه بندر آکتائو در تحوالت دریای خزر و مناسبات ایران در قزاقستان

شاخص کل اقتصاد در باالترین رقم 18 ماه اخیر

وضعیت گردشگری سالمت جهان، ایران و مشهد

شاخص های کالن اقتصاد ایران زیر ذره بین صندوق بین المللی پول

سرکوب اقتصادی

وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران و کشورهای همسایه در سال  2021

خالصه وضعیت تجارت در سال 1399

مشاغل آینده و بازنمایی فرصت ها در نظم اقتصادی جدید

افزایش نیاز صنعت پوشاک، مد به تحول دیجیتال با شیوع کرونا

عوامل موثر بر بهبود روند  بورس

چالش ظرفیت خالی کارخانجات آرد و موانع پیش روی کسب و کارهای 

کشاورزی در خراسان رضوی

شاخص آمادگی برای فناوری های پیش رو

2

3

4

8

9

10

14

18

22

26

28

30

31

32

36

38

40

44

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 
مهندس حمیدرضا شوشتریان

زیرنظر شورای نویسندگان

سردبیر:
مهندس حسین کوه زاد

گروه ترجمه:
زهرا پزشکی

ویراستار:
احمد حسین زاده

طراحی و صفحه آرایی:
هدی امیر

عکس:
حسین نظامی

واحد بازرگانی:
جلیل فروتن- الهه ارجمند

 تلفکس: 051-38443074

روابط عمومی:
محبوبه احمدپور
پایگاه اینترنتی:
فرشاد عباسی

نشانی:
تهران -  شریعتی - خیابان دستگردی 

پالک74
 طبقه دوم- واحد3

تلفن:  021-22220961
دورنگار: 021-22269032 

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

تلفکس:051-38443074  

www.eghtesadasia.ir
eghtesadeasia@gmail.com



شماره 577 / اردیبهشت  1400 2

شعار سال 1400، تمنای بخش خصوصی است

سال 1399 با تمام دشواری ها به پایان رسید و بهار 1400 سر برآورد تا این تغییر فصل، نویدبخش تحول در احوال ها باشد. تردید و اختالف نظری بر 
سر این گزاره وجود ندارد که »حال اقتصاد ایران مساعد نیست«. این بار مسئوالن نیز با اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی هم نظر هستند که ایجاد تغییر در 
گردش امور اقتصادی را نمی توان بیش از این به تاخیر انداخت. سه سال رکود متوالی در آخرین سال های دهه 90 شرایط نامساعدی را رقم زده است؛ 
به ویژه آنکه این رکود با تورم همراه بوده و طبقات محروم و آسیب پذیر جامعه را به چالشی جدی گرفتار ساخته است. هرچند نشانه های مثبت شدن نرخ 
رشد اقتصادی در آخرین ماه های سال 1399 نمایان شده است اما اهالی اقتصاد نیک می دانند که اندازه کیک اقتصاد ایران در طول دهه 90 تقریبا بدون 

تغییر باقی مانده است و این رشد محدود، آن هم پس از سه سال رکود، نمی تواند نشانه تغییر ساختاری باشد.
قسمتی از ظرفیت های ایجاد شده در همه بخش های اقتصادی اکنون به دالیل مختلف مانند کمبود مواد اولیه، دستکاری مکرر قیمت ها توسط 
دولت و در نتیجه ار یبن رفتن انگیزه تولید، نیاز فراوان به سرمایه در گردش و عدم پشتیبانی نظام بانکی برای تامین آن به هزینه معقول و غیره بالاستفاده 
مانده است. به رغم  تمام تاکیدات مقامات عالی کشور بر حمایت از تولید ملی در سال های گذشته، همچنان این بخش با مشکالت و موانع زیادی مواجه 
است. توجه چندباره مقام معظم رهبری بر مسئله تولید که این بار با اشارات مستقیم به »پشتیبانی« و »مانع زدایی« همراه شده است، مایه دلگرمی 

فعاالن اقتصادی و نشانه شناخت دقیق ایشان از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است. تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش خصوصی است.
فعاالن اقتصادی که در خط مقدم مبارزه با تحریم و همچنین آثار اقتصادی کرونا قرار دارند، می دانند که فشارهای ناشی از این دو پدیده، سخت ترین 
فشارها را بر تولیدکنندگان وارد کرده است و فضای اقتصاد کالن کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است که برای استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی کشور 
رفع آنها گریزناپذیر است اما بخش مهمی از خواست های  فعاالن بخش خصوصی بر پشتیبانی و کاهش موانع در بخش هایی است که در ید اختیار 

نهادهای مسئول و قوای سه گانه است.
آنچه بارها از سوی فعاالن میدان تولید به تصمیم گیران و سیاست گذاران گوشزد شده، رفع موانع تولید و تالش برای بهبود محیط کسب و کار است. 

پشتیانی از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، راه و روش مشخصی دارد که تحقق آن نیاز به خواست واقعی مسئوالن دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نمایندگان بخش خصوصی رسمی و شناسنامه دار از سراسر کشور و تشکل های اقتصادی را در 
خود جای داده است، در کنار 18 کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهش های اتاق ایران ، توان کارشناسی کافی برای مشورت دهی به قوای مجریه، مقننه 
و قضاییه در جهت پشتیبانی از تولید و مانع زدایی را دارند. بنابر پشتوانه کارشناسی و تجارب ارزنده تولیدکنندگان بزرگ کشور که در اتاق های سراسر 
کشور عضویت دارند، آمادگی کامل داریم تا تصمیم گیران و سیاست گذاران را در مسیر تحقق عملی شعار سال، همراهی کنیم. ابزارهای الزم برای 

ایجاد ارتباط دو سویه و کاربردی میان بخش خصوصی و سه قوه وجود دارد که می توان با تقویت آن به اصالح رویه ها پرداخت.
اتاق ایران آمادگی دارد تا به طور مشخص سه ماموریت بزرگ در جهت تحقق شعار سال را با همکاری سه قوه محترم به پیش براند:

1- شناسایی و برنامه ریزی برای حذف قوانین دست و پاگیر از طریق تنقیح قوانین موجود در همکاری با قوه مقننه.
2- همکاری با دستگاه های اجرایی به منظور پیاده سازی کامل و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حذف مقررات زائد در همکاری با قوه 

3- ارایه مشاوره های تخصصی و فنی به منظور اصالح رویه های قضایی در حمایت از کسب وکارها و تولید در همکاری با قوه قضاییه.
در سال های اخیر کمیته ماده 12 با عنوان کمیته حمایت از کسب وکار و همچنین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل جلسات 
کارشناسی با حضور نمایندگان سه قوه به بررسی موانع کسب وکار پرداخته است اما همچنان در اجرای مصوبات این کمیته و شورا کاستی هایی وجود 
دارد. بنابراین نیاز به اتخاذ تصمیمات جدید در سطح روسای سه قوه برای اصالح فرایندها و ایجاد ترتیبات جدید احساس می شود. برای تحقق شعار 

سال باید رویه های تازه ای در نظر گرفته شود و اهتمام جدی در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید به کار بسته شود.

غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یادداشت
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وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به هماهنگی و تعامل خوب بین دستگاه های حاکمیت 
در راستای رشد تولید در کشور، مهم ترین موانع بخش تولید را مربوط را به سیاست های کالن 

اقتصادی دانست.
رزم حسینی افزود: بیش از 11 سال است که موضوعات مرتبط با اقتصاد در شعار سال مورد 

توجه قرار گرفته و در سه سال اخیر موضوع تولید به طور ویژه در شعار سال اشاره شده است.

ضرورت توجه به توسعه و رشد در همه بخش های تولیدی
 وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه حوزه 
تولید تنها مربوط به وزارت صمت نیست و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز در این حوزه نقش 
کلیدی دارند، گفت: عالوه بر تولید در بخش های صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در حوزه 
فعالیت وزارت خانه های دیگر مانند جهاد کشاورزی و نفت و میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رزم حسینی در ادامه با تاکید بر تالش وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال، افزود: 
وزارت صمت در خصوص مواردی که دارای اختیارات قانونی است و می تواند مستقیماً ورود 
کند، اقدامات اولیه را انجام داده است و به زودی تصمیمات مربوط به حمایت از تولید، مشوق ها 
و همچنین اقدامات مربوط به رفع موانع تولید به بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ابالغ خواهد 

شد.

تعامل خوب بین مجلس شورای اسالمی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
وی با یادآوری ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاه ها و بخش های مختلف، از اقدامات و 
برنامه های دولت در راستای تسهیل تصویب و اجرای طرح های پیشنهادی برای رونق تولید 
خبر داد و تصریح کرد: بخشی از کار مربوط به قوانین است که دو مسیر در این خصوص مطرح 
است؛ اول آنکه پیشنهادات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مستقیماً به مجلس محترم شورای 
اسالمی ارجاع داده شود و نمایندگان در یک اقدام انقالبی و هوشمندانه در کوتاه ترین زمان، 
پیشنهادات را تصویب کنند که خوشبختانه در این خصوص تعامل خوبی بین ستاد و مجلس 
شورای اسالمی شکل گرفته است و یا مسائل مربوط به قوانین تولید، در شورای عالی هماهنگی 

سران قوا مطرح شود.

مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های کالن اقتصادی است
و  نخبگان صنعتی  از  انجام شده  به نظرسنجی  ادامه  تجارت در  و  وزیر صنعت، معدن 
تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: حدود 900 نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی 
شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین و مهم ترین موانع در حوزه تولید 

مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کالن 
اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه 
اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و 

مربوط به سایر دستگاه ها و وزارتخانه هاست.

ضرورت مطالبه گری جدی و هوشمندانه 
بخش خصوصی

دیگر صحبت های  بخش  در  رزم حسینی 
خود با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق 
تولید، مطالبه گری جدی و هوشمندانه بخش 
خصوصی و تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی 
و خانه صنعت، معدن و تجارت را برای رفع 
موانع در بخش تولید را مهم دانست و بیان 
داشت: مواردی که در اختیار وزارت صمت 
جدی  به طور  است،  تسهیل  ستاد  و  است 

پیگیری خواهد شد.

رویکرد مثبت دستگاه قضا به حوزه تولید
وی با اشاره به همکاری و حمایت خانه 
ملت از بخش تولید، اقدامات قوه قضائیه را 
نیز در این زمینه مثبت توصیف کرد و ادامه 

مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های 
کالن اقتصادی است

ادامه در صفحه17
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اقتصاد ایران؛تجربه ای از  رشدی پر از نوسان
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ 
رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده 
است.بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر 
مسائل  از  ایران  اقتصاد  باالی  اثرپذیری  از 
بین المللی و خارج می دانند،این امر را می توان 
به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران 
دانست.این موضوع که نفت چرا به این اندازه 
اقتصاد ایران را تحت تأثر خود دارد بسیار حائز 

اهمیت است.
بسیار  نفت  قیمت گذاری  جهانی  بازار 
دارد،به بیان دیگر  پیچیده ای  مکانیسم 
کوچک ترین تغییر در نظام بین المللی می تواند 
قیمت نفت را به حرکت وادار کند.همچنین 
تحریم هایی که علیه جامعه و اقتصاد ایران 
وضع می شود می تواند شاهرگ اقتصاد ایران 
یعنی نفت را دچار مشکالتی کند.از همین رو 
رشد اقتصاد ایران در سالیان گذشته بسیار پر 
نوسان و تأثیرپذیر از برون بوده است،البته این 
امر لزوماً به معنی همسو بودن روند رشد اقتصاد 
ایران با روند رشد اقتصاد جهانی یا کشورهای 

بااهمیت در چرخه اقتصاد بین الملل نیست.
حجم اقتصاد ایران در سراشیبی نزول

بعد توافقات برجام در سال 2015 میالدی 
،اقتصاد ایران در سال 2016 یا 1395 با رشد 

13 درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از  رشدهای باالی اقتصادی پس از جنگ 
بی سابقه بوده است.اما پس ازاین سال روند نزولی رشد آغاز شد و اقتصاد ایران در سال بعدی آن تنها 
حدود 3.7 درصد رشد داشت در همین سال اقتصاد ایران باالترین حجم حقیقی تاریخ خود را در 

رقم 692 هزار میلیارد تومان تجربه کرد
اگرچه پس از سال 95 رشد اقتصادی نزولی شد اما کماکان در سال 96 مثبت بود .رشد اقتصاد 
ایران در سال 97  منفی شد و این روند ادامه داد بد تا جایی که در سال 98 مصادف با سال 2019 
میالدی ،حجم اقتصاد ایران به گزارش صندوق بین المللی پول 9 درصد کوچک تر شد.البته رشد 

اقتصادی سال 98 بنا به منابع مختلف از منفی 6 تا منفی 9 درصد ،متغیر است.

اقتصاد ایران در سال99؟
پیش بینی های قبلی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی بود.به طوری که سازمان 
برنامه وبودجه رشد منفی 5 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 99 پیش بینی کرده بود.همچنین 
صندوق بین المللی پول نیز با نگاهی بدبینانه تر نسبت به سازمان برنامه وبودجه،پیش بینی کرده 

بود که حجم اقتصاد ایران در سال 2020 حدود 5.9 درصد کوچک تر خواهد شد.
اما با توجه به تعدیل هایی که در نیمه ی دوم امسال رخ داد تا حدی راه تنفس اقتصاد کشور باز 
شد.همچنین با کنترل نسبی اپیدمی کرونا در ماه های اخیر می توان دید خوش بینانه تری نسبت 
به سرانجام اقتصاد ایران در پایان قرن چهاردهم داشت.از همین رو سه فرض را برای رشد اقتصادی 
ایران در سال 99 در نظر گرفته شده است؛رشد صفر درصدی ،پیش بینی رشد 0.5 درصدی مرکز 

پژوهش های مجلس و در نظر گرفتن رشد 1.3 درصدی شش ماهه ی اول برای کل سال.
 

حجم اقتصاد ایران در سال 1400
بسیاری نگاهی خوش بینانه به اقتصاد ایران در سال آینده دارند و معتقد هستند که با رشد مثبت 
مواجه خواهد شد.اتفاقات در آمریکا و احتمال تعدیل هایی که ممکن است بین نظام سیاسی 
بین الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه گیری کرونا ،از دالیلی است می توان رشد 

اقتصادی مثبت را برای سال آینده ی اقتصاد ایران متصور شد.

پیش بینی اقتصاد ایران در 1400

اگرچه اقتصاد ایران سال 1399 را با چالش جدید کرونا آغاز کرد، اما در ادامه راه تشدید تحریم ها، کمبود درآمدهای ارزی و ریالی دولت و 
کسری بودجه شرایطی را ایجاد کرد که مردم روز به روز مشکالت اقتصادی را با گوشت و پوست خود لمس کردند و با افزایش هزینه ها، قدرت 
خرید آنها کاهش یافت. پس برای پیش بینی اقتصاد ایران در 1400اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در این سال به عوامل 
مختلفی بستگی دارد که بخش عمده ای از این عوامل در اختیار تحلیل گران و پیش بینی کنندگان نبوده و نیست. در مجموع می توانیم به این 
نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز 
بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و 
فرآورده های آن تغییری نخواهد کرد و از سوی بنا بر پیش بینی سازمان برنامه وبودجه و همچنین صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران 
در سال آینده مثبت خواهد بود.بر همین مبنا در چند سناریو حجم اقتصاد ایران در سال 1400 بررسی شده است.چنانچه هم رشد اقتصادی 
سال جاری و سال آینده مثبت باشد،حجم اقتصاد ایران هنوز هم نمی تواند از سطح یک دهه پیش خود باالتر باشد.به بیان دیگر باوجود رشد 

مثبت اقتصادی در امسال و سال بعد،حجم حقیقی اقتصاد ایران به حدودی برابر با تولید ناخالص داخلی ایران در سال 90 می رسد.

آیا درب به پاشنه 99 خواهد چرخید

حسین کوه زاد
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صندوق  و  برنامه وبودجه  سازمان 
بین المللی پول هر دو رشد اقتصادی مثبت 
را برای سال آینده متصور شده اند، اما ظاهراً 
پول  بین المللی  صندوق   99 سال  برعکس 
سازمان  به  نسبت  را  خوش بینانه تری  دید 
برنامه وبودجه دارد .حال با توجه با سه فرض 
رشد اقتصادی برای سال جاری،حجم اقتصاد 
ایران را با دو پیش بینی سازمان برنامه وبودجه 

و صندوق بین المللی پول بررسی شده است.

سناریو اول بر پایه تحلیل سازمان برنامه وبودجه
آینده  سال  برای  برنامه وبودجه  سازمان 
رشد 2.8 درصدی را متصور شده است . تولید 
ناخالص داخلی حقیقی ایران در پایان سال 98 
حدود 613 هزار میلیارد تومان بوده است در 
این حالت حجم اقتصاد ایران در سال 1400 
با توجه به سه فرض برای رشد سال جاری 

محاسبه شده است.
رشد اقتصادی صفر در سال 99 :چنانچه 
رشد اقتصادی صفر را برای سال 99 در نظر 
گرفته شود،حجم اقتصاد ایران با 2.8 درصد 
رشد به رقم 630 هزار میلیارد تومان خواهد 

رسید.
رشد اقتصادی  نیم درصدی در سال 99 :در 
حالت بعدی اگر اقتصاد ایران در سال جاری 
0.5 درصد رشد داشته باشد تولید ناخالص 
پیش بینی  گرفت  نظر  در  با  ایران  داخلی 
سازمان برنامه در سال 1400 حدود 633 هزار 

میلیارد تومان خواهد بود.
رشد اقتصادی 1.3 در سال 99 :در حالت 
همانند  را  امسال  رشد  چنانچه  نیز  آخر 
شش ماهه ی اول سال 1.3 درصد فرض کنیم 
در سال آینده تولید ناخالص داخلی حقیقی 

در حدود 637 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 

سناریو دوم بر پایه تحلیل صندوق بین المللی 
پول

دیدی  با  پول  مللی  بین  صندوق 
خوش بینانه تر نسبت به سازمان برنامه رشد 
ایران در سال آینده را پیش بینی  اقتصادی 
رشد  بین المللی  معتبر  نهاد  است.این  کرده 
اقتصادی سال آینده ی کشور را 3.12 درصد 
در نظر گرفته است.همان گونه که ذکر شد 
تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 98 
حدود 613 هزار میلیارد تومان بوده است.با 
توجه به این رقم حجم اقتصاد ایران در سال 

1400 و سال 99 محاسبه شده است.
که  حالتی  99:در  سال  برای  صفر  رشد 

اندازه ی اقتصاد ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری را تجربه نکند،حجم حقیقی 
اقتصاد ایران در سال 1400 با 3.12 درصد رشد به رقم 632 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رشد نیم درصد برای سال 99:چنانچه اقتصاد کشور طبق پیش بینی مرکز پژوهش ها در سال 
جاری تنها نیم درصد رشد را تجربه کند ،با احتساب پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال 

آینده تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در 1400 به 635 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رشد 1.3 برای سال 99:در حالت آخر نیز اگر امسال اقتصاد ایران 1.3 درصد بزرگ تر شود،حجم 
حقیقی اقتصاد کشور در سال آینده با 3.12 درصد رشد به رقم 639 هزار میلیارد تومان خواهد 
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رسید.
 

حجم اقتصاد ایران در 1400 در حد اول دهه ی 
90

با توجه به بررسی سناریوهایی که صورت 
گرفت تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در 
سال آینده در حدود 630 تا 639 هزار میلیارد 
متغیر است.در خوش بینانه ترین حالت حجم 
حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 به سطح 
تولید ناخالص سال 96 نزدیک هم نخواهد 
شده  فرض  اقتصادی  رشدهای  شد.چنانچه 
شود،حجم  محقق  و 1400   99 سال  برای 
اقتصاد اول دهه 90  ایران به حجم  اقتصاد 

خواهد رسید.
با توجه به اینکه افزایش جمعیت در طول 
این یک دهه بسیار افزایش داشته است.می توان 
گفت سرانه ی درآمد نسبت به ده سال پیش 
به شدت کاهش پیداکرده است.الزم به ذکر 
است رسیدن تولید ناخالص داخلی کشور در 
سال 1400 به سال 1390 منوط به رشد مثبت 
اقتصادی در پایان امسال و سال آینده است.

چنانچه فروض این گزارش مبتنی بر مثبت 
بودن رشد امسال و سال بعدی،حجم حقیقی 
اقتصاد ایران هنوز هم به سطح یک دهه ی 

گذشته نمی رسد.
 

برداشت مختلف  کارشناسان از اقتصاد 1400
آلبرت بغزیان در در پاسخ به این پرسش 
که اقتصاد ایران با توجه به تحوالت و اتفاقات 
سال جاری، چه وضعیتی را در سال 1400 
خواهد داشت، گفت: اول از هرچیز باید گفت 
که وضعیت اقتصاد ایران در سال 1400 به 
عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده ای 
از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل گران 
و پیش بینی کنندگان نبوده و نیست. بنابراین ما 
نمی توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و 
تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می توانیم 
به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط 
کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم 
برجام  به  آمریکا  یعنی  باشد؛  داشته  وجود 
برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار 
کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل 
باقی می ماند و این بدان معناست که منابع 
درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده های آن 

تغییری نخواهد کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عالوه بر این، 
اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله 
FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، 

هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باال خواهد ماند و 
این یکی از عوامل افزایش قیمت ها در سال آینده 
خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد 
ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل 
قیمت ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری 

در قیمت ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.
وی افزود: البته باید این مساله را در نظر گرفت 
که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله 
جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که 
در سال آینده یک تورم 25 تا 30 درصدی تکرار 

شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای 
افزایش دوباره قیمت ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده 
دارد. به ویژه آنکه در سال 99 تورم با ارز 25 تا 30 هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و 

توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.
من درباره وضعیت تولید در سال آینده تصور می کنم که احتماال زمینه و مقدمه رشد تولید فراهم 
است، چراکه تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورم را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را 
دارد که در سال آینده یک رشد نسبی در مقایسه با سال 99 داشته باشد و بر همین اساس می توان 

امیدوار بود که وضعیت اشتغال در سال 1400 بدتر از سال 99 نباشد.

اقتصاد ایران در سال 1400 متفاوت از سال 99 نخواهد بود
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در همین زمینه اعتقاد دارد که 
اقتصاد ایران در سال 1400 متفاوت از سال 99 نخواهد بود و چه بسا شرایط سخت تری در انتظار 

مردم باشد.
وی افزود: فکر می کنم با توجه به شرایطی که در سال جاری و سال های قبلی در حوزه اقتصادی 
تجربه کردیم، احتماال اقتصاد ایران در سال 1400 وضعیت خیلی متفاوتی با سال 99 نداشته باشد 

و تقریبا همین وضعیت تدوام داشته باشد و چه بسا فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که مشکالت اقتصادی کشور ما پیچیده تر از آن است که 
برجام به تنهایی بتواند این مشکالت و مسائل را برطرف کند. مشکالت اقتصادی ما بیشتر در بخش 

ساختار است.
وی افزود: ما تا زمانی که نتوانیم سیاست های خودمان را در حوزه اقتصادی تغییر بدهیم، این 
شرایط ادامه خواهد داشت و رفته رفته هم بدتر خواهد شد. اگر بنا باشد که همچنان دولت ها 
در اقتصاد مداخله کنند، اگر بنا باشد که سهم بخش خصوصی از اقتصاد ناچیز بماند و مردم در 
اقتصاد نقش کمتری داشته باشند، شرایط اقتصادی نه تنها بهتر نمی شود بلکه بدتر هم می شود. 
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البته اینکه آقایان گفتند شاید دالر تا 15 هزار 
تومان کاهش پیدا می کند از یک منظر می تواند 
درست باشد؛ آن هم این است که در کشور 
ما نرخ ارز را دولت تعیین می کند. همچنانکه 
امروز ما دالر 4200 تومانی داریم، ولی واقعیت 
چیز دیگری است و نرخ اصلی دالر متفاوت با 

آن نرخی است که دولت تعیین می کند.

امیدی به رشد اقتصاد ایران در 1400 نیست
در همین رابطه سید کمیل طیبی، عضو 
هیئت عملی اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز گفت: 
برای بررسی و پیش بینی شاخص های مهم 
اقتصاد ایران بایدشاخص هایی همچون سرمایه 
این  بر  تأثیر گذار  گذاری، اشتغال و عوامل 

شاخص ها را بررسی کنیم.
وی افزود: رشد اقتصادی یک متغیر درونزا 
است که برای ایجاد آن باید تغییرات در درون 
تغییر  بگیرد  شکل  ایران  اقتصاد  سیستم 
سیستم اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را به 

دنبال داشته باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران از 
عامل نا اطمینانی و ریسک رنج می برد بنابراین 
شرایط و وضعیت آن تا حدود زیادی غیرقابل 
پیش بینی است و نمی توان رشد اقتصادی 
مثبت مداوم و کنترل تورم و نقش ان در رشد 

اقتصادی را پیش بینی کرد.
طیبی افزود: سال 99 و سال های پیش از آن از جنبه اقتصادی سال های خوبی نبود زیرا با افزایش 
تورم، نوسانات ارزی و نوسانات بازار بورس که آن را به شرایط منفی سوق داد رو به رو بودیم به 

طوری که سرمایه گذاران ضرر بسیاری دیده و بورس هنوز نتوانسته آن را جبران کند.
وی ادامه داد: این عوامل باعث می شود که امیدی به رشد اقتصادی در سال 1400 وجود نداشته 
باشد. تورم، کمبود سرمایه گذاری به واسطه تحریم ها و حتی شیوع ویروس کرونا که بحرانی برای 

اقتصاد جهانی بود نیز بر این پیش بینی تأثیر گذار است.
این استاد دانشگاه گفت: عالوه بر این موارد، بودجه 1400 متناسب با نیاز پرداخت ها و برآورد 
درآمدها رشد داشته و به صورت بالقوه دارای کسری است، بنابراین اگر درآمدهای این بودجه که 
از محل مالیات و فروش دارایی ها ایجاد می شود تأمین نشود، کسری بودجه تشدید خواهد شد، 

کسری بودجه نیز تورم زا بوده و موجب کاهش رشد اقتصادی می شود.
طیبی افزود: در پیش بودن انتخابات نیز موجب کندی در پیگیری بودجه های عمرانی خواهد شد، 
در شرایطی که فضای بودجه ای کشور انتخاباتی شود دولت فعلی و آینده در مرام سیاست گذاری 

برای بهبود اوضاع فرصت کمتری دارند.
وی تصریح کرد: می توان گفت عدم قطعیت و یا ریسک در پیش بینی اقتصاد کشور در 1400 

وجود دارد.
این استاد دانشگاه همچنین درباره تأثیر تفاهم نامه ایران و چین گفت: این تنها یک سند و تفاهم 
نامه ای است که الزام آور نیست و فقط مسیر را برای قراردادهای بعدی که جنبه عملیاتی دارد باز 

می کند برای دیدن اثرات این سند باید صبر کنیم.
طیبی افزود: مفاد این سند الزم است به تصویب مجلس برسد و قراردادهایی که بر اساس مفاد 
آن به وجود می آید زمانی می تواند مفید باشد که بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی چین 

قرارداد مشترک ببندند.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر نمی رسد اثرات اقتصادی این قرارداد در سال 1400 نمایان شود 
زیرا تدارک و پیاده سازی در انعقاد قرارداد بر اساس مفاد این تفاهم نامه زمان بر است و اثر آن در 

اقتصاد ایران ناچیز است.
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گشایش اقتصادی فقط با ثبات اقتصادی امکانپذیر است
مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره پیش بینی اقتصاد ایران در 1400 اظهار کرد: 
معتقدم اگر اقتصاد ایران، اقتصادی بسته باشد و تعامل با دنیا در دستور کار مجموعه 
حکومت قرار نگیرد و همین روند ادامه پیدا کند ، قطعا وضع سال1400 بهتر از 99 

نخواهد شد؛ سالی که برای اقتصاد 
ایران بسیار سخت بود.

افزود: گشایش در صورتی  وی 
اتفاق خواهد افتاد که ثبات اقتصادی 
به اقتصاد ایران بازگردد و این ثبات 
نیز به نظام حکمرانی خوب مربوط 
می شود. اگر نظام تدبیر امور در 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
کشور حاکم شود و ما به جای منافع 

قومی و قبیله ای و گروهی به دنبال منافع ملی رفته و بر اساس آن روابط خود با دنیا 
را تعریف کنیم و تحریم های ظالمانه را با سیاست های به خردانه کنار بزنیم، آن 

زمان است که می توانیم در زمین خودمان بازی کنیم نه زمین دشمن.
این استاد دانشگاه گفت: ملت ایران در سال 57 انقالب کرد تا بی عدالتی و 
تبعیض و فقر از جامعه ایران رخت بندد. به باورم ما نمی توانیم در یک اقتصاد بسته، 
سرمایه گذاری را افزایش دهیم بلکه به انتقال تکنولوژی نیازمندیم. در این رابطه 
می توانیم از کشورهای همسایه الگوبرداری کنیم. به عنوان مثال، درآمد سرانه 
ترکیه در دهه 70 میالدی یک سوم ایران بود ولی امروز بیش از یک و نیم برابر ایران 
است. ضمن اینکه میلیاردها دالر هم درآمد از توریسم دارد، در حالی که ما درآمدی 
از توریست و گردشگر نداریم. ممکن است بگویند به دلیل بیماری کووید19 چنین 

شده، ولی پیش از این بیماری نیز همین مشکل وجود داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد ایران یکی از باالترین آمار معافیت های مالیاتی را دارد و این 
به عملکرد مجلس مربوط می شود. هر کس و در هر مقامی که در کشور درآمد دارد، 
باید مالیات بپردازد. هیچ کس در این مملکت نباید از پرداخت مالیات معاف باشد 
تنها می توان نرخ مالیات را در مناطق محروم برای مدتی معین صفر کرد. به نظرم 
اقتصاد ایران زمانی به ثبات می رسد که با دنیا محترمانه رفتار کنیم و بدون تعامل با 

دنیا به ثبات اقتصادی نمی رسیم.
پازوکی گفت: تندروهایی که به دنبال جدال با دنیا هستند بخشی از طبقه 
نوکیسه گان را تشکیل می دهند که در مناطقی خاص از شهرهای بزرگ شکل 
گرفته و از رانت های اقتصادی به ثروت های عظیم رسیده اند. بخش عمده ای از 

ثروت این افراد ناشی از رانت و داللی و فساد است.
این اقتصاددان با پیش بینی روی کار آمدن یک دولت اصولگرا در کشور به جی 
پالس گفت: احتماال پس از این اتفاق، اصولگرایان FATF  را خواهند پذیرفت و با 
غرب سر سازش فرود خواهند آورد. نگرانم که آنها از موضع ضعف با غرب برخورد 
کنند که این به ضرر منافع ملی ما خواهد بود. قطعا اگر این کار را انجام ندهند 
فشارهای افکار عمومی به شدت افزایش می یابد. به این دلیل که مردم خواهند 
گفت حاال که دولت و قوه قضاییه و مجلس یکدست شده پس چه بهانه دیگری 

وجود دارد؟
وی در پایان گفت: اصولگرایان FATF را می پذیرند؛ زیرا اگر نپذیرند سیستم 
بانکی ما به هیچ وجه نمی تواند با سیستم بانکی بین المللی کار کند. اگر فرض 
بگیریم که همین امروز آمریکا به برجام بازگردد برای اینکه سیستم بانکی ما بتواند 
با دنیا کار کند نیاز دارد که مقررات مربوط به لوایح چهارگانه را بپذیرد. معتقدم که 

این اتفاق در آینده ای نه چندان دور می افتد.

سازمان بهداشت جهانی خواستار هماهنگی بیشتر برای از 
سرگیری و ارائه سفرهای ایمن برای سال 2021 است.

 پس از پایان سال دشوار 2020، در ابتداء سال 2021 
با توجه با تشدید محدودیت های سفر توسط کشورها در 
پاسخ به شیوع ویروس کرونا، گردشگری جهانی با مشکالت 
بیشتری مواجه شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان 
جهانی گردشگری )UNWTO(، در تمام جهان و در همه 

ماه های گذشته، شاهد افت شدید گردشگری بوده ایم.
از مهمترین موانع بازیابی سفرهای بین المللی، آزمایش 
کامل  شدن  بسته  موارد  برخی  در  و  قرنطینه  الزامی، 
مرزهاست. عالوه بر این، سرعت و توزیع واکسن آهسته تر 
از حد انتظار است و این مورد باعث تاخیر بیشتر در شروع 

گردشگری خواهد شد.
زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل UNWTO گفت: سال 
2020 به عنوان بدترین سال ثبت شده در زمینه گردشگری 
بود و جامعه بین الملل برای اطمینان از روشن تر شدن 
وضعیت گردشگری در سال 2021 باید اقدامات قوی و فوری 
انجام دهد، زیرا که میلیون ها معیشت و تجارت به این موضوع 

مرتبط است.
برای بازگرداندن اطمینان به جهانگردی، هماهنگی بهتر 
بین کشورها و شیوه نامه های هماهنگ سفر و بهداشت 
ضروری است و اجازه می دهد سفرهای بین المللی در نیمکره 
شمالی قبل از اوج فصل تابستان با خیال راحت از سر گرفته 

شود.
با نگاه به آینده، سازمان جهانی گردشگری برای سال 
بازگشت احتمالی  ارائه کرده است که  2021 دو طرح 
سفرهای بین المللی در نیمه دوم سال را در نظر می گیرد. 
طرح اول به بازگشت در ماه جوالی و افزایش 66 درصدی 
ورود گردشگر بین المللی برای سال 2021 در مقایسه با 
کمترین سطح تاریخی سال 2020 اشاره دارد. در این حالت، 
ورودی ها هنوز 55 درصد کمتر از میزان ثبت شده در سال 
2019 است. طرح دوم بازگشت احتمالی در ماه سپتامبر را 
در نظر گرفته و منجر به افزایش 22 درصدی در مقایسه با 
سال گذشته است و البته این میزان نیز 67 درصد کمتر از 

سال 2019 است./نیوز

چشم انداز گردشگری در سال 
۲0۲1
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رشد 10 برابری کسب وکارهای آنالین 
در دوران کرونا

دوران  در  آنالین  کسب وکارهای  از  برخی 
کرونا و با وجود مشکالت بسیار توانستند رشد 10 
برابری را تجربه کنند که در بین آنها، فروشگاه های 
آنالین، سامانه های نوبت دهی آنالین خدمات 
درمانی و سوپرمارکت های آنالین در صدر قرار 

داشتند.
سال گذشته صنایع مختلف کشور به دلیل 
همه گیری کرونا در جهان با رکود مواجه شدند. 
شیوع این ویروس مشکالت زیادی را رقم زد اما در 
این میان کسب وکارهای آنالین به دلیل ماهیتی 
که داشتند توانستند جایگاه خود را در بین مردم 
پیدا کنند. مردمی که شاید قبال اعتقادی به خرید 
اینترنتی نداشتند در این وضعیت به اجبار برای 
تامین مایحتاج، حمل و نقل و آموزش به فضای 

مجازی روی آوردند.
در سال 99 برخی از کسب و کارها به نقطه 
پایان فعالیت خود برسند و برخی با افت رو به رو 
شوند، اما برخی دیگر از کسب وکارها همه گیری 
این ویروس منتفع شدند و درآمدشان افزایش 

پیدا کرد.
مجموعه »ابرآروان« که به65 هزار  کسب و 
کار آنالین در کشور زیرساخت ابری ارائه می دهد 
در گزارش عملکرد خود در سالی که گذشت به 
بررسی وضعیت کسب وکارهای آنالین پرداخته 

است.
بنابر این گزارش توسعه زیرساخت های ابری 
کشور با اضافه کردن 13 پاپ سایت خارجی، 
تقویت 6 پاپ سایت خارجی و 4 پاپ سایت 

داخلی توسعه پیدا کرده است.

پرترافیک ترین سامانه ها
آمار ترافیکی این مجموعه ابری نشان می دهد 
سامانه های بورسی و سرمایه گذاری و سایت 
خرید خودرو، پرترافیک ترین سایت ها در سال 
1399 بوده اند. با توجه به نوسانات بازار بورس و 
خودرو البته این انتظار می رفت که ترافیک حضور 

کاربران در این حوزه بیشتر باشد.

به واسطه ی کرونا خدمات الکترونیک دولتی افزایش پیدا کرد و به همین واسطه سامانه های نوبت دهی 
آنالین خدمات درمانی هم به جمع پرترافیک ترین سامانه ها وارد شده اند. نکته جالب این است که با توجه 
به شیوع این ویروس و کاهش سفرها، خدمات سفر که تا سال گذشته با اقبال باالیی روبه رو بودند در سال 

1399 به آخرین رتبه در بین این سامانه های پرترافیک رسیدند.
 براساس ترکیب داده های حوزه های کسب وکاری سامانه های آنالین سفارش غذا و تاکسی توانستند 

از رکود عبور کرده و به رکودشکنی جدیدی در سال 99 دست پیدا کنند.

رشد 10 برابری سوپرمارکت های آنالین
در این بین سامانه های بورسی و فروش خودرو با پیک های مقطعی رکوردشکنی کردند. فروشگاه های 

ادامه از صفحه 9

ادامه در صفحه 32
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مطابق با آخرین اطالعات منتشر شده 
بازار  از وضعیت  ایران  توسط مرکز آمار 
کار، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی 
جمعیت 15ساله و بیشتر کشور، در سال 
درصد   41.3 به  و  شده  متوقف   1399
رسیده است. مقایسه این مقدار با نرخ 
مشارکت اقتصادی در سال 1398 نشان 
می  دهد که این نرخ حدود 2.8 واحد درصد 
نرخ  و  بیکاری  نرخ  است.  یافته  کاهش 
اشتغال نیز در سال 1399 به ترتیب به 9.6 
درصد و 37.3 درصد رسیده که نسبت به 
سال 1398، به ترتیب 1.1 واحد درصد و 2.1 

واحددرصد کمتر است.

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری کل 
کشور

با توجه به نمودار 1 و مطابق با آخرین اطالعات 
منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از وضعیت 
بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 
ساله و بیشتر کشور در سال 1399 به 41.3 
درصد رسیده است. مقایسه این مقدار با نرخ 
مشارکت اقتصادی سال 1398 نشان میدهد 
که این نرخ حدود 2.8 واحد درصد کاهش یافته 
است. بدین معنا که به نظر میرسد سهم جمعیت

در  که  افرادی  یا  و  )شاغالن  کشور  فعال 
جستوجوی کار هستند( در سال 1399 به طور 
قابل توجهی کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز 
در سال 1399 به 9.6 درصد رسیده که نسبت به 

سال 1398 ، 1.1 واحد درصد کمتر است.

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به 

وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399

تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد

تفکیک زنان و مردان
با توجه به نمودار 2 ، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1399 برای دومین سال پیاپی کاهش 
یافته و به 13.9 درصد رسیده که این مقدار نسبت به سال 1398 ، 3.1 واحد درصد کاهش داشته 
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است. عالوهبراین، روند نزولی نرخ بیکاری زنان 
15 ساله و بیشتر در سال 1399 نیز همچنان 
ادامه یافته است. این نرخ در سال 1399 ، حدود 
15.7 درصد بوده که با کاهش حدود 0.6 واحد 
درصدی نسبت به سال 1398 همراه شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری مردان 
نیز برای دومین سال متوالی در سال 1399 
کاهش یافته و به ترتیب به 68.7 درصد (کاهش 
2.4 واحد درصد نسبت به سال 1398 ) و 8.4 
درصد( کاهش 0.6 واحد درصد نسبت به سال 

1398 ) رسیده است.
به  بیکاری  نرخ  و  اقتصادی  نرخ مشارکت 

تفکیک شهری و روستایی
مطابق نمودار 4 ، نرخ مشارکت اقتصادی 
جمعیت 15 ساله و بیشتر مناطق شهری کشور 
در سال 1399 ، 40.4 درصد بوده که نسبت 
به سال 1398 حدود 2.7 واحد درصد کاهش 
یافته است. این نرخ در مناطق روستایی در 
مدت زمان مذکور برابر 44.2 درصد بوده که 
نسبت به سال قبل، کاهش 3.1 واحد درصدی 
را تجربه کرده است. شایان ذکر است در سال 
1399 هر دو نرخ مشارکت جمعیت 15 ساله 
و بیشتر مناطق شهری و روستایی برای دومین 
سال پیاپی شاهد کاهش هستند. نرخ بیکاری 
جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور نیز در مناطق 
شهری و روستایی در سال 1399 به ترتیب 
10.4 درصد و 7.2 درصد بوده که نسبت به 
سال 1398 با کاهش 1.4 واحد درصدی و 0.1 
واحد درصدی همراه بوده است (نمودار 5 ). در 
مقایسه جامعه شهری و روستایی در سال 1399 
کاهش بیشتر نرخ بیکاری در جامعه شهری و 
در مقابل افت بیشتر نرخ مشارکت در جامعه 

روستایی، اتفاق افتاده است.

وضعیت بیکاری جوانان
نمودار 6 . روند نرخ بیکاری جمعیت 15 
تا 24 ساله از سال 1395 تا 1399 (درصد) 
همانطور که از نمودار 6 مشخص است، وضعیت 
نرخ بیکاری جوانان در گروه 15 تا 24 ساله در 
سال 1399 برابر 23.7 درصد بوده که این مقدار 

نسبت به سال 1398 با
کاهش 2.3 واحد درصدی همراه بوده است. 
نرخ بیکاری زنان این گروه سنی در سال 1399 
معادل 36 درصد و نرخ بیکاری مردان 21.2 
درصد بوده که هر دو نسبت به سال 1398 به 
ترتیب 2.8 واحد درصد و 1.5 واحد درصد 

کاهش داشته اند (نمودار 7 .(
در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، نرخ 

بیکاری جوانان در کلیه سالهای مورد بررسی باالتر از نرخ بیکاری کل بوده که این موضوع برای گروه 
زنان شدیدتر است. در سال 1399 نرخ بیکاری جوانان، 14.1 واحددرصد بیشتر از نرخ بیکاری کل و 
نرخ بیکاری زنان جوان 20.3 واحددرصد و نرخ بیکاری مردان جوان 12.8 واحددرصد بیشتر از نرخ 

بیکاری کل در گروه های جنسیتی متناظر است.

وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی
نمودار 8 . روند نرخ بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی از سال 1396 تا 1399 نمودارهای (

درصد) 8 و 9 وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی را نشان میدهد. 14.2 درصد از جمعیت 
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فارغ التحصیالن آموزش عالی در سال 1399 
بیکار بودهاند که این نرخ در مقایسه با سال 
1398 با کاهش 3.5 واحد درصدی مواجه شده 
است. نرخ بیکاری زنان در میان فارغ التحصیالن 
آموزش عالی در سال 1399 به 22.8 درصد 
رسیده که نسبت به نرخ سال قبل 3.5 واحد 
درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان 
واحد   1.7 کاهش  با  مذکور  مدت  طی  نیز 
درصدی مواجه شده و به 10.4 درصد رسیده 

است.
در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن در سال 1399 معادل 

4.6 واحددرصد بیشتر است.
به  التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ  مقایسه 
تفکیک جنسیتی هم نشان میدهد که شکاف 
بین نرخ بیکاری فارغ التحصیالن زن با نرخ 
بیکاری کل کشور 7.1 واحددرصد و با نرخ 
بیکاری مردان فارغ التحصیل، 2 واحددرصد 

است.

وضعیت اشتغال
نسبت اشتغال تعداد افراد شاغل در کشور از 
کل جمعیت را نشان می دهد. مطابق نمودار 10، 
وضعیت نسبت اشتغال در جمعیت 15 ساله و 
بیشتر در سال 1399 برابر 37.3 درصد بوده که 
این مقدار نسبت به سال 1398 با کاهش 2.1 

واحد درصدی همراه بوده است.
نسبت اشتغال زنان 15 ساله و بیشتر در سال 
1399 معادل 11.7 درصد و نسبت اشتغال 
مردان 62.9 درصد بوده که هر دو نسبت به سال 
1398 به ترتیب 2.3 واحد درصد و 1.8 واحد 
درصد کاهش داشته اند (نمودار )11 تفاوت 
معناداری بین نسبت اشتغال زنان و مردان یعنی 
حدود 51 واحددرصد در سال 1399 وجود 

دارد.

ترکیب اشتغال بر حسب بخشهای اقتصادی 
)درصد(

به  را  اشتغال  ترکیب  رو  روبه  نمودارهای 
تفکیک بخش های اصلی اقتصادی طی فصول 
گوناگون سال 1399 و 1395 مقایسه می کند: 
مطابق این نمودارها در زمستان 1399 بخش 
خدمات با سهم 50.4 درصدی بیشترین سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش صنعت 
و بخش کشاورزی به ترتیب 33.8 درصد و 15.8 
درصد از شاغالن را از آن خود کرده اند. همچنین 
در زمستان 1399 در مقایسه با زمستان 1395 
، از سهم شاغالن بخش کشاورزی (کاهش 0.3 

واحددرصدی) و خدمات  (کاهش 1 واحد درصدی)  کاسته شده و در مقابل سهم شاغالن بخش 
صنعت ( 1.3 واحد درصد) افزایش یافته است.

نکات مهم
*  میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور طی 5 سال منتهی به 1399 
برابر با 43.5 درصد و در سال 1399 ، حدود 41.3 درصد بوده که کمترین رقم طی 5 سال اخیر 
است. در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی سایر کشورها، این نرخ در ایران بسیار کم است. میانگین 
نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای OECD و اتحادیه اروپا باالتر از 75 درصد، در اقتصادهای در 
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حال توسعه مانند ترکیه، اندونزی و هند هم 
باالتر از 60 درصد است. علت اصلی پایین بودن 
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران عدم استفاده از 
نیروی کار زنان و سهم بسیار پایین این گروه در 

بازار کار است.
* متوسط نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و 
بیشتر کشور طی بازه زمانی 5 سال 1395 الی 
1399 برابر با 11.4 درصد بوده که کمترین نرخ 
مربوط به سال 1399 با رقم 9.6 درصد است. 
مقایسه نرخ بیکاری بر حسب گروه های سنی، 
جنسیتی و تحصیلکرده ایران طی 5 سال مورد 
بررسی موید باالتر بودن نرخ بیکاری در گروه 
زنان جوان ( 40.5 درصد) و زنان فارغالتحصیل 
( 27 درصد) و بدنبال آن مردان جوان ( 23.5 

درصد) است.
* طی پنج سال منتهی به سال 1399 ، به 
طور متوسط فقط 37 درصد از جمیعت 15 سال 
و بیشتر ایران دارای شغل بودهاند. در مدت مزبور 
متوسط نسبت اشتغال برای زنان برابر با 12.9 
درصد و برای مردان برابر با 61.4 درصد بوده که 
4.8 برابر رقم مشابه برای زنان است. میانگین 
 OECD نسبت اشتغال برای زنان کشورهای
حدود 61 درصد و در اتحادیه اروپا حدود 64 
درصد و در ترکیه هم تقریباً 32 درصد است در 

حالی که رقم نسبت اشتغال زنان در ایران بسیار کم است.
* در حالی که انتظار می رفت به علت رکود و همه گیری کرونا شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش 
نرخ مشارکت اقتصادی باشیم در سال 1399 ، اتفاق دیگری رخ داد و همراه با تضعیف نرخ مشارکت، 
نرخ بیکاری بهبود یافت. کاهش توام در نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در کنار کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی در این سال می تواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جستجوی کار، یافتن شغل را 

متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کردهاند.
* به طور کلی در هر چهار فصل سال 1399 بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده و بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب پس از آن قرار دارند. در تمامی فصول سال 
1399 ، سهم بخش کشاورزی نسبت به فصول مشابه سال 1395پ کاهش و سهم بخش صنعت در 

آنها  افزایش یافته است.
* در مقایسه جامعه شهری و روستایی در سال 1399 کاهش بیشتر نرخ بیکاری در جامعه شهری 
و در مقابل افت بیشتر نرخ مشارکت در جامعه روستایی، اتفاق افتاده است که اعمال سختگیرانه تر 
قرنطینه ها در جوامع شهری که بیشتر فعالیت ها از نوع خدماتی است می تواند از دالیل تفاوت مزبور 

باشد.
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آکتائو )آق داغ( در زبان ترکی قزاقی به معنی »کوه سفید« است که در جنوب غربی قزاقستان و در 
کناره ساحل شرقی دریای خزر واقع شده است. آکتائو مرکز استان مانگیستاو )مانگیستائو( است که 
نام قبلی آن مانگیشالک )مین قشــالق( بوده است که در زبان های ترکی به معنی »هزار زمستانگاه« 
اســت. آب و هوای آکتائو بسیار خشک و قاره  ای اســت و با وجود قرار گرفتن در کنار سواحل دریای 
خزر به دلیل عدم وجود رشــته کوه، فاقد رطوبت بوده و به همین دلیل دارای تابستان های بسیار گرم 
و زمستان های بسیار سرد است. آکتائو در دوران اتحاد جماهیر شوروی به ویژه در دوران رهبری ژوف 
استالین به عنوان یک منطقه محروم با شرایط آب و هوایی سخت، محل تبعید بسیاری از روشنفکران و 
مخالفان حزب کمونیست و دولت شوروی بود. شفچنکو، روشنفکر و منتقد اوکراینی از برجسته ترین 
تبعیدشدگان دوران استالین به بندر آکتائو قزاقستان محسوب می شد. به همین دلیل پس از به قدرت 
رسیدن خروشچف در سال 1953 میالدی و کوشش هایی که در جهت استالین زدایی و اعاده حیثیت 
از افراد و شخصیت های مغضوب دوران استالین صورت گرفت، نام بندر آکتائو در سال 1964 میالدی 
به بندر شفچنکو تغییر پیدا کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل قزاقستان که با احیای 
میراث تاریخی، قومی و هویتی قزاق ها همراه بود، مردم و نخبگان این شهر خواستار بازگشت نام اصلی 
آکتائو شدند و لذا در سال 1991 میالدی نام بندر شفچنکو مجددا به آکتائو تغییر نام داد. اما به احترام 
شخصیت شفچنکو، مبارزات ضد کمونیستی او و   سال های حضور و تبعیدش در آکتائو، نام شفچنکو بر 
بندری کوچک در نزدیکی آکتائو گذاشته شد تا نام و یادبود این روشنفکر اوکراینی حفظ شود. عالوه بر 

این یکی میادین اصلی شهر آکتائو نیز به نام شفچنکو نامگذاری شد.
در تقسیم بندی های سیاسی و اداری جمهوری قزاقســتان، بندر آکتائو مرکز استان مانگیستائو 
است که در شمال شرقی با استان های آکتوبه و آتیرائو، در جنوب با جمهوری ترکمنستان و در شرق با 
جمهوری ازبکستان همجوار است. منطقه مانگیستائو و به ویژه بندر آکتائو یکی از مراکز اصلی و ترمینال 
های مهم نفتی قزاقســتان به شمار می رود و بیش از 25 درصد نفت قزاقستان از این منطقه استخراج 
می شود. به دلیل موقعیت ارتباطی و ترانزیتی و منابع نفتی در داخل قزاقستان از بندر آکتائو به عنوان 
»دروازه دریایی قزاقستان« یاد می شود و به همین دلیل در روند توسعه اقتصادی قزاقستان در 27 سال 
گذشته به توسعه امکانات و زیرساخت های این شهر بندری توجه خاصی شده است. نگارنده به واسطه 
شرکت در کنفرانس بین  المللی »پارادایم خزر، پنجمین مجمع انرژی سازمان همکاری شانگهای« که 
در نوامبر 2015 میالدی در بندر آکتائو برگزار شد، از نزدیک شاهد پیشرفت های این شهر در توسعه 
امکانات زیرساختی از جمله توسعه امکانات بندری، فرودگاه، جاده ها و هتل ها بوده است که نقش بسیار 
مهمی در افزایش ظرفیت ترمینال های نفتی و پایانه های تجاری و بندری آکتائو در ساحل شرقی دریای 
خزر و ارتباط این بندر مهم قزاقســتان با بنادر مهم دریای خزر نظیر ترکمن باشی ترکمنستان، بندر 
ترکمن، بندر امیرآباد و بندر انزلی ایران، بندر باکو جمهوری آذربایجان و بندر آستارخان روسیه در دو 

دهه گذشته داشته است.
در این بین، نقش بندر آکتائو در افزایش پیوندهای سیاسی، اقتصادی و نیز دفاعی- امنیتی قزاقستان 

و جمهموری آذربایجان در دو ســوی باختری و 
خاوری دریای خزر بسیار شایان توجه است. بیش 
از 20 هزار آذری در بندر آکتائو ساکن هستند که 
بخش عمده ای از آن ها را کارگران و مهندسان 
بخش نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل می دهد و 
به همین دلیل پروازهای منظمی بین بندر آکتائو 
و بندر باکو برای انتقال کارکنان و خانواده های آن 
ها برقرار شده است. با امضای کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر کــه در اوت 2018 میالدی 
در آکتائو به امضای رهبران پنج کشــور ساحلی 
رسید، انتظار می رود سطح ارتباط بنادر آکتائو و 
باکو نیز به واسطه اجرایی شدن طرح ترانس خزر 
که از آن تحت عنوان »خط لوله ماورای خزر« نیز 
یاد می شــود، به صورت شایان توجهی افزایش 
یابد. کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر در 
مواد 11، 12 و 14 به موضوع ســاخت خطوط 
لوله های زیر دریایی ورود پیدا کرده است و بدین 
ترتیب به نظر می رسد طرح ترانس خزر پس از 
نزدیک به دو دهه ابهام و اختالف نظر کشورهای  
ساحلی خزر به مرحله اجرایی بسیار نزدیک شده 
است. طرحی که انتقال منابع نفتی قزاقستان و 
منابع گازی ترکمنستان را از بنادر آکتائو و ترکمن 
باشی از بستر دریای خزر به بندر باکو در جمهوری 
آذربایجان، گرجســتان، ترکیه و سپس اروپا مد 
نظر قرار دارد. در واقــع، طرح »خط لوله ترانس 
خزر« اساساً شامل دو مسیر نفتی و گازی است. 
مسیر نفتی قرار است نفت بندر آکتائو قزاقستان 
)شهر میزان کنفرانس اخیر کشورهای ساحلی 
خزر( را از بستر دریای خزر به باکو در جمهوری 
آذربایجان منتقل کند که از آنجا به خط لوله نفت 
باکو- تفلیس- جیهان متصل خواهد شد و بدین 
ترتیب نفت قزاقستان را به ســواحل مدیترانه 

جایگاه بندر آکتائو در تحوالت دریای خزر 
و مناسبات ایران و قزاقستان

ولی کوزه  گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس( 
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خواهد رســاند. نقشــه زیر گویای این دو مسیر 
پیش بینی شده برای طرح ترانس خزر است. 

پــس از بحران اوکراین و الحاق شــبه جزیره 
کریمه به روســیه در مــارس 2014 میالدی 
که افزایش بی ســابقه تنش سیاسی، نظامی و 
اقتصادی جهان غرب با فدراســیون روسیه را به 
دنبال داشت، کوشش اتحادیه اروپا برای کاهش 
میزان وابســتگی اروپا به گاز وارداتی از روسیه و 
پایان بخشیدن به سلطه و انحصار گازی شرکت 
گاز پروم وارد مرحله جدیدی شد و در این راستا، 
منابع گازی آسیای مرکزی، خزر و قفقاز به عنوان 
»کریدور جنوبی انتقال انــرژی اروپا« و یکی از 
منابع مهم جایگزین )آلترناتیو( گاز روسیه مورد 
توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته اســت و به همین 
دلیل، طرح ترانس خزر )انتقال نفت قزاقستان 
و گاز ترکمنســتان به جمهــوری آذربایجان( 
با جدیت بیشتری از سوی ســه کشور یاد شده 
در حال پیگیری اســت که این امــر در رابطه با 
قزاقســتان، افزایش نقش بنــدر آکتائو در روند 
تحوالت اقتصــادی و انتقال انرژی دریای خزر را 

به دنبال خواهد داشت.
نقش مهم و تاثیرگــذار دیگر بنــدر آکتائو 
در رابطــه با طرح راه ابریشــم چین )ابتکار یک 
کمربند- یک راه( شایان توجه است. نورسلطان 
نظربایف کوشــش فراوانی را طی دو دهه اخیر 
برای تبدیل قزاقستان به کریدور ارتباطی شرق 
به غرب صورت داده اســت که در این بین، بندر 
آکتائو به عنوان »دروازه دریایی قزاقســتان« که 
امکان ارتباط دریایی بین چین با منطقه قفقاز و 
اروپا را برقرار می کند، از اهمیت بسیار باالیی برای 
قزاق ها و چینی هــا در حوزه ترانزیتی و تجاری 
برخوردار اســت. به همین دلیــل، دولت چین 
تاکید خاصی بر »کریدور اقتصادی چین-آسیای 
مرکزی-غرب آسیا« دارد که سین کیانگ را به 
قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان 
و ترکمنســتان بدون عبور از روسیه متصل می 
سازد. از طریق این مسیر، محور شمالی تکمیل 
می شود بطوریکه خطوط ریلی از ترمینال تجاری 

جدید در قورغاس در مرز چین و قزاقستان تا بندر آکتائو قزاقستان در دریای خزر احداث می گردد. از 
آکتائو، حمل و نقل از دریای خزر تا آذربایجان و گرجستان و اتصال به خط ریلی جدید باکو-تفلیس-

ارس میســر می گردد. از آکتائو به سمت جنوب، خط ریلی بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران افتتاح 
شده است.

اما بعد مهم دیگر نقش آفرینی بندر آکتائو مربوط ابعاد فرامنطقه ای مناسبات قزاقستان در ارتباط 
با جهان غرب در سطح افغانستان و منطقه آسیای مرکزی است. بندر آکتائو یکی از مسیرهای اصلی 
مســیر موسوم به »شبکه توزیع شــمالی« برای انتقال تجهیزات ناتو و نیروهای آمریکایی مستقر در 
افغانستان است. پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان، آمریکا دارای دو پایگاه نظامی 

مسیرهای نفتی و گازی طرح ترانس خزر از بندر ترکمن باشی ترکمنستان و بندر آکتائو 
قزاقستان به بندر باکو جمهوری آذربایجان

مسیر دریای خزر در شبکه توزیع شمالی از بندر پوتی گرجستان
تا بندر آکتائو قزاقستان و مزار شریف افغانستان

به نام خان آباد ازبکستان و ماناس قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی شد که نقش اصلی را در عملیات 
انتقال نیرو و تجهیزات و لجستیک نیروهای آمریکایی و عضو ناتو مستقر در افغانستان را ایفا می کرد. با 
توجه به بروز اختالف میان ازبکستان و قرقیزستان با آمریکا و نیز فشارهای پیدا و پنهان چین و روسیه، 
پایگاه خان آباد ازبکستان در ســال 2005 و پایگاه ماناس قرقیزستان در سال 2014 تعطیل شد و لذا 
آمریکا چند سالی است که در منطقه آســیای مرکزی و نیز قفقاز هیچ گونه پایگاه نظامی ندارد. لذا از 
طریق مسیر دریای خزر شبکه توزیع شــمالی و همکاری با قزاقستان و جمهوری آذربایجان اقدام به 
انتقال تجهیزات و کانتینرهای مورد نیاز در افغانستان کند. این مسیر از آلمان شروع می شود، با عبور 
از کشورهای اتریش، مجارستان و رومانی به بلغارستان می رسد و سپس با عبور از دریای سیاه به بندر 
»پوتی« )Poti( گرجستان وارد منطقه قفقاز  می شود. پس از عبور از مسیر جمهوری گرجستان به بندر 
باکو جمهوری آذربایجان در ساحل دریای خزر و از آنجا نیز با عبور تجهیزات و کانتیرها از عرض دریای 
خزر به بندر »آکتائو« قزاقستان به ازبکستان می رسد و در نهایت به شهر ترمز در داخل ازبکستان و از 
آنجا به مزار شریف افغانستان منتقل می شود. با توجه به غیرفعال بودن مسیر پاکستان )شبکه توزیع 
جنوبی( و انسداد مسیر روسی شبکه توزیع شمالی، بار اصلی انتقال تجهیزات و کانتینرهای ارتش آمریکا 

بندر آکتائو در قزاقستان به دلیل توسعه 
زیرساخت های تجاری و ترانزیتی به یکی 
از بنادر فعال و تاثیرگــذار در دریای خزر 
تبدیل شده است که الگوی رشد و توسعه 
آن که زمانی یکی از مناطق محروم و محل 
تبعید روشــنفکران و نارضیان شوروی 
محســوب می شــد، می تواند در زمینه 
توسعه بنادر ایران در سه استان گلستان، 

مازندران و گیالن مورد توجه قرار گیرد
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و ناتو عمالً به مسیر دریای خزر منتقل شده است. 
نقشه زیر گویای وضعیت جغرافیایی این مسیر 

است.
شبکه توزیع شمالی که در نخستین سال های 
دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2009 
میالدی شکل گرفت، پس از گذشت تقریبا یک 
دهه از مدت زمان آن، در جریان سفر نورسلطان 
نظربایف، رئیس جمهور قزاقســتان به آمریکا 
و دیــدار با دونالد ترامــپ در ژانویه 2018 )دی 
1396(، پروتکل الحاقی مربوط به موافقت نامه 
حمــل و نقل ریلــی و تجــاری از طریق خاک 
قزاقستان به امضای روســای جمهور دو کشور 
رســید که به موجب آن اجازه دسترسی ایاالت 
متحده آمریکا به دو بندر آکتائــو )به قزاقی آق 
تائو( و کوریک در شــرق دریای خزر برای انتقال 
تجهیــزات و کانتینرهای نیروهــای آمریکایی 
مستقر در افغانستان داده شد. این موافقتنامه در 
مارس 2018 به تصویب مجلس قزاقستان و در 
آوریل 2018 نیز به تایید سنای قزاقستان رسید 
و با امضا نورسلطان نظربایف، جنبه اجرایی پیدا 
کرد. چنانچه اشاره شــد، نظربایف، طی دو دهه 
گذشته تالش مستمری را برای معرفی قزاقستان 
به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و چهار راهی 
برای کریدورهای ارتباطی صورت داده اســت و 
لذا توافق اخیر قزاقســتان و آمریکا برای انتقال 
تجهیزات نظامی آمریکا به افغانســتان از طریق 
دریای خزر و بندر آکتائو نیز در این راســتا قابل 
ارزیابی است که طبق گفته معاون وزیر توسعه 
و سرمایه گذاری قزاقستان، بیش از 621 میلیون 
دالر درآمد ترانزیتی را نصیب قزاقستان خواهد 

ساخت.
در نهایت باید به نقش و جایگاه بندر آکتائو در 
مناسبات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ایران 
و قزاقستان اشاره نمود که از جنبه های مختلف 

اقتصادی و تجاری به ویژه با توجه به گسترش مناسبات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حائز اهمیت 
است. ایران در بندر آکتائو و قزاقستان نیز در شهر گرگان دارای کنسولگری است. در جریان جنگ های 
داخلی سال های ابتدایی تشکیل شوروی، بخشی از قزاق ها به مناطق شمالی ایران در استان گلستان 
فعلی مهجرت کرده اند و اکنون یش از 1500 خانوار قزاق با جمعیتی قریب به شش تا هشت هزار نفر در 
گرگان ساکن هستند و لذا »قزاق محله« یکی از محله های قدیمی و شناخته شده شهر گرگان به شمار 

می رود. 
به واسطه نکات یاد شده، شهر بندری آکتائو به عنوان مهم ترین بندر قزاقستان در دریای خزر از نقش 
بسیار مهمی در تجارت دریایی با بنادر سه استان ساحلی ایران )گلستان، مازندران و گیالن( در دریای 
خزر به ویژه بندر ترکمن، بندر امیرآباد و بندر انزلی برخوردار است و طی سال های اخیر توافقنامه های 
متعددی نیز در حوزه تجارت و بازرگانی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی و محیط زیست بین مقامات سه 

استان گلستان، مازندران و گیالن با بندر آکتائو قزاقستان منعقد شده است و قرارداد خواهرخواندگی نیز 
بین استان گلستان و منطقه منگیستائو و بندر انزلی با بندر آکتائو نیز به امضا رسیده است. 

عالوه بر مسیر دریایی، دو مسیر هوایی و ریلی نیز در بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت های انسانی 
و تجاری بندر آکتائو و بنادر ایران در دریای خزر از نقش بسیار مهمی برخوردار هستند که نیازمند توجه 
و سرمایه گذاری بیشتر از سوی هر دو کشور است. برقراری پرواز مستقیم بین بندر آکتائو قزاقستان و 
شهر گرگان از جمله مصوبات سفر دکتر روحانی به قزاقستان بود و در راستای اجرای این مصوبه کوشش 
های زیادی برای اجرایی شدن آن صورت گرفت تا در نهایت در شهریور 1395 نخستین پرواز آزمایشی 
گرگان آکتائو و بالعکس برقرار شد. اما متاسفانه به فاصله زمانی بسیار کوتاهی این خط پروازی لغو شد 
و تاکنون نیز این مسیر عملیاتی نشده است و ســفر فعاالن اقتصادی، بستگان و خانواده های قزاقی 
در گرگان و آکتائو از مسیر طوالنی و بســیار پرهزینه تهران – باکو )آذربایجان(- آکتائو و در یا تهران- 

شبکه راه آهن سراسری قزاقستان و اتصال
بنادر اکتائو و آتیرائو در شرق دریای خزر

خط راه آهن شرق خزر و اتصال شبکه ریلی ایران-ترکمنستان-قزاقستان

 اســتفاده حداکثری و متقابل از ظرفیت 
این شــهر مهم بندری قزاقستان نیازمند 
توســعه همه جانبه و متوازن مسیرهای 
دریایی، ریلی و هوایی اســت تا عالوه بر 
مناسبات دو جانبه ایران و قزاقستان بتوان 
در جهت افزایش نقش ترانزیتی کشورمان 
در طرح راه ابریشم چین، اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و کریدور شمالی- جنوب )اتصال 
شبکه ریلی ایران- آذربایجان- روسیه( نیز 
گام های موثرتری را برداشت که در شرایط 
کنونی افزایش قشارهای تحریمی دولت 
ایاالت متحده آمریکا از اهمیت مضاعفی نیز 

برای کشورمان برخوردار شده است.
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باکو- آلماتی - آکتائو صورت می گیرد. در صورتی که با برقراری برقراری پرواز مستقیم بین بندر آکتائو 
قزاقستان و شهر گرگان، این مسافت طوالنی حداکثر در یک ساعت و سی دقیقه طی خواهد شد که این 
امر روند ارتباطات انسانی و پیوندهای تجاری و اقتصادی استان گلستان و بندر آکتائو را بسیار تسهیل 
می کند. برای عملیاتی ساختن این مسیر هوایی و اقتصادی نمودن آن برای شرکت های هواپیمایی نیاز 
به هواپیماهای کوچک مسافری است تا با توجه به حجم و میزان مسافرت در فصول مختلف سال، انجام 

پروازها از صرفه و سود اقتصادی الزم برخوردار باشد.
در حوزه ریلی نیز چنانچه در نقشه زیر قابل مشاهده است، شبکه ریلی قزاقستان در سراسر این کشور 
پهناور با وسعتی به اندازه اروپای غربی گسترده شده است و بنادر اکتائو و آتیرائو در شرق دریای خزر نیز 

به این شبکه ریلی متصل هستند. 
از این رو، خط راه آهن شرق خزر و اتصال شبکه ریلی ایران - ترکمنستان – قزاقستان در بهمن 1393 
که با حضور روسای جمهور سه کشور صورت گرفت، ظرفیت بسیار مهمی در توسعه تجارت بین سه 
کشور به ویژه ایجاد ارتباط ریلی بین بنادر اکتائو و آتیرائو با بنادر شمالی ایران به شمار می رود. خط راه 
آهن شرق خزر به طول 920 کیلومتر و به عنوان کریدور ریلي شمال – جنوب از شهر اوزن در قزاقستان 
تا شــهر گرگان در استان گلستان ساخته شــده اســت که از این میزان حدود 85 کیلومتر در خاک 
جمهوري اسالمي ایران، 700 کیلومتر در خاک ترکمنستان و 140 کیلومتر نیز در خاک قزاقستان قرار 

دارد. نقشه زیر گویای مسیر خط راه آهن شرق خزر است.
نکته بســیار مهم در این مسیر ریلی، محدودیت و دشواری مسیر زمینی و انتقال کاال و محصوالت 
کشاورزی از طریق کامیون های باری است که با توجه به شرایط آب و هوایی ترکمنستان و قزاقستان 
)تابســتان های به شدت گرم و زمستان های بسیار سرد به ویژه در قزاقستان(، از اهمیت بسیار باالیی 
در افزایش حجم تجارت بین ســه کشور برخوردار است. هرچند باید توجه داشت که استفاده بهینه و 
حداکثری از ظرفیت این خطوط ریلی در چنین شــرایط آب و هوایی نیازمند تجهیز قطارها به واگن 
های یخچالی و مخصوص حمل محصوالت کشورزی به ویژه مرکبات استان های گلستان و مازندران به 
قزاقستان از جمله بندر آکتائو است که از بازار بسیار مناسب و گسترده ای هم برخوردار است. ضمن آن 
که این مسیر ریلی که خود بخشی از مسیر راه ابریشم چین نیز محسوب می شود، با اتصال به راه آهن 
در دست احداث قزوین- رشت- آستارا که به راه آهن جمهوری آذربایجان و روسیه متصل خواهد شد، 
کمربندی ریلی در حاشیه جنوبی خزر ایجاد خواهد کرد که به عنوان مکمل مسیرهای دریایی می تواند 

افزایش سطح و حجم تجارت منطقه ای را در پی داشته باشد.    
در مجموع، بندر آکتائو در قزاقستان به دلیل توسعه زیرساخت های تجاری و ترانزیتی به یکی از بنادر 
فعال و تاثیرگذار در دریای خزر تبدیل شده است که الگوی رشد و توسعه آن که زمانی یکی از مناطق 
محروم و محل تبعید روشنفکران و نارضیان شوروی محسوب می شد، می تواند در زمینه توسعه بنادر 

ایران در سه استان گلستان، مازندران و گیالن مورد توجه قرار گیرد.
 استفاده حداکثری و متقابل از ظرفیت این شهر مهم بندری قزاقستان نیازمند توسعه همه جانبه و 
متوازن مسیرهای دریایی، ریلی و هوایی است تا عالوه بر مناسبات دو جانبه ایران و قزاقستان بتوان در 
جهت افزایش نقش ترانزیتی کشورمان در طرح راه ابریشم چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور 
شمالی- جنوب )اتصال شــبکه ریلی ایران- آذربایجان- روسیه( نیز گام های موثرتری را برداشت که 
در شرایط کنونی افزایش قشارهای تحریمی دولت ایاالت متحده آمریکا از اهمیت مضاعفی نیز برای 

کشورمان برخوردار شده است.

داد: شعار دستگاه قضا در حال حاضر تولید 
و اقتصاد است و رویکردی متفاوت و مثبت 
نسبت به بخش تولید دارد و فضا را به سمتی 
می برد که باعث ایجاد امنیت اقتصادی و 
واحد  هیچ  اینکه  شود؛  سرمایه گذاری 
تولیدی نباید با حکم قضائی تعطیل شود 
یک اتفاق خوب در حوزه رفع موانع تولید 

است.

تالش جدی دولت برای تحقق شعار سال
خواندن  مهم  با  ادامه  در  صمت  وزیر 
برای  دستگاه ها  ظرفیت  تمام  از  استفاده 
تحقق شعار سال، تاکید کرد: تمام تالش 
ما در ستاد تسهیل در راستای رونق و رشد 
تولید است و اقدامات مناسبی که در این 
شد،  خواهد  انجام  دولت  پایانی  چندماه 
ریل گذاری برای آینده خواهد بود و می تواند 
در دولت بعد نیز ادامه و مورد پیگیری قرار 
گیرد. وی با استناد به فرمایشات مقام معظم 
رهبری، رشد و جهش تولید در برخی از 
یادآور شد و  را  تولیدی کشور  بخش های 
افزود: نتیجه حاصل شده با چیزی که مورد 
که  همانطور  ولی  داشت  فاصله  بود،  نظر 
مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 
اتفاقات خوبی در بخش تولید کشور افتاد؛ 
تولیدی زیادی  در حال حاضر، واحدهای 
مشغول  شیفت  چند  بصورت  که  هستند 
فعالیت هستند و نتیجه آن رشد تولید و 

رونق صادرات کشور است.
اینکه  بیان  با  پایان  در  رزم حسینی 
بزرگ  با  کردند  سعی  نظام  دشمنان 
محدودیت ها،  و  مشکالت  دادن  نشان 
در  به ویژه  کشور  اقتصادی  موفقیت های 
بخش تولید را به حاشیه برانند گفت: ما 
در وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید آمادگی دریافت هرگونه پیشنهاد را در 
راستای تحقق شعار سال و رونق تولید، از 
سوی بخش های دولتی و خصوصی داریم تا 
بتوانیم در این زمینه گام های مؤثر و بزرگی 

را برداریم.

مهم ترین موانع تولید 

مربوط به ...

ادامه از صفحه 3
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 )1( شاخص  طرح  هجدهم  دوره  گزارش 
مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش 
رقم  دارد،  اختصاص  اسفندماه 1399  به  که 
شاخص کل اقتصاد 54.73 واحد اعالم شده که 
یک واحد باالتر از بهمن ماه 1399 است. همچنین 
این مرکز در سی امین گزارش طرح شاخص 
مدیران خرید بخش صنعت، شامخ این بخش را 
57.29 واحد اعالم کرده که نسبت به ماه قبل 
1.04 واحد کاهش نشان می دهد؛ اما همچنان بر 

شرایط نسبتاً مساعد این بخش داللت دارد.
نکته قابل تأمل در گزارش شامخ اسفندماه، 
کاهش قابل مالحظه شاخص انتظارات تولید 
برای فروردین ماه 1400 است که با رسیدن به 
رقم 44.57 واحد زنگ خطر افت تولید در شرایط 
تعطیلی نوروزی و شیوع دوباره بیماری کووید 19 

در سراسر کشور را به صدا درآورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
بنگاه های  از  شده  انجام  نظرسنجی  طبق 
اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل 
اقتصاد ایران در اسفندماه، 54.73 به دست آمده  

است که نسبت به بهمن ماه )53.73( با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
طی 18 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت 

کرده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفندماه )58.39( نسبت به بهمن ماه )56.71( افزایش 
داشته است و طی 18 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در 

شامخ کل اقتصاد در باالترین رقم 18 ماه اخیر
شامخ اسفندماه  54.73 واحد
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بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت 
افزایش را داشته است. افزایش تقاضا در بسیاری 
از رشته فعالیت ها در ماه پایانی سال دلیل عمده 

آن بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)55.52( اندکی نسبت به بهمن ماه )53.43(، 
افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان 
خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. 
بخش صنعت در میان سایر بخش ها بیشترین 

مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری 
 )48.26( قبل  ماه  به  نسبت   )46.87( شده 
روند کاهشی داشته است و همانند ماه گذشته 
این کاهش مربوط به بخش  بیشترین سهم 

خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان صادرات کاالها یا خدمات کل 
اقتصاد در اسفندماه )47.80( هرچند همچنان 
کاهشی است اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش 
کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از 
ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است که عمدتاً به 

دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران صادرات در 
اسفندماه افزایش 193 میلیون دالری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.

شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات )60.30( نسبت به بهمن ماه )53.72( نیز افزایش قابل توجهی 
داشته است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و 

خدمات، ساختمان و به ویژه صنعت، افزایش قابل توجهی داشته است.
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شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
پیش بینی   )44.57( آینده  ماه  در  اقتصادی 
رکود باال در فروردین ماه را نشان می دهد. از 
یک سو طبق روال هرساله کاهش در فعالیت ها 
در فروردین به طورمعمول وجود دارد و از سوی 
دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیالت بسیاری از 
کسب وکارها به دلیل گسترش مجدد کووید 19 بر 

این رکود تأثیرگذار است.
به طورکلی همان طور که شاخص انتظارات در 
ارتباط با میزان فعالیت ها در ماه آینده )58.92( 
که توسط فعاالن اقتصادی پیش بینی می کرد در 
اسفندماه و پایان سال همانند بهمن، اکثر فعالیت ها 
با رونق روبرو بوده اند. ثبت رکورد بیشترین میزان 
افزایش سفارشات فعاالن اقتصادی در اسفندماه 
هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. 
این در حالی است که فعاالن اقتصادی در اکثر 
رشته فعالیت ها، وضعیت رکود را در فروردین ماه 

پیش بینی کرده اند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند 
57.29 نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است، هرچند شدت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن ماه است 
اما نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت های صنعتی است. در اسفندماه همه زیرشاخص های اصلی شامخ 

صنعت به غیراز موجودی مواد اولیه خریداری شده عدد باالی 50 را ثبت کرده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت در بخش صنعت )56.15( نسبت به ماه قبل )59.58( افزایش 
داشته و رونق اکثر فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. افزایش تقاضای در اسفندماه در افزایش تولید 

کسب وکارهای بخش های صنعتی اثرگذار بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )62.18( طی 10 ماه گذشته از اردیبهشت ماه باالترین 
مقدار خود را ثبت کرده است. این عدد با توجه میزان مشابه آن در ماه پایانی سال گذشته که تقاضا تحت 
تأثیر رکود ناشی از کووید 19 بسیار کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیت های بخش های 

شامخ کل اقتصاد در اسفندماه به باالترین 
رقم در 18 ماه اخیر رسیده و از تداوم رونق 
اقتصادی در این ماه حکایت دارد؛ اما شاخص 
انتظارات تولید برای فروردین 1400 وضعیت 

خوبی ندارد.
***
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صنعتی را در این ماه نشان می دهد که این تقاضا با توجه به افزایش میزان صادرات، هم 
ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.

شاخص موجودی مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه )49.42( 
اندکی نسبت به بهمن )50.93( کاهش یافت، این در حالی است که این شاخص در 
بهمن برای اولین بار طی 29 ماه گذشته عدد باالی 50 را تجربه کرده بود. شاخص قیمت 
مواد اولیه )79.98( نیز که طی ماه های گذشته کمی از شدت افزایش آن کاسته شده 

بود مجدداً با شدت بیشتری افزایش یافت.
شاخص میزان صادرات کاال )52.66( نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و طی 30 
ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر 
از 50 شده است و باالترین رکورد خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده است. در 
این میان به ترتیب صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی بیشترین مقدار شاخص صادرات 

کاال را داشته اند.
شاخص انتظارات تولید در فروردین  سال جاری )44.22( کاهش قابل توجهی نسبت 
به شاخص انتظارات در بهمن و اسفند دارد که البته نسبت به ماه مشابه در سال های قبل 
نرخ کاهش کمتری از سوی فعاالن اقتصادی اعالم شده است. بیشترین کاهش این 

شاخص در رشته فعالیت های سایر صنایع و صنایع فلزی پیش بینی شده است.
به طورکلی در اسفندماه وضعیت همه رشته فعالیت های صنعتی بهتر از ماه قبل 
بوده است و شاخص باالی 50 را ثبت کرده اند. اما برای ماه آتی کاهش در تولید به غیراز 
صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم کاهش در تولید فروردین ماه را به ویژه 
با گسترش مجدد همه گیری و آغاز ماه رمضان پیش بینی می کنند. همچنین بر اساس 
نظر اکثر فعاالن اقتصادی همراه با قیمت گذاری های جدید و همچنین افزایش سطح 
حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمت ها در اکثر فعالیت ها برای ماه های آتی قابل 

پیش بینی است.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی در اسفند 1399
-به دنبال شدت گرفتن کووید 19 و به دلیل بسته شدن مجدد برخی مرزهای 
کشورهای همسایه به ویژه عراق، صادرات به این کشور کاهش یافته است )ماشین سازی 

و لوازم خانگی(
-افزایش در قیمت گذاری ها در سال جدید و متعاقباً افزایش حقوق و دستمزد، 
افزایش بیشتر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. )صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات 

وابسته(
- به دلیل تعطیالت طوالنی مدت، ناشی از آغاز ماه رمضان و اوج گیری مجدد شیوع 
کرونا، تولیدکنندگان پیش بینی کاهش فعالیت ها و تولید در فروردین ماه را دارند. 
)صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع فراورده های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات 

وابسته، صنایع الستیک و پالستیک و...(
- قطعه سازان همچنان به علت عدم پرداخت تعهدات از سوی خودروسازان با مشکل 

کمبود نقدینگی مواجه هستند. )وسایل نقلیه و قطعات وابسته(

 )1(  شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر می شود، رونق، رکود یا ثبات کسب وکارهای مورد 
بررسی و چشم انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می دهد.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از 50 واحد باشد، نشان می دهد که 
اقتصاد درحال  توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف 

انقباض و رکود حکایت دارد.
این شاخص که براساس پایش پرسش نامه ای به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی از 

شرایط اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد.

آنالین رشد دو برابری، سامانه های نوبت دهی آنالین خدمات 
درمانی رشد سه برابری و سوپرمارکت های آنالین رشد 10 

برابری را رقم زدند.
این در حالی  است که سامانه های فروش بلیت سفر و رزرو 
هتل در بهترین حالت توانستند به ترافیک سال گذشته شان 

دست پیدا کنند و سال کرونا را در رکود سپری کردند.
طبق آمار، سامانه های حمل و نقل، خرید خودرو، خدمات 
بانکی و بازار سرمایه، فیلم و سریال آنالین، رسانه ها، خرید 
اینترنتی، دولت الکترونیک، نوبت دهی آنالین خدمات درمانی، 
سفارش غذا و خدمات سفر به ترتیب توانسته اند رتبه یک تا 10 

از نظر ترافیک را به دست بیاورند.
ترافیک سامانه های مربوط به تاکسی  و سفارش غذای 
آنالین که در زمستان 98 و آغاز کرونا با افت شدید به یک سوم 
رسیده بود، از فصل بهار با شیب مالیم رو به افزایش گذاشتند 
و سفارش غذا در فصل تابستان و تاکسی آنالین در فصل پاییز 
به ترافیک مشابه سال قبل رسیدند. با ادامه این روند، پیک 
ترافیکی سامانه های سفارش آنالین غذا در فصل پاییز و 

سامانه های تاکسی آنالین در فصل تابستان شکسته شد.

4 میلیارد درخواست در یک روز 
با افزایش خریدهای آنالین پس از کرونا، فروشگاه هایی که 
به فروش آنالین محصوالت می پرداختند با روند افزایشی، رشد 
دوبرابری نسبت به سال قبل را تجربه کردند و در بلک فرایدی 

)حراج جمعه( به پیک ترافیکی 4میلیارد درخواست رسیدند.
سال کرونا برای سامانه های نوبت دهی خدمات درمانی 
پررونق بود و آن ها را به ترافیک سه برابری نسبت به سال 

گذشته رساند.
در این گزارش، الگوی ترافیک آنالین کاربران ایران نیز مورد 
بررسی قرار گرفته است. جمع داده های کاربران مشتریان 
نشان می دهد بیشترین ترافیک آنالین کاربران در روزهای 
یکشنبه و در ساعات پیش از ظهر اتفاق می افتد و کمترین 

ترافیک آنالین مربوط به ساعت 4 صبح در تمام روزهاست.

41۸ دقیقه قطعی کامل اینترنت در سال گذشته
اما دشواری کسب وکارهای آنالین در سال 1399 تنها از 
کرونا و مشکالت اقتصادی متاثر نبود. اطالعات سامانه  رادار 
نشان می دهد در یک سال گذشته، کم تر از یک دهم  درصد 
)418 دقیقه( قطعی کامل اینترنت رخ داده است. اما با هشت 
هزار و 871 دقیقه اختالل، زیرساخت اینترنت کشور 5درصد 

از کل سال با اختالل مواجه بوده است.  /ایرنا

رشد 10 برابری کسب وکارهای ...

ادامه از صفحه 9
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امروزه، دسترسی سریع به مراقبت های پزشکی و امکانات درمانی 
ویژه که در برخی کشورها وجود ندارند و یا با هزینه های بسیار گزافی 
به افراد عرضه می شوند و همینطور افزایش جمعیت سالمندان، حوزۀ 
تازه ای از گردشگری به نام گردشگری سالمت را به وجود آورده است. 
این گردشگری به دو بخش یعنی گردشگری تندرستی و گردشگری 
درمانی تقسیم می شود )شکل 1( که به طور کلی دو تأثیر عمدتاً 

اجتماعی و اقتصادی را برای کشورها به همراه دارد.

مؤسسۀ جهانی سالمت، گردشگری سالمت را به عنوان سفرهای 
"انجام شده توسط گردشگرانی که در طول سفر یا در نتیجۀ سفر به 
دنبال بهبود یا حفظ رفاه خود هستند" تعریف می کند. همینطور 
سازمان گردشگری جهانی گردشگری سالمت را استفاده از خدماتی 
که به بهبود یا افزایش سالمتی و روحیۀ افراد در مکانی خارج از محل 
سکونتشان منجر می شود، می نامد. آمارها همگی به خاطر افزایش 
تعداد گردشگرانی که به دنبال تجارب سالمتی هستند، حاکی از 
محبوبیت این صنعت پُررونق می باشند. در این میان اکثر گردشگران 

این حوزه، گروه های متوسِط میانسال و ُمرفه را نشان می دهند.
 طبق نظر کنگرۀ جهان گردشگری، آمارها نشان می دهند که 14 
درصد از کل درآمد گردشگری جهان به گردشگری سالمت اختصاص 
می یابد. این آمارها به نقل از گلوبال دیتا  اعالم می دارند که تا 
سال 2022 تعداد گردشگران سالمت در آسیا به 128/3 میلیون نفر 
خواهد رسید. این آمار مجموعاً در آسیا و اقیانوسیه 850 میلیون 
نفر  با نرخ رشد ترکیبی 5 درصدی سالیانه را نشان می دهد. در بین 
سالهای 2017 و 2019، این سفرها 33 درصد افزایش داشته و به 
109/4 میلیون نفر رسیده اند که در این میان تایلند بیشترین مقصد 

گردشگری سالمت مسافران بوده است.
 این منبع همینطور پیش بینی کرده است که تا سال 2022 تعداد 
گردشگران سالمت در تایلند به 27/7 میلیون نفر برسند که هزینه ها 
نیز با با نرخ رشد ترکیبی 9 درصد، 2/5 میلیارد دالر افزایش خواهند 
یافت. شاید هزینه های باالی گردشگری سالمت و علی الخصوص 
هزینه های درمانی، خود یکی از عواملی باشند که مانع رشد بازار 
گردشگری سالمت در آسیا شوند، ولی آسیا با ارتقای مقاصد خود می 
تواند با تمرکز بر روی ویتنام و فیلیپین و با پراکنده سازی گردشگران و 
تعداد بازدیدکنندگان به این کشورها از فرصتهای گردشگری سالمت 

بهرۀ کافی را ببرد. 
به طور کلی بازارهای گردشگری سالمت با عواملی از قبیل پیری 

وضعیت گردشگری سالمت
 در جهان، ایران و مشهد

تأثیر کرونا بر آن و آیندۀ بعد از کرونا

جمعیت، افزایش بیماری های مزمن، تالش برای پیشگیری از بیماری، 
سالمتی،  و  معدنی  آب  مراکز  بهتر،  سالمتی  برای  تقاضا  افزایش 
درمانهای مکمل و جایگزین، استفاده از چشمه های آب گرم و جهانی 
بهداشت  منابع  گزارش  یابند. طبق  توسعه می  ارتباطات  و  سازی 
جهانی و مراکز منابع بهداشتی بین المللی  از نظر شاخص گردشگری 
سالمت و در بخش درمانی، کانادا در رتبۀ اول و ایران در رتبۀ 46 قرار 
دارد. ایران به دلیل برخورداری از استانداردهای باال در تحقیقات و 
خدمات پزشکی و هزینه های پایین درمان نسبت به رقبای منطقه 
ای خود از جمله ترکیه، امارات، عربستان سعودی، بحرین و همچنین 
کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشوری مقرون به صرفه به شمار می 
رود که بیشترین گردشگران سالمت آن کشورهای عراق، جمهوری 
آذربایجان، کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، لبنان، سوریه و همچنین 

مهاجران ایرانی ساکن کانادا و آلمان هستند.
که  کشورهایی  دیتابریج  سایت  آماری  گزارش  طبق  همچنین   
بیشترین بازار گردشگری سالمت را به خود اختصاص می دهند عبارت 
انگلستان، هلند،  ایاالت متحده، کانادا، مکزیک، آلمان، فرانسه،  از 
سوئیس، بلژیک، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین، ژاپن، هند، کرۀ 
جنوبی، سنگاپور، مالزی، استرالیا، تایلند، اندونزی، فیلیپین، عربستان 
سعودی، امارات متحدۀ عربی، آفریقای جنوبی، مصر، اسرائیل، برزیل، 

مهندس زهرا پزشکی



23اردیبهشت 1400 / شماره   577

این  هستند.  جنوبی  آمریکای  و  آرژانتین 
منبع به طور کلی اظهار می دارد که آمریکای 
شمالی به دلیل افزایش میزان سرمایه گذاری 
در  پیشرفته  های  فناوری  توسعۀ  برای  ها 
بخش مراقبت های درمانی و پزشکی عمومی، 
کامل  تسلط  سالمت  گردشگری  بازار  بر 
دارد و از طرف دیگر آسیا و اقیانوسیه نیز به 
خاطر گذراندن تعطیالت، مدیتیشن، یوگا، 
معنوی  های  آسایشگاه  گرم،  آبهای  وجود 
... مقصد گردشگری تندرستی و درمانی  و 
خیلی از گردشگران سالمت به شمار می آیند 
و این دو قاره از پتانسیل باالیی برای بهره 
گیری از این حوزۀ گردشگری برخوردارند. 
به عنوان مثال، تایلند با هدایت برنامۀ راه 
بردی وزارت بهداشت که از سال 2016 شروع 
شده و تا سال 2025 ادامه دارد، تالش نموده 
است تا به عنوان قطب سالمت و ارائه دهندۀ 
خدمات درمانی، موقعیت خود را به عنوان 
یک رهبر منطقه ای در گردشگری درمانی 
تقویت نماید. همینطور دولت هند در سال 
2017 با هدف جذب تعداد بیشتر بیماران 
خارجی به این کشور، شروع به ارائۀ ویزای 
درمانی کرد. دیگر کشورها از قبیل ترکیه نیز 
فعاالنه در این عرصه پیش رفتند. این کشور 
در سال 2015، 50% تخفیف در پروازها برای 
کسانی که جهت معالجۀ درمانی به کشورش 
می آمدند، اعالم کرد. دولت امارات متحدۀ 
عربی هم سیاست های ویزای خود را به خاطر 
تسهیل گردشگری درمانی تغییر داد و شروع 
به ارائه بسته ای کرد که تمام جنبه های سفر 
از هزینه های درمانی گرفته تا فعالیت های 
اوقات فراغت بیماران و خانواده های آنها را 

شکل می داد.
 به دنبال این تحول در امارات، این کشور 
توانست در سال 2014، حدود 2.2 میلیارد 
دالر و در سال 2018، حدود 3/3 میلیارد دالر 
نماید.  از گردشگری درمانی حاصل  درآمد 
درآمد  کسب  افزایش  نیز   2019 سال  در 
این کشور از این گردشگری چشمگیر و 4 
درصد بوده است. قبل از همه گیری ویروس 
کرونا، شورای گردشگری سالمت ُدبی اعالم 
نموده بود که این کشور می خواهد تا سال 
2021 ساالنه از 500000 گردشگر درمانی 
استقبال نماید. روزنامۀ بیزینس-فایننشیال 
تایمز می نویسد که قبل از شیوع ویروس 
رشد  با  صنعتی  درمانی،  گردشگری  کرونا، 
قابل¬توجه در بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
به شمار می رفت. ولی این بیماری همه گیر 

به خاطر ممنوعیت سفرهای بین المللی و ملی، شکست بزرگی برای این بخش به وجود آورد. به 
عنوان مثال، بیمارستان بین المللی بامرانگراد در بانکوک که یکی از اصلی ترین ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی در زمینۀ گردشگری درمانی تایلند به شمار می رود، از کاهش درآمد 
94 درصدی ساالنۀ این گردشگری در سه ماهۀ دوم سال 2020 خبر داده است. ایران نیز یکی 
از کشورهایی است که پس از شیوع این ویروس و همه گیری دچار آسیب زیادی در این حوزه 
گردید. پس از شروع گردشگری سالمت در ایران، استارت آپها و آژانسهای مسافرتی زیادی 
در زمینه های مشاوره دهی جامع به گردشگران و بیماران، رزرو مکانها و ارائۀ بلیط، دریافت 
ویزای درمانی، تخمین هزینه های درمانی و مدت اقامت، معرفی و انتخاب پزشکان متخصص 
و با تجربه، ارائۀ اطالعات در زمینۀ قوانین و مقررات کشور و غیره ایجاد گردیدند که همۀ آنها 
در سایۀ تاریک این ویروس، مجبور شدند تا هزینه های بازاریابی و خدمات به مشتریان خود را 
کاهش داده و از دوِر رقابت خارج شوند. مراکز درمانی و شرکت های درمانی که قدمت بیشتری 
نسبت به استارت آپ ها و آژانس های مسافرتی داشتند، به خاطر سِر پا نگهداشتن خود 
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از این بحران به کاهش مخارج خود بسنده 
نموده و رویدادها و گردهماییهای خود در این 
حیطه را لغو نمودند. با این حال شرکتهای 
بزرگ گردشگری سالمت تنها کسانی بودند 
که بازیگران کلیدی این عرصه به شمار می 
آمدند. آنها پس از همه گیری ویروس کرونا 
هوشمندانه تر عمل کردند و علی رغم کمتر 
شدن تعداد مشتریان، زمان و انرژی خود را 
صرف بهبود و سازماندهی سیستمهای کسب 
گردش  ارزش  زنجیرۀ  عبارتی  به  یا  کار  و 
بازار  کردن  رصد  با  آنها  نمودند.  سالمت 
گردشگران بین المللی سالمت، راه بردهای 
تازه ای را در کسب و کارشان اتخاذ نموده و 
علی رغم کسب درآمد از گردشگران سالمت 
خارجی به پذیرش ایرانیان نیز پرداختند. اگر 
چه صاحبنظران بخش گردشگری سالمت، 
همه گیری ویروس کرونا را به نوعی شکست 
برای این حوزه به شمار می آورند، اما آمارها 

همه حاکی از پیشرفت این صنعت هستند.
 سایت دیتابریج  اعالم می کند که بازار 
 2020 سالهای  بین  سالمت  گردشگری 
تا 2027 رشد می نماید. آمارها نشان می 
به  تا سال 2027  بازار  این  دهند که رشد 
گردید.  خواهد  دالر  میلیون   269227/46
یعنی این بازار با نرخ رشد ترکیبی 15/45 
درصدی سالیانه پیش خواهد رفت. در بخش 
ریسرچ-مارکت   تندرستی،  گردشگری 
گزارش می دهد که بازار جهانی گردشگری 
 1/2 به   2027 سال  تا  جهان  تندرستی 
تریلیون دالر می رسد و در بین سالهای 2020 
تا 2027 با نرخ رشد ترکیبی 6/6 درصد رشد 
خواهد داشت. آمارها در سال 2018 نشان می 
دهند که بیشتر این گردشگری به مراقبتهای 
شخصی، زیبایی و ضد پیری )1083 میلیارد 
وزن  کاهش  و  رژیم  سالم،  تغذیۀ  دالر(، 
یوگا  و  اندام  تناسب  دالر(،  میلیارد   702(
)595 میلیارد دالر(، داروهای پیشگیرانه و 
میلیارد   575( بهداشت عمومی  و  شخصی 
میلیارد   360( مکمل  و  سنتی  دالر(، طب 
دالر(، امالک و مستغالت به سبک زندگی 
سالم )134 میلیارد دالر(، آب معدنی )119 
میلیارد دالر(، چشمه های آب گرم و معدنی 
)56 میلیارد دالر( و سالمتی محل کار )48 

میلیارد دالر( اختصاص یافته است.
 اگرچه این آمارها مربوط به قبل از شیوع 
ویروس هستند، ولی این گردشگری همچنان 
در جهان رو به افزایش است. در این میان 
صاحبنظران اظهار می دارند که بیشتر رشد 

بازار این گردشگری به خاطر پیشرفتها و فناوریهای رو به رشد در زمینۀ مراقبتهای بهداشتی و 
عوامل تأثیرگذار بر بازار از قبیل در دسترس بودن برندهای جهانی و داخلی، تعرفه های داخلی و 
مسیرهای تجاری بوده و خواهد بود. یکی از پیشگامان تحقق این امر، امارات متحدۀ عربی است. 
این کشور پس از شیوع کرونا با انجام آزمایشات گسترده از شهروندان و بازدیدکنندگان ورودی، 
سبب بهبود اعتماد به نفس شهروندان خود و افزایش تعداد بازدیدکنندگان ورودی گردیده 
است. همچنین این کشور به دلیل ارائۀ برنامۀ واکسیناسیون کرونا، حاال یکی از کشوران پیشرو 
در گردشگری درمانی آسیا به حساب می آید. در همین اثنا تایلند نیز در برنامۀ گردشگری 
خود بازدیدکنندگان ورودی را ملزم به آزمایش ویروس کرونا نموده است که در صورت مثبت 
بودن در یک موسسۀ درمانی قرنطینه می شوند. به موازات افزایش جهانی این بیماری، یک 
شرکتهایی از جمله تِموس در آلمان، جهت ارائه دادن خدمات معتبر بهداشتی در سال 2020 
راه اندازی گردید که به تأیید استانداردهای بیمارستانی و کلینیکها در این خصوص می پردازد. 
در کنار چنین اقداماتی، درمان از راه دور نیز شاهد موفقیت چشمگیری بوده است. اکنون خیلی 
از بیمارستانها، خدمات خود را قبل از سفر و پس از سفر به صورت برخط و با مشاوره ارائه می 
دهند. از مزایای اجرای خدمات از راه دور افزایش قابلیت تحرک بیماران است که موانع موقعیت 
جغرافیایی را به راحتی از میان برداشته و این امکان را برای بیماران در مناطق دورافتاده فراهم 
نموده است تا از طریق لمس تلفن هوشمند خود به بهترین خدمات بهداشتی دسترسی پیدا 

کنند 
 از نوآوری های به وجود آمده در زمینۀ مراقبت های بهداشتی از راه دور  می توان به 
محصوالت دیجیتالی از جمله حسگرهای دیجیتال و بیوتلمتری برای تنظیم سطح گلوکز خون، 
الکتروکاردیوگرام، بررسی نبض و فشار خون و میزان اشباع اکسیژن خون اشاره کرد که کلیۀ 
این داده ها به صورت دیجیتالی جمع آوری شده و سپس به برنامۀ نصب شده در تلفن همراه 
هوشمند کاربر به نام گردشگر سالمت ارسال می شوند. این اطالعات پس از ارسال به متخصصان 
مراقبتهای بهداشتی منتقل شده و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بهتر بهداشت توسط این 
متخصصان به صورت دیجیتالی و از راه دور به این کاربران توصیه می شود. از کشورهای پیشگام 
در این امر در سطح آسیا می توان به سنگاپور، دانشگاه ملی سنگاپور، اشاره کرد که از سال 2016 
برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اینترنت اشیا را برای بیماران و گردشگران سکتۀ مغزی آغاز نموده 

است.
آمارها همچنین نشان می دهند که بازار گردشگری تندرستی چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان تا سال 2027، 220 میلیارد دالر پیش بینی می شود که با نرخ رشد ترکیبی 
10/5 درصد از سال 2020 تا 2027 پیش خواهد رفت. همینطور بازارهای تندرستی جهانی 
پیشروی دیگر ژاپن و کانادا هستند که پیش بینی شده است این بازارها بین سالهای 2020 تا 
2027، به ترتیب 3/6 و 6 درصد رشد نمایند. این نرخ رشد برای آلمان 4/2 درصد پیش بینی 
می گردد. ایران نیز همسو با سایر کشورها از دیرباز مقصد گردشگری سالمت و به خصوص 
گردشگری درمانی مسافران از جمله در حوزه های درمان ناباروری، درمان انواع سرطان، انجام 
انواع جراحیهای زیبایی، مشاوره و تحقیقات قبل از IVF، ارتوپدی، درمانهای دندان پزشکی، 
جراحیهای مغز و اعصاب، قلب، درمان چاقی و چشم پزشکی بوده است. لذا برنامه ریزان این 
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حوزه همواره در صدد بوده اند با سرمایه گذاری و بکارگیری تجهیزات درمانی مناسب در 
بیمارستان ها، ساماندهی شرکت های تسهیلگر و ایجاد بسترهای الزم از جمله ایجاد مقررات 
حمایتی، پوشش بیمه ای، ایجاد بسترهای اطالعاتی مطمئن و از میان برداشتن موانع فرهنگی 

و زبانی برای اقامت گردشگران سالمت، این صنعت رونق ببخشند.
 این صنعت در دروان کرونا متحمل آسیب زیادی گردید. یکی از فعاالن این عرصه، عیسی 
عزیزنژاد  معتقد است که شرط اصلی رونق دوبارۀ این صنعت، جلوگیری از فعالیت دالالن و 
فرصت طلبان و عزم همگانی و همراهی تمام دستگاه های مرتبط است. در واقع اصلی ترین 
مشکل، فقدان یکپارچگی در سیستم مدیریت گردشگری سالمت کشور است که ما را با سؤاالت 

زیادی از این قبیل مواجه ساخته است :
1- در آینده میزان آمادگی ایران برای ورود به گردشگر چقدر است؟

2- تا چه اندازه ورود این افراد در نتیجۀ تالشهای بازاریابی خواهد بود؟
3- چه تعداد از متقاضیان ورود به ایران برای درمان در صِف ویزا می مانند؟

4- چه تعدادی از این متقاضیان هرگز موفق نمی شوند برای درمان خودشان به ایران 
برسانند؟ 

5- آیا از حداکثر استعداد و توان کشور برای جلب و جذب این افراد استفاده می کنیم و 
خواهیم کرد؟ 

گذشته از تمام این مشکالت، نظام سالمت ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و راه بردی 
آن در منطقۀ خاورمیانه و آسیا، اعتبار زیادی در بین کشورهای همسایه چه کشورهای عربی 
و چه سایر کشورها دارد. در حال حاضر چند شرکت معتبر از جمله ایران سرجری در زمینۀ 
گردشگری سالمت در ایران مشغول فعالیتند که به خاطر داشتن اعتبار جهانی و برخورداری از 
گواهینامه های بین المللی اعم از جی سی آی، آی اِم تی جی، آ سی آی، تِموس و غیره، بهترین 

مزایا را به گردشگران ارائه می دهند. 
استان خراسان رضوی به طور رسمی فعالیت های اجرایی خود در حوزۀ گردشگری سالمت 
را از سال 2008 آغاز کرد که از سال 2015 با همکاری و همفکری سایر دستگاهها و با محوریت 
کارگروه گردشگری استان، بستۀ گردشگری سالمت مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. در این میان 
مشهد دومین شهر بزرگ ایران است که زمانی یک شهر مهم ترانزیتی در امتداد جادۀ ابریشم 
شناخته می شد. این کالنشهر به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها و به عنوان یکی از بزرگترین 
اماکن مذهبی در ایران به خاطر بارگاه ملکوتی ثامن الحجج شناخته می شود. همینطور این 
کالنشهر به دلیل داشتن جاذبه های فرهنگی، تاریخی، ثبات سیاسی و امنیتی و تعداد زیادی 
بیمارستان دولتی و خصوصی فوق تخصصی مثل بیمارستان رضوی مشهد که مجهز به امکانات 
تشخیص و پزشکی از جمله تختهای VIP هستند، همچنین توسعۀ کیفی خدمات بیمارستانی، 
وجود مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و برخوردار از پزشکان باتجربه، 
پرسنل درمانی خوب و خدمات باکیفیت به همراه وبسایتهای چندزبانه، از جمله وبسایت 
راهنمای گردشگری سالمت شهر مشهد که زیر نظر این دانشگاه برای معرفی کامل بیمارستان 

ها و پزشکان توانمند به همراه ایمیل هایشان 
اداره می شود و نیز ارزان بودن نسبی خدمات 
سالمت به عنوان یک مرکز پزشکی و مقصدی 
مناسب و محبوب برای گردشگران سالمت به 
شمار می آید و در حال حاضر 12 بیمارستان 
این کالنشهر در حال ارائۀ خدمات بین المللی 

به گردشگران سالمت هستند.
مشهد،  سالمت  گردشگران  بیشتر   
مسافران از کشورهای افغانستان، پاکستان، 
الجزایر، آنگوال و  ترکمنستان، تاجیکستان، 
کشورهای حوزۀ خلیج فارس از جمله عراق، 
کویت، عمان، بحرین، عربستان و قطر می 
باشند. بر طبق آمار رسمی در سال 2019 
تعداد گردشگران سالمت در بخش درمانی 
مشهد به 22400 نفر رسید که این رقم تا 
ویروس  شیوع  خاطر  به  اسفندماه  اوایل 
کرونا به 4330 نفر کاهش یافت. از این رو 
کارشناسان این حوزه عوامل زیر را در دوران 
پساکرونا برای ورود گردشگر بیشتر به این 

کالنشهر ضروری می دانند:
و  پیشرفته  های  فناوری  از  استفاده   .1

ُمدرن در نظام خدمات سالمت
المللی  بین  های  گواهینامه  دریافت   .2

اعتبار سنجی مراکز درمانی
3. تالش برای صدور ویزای درمانی مستقل

4. توجه ویژه به روند گردشگری و خدمات 
بانکی برای گردشگران خارجی

5. متمرکز شدن روی برنامه های بازاریابی 
و تبلیغات همراه با تدوین راه بردهای درست

گردشگران  جذب  کردن  مند  نظام   .6
سالمت و

7. ایجاد هتل های بین المللی زنجیره ای

از هر  باید اشاره کرد که بیش  پایان  در 
چیز اشتراک تجربه ها و افزایش دانش در 
زمینۀ گردشگری سالمت، فعاالن این حوزه 
را در این شرایط و در آینده در گوی رقابت 
نگهمی دارد و خواهد داشت. رقابتی که تمام 
کشورهای بازیگر در این حوزه برای آن تالش 
می کنند. لذا امید است که کشورمان ایران 
با گرفتن تصمیمات درست این  هم بتواند 
دوره را پشت سر گذاشته و قویتر از پیش به 

رقابت بین المللی خود ادامه دهد. 
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 گزارش جدیــد صنــدوق بین المللی پول 
نشــان می دهد که متوســط ذخایر ارزی قابل 
دســترس ایران به چهار میلیارد دالر در ســال 
گذشته میالدی ســقوط کرده است. این نهاد 
در بررســی های خود به مقایســه حجم ذخایر 
ارزی ایران در فاصله ســال های 2018 و 2020 
پرداخته و اعالم کرده کــه حجم این ذخایر در 
سال 2018 حدود 122/5 میلیارد دالر بوده که 
این میزان در سال گذشته میالدی به 4 میلیارد 
دالر رسیده است. با در نظر گرفتن حجم ذخایر 
ارزی بلوکه شده ایران که معادل 36 میلیارد دالر 
برآورد می شود، کل حجم ذخایر ارزی ایران به 
40 میلیارد دالر می رســد؛ با این حال تنها 10 
درصد از این ذخایر برای کشــور قابل دسترس 
هســتند. علت کاهش ذخایــر ارزی افزایش 
فشارهای خارجی و بسته شدن راه ارتباطی ایران 
با اقتصاد جهانی است که منفی شدن تراز جاری 
نفتی و غیرنفتی را در پی داشــته است. انتظار 
می رود با کاهش اثــر تحریم ها صادرات نفت از 
مسیرهای رسمی جان تازه تری بگیرد و با مثبت 
شــدن تراز جاری نفتی بخشــی از چالش های 

ارزی کشور را مرتفع سازد.
صندوق بین المللی پــول در گزارش تازه ای 
که منتشــر کرده از وضعیت ذخایر ارزی ایران 
در سال 2020 رمزگشایی کرده است. این نهاد 
بین المللی وضعیت 13 شــاخص کالن اقتصاد 
ایران را مورد بررســی قــرار داده و در این میان 
اشاره مستقیمی به سقوط بیش از 80 میلیارد 
دالری ذخایر ارزی ایران تنها در فاصله دو سال 
داشته است. در بررســی های این نهاد، ذخایر 
ارزی ایران در پایان ســال 2018 حدود 122/5 
میلیارد دالر بوده اســت. اولین کاهش در حجم 
ذخایر ارزی ایران در سال 2019 اتفاق افتاده، به 

طوری که حجم کل این ذخایر به 12/4 درصد رسیده است. به این ترتیب در فاصله سال های 2018 
و 2019 ایران حدود 110 میلیارد دالر از ذخایر ارزی اش را از دســت داده است. ایران در ادامه راه نیز 
با فراز و نشیب های بسیاری هم در زمینه فروش نفت و هم در حوزه صادرات غیرنفتی مواجه شد و از 
همین رو رقم ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2020 به 4 میلیارد دالر سقوط کرد. به این ترتیب ایران 

در مدت زمان یاد شده 118/5 میلیارد دالر از ذخایر ارزی اش کم شده است.

نزول درآمدهای ارزی
به نظر می رســد بخش قابل توجهی از این کاهش نتیجه بلوکه شدن ذخایر ارزی ایران بوده است. 
در دوره ای که آمریکا برخی از کشــورهای خریدار نفت ایران را معــاف از تحریم اعالم و اجازه خرید 
نفت از ایران را به آنها داده بود، صادرات نفت به این کشــورها کماکان برقرار بود، با این حال به دلیل 
لغو معافیت های تحریمی و همچنین تحریم شدن بانک مرکزی در ادامه، بازگشت دالرهای حاصل 
از فروش نفت به ایران غیرممکن شــد. بر این اساس بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ایران که 
در نتیجه صادرات نفت به پنج کشور هند، چین، ژاپن، عراق و کره جنوبی به دست آمده در بانک های 
مرکزی این کشورها محبوس شده است. حجم ذخایر ارزی مسدود شده ایران در مجموع 36 میلیارد 
دالر برآورد شده اســت. به این ترتیب اگر این رقم را به رقم چهار میلیارد دالری برآورد شده در سال 
2020 بیفزاییم، مجموع کل ذخایر ارزی ایران در سال گذشته میالدی به 40 میلیارد دالر می رسد، با 
این حال به دلیل مسدود بودن بخش قابل توجهی از آن، تنها 10 درصد از این ذخایر ارزی برای دولت 
قابل دسترس است. به این ترتیب کشور با چالش کمبود ذخایر ارزی دست به گریبان است و تامین 
نیازهای ارزی عمال از مسیرهای منتهی به بانک مرکزی تامین می شود. با این حال صندوق بین المللی 
پول به توقف روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال جاری میالدی خوش بین است به طوری که برآورد 
کرده تا پایان ســال 2021 حجم ذخایر ارزی ایران به 12/2 میلیارد دالر و در ســال 2022 نیز به 21 
میلیارد دالر برسد. با این حال ذخایر ارزی کشــور کماکان فاصله زیادی با حجم ذخایر سال 2018 

خواهد داشت.

نابسامانی در بازار ارز
با کاهش حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی ایران که در گزارش های بین المللی مشهود است، رویکرد 
سیاستگذار در کنترل وضعیت بازار ارز دگرگون شده است. پیش تر بررسی هایی در خصوص میزان 
دخالت روسای بانک مرکزی صورت گرفت که نشــان می داد در فاصله 15 سال )82 تا 97( گذشته 
حدود 282 میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی روانه بازار ارز شــده و برای کنترل قیمت در این 
بازار مورد استفاده قرار گرفته اســت. اگر این حجم 282 میلیارد دالری را بر تعداد کل این 15 سال 
تقسیم کنیم، مشخص می شود که ساالنه حدود 18/5 میلیارد دالر صرف کنترل بازار ارز شده است. با 
این حال گزارش هایی که منتشر شده نشان می دهند رییس کل فعلی بانک مرکزی از حرکت بر مسیر 
رفته سایر روسای بانک مرکزی خودداری کرده و این مقام پول در فاصله دو سال مدیریت خود بر بازار 

شاخص های کالن اقتصاد ایران زیر ذره بین صندوق بین المللی پول

کاهش 118/5میلیارد دالری ذخایر ارزی ایران
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پول بیش از یک میلیــارد دالر از بازار ارز جذب 
کرده اســت. به این ترتیب سیاستگذاری بانک 
مرکزی پایانی بوده بر رویکرد تزریق ارز با هدف 
کنترل دستوری نرخ ارز. با تمام اینها بازار ارز چه 
در طول فعالیت روسای قبلی بانک مرکزی و چه 
در دوره کنونی توالی رشــد خود را حفظ کرده و 
حتی در سال گذشته رکوردهای قبلی خود را نیز 

جابه جا کرده است.
بدیهی است آنچه در سال گذشته بر بازار ارز 
گذشته نتیجه کمبود شــدید ذخایر ارزی بوده 
است. این کاهش را هم می توان در منفی شدن 
تراز جاری منفی جست وجو کرد و هم تراز جاری 
غیرنفتــی. در خصوص حجــم و میزان فروش 
نفت آمار دقیقی در دست نیســت. با این حال 
طبق گفته های مقامــات دولتی میزان فروش 
نفت در مواردی حتی به زیر 300 هزار بشــکه 
در روز نیز رسیده اســت. هرچند در نیمه دوم 
سال گذشــته دولت وضعیت بهتری در زمینه 
فروش نفت داشت و با وجود تحریم ها به فروش 
نفت از مبادی غیررسمی ادامه می داد با این حال 
دسترســی به درآمد حاصل از نفت صادر شده 
کماکان دشوار است. به این ترتیب هنوز مساله 
بازگشــت ارز به کشور حل نشده باقی مانده و تا 
زمانی که ارزی وارد کشــور نشود نمی توان ادعا 
کرد که حجم ذخایر ارزی کشور تکانی خورده و 
بیشتر شده است. با این حال گمانه زنی می شود 
که ایران و آمریکا در صورتی که به توافقی جامع 
دست یابند و برجام احیا شود تغییر شگرفی در 
وضعیت اقتصادی ایران صورت می گیرد. در این 
شرایط صادرات نفت عمال از مسیرهای رسمی 
انجام می گیــرد و دولت می تواند دسترســی 
راحت تری به درآمدهای حاصل از آن داشــته 

باشد.

وضعیت تراز جاری
در عین حال تــراز منفی جاری غیرنفتی نیز 
تاثیر زیادی بر خالی شــدن ذخایر ارزی کشور 
داشته است. وضعیت تجارت 11 ماهه ایران در 
سال گذشته نشان می دهد که همه مولفه های 
تجارت در این مدت تضعیف شده اند، به طوری 

که واردات افت 14/9 درصدی و صادرات بدون نفت خام افت 18/8 درصدی داشــته اســت. به این 
ترتیب کل تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سال 99 معادل 16/8 درصد کاهش داشته و تراز تجاری 
نیز به میزان 1/2 میلیارد دالر افت داشته اســت. در مجموع تراز تجاری ایران در مدت یاد شده سال 
گذشته به میزان 3/12 میلیارد دالر منفی بوده است. به این ترتیب سهم صادرات غیرنفتی نیز در تمام 
طول سال گذشــته و با وجود کاهش توان دولت در فروش نفت بسیار اندک بوده و سیاستگذار قادر 
نبوده در غیاب درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی را به اهرمی برای درآمدزایی کشور و جبران سقوط 
درآمدهای حاصل از فروش نفت تبدیل کند. با این حال صندوق بین المللی پول صادرات ایران در سال 
2020 را 67/8 میلیارد دالر و واردات در این ســال را 72/6 میلیارد دالر برآورد کرده و درمجوع اعالم 
کرده که ایران 140 میلیارد دالر در سال گذشته تجارت خارجی داشته است.صندوق بین المللی پول 
اما در توصیف وضعیت بخش نفتی و غیرنفتی کشور به مثبت شدن بخش غیرنفتی اشاره کرده است. 
بر اساس گزارش این نهاد، بخش غیرنفتی ایران در سال 2020 رشد مثبت 1/3 درصدی را داشته که 
رشد این بخش در سال 2019 نیز 0/9 درصد بوده است. بخش نفتی نیز پس از رشد منفی قابل توجه 
38/9 درصدی در ســال 2019 با رشد مثبت 3/1 درصد در سال 2020 مواجه شده است که این امر 
نشان می دهد اثر تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران در سال 2019 به طور کامل تخلیه شده است. این 
نهاد بین المللی تولید نفت ایران در سال 2019 را 2/19 میلیون بشکه در روز اعالم کرده و از افزایش 
این رقم به 2/23 میلیون بشــکه در روز در سال 2020 خبر داده است. صادرات نفت ایران که در سال 
2019 بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده است در سال 2020 به 640 هزار بشکه در روز افزایش یافته 
اســت. همچنین به گفته این نهاد، تولید گاز ایران در سال 2020 نیز افزایش یافته و به معادل 3/98 
میلیون بشکه در روز نفت رسیده که این رقم برای سال 2019 معادل 3/97 میلیون بشکه در روز نفت 

اعالم شده بود.

تخلیه شدن اثر تحریم ها
اما صادرات گاز ایران در سال های 2019 و 2020 در رقم معادل 240 هزار بشکه در روز نفت ثابت 
باقی مانده اســت. صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش خود تراز حساب های جاری ایران در 
سال 2020 را منفی 4/5 میلیارد دالر برآورد کرده که موید کاهش ارزش خالص دارایی های خارجی 
کشــور است. طبق گزارش این نهاد، این نخستین بار طی ســال های اخیر است که تراز حساب های 
جاری ایران منفی می شــود، به طوری که در سال 2019 تراز حســاب های جاری ایران مثبت 3/8 
میلیارد دالر بوده است. هرچند به گفته این نهاد اثر تحریم های نفتی در ایران تخلیه شده و بر همین 
اســاس از افزایش 54 میلیارد دالری حجم اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داده است. با این حال 
تبعات تحریم ها بر سقوط درآمدهای اررزی ایران کماکان مشهود است. درمجموع کاهش ذخایر ارزی 
و محدود شــدن روابط ایران با جامعه جهانی در هر صورت سیاستگذاری های داخلی را به بن بست 

رسانده است، چه آنکه در سایه کمبود ذخایر ارزی شاهد نابسامانی های زیادی در بازار ارز بودیم.
سال گذشته از یک سو ورود ارز به کشور محدود شده بود و از سوی دیگر منابع ارزی بانک مرکزی 
برای تداوم اجرای سیاســتگذاری های ارزی و تامین نیازهای وارداتی تحلیل رفت که آشفته شدن 

اوضاع اقتصادی را با خود به همراه داشت.
جهش های نگران کننده ارزی سال گذشته به افزایش قیمت دالر و ثبت رکوردهای جدید قیمتی 
برای آن انجامید، به طوری که دالر توانســت تا محدوده قیمت 32 هزار تومان نیز باال رود. این مساله 
چالش کمبود ذخایر ارزی را به درستی تایید می کند. در عین حال دست به دامان شدن بانک مرکزی 
به بخش خصوصی و واداشتن آنها به بازگشت ارز برای تامین نیازهای ارزی وارداتی نیز نشان می دهد 
که کشور در زمینه ذخایر ارزی دچار مشکالت بســیاری بوده است. تورم باالی سال گذشته و رشد 
اقتصــادی پایین نیز در همین مقوله جای می گیرد. در گزارش های داخلی نرخ تورم برابر 36/4 و 44 
درصد به ترتیب از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعالم شده است. همچنین صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم سال 2020 را 36/5 درصد اعالم کرده است. هرچند نمی توان نقش نقدینگی بر افزایش تورم 
را نیز نادیده گرفت. در گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشــد نقدینگی سال گذشته میالدی در 
ایران 34/5 درصد بوده است که طبعا اثر زیادی در رشد تورم داشته است. در هر صورت رمزگشایی از 
حجم ذخایر ارزی ایران نشان می دهد که سیاستگذار تا چه اندازه در تنگنای ارزی قرار داشته است. 
بدیهی است این وضعیت تنها با باز شدن دریچه های تجارت جهانی به روی ایران و دستیابی به تعامل 

سازنده با جهان قابلیت تغییر خواهد داشت.

 گزارش جدیــد صندوق بین المللی پول 
نشان می دهد  حجم ذخایر ارزی ایران در 
سال ۲018 حدود 1۲۲/۵ میلیارد دالر بوده 
که این میزان در سال گذشته میالدی به 4 
میلیارد دالر رسیده است. با در نظر گرفتن 
حجــم ذخایر ارزی بلوکه شــده ایران که 
معادل ۳۶ میلیارد دالر برآورد می شود، کل 
حجم ذخایر ارزی ایران به 40 میلیارد دالر 

می رسد
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 بنیاد هریتیج جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی 2021 را تبیین کرد. بر اساس 
برآوردهای این مرکز ایران با دو پله سقوط در جایگاه 168 جهانی در سال 2021 ایستاده است. 
کاهش دو امتیازی در شاخص آزادی اقتصادی و کسب رتبه 47/2، ایران را در رده بندی های 
جهانی در ردیف کشورهای تحت فشار از نظر اقتصادی قرار داده است. این مساله موید گسترده 
شدن حوزه دخالت دولت در اقتصاد و فاصله گرفتن از آرمان های واقعی آزادی اقتصادی یعنی 
محیط سالم تر، کسب ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر است؛ مساله ای که 
تحقق اهداف مثبت اقتصادی و اجتماعی را دشوار کرده است. نکته قابل توجه در این گزارش 
وضعیت نامناسب کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه است به طوری که ایران در رتبه آخر 

در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی جای گرفته است.
 به این ترتیب نه تنها ایران در رده بندی جهانی جایگاه متزلزلی دارد بلکه با کسب پایین ترین 
امتیاز و باالترین رتبه در میان کشورهای مجاور خود نشان داده که سرکوب گسترده آزادی 
اقتصادی جایگاه ویژه ای در حوزه سیاستگذاری نهادهای تصمیم گیر دارد. در برآورد تازه ای که 
از سوی بنیاد هریتیج انجام گرفته، در سال 2021 امتیاز کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 
با درجه کاهش همراه بوده است. بر این اساس امتیاز ایران از 49/2 در سال 2020 به 47/2 در 
سال جاری میالدی رسیده است. همچنین جایگاه ایران با چهار پله سقوط از 164 در سال 
2020 به 168 در سال 2021 رسیده است. در امتیازبندی های بنیاد هریتیج کشورها در پنج 
دسته آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا غیرآزاد و تحت فشار جای می گیرند. کشورهایی که 
امتیاز آنها از نظر شاخص آزادی اقتصادی کمتر از 50 باشد در ردیف کشورهایی قرار می گیرند 

که از نظر اقتصادی تحت فشار هستند.
امتیاز کسب شده از سوی ایران نشان می دهد که اقتصاد کشورمان در هر دو سال 2020 و 
2021 تحت فشار بوده و از مولفه های یک اقتصاد آزاد به دور بوده است. ایران در رتبه بندی 
سال 2019 این بنیاد با کسب امتیاز 51/1 و کسب رتبه 155 جزو کشورهای عمدتا غیرآزاد 

دسته بندی می شد. با این حال از سال گذشته 
سوی  از  شده  اتخاذ  سیاست های  میالدی 
نهادهای داخلی منجر به افت جایگاه ایران در 

این شاخص اقتصادی شده است.
بنیاد  سوی  از  شده  انجام  بررسی های 
کشور  پنج  که  می دهد  نشان  هریتیج 
سنگاپور، نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند 
به ترتیب آزادترین کشورهای جهان در میان 
178 کشور هستند. بر اساس اطالعات داده 
شده ایران در مقایسه با کشورهای همسایه 
و مجاور خود جایگاه مناسبی ندارد به طوری 
که در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و 
آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار گرفته و 
میانگین  از  پایین تر  بسیار  آن  کلی  امتیاز 
جهانی و منطقه ای است. از بین کشورهای 
مجاور و همسایه ایران نیز تنها ترکمنستان 
با کسب رتبه 47/4 در ردیف کشورهای با 
اقتصاد تحت فشار قرار گرفته و باقی کشورها 
نسبتا  غیرآزاد،  عمدتا  دسته بندی های  در 
آزاد، عمدتا آزاد و حتی آزاد جای گرفته اند. بر 
اساس اعالم بنیاد هریتیج اقتصاد ایران برای 
نخستین بار در سال 1996 در فهرست تعیین 

سرکوب اقتصادی
رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۲0۲1   دوپله افتاد
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شاخص آزادی اقتصادی این بنیاد قرار گرفت 
و از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران کماکان 
است.  مانده  باقی  در وضعیت سرکوب شده 
امتیاز  که  نشان می دهد  مرکز  این  بررسی 
شاخص آزادی اقتصادی ایران از همان ابتدا 
از میانگین جهانی کمتر بوده است. در حالی 
که میانگین امتیاز جهانی در آن سال از 55 
بیشتر بوده، امتیاز ایران تنها کمی باالتر از 
35 بود. در طول تمام این سال ها جایگاه ایران 
در این شاخص با فراز و نشیب هایی همراه 
بوده، با این حال روند صعودی این شاخص 
تا سال  تنها  از سال 2014 شروع شد  که 
2019 دوام آورد و پس از آن و در سال 2020 
با افت جایگاه  این روند صعودی متوقف و 
در سال 2021 همراه شده است. به استناد 
این بنیاد، دولت و گروه های قدرتمندی که 
بر اقتصاد تسلط دارند و بیشتر با نهادهای 
عمدتا  هستند،  مرتبط  مذهبی  و  امنیتی 
مخالف آزادسازی اقتصادی و همکاری مجدد 

با تجارت بین المللی هستند.
ایران  اقتصادی  سرکوب  اساس  این  بر 
حوزه  بر  حاکم  رویکرد  در  ریشه  عمدتا 
دارد.  داخلی  مقامات  سیاستگذاری های 
یافته های خود  با  بنیاد مطابق  این  هرچند 
ایران  چهره نامناسبی از وضعیت اقتصادی 
ترسیم کرده اما ریشه گرفتاری ها و نامالیمات 
کنونی را در سوءمدیریت داخلی و همچنین 
بنیاد  این  می داند.  بین المللی  تحریم های 
پیشرفته ترین  از  یکی  را  ایران  اقتصاد 
 1979 سال  از  قبل  تا  جهان  اقتصادهای 
تصویر کرده است. ایران دارای دومین ذخایر 
بزرگ گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر 
نفت خام جهان است و توافق هسته ای سال 
2015 به ایران اجازه افزایش صادرات نفت، 
جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و افزایش 
از  این حال خروج آمریکا  با  تجارت را داد 
برجام در سال 2018 و اعمال تحریم علیه 
ایران، موجب کاهش صادرات نفت و تعمیق 
رکود اقتصادی شد. اما امتیازبندی کشورها 
در شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار 
مولفه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی 
تنظیم گری و بازارهای باز صورت می گیرد. 
هر یک از مولفه های یادشده خود شامل سه 

زیرشاخص اقتصادی هستند.
زیرشاخص های مولفه حاکمیت قانون به 
و  قضایی  اثربخشی  مالکیت،  ترتیب حقوق 

تمامیت دولت هستند.
رتبه ایران در هر یک از این زیرشاخص ها 

به ترتیب 33/5، 28/3 و 31/8 اعالم شده است. امتیاز ایران در هر یک از این زیرشاخص ها نه 
تنها از میانگین جهانی پایین تر است بلکه با افت نسبت به سال 2019 همراه شده است. در 
گزارش های سال 2019 امتیاز ایران در زیرشاخص های یادشده به ترتیب 36/9، 37/1 و 33/5 
بوده است. این بنیاد در توضیح حاکمیت قانون آورده است: قانون مدنی ایران حقوق مالکیت به 
رسمیت شناخته شده است اما به دولت اجازه می دهد اموال برخی گروه ها و اقلیت ها را مصادره 
کند. سیستم قضایی مستقل از حاکمیت نیست و برای خاموش کردن منتقدان و اتهام جرائم 
اقتصادی مخالفان سیاسی هم مورد استفاده قرار می گیرد. فساد نهادینه بوده و مجازات های 

کیفری برای فساد وجود دارد، اما دولت آنها را به صورت صالحدیدی اعمال می کند.
در مولفه اندازه دولت نیز سه زیرشاخص سالمت مالی، هزینه های دولت و بار مالیاتی جای 
می گیرند. نکته قابل توجه آنکه ایران در کلیه زیرشاخص های این مولفه باالتر از میانگین جهانی 
قرار دارد. هرچند وضعیت ایران در دو زیرشاخص بار مالیاتی و سالمت مالی به ترتیب با 0/2 و 
3/7 افت نسبت به سال 2019 همراه شده با این حال امتیاز کشورمان در هزینه های دولت 0/9 
بهبود نشان می دهد. رتبه ایران در هر یک از زیرشاخص های سالمت مالی، هزینه های دولت 
و بار مالیاتی به ترتیب 82/8، 90/1 و 80/8 برآورد شده است. بر اساس یافته های این بنیاد، 
در ایران باالترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص 35 درصد، باالترین نرخ مالیات شرکت ها 25 
درصد و مالیات های دیگر شامل مالیات بر ارث و امالک و مستغالت هستند. بار مالیاتی معادل 
8/4 درصد از کل درآمد داخلی است. هزینه های دولت طی سه سال گذشته و کسری بودجه به 
طور متوسط به ترتیب 18/1 درصد و 3/1 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
داده است. بدهی عمومی نیز معادل 29/7 درصد تولید ناخالص داخلی است. در مولفه کارایی 
تنظیم گری که شامل سه زیرشاخص آزادی کسب وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی است نیز 
امتیاز ایران پایین تر از میانگین جهانی است. امتیاز ایران در هر یک از سه زیرشاخص یادشده به 
ترتیب 57/1، 50/1 و 42/1 اعالم شده که نسبت به سال 2019 به ترتیب 0/2، 0/6 و 6/9 افت 
داشته است. بنیاد هریتیج در خصوص این مولفه می نویسد: مالکیت دولت و کنترل غیرمستقیم 
بنگاه ها در ایران باعث از بین رفتن بخش خصوصی می شود و مشارکت نیروی کار در این کشور 

کم است.
در سال 2020، در شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدید تحت تاثیر تحریم های مجدد آمریکا 
و پایین آمدن قیمت نفت قرار داشت، دولت مجبور به کاهش قابل توجه برنامه های یارانه ای شد. 
مولفه بعدی نیز بازارهای باز است که از چهار زیرشاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و 
آزادی مالی تشکیل می شود که امتیاز ایران در هر یک از این زیرشاخص ها به ترتیب 54/2، 5 و 

10 برآورد شده است.
در هر یک از زیرشاخص های این مولفه نیز امتیاز ایران پایین تر از میانگین جهانی است. 
هرچند وضعیت امتیاز ایران در زیرشاخص آزادی تجارت 0/4 افت داشته، اما در دو زیرشاخص 
آزادی سرمایه گذاری و مالی وضعیت ایران بدون تغییر باقی مانده است. به استناد بنیاد 
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توافقنامه تجارت  دارای سه  ایران  هریتیج، 
ترجیحی است که در حال اجراست. میانگین 
موزون نرخ تعرفه در ایران 15/4 درصد است. 
این کشور عضوی از سازمان تجارت جهانی 
نبوده و دولت همچنان مانع توسعه اقتصادی 
سرمایه گذاری  و  تجارت  جریان  و  می شود 
دولتی  کنترل های  می کند.  تضعیف  را 
دسترسی به منابع مالی را برای کسب وکارها 
و  دولتی  تجاری  بانک های  و  کرده  محدود 
عمده  بخش  تخصصی،  مالی  موسسات 

دارایی های بخش بانکی را تشکیل می دهند.

وضعیت رتبه و امتیاز شاخص آزادی اقتصادی 

ایران و کشورهای همسایه در سال  ۲0۲1

فارغ از یافته های این بنیاد و جدا از مولفه های مورد بررسی آن می توان با تکیه بر قوانین و 
مقرراتی که در داخل وجود دارد به وضعیت نامناسب ایران در شاخص آزادی اقتصادی پی 
برد. نرخ گذاری ممتد دولتی در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از نرخ ارز، مواد معدنی، مواد 
فلزی، خودرو و کاالهای مصرفی نشان از حوزه وسیع دخالت دولت در اقتصاد دارد. تعیین 
قیمت دستوری 4200 تومانی از سوی دولت که فساد گسترده و رانت پاشی های عظیمی را به 
همراه داشت نیز یکی  از نمونه های بارز سرکوب آزادی اقتصادی از سوی نهادهای تصمیم گیر 
است. آشفتگی های اخیر در بازار مرغ و نوسانات قیمت مرغ و حتی کمیاب شدن آن نیز نشان 
می دهد که کشور با سیاست های دستوری دولت اداره می شود و سازمان هایی اعم از سازمان 
حقوق مصرف کنندگان و شورای رقابت و سازمان تعزیرات نیز تنها در راستای اجرای اوامر و 

سیاست های دولت در حال فعالیت هستند.

در سال 2021، امتیاز شــاخص آزادی اقتصادی ایران 47.2 بوده که این کشور را در رتبه 168 جهان در این شاخص قرار می  دهد. در سال 2021، 
امتیاز کلی ایران با 2 درجه کاهش همراه بوده که دلیل اصلی آن کاهش اثربخشــی قضایی است. ایران در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای 

شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین منطقه  ای و جهانی است.
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در این اینفوگرافیک خالصه وضعیت روند ماهانه تجارت کاالی بدون نفت خام کشور طی سال 1398 و 1399 بررسی شده است. بر اساس آمار گمرک، 
کل تجارت ایران طی سال 1399 حدود 145.7 میلیون تن به ارزش 73 میلیارد دالر بوده که از این میزان 112.3 میلیون به ارزش 34.5 میلیارد دالر مربوط به 

صادرات بدون نفت خام و 33.4 میلیون تن به ارزش 38.4 میلیارددالر مربوط به واردات است.

خالصه وضعیت تجارت سال 1399
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مشاغل آینده و بازنمایی فرصت ها در نظم اقتصادی جدید بررسی شد

جعبه سیاه اشتغالزایی

پیدایش فرصت های گســترده برای تحقق 
پتانســیل ها و آرمان های مــردم در انقالب 
صنعتی چهارم شده اســت. با این حال، برای 
تبدیل ایــن فرصت ها به واقعیــت، به منابع 
جدیــد داده هــا و رویکردهــای نوینی برای 
درک مشــاغل و مهارت های نوظهور و انجام 
اقدامات همگانی موثر و هماهنگ در سراســر 
جهان نیاز فوری داریم. مجمع جهانی اقتصاد 
در این گزارش که توســط معاونت اقتصادی 
وزارت تعاون و رفاه اجتماعی منتشــر شده، 
به »جعبه ســیاه« اشــتغالزایی جدید نگاهی 
عمیق دارد و به دلیل توجه اشتغال به مشاغل 
نوظهور آینده، دالیل این تغییر و مهارت های 

الزم جدید این حرفه ها را بررسی می کند.
مطابق یافته هــای این گزارش، تقاضا برای 
هر دو عامل »دیجیتال« و »انسانی« محرک 
رشــد در حرفه های آینده است. هفت خوشه 
حرفــه ای اصلی به طور پیاپی و پشــت ســر 
هم ظاهر می شوند. از ســویی، این خوشه ها 
نشــان دهنده پذیرش فناوری هــای جدید 
هستند، یعنی افزایش تقاضای مشاغل اقتصاد 
ســبز، نقش های مهم اقتصــاد داده و هوش 
مصنوعــی و همچنین نقش هــای جدید در 
مهندسی، رایانش ابری و توسعه محصوالت. 
از سوی دیگر، حرفه های نوظهور نشان دهنده 
اهمیت متداوم تعامل انسانی در اقتصاد جدید 
نیز هســتند و باعث افزایش تقاضای مشاغل 
اقتصاد مراقبت می شــوند، یعنی بر بازاریابی، 
فروش و تولید محتــوا و همچنین بر مردم و 

فرهنگ تاثیر مهمی دارند.
درواقــع آینــده کار نشــان دهنده وجود 
تقاضا برای طیف گســترده ای از مهارت های 
منطبق با این فرصت های حرفه ای اســت که 
نه تنها شامل مهارت های فنی آینده ساز بلکه 
مهارت های تخصصــی صنعتی و مهارت های 

اصلی تجارت هم هســت. هفت خوشه حرفه ای در حال ظهور و 96 شغل آینده در آنها هست که 
در کل از لحاظ میزان رشد فردی و مقیاس فرصت های شغلی ارائه شده متفاوت هستند. مقیاس 
فرصت های شــغلی یکی از ابتکارات این گزارش است که یک خوشه حرفه ای برای هر 10000 
فرصت شــغلی ارائه شده در بازار جهانی کار آن را می ســنجد. به عبارت دیگر، می توانیم میزان 
پیشــرفت روزافزون هفت خوشه حرفه ای در حال ظهور را نســبت به بازار کار کلی اندازه گیری 
کنیم. تخمین می زنیم که در ســال 2020، خوشــه های حرفه ای برجسته نشانگر 506 خوشه 
از هر 10000 فرصت شــغلی هستند و تا ســال 2022، این مقدار به 611 خوشه از هر 10000 
فرصت شــغلی افزایش خواهد یافت. این خوشه ها و مشاغل بیشترین رشد را در میان نقش های 

مراقبتی و کمترین رشد را در بین حرفه های سبز داشته اند.
با تکیه بر تحلیل های اخیر گزارش آینده مشــاغل مجمع جهانی اقتصاد در ســال 2018 که 
پیش بینی می کند حداقل 133 میلیون شــغل جدید در دوره 2022-2018 خواهیم داشــت، 
حرفه های نوظهور آینده، 1/6 میلیون فرصت را در سراسر جهان طی سال های 2022-2020 به 
خود اختصاص خواهند داد. طبق این فرضیات، اگر روند رشــد فعلی حفظ شود، این حرفه های 
نوظهور 7/1 میلیون شغل جدید در ســال 2020 ایجاد می کنند و تا سال 2022 این رقم شاهد 
افزایش چشــمگیر 51 درصدی تا 4/2 میلیون خواهد بود. در کل، طی سه سال آینده 37 درصد 
فرصت های شــغلی پیش بینی شده در حرفه های نوظهور به خوشــه اقتصاد مراقبت، 17درصد 
به خوشــه فروش، بازاریابی و محتوا، 16 درصد به خوشــه داده ها و هوش مصنوعی، 12 درصد 
به خوشه مهندســی و رایانش ابری، و 9 درصد به خوشــه مردم و فرهنگ تعلق خواهند داشت. 
پیش بینی های فعلی برای مشــاغل ســبز همچنان مقادیر کمی دارند و 117200 مورد افتتاح 

شغلی )9/1درصد( طی دوره زمانی 2022-2020 برای آن پیش بینی شده است.
باالترین رشد مشاغل آینده حول هر هفت خوشه حرفه ای می چرخد. نقش هایی که بیشترین 
نرخ رشد را در مشاغل پرحجم دارند عبارتند از: متخصصان هوش مصنوعی، رونویسان پزشکی، 
متخصصان علم داده، متخصصان موفقیت مشــتری و مهندســان فول اســت. در بین مشاغل 
کم حجم تر، بیشــترین رشــد مربوط به تکنسین های سیســتم تولید بیوگاز از زباله، دستیاران 
رســانه های اجتماعی، تکنســین های خدمات توربین های بادی، بازاریاب های سبز و هکرهای 

رشد است.

حرفه های نوظهور و ریزش شغلی
اعداد و ارقام کلی که پویایی بازار کار را دنبال می کنند معموال تغییرات رشــد ســاالنه شغل 
را به صورت متوســط نشــان می دهند. با این حال، چنیــن ارقامی نمایانگــر واقعیت پویاتری 
هستند. این دســتاوردهای عادی در اکثر مواقع ربطی به رشــد مداوم بنگاه های موجود ندارند 
بلکــه حاصل تغییر و کاهــش بازده اقتصادی و تغییر شــغل از بنگاه هایی بــا موفقیت کمتر به 
بنگاه های موفق تر، از بخش های در حال کوچک شدن به بخش های در حال رشد اقتصادی، و از 
مشاغل نزولی تا مشاغل نوظهور هســتند. برای مثال در ایاالت متحده طی سه دهه، از 2005-

1977، سهم ساالنه مشاغل تازه ایجاد شده، در شــرکت ها، بخش ها و مشاغل موجود و جدید، 



33اردیبهشت 1400 / شماره   577

به طور متوســط 18 درصد از کل مشــاغل را 
تشــکیل می دهد. طی همین مــدت، به طور 
متوســط ســاالنه 16درصد از کل مشاغل به 
دلیــل تعطیلــی شــرکت ها و انقباض های 
بخشــی و شــغلی از بین رفته اند و این باعث 
شد نرخ رشد خالص ساالنه 2 درصد ، اما نرخ 
ریزش شغلی ساالنه 34 درصد شود. نرخ های 
مشابه ریزش شغلی ســاالنه در اقتصادهای 
بزرگ جهانی امری شــایع است )با میانگین 
22 درصد در اقتصادهای توســعه یافته طی 
سال های 2004-1977(.از نظر تعداد دقیق 
فرصت های شــغلی ایجاد شده طی یک سال 
در 2018، بازار کار ایاالت متحده شاهد ایجاد 
39 میلیون فرصت شــغلی جدید در بازار کار 
156 میلیون شــاغل بوده است. فرصت های 
شــغلی جدید به دلیل جابه جایی شغل افراد 
موجود در بازار کار ایجاد می شوند زیرا برخی 
از افراد بازنشسته یا از بازار کار خارج می شوند 
یا برای اســتخدام افراد کمتر یا بیشتر نسبت 
به افراد شاغل گذشته از نظر اقتصادی تقاضا 
وجود دارد. براســاس برآورد گزارش ســال 
2018 مجمــع جهانی اقتصــاد درباره آینده 
مشاغل در ســطح جهانی، تحول بازار کار که 
حاصل انقالب چهارم صنعتی اســت شاید به 
ایجاد 133 میلیون شــغل جدید و جابه جایی 
همزمان 75 میلیون شــغل در ســال 2018 
منجر شــود. جدا از این ریزش شــغلی کلی، 
این گزارش نقش های جدید ســال 2018 را 
16 درصد کل مشاغل تخمین زده است. این 
مقدار تا ســال 2022 بــه 27 درصد افزایش 
خواهد یافت. این چشــم انداز مثبت و خالص 
در مجموعه ای از خوشه های حرفه ای نوظهور 

متمرکز شده است.

بازنمایی مشاغل نوظهور
در ســال 2013، محققــان کارل بندیکت 
فری و مایکل آزبورن گفت وگوی تازه ای شکل 
دادند که راجع به ماهیت تغییرات ساختاری 
ایجاد شده در بازارهای کار با هدف جابه جایی 
کارهای انجام شــده به دســت انســان بود. 
طی نیم دهه بعد، تعــداد زیادی از تحقیقات 
روش های انقالب صنعتی چهارم جهت ایجاد 
تقاضا بــرای مجموعه مهارت هــای جدید، 
جابه جایی مشــاغل موجود و ایجاد مشــاغل 
کامال نو و عواقب گســترده آن را در بازگشت 
مهارت در قالب دســتمزد و موفقیت شاغالن 
کنونی بررســی می کند. این تغییر و تحول بر 
تمــام بخش های نیروی کار اثــر می گذارد و 

به همان اندازه که قادر به تاثیرگذاری بر مشــاغل نیازمند تخصص باالست، قدرت الزم را برای 
تاثیرگذاری بر تامین معیشت افراد شاغل کم مهارت نیز دارد.

در ایــن گزارش، حرفه های نوظهور به عنوان حرفه هایی تعریف شــده اند که طی بیش از پنج 
سال گذشته بیشترین رشد را داشته اند. برای دســتیابی به این ارقام، همکاران نیومتریکس، با 
پاالیش دو منبع داده، تعداد فرصت های شــغلی را در انواع گروه های شــغلی تخمین می زنند. 
لینکدین تعداد متخصصان استخدام شــده در فرصت های جدید را ردیابی می کند. متخصصان 
علم داده در لینکدین 20 نقش شغلی را که شــاهد بیشترین رشد طی پنج سال گذشته در 20 
اقتصاد اصلی بوده اند، شناســایی کرده که نشــان دهنده 45 درصد بازده اقتصادی جهان است. 
نقش هایی که فقط در یک اقتصاد خاص رشــد داشتند از تجزیه و تحلیل حذف شدند. در نتیجه 
لیست کوتاهی از 99 نقش در حال ظهور که سپس در خوشه های حرفه ای جمع شدند به دست 
آمد. این خوشه های حرفه ای به طرز نوینی با توجه به مجموعه مهارت های خاص مورد نیاز برای 
اجرای آن نقش ها از »پایین به باال« تعریف می شــوند. برای شناســایی این خوشه ها، لینکدین 
از معیار پروفایل مهارت ها اســتفاده می کند که 30 مورد از بارزتریــن مهارت ها را در میان 99 
نقش نوظهور محاســبه می کند تا محبوب ترین و همچنیــن منحصربه فردترین مهارت های هر 
نقش را شناســایی کند. فرصت ها مطابق با این معیار متمایز در پروفایل مهارت ها خوشه بندی 
شدند. اســتفاده از این روش ها به شکل گیری هفت خوشه شغلی تجربی متمایز ختم شد، یعنی 
داده ها و هوش مصنوعی، مهندســی، پردازش ابری، مردم و فرهنگ، توسعه محصول، بازاریابی، 
فروش و محتوا. جهت ارائه توضیحی مختصر در این گزارش، تعدادی از این خوشه ها در خانواده 
حرفه های مهندسی، رایانش ابری، بازاریابی و فروش و محتوا مجددا جمع آوری شدند. این نتایج 
در پنج خوشه حرفه ای و منحصر به فرد، نمایانگر 66 مورد از 99 فرصت اصلی حاصل از داده های 

لینکدین است.
عالوه بر پنج خوشــه حرفه ای باال، تحلیل های اخیر روند بــازار کار جهانی و محلی نمایانگر 
رشد شغلی قوی در دو خوشــه حرفه ای است: مشاغل اقتصاد سبز و مشــاغل اقتصاد مراقبت. 
مجموعــه داده های تطبیقی بین المللی در حال حاضر برای این دو حرفه در حال رشــد موجود 
نیســت. شــرکت Burning Glass Technologies تعداد آگهی های فرصت های شغلی جدید در 
تابلوهای دیجیتالی مشــاغل را در ســطح جهان ردیابی می کند و در این گزارش بر نقش هایی 
که در ایاالت متحده واقع شــده اند متمرکز اســت. بنابرایــن Burning Glass Technologies با 
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استفاده از طبقه بندی دقیق مبتنی بر حرفه از 
سوی وزارت کار ایاالت متحده و زیرمجموعه 
داده های آگهی های مشــاغل مربوط به آن، 
موقعیت های درون ایــاالت متحده را جهت 
شناســایی 15 نقش نوظهور در این دو دسته 
ضبط می کند. خوشه حرفه ای اقتصاد مراقبت 
مستقیم با اشــاره به مجموعه ای از حرفه های 
موجود در رابطه با ســالمت و مراقبت تعریف 
شده اســت. در مقابل آن، خوشه اقتصاد سبز 
هنوز تعریف خاصــی در طبقه بندی موجود 
در بــازار کار ایاالت متحده ندارد. در پاســخ 
به این امر، متخصصان علم داده در شــرکت 
Burning Glass Technologies مشــاغل سبز 
را از طریــق ترکیبی از دو معیار شناســایی 
کردند: 1( طبقه بندی موجود وظایف ســبز 
از سوی وزارت کار ایاالت متحده همراه با 2( 
یک اسکور ســبز یا نمره سبز قراردادی که در 
Burning Glass Tech�  طبقه بندی مهارت های

nologies تعریف شده است.
در مجموع و با توجه به جدول ارائه شــده، 
96 نقش حاصل نشــان دهنده مجموعه داده 
منحصربه فردی از مشــاغل آینــده در هفت 
خوشه حرفه ای است که بیشترین رشد را طی 
پنج سال گذشته داشــته اند. نکته قابل توجه 
این اســت که این هفت خوشه از لحاظ میزان 
رشــد فردی و مقیاس کل فرصت های شغلی 
ارائه شده متفاوت هســتند. برآوردهای این 
گزارش برتری رشد هفت خوشه حرفه ای در 
حال ظهور را نسبت به کل بازار کار می سنجد. 
به عنوان مثال، تا پایان ســال 2020، خوشه 
حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی نماینده 78 
از هر 10000 فرصت شغلی است. این مقدار 
تا ســال 2022 به 100 مــورد از هر 10000 

فرصت شغلی افزایش می یابد.

تعیین کمی شغل های آینده
طبق گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی 

اقتصاد در ســال 2018، رقم 133 میلیون شغل جدید در دوره 2022-2018 به عنوان رقم پایه 
و با استفاده از رقم کلی تعداد فرصت ها در هر 10000 فرصت جدید می توان دریافت حرفه های 
آتی نوظهور که مورد تحلیل این گزارش هســتند طی ســال های 2022-2020 به ایجاد 1/6 
میلیون فرصت جدید در ســطح جهان منجر خواهد شد. طبق این فرضیات، اگر روند رشد فعلی 
حفظ شــود، این حرفه های نوظهور 7/1 میلیون شغل جدید در سال 2020 فراهم خواهند کرد 
و این رقم تا سال 2022 شاهد افزایش چشمگیر 51 درصدی تا 4/2 میلیون فرصت خواهد بود. 
بررســی مقیاس فرصت در برابر نرخ رشد ساالنه هر خوشــه حرفه ای نشان می دهد که خوشه 
حرفه ای اقتصاد مراقبت دارای بیشترین میزان تقاضاست و پس از آن فروش، بازاریابی و محتوا، 
و داده ها و هوش مصنوعی قرار دارد. خوشه های حرفه ای نمایانگر بیشترین نرخ رشد خوشه های 
حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی، اقتصاد ســبز، مهندســی و رایانش ابری هستند که نرخ رشد 
ســاالنه آنها به ترتیب 41درصد، 35درصد و 34درصد اســت. این گزارش در مجموع تخمین 
می زند که طی سه ســال آینده، 37 درصد فرصت های شــغلی جدید در حرفه های نوظهور در 
اقتصــاد مراقبت، 17 درصد در فروش، بازاریابی و محتوا، 16 درصد در داده ها و هوش مصنوعی، 
12 درصد در مهندســی و رایانش ابری، و 8 درصد در دســته مردم و فرهنــگ قرار می گیرند. 
حرفه های اقتصاد ســبز در حال حاضر تغییری نمی کنند، بــه این صورت که 117200 فرصت 
شــغلی جدید پیش بینی شــده فقط 1/6 درصد از فرصت های شــغلی جدید را در دوره زمانی 

2022-2020 شامل می شود.

شناسایی میزان افزایش تقاضای مجموعه مهارت ها
افزایش تقاضا برای مشــاغلی که رشــد ســریعی دارند باعث ارزش بیشــتر مجموعه ای از 
مهارت های متمایز و برجسته شده است که زیربنای این هفت خوشه حرفه ای و وعده های رشد 
Linke�  و پیشرفت در اقتصاد جدید به شــمار می آیند. داده های جدید جمع آوری شده از سوی
dIn و Burning Glass Technologies نشــان می دهد که این مهارت های درخواستی دربرگیرنده 
مجموعــه صالحیت های متنوعی هســتند. طبق یک طبقه بندی که نخســتین بار با همکاری 
LinkedIn و بانک جهانی انجام شده است، این گزارش این گونه مهارت ها را در چنین خوشه هایی 
دسته بندی می کند: مهارت های شــغلی، مهارت های تخصصی صنعتی، مهارت های عمومی و 

نرم، مهارت های فنی پایه و مهارت های آینده ساز فنی.
مهارت های شغلی شامل مجموعه مهارت های مورد نیاز برای فعالیت یا راه اندازی یک شرکت 
می شــود. این خوشــه دربرگیرنده مهارت هایی مانند بازاریابی، مدیریت پــروژه، بودجه ریزی 
و توســعه تجاری اســت. مهارت های تخصصی صنعتــی مربوط به حــوزه حرفه هایی از قبیل 
مستندسازی در رایانش ابری، فیلم و ویرایش در بازاریابی، فروش و محتوا یا آنکولوژی پرتوی در 

خوشه حرف های اقتصاد مراقبت است.
این خوشــه مهارت های مرتبــط با بهره بــرداری و طراحی فناوری هــای دیجیتال را حذف 
می کنــد. مهارت های عمومی )ســایر مهارت ها مهارت های میان کارکردی نــام دارند( به طور 
معمول قابلیت های غیرشناختی هســتند که در تمام حرفه ها مورد نیازند. اینها شامل رهبری، 
ارتباطات، مذاکره، خالقیت و حل مســاله هســتند. لینکدین بیشــتر مهارت هــای عمومی را 
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در خوشــه مهارت های نرم ترسیم کرده است 
که شامل مهارت های نگرشی و رفتاری مانند 
رهبری می شــود. خوشــه های مهارت های 
عمومی و مهارت های نرم بیــن دو مجموعه 
داده غیرهماهنگ باقی می مانند. مهارت های 
فنی پایه شــامل ســواد رایانه ای هســتند از 
جمله امکان استفاده از مجموعه نرم افزارهای 
آن،  کنــار  در  و  مایکروســافت  تولیــدی 
کاربردهای خاص فنــاوری از جمله طراحی 
وب، بازاریابی آنالین، رســانه های اجتماعی، 
ارتباطــات، تهیه پیش نویــس، نرم افزارهای 
طراحی مهندســی، نرم افزارهای پزشــکی 
و نرم افزارهــای بالینی. در آخــر مهارت های 
آینده ســاز فنی مهارت هایی هستند که افراد 
را قادر می ســازند کــه فناوری هایی را به کار 
برند و طراحی کنند که به طرز چشــمگیری 
بر مدل های تجاری و بازار کار طی ســال های 
آینده اثر می گذارند. اینها علوم داده، پردازش 
طبیعی زبان، اتوماســیون، روباتیک، رایانش 

ابری و امنیت سایبری را دربرمی گیرند.
طبقه بندی های مورد اســتفاده در هریک 
از شــرکای مجمع نیومتریکــس طبق یک 
اســتاندارد مشــترک هماهنگ شــده اند. 
هماهنگی فعلی همچنان مقدماتی اســت و 
تالش بیشتری در ســطح جهانی برای ایجاد 
زبانی مشــترک در بــازار کار در قالب نوعی 
طبقه بندی مهارت های متداول و مورد توافق 
و استانداردهای مشــترکی برای ردیابی روند 
بازار کار در سراســر اقتصاد مورد نیاز اســت. 
اســاس گروه بندی مهارت های ارائه شده در 
باال طی همکاری فنی ســه ســاله بین بانک 
جهانی و لینکدین تدوین شــده اســت. برای 
محاســبه پروفایــل دقیــق مهارت های هر 
حرفه برجســته آینده، متخصصان علم داده 
در لینکدین مشــخص ترین مهــارت را برای 
هر حرفه مشــخص کرده اند. این کار از طریق 
اولویت بنــدی مهارت های مهــم طبق وزن 
محاســباتی آنها و بر اســاس فراوانی آنها در 
تمام حرفه ها صورت گرفته اســت. این روش 
30 مهارت بــارز را برای هر حرفه و خوشــه 
حرفه ای تولید می کند. معیار حاصل سهم هر 
یک از خوشــه های مهارتی را به عنوان نسبت 
بارزتریــن مهــارت برای هر حرفه و خوشــه 
حرفه ای نشــان می دهد. بــرای اهداف این 

گزارش، داده های اشتراکی از سوی
Burning Glass Technologies بــه ترتیبی 
هماهنگ شــده اند که برای اهداف تطبیقی با 
این رویکردها متناســب باشند. به این ترتیب 

داده های ورودی گروه های شــغلی اقتصاد مراقبت و اقتصاد سبز باید نشانگر و مقدماتی در نظر 
گرفته شوند.

در حالی که برخی از خوشــه های حرفه ای، مانند داده و هوش مصنوعی، مهندسی، و رایانش 
ابری، در درجــه اول به تخصص قوی در فناوری های دیجیتال نیاز دارند، ســایر حرفه هایی که 
رشد سریعی دارند بیشتر بر مهارت های تجاری یا مهارت های تخصصی صنعت تاکید می کنند. 
نقش هــای بازاریابی، فروش و محتوا تاکید بیشــتری بر مهارت های شــغلی دارند. فرصت های 
حرفه ای در خوشه اقتصاد مراقبت به ســهم قابل توجهی از مهارت های صنعت تخصصی، مانند 
رونویسی پزشکی، سترون سازی و ســنجش عالئم حیاتی نیاز دارند. در خوشه حرفه ای اقتصاد 
سبز هم مهارت های تخصصی صنعتی، با تمرکز بر استانداردهای بهداشتی و ایمنی، توربین های 

بادی، نصب خورشیدی و طراحی برقی، برجسته هستند.
مهارت های آینده ساز فنی بیشــتر در گروه های حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی قرار دارند 
کــه 45 درصد از 30 مهارت برتر موردنیاز را تشــکیل می دهند و در نقش هــای رایانش ابری با 
ســهم 41 درصد مورد نیاز هســتند. مهارت های فنی پایه در تمام حرفه های نوظهور از اهمیت 
باالیی برخوردارند. این مهارت ها برای نقش های مورد تقاضا در مهندسی، رایانش ابری و توسعه 
محصوالت بســیار اهمیت دارند، و به ترتیب 56 و 47 درصــد از برترین مهارت های مورد تقاضا 
را تشــکیل می دهند. تقاضا برای مهارت های فنی پایه در حرفه های مربوط به مردم و فرهنگ، 
اقتصاد مراقبت و اقتصاد ســبز به ترتیب 8 درصد،3 درصد و 18 درصد است و از کمترین اهمیت 

برخوردارند.
برچســب گســترده مهارت های پایه فنی تنوع عظیمی از مهارت های دیجیتال مورد تقاضا 
دربــردارد. داده ها بیانگر آنند که خوشــه حرفه ای اقتصاد مراقبت به مهــارت فنی متمایز برای 
اســتفاده در نرم افزار صدور صورتحســاب پزشــکی و انفورماتیک بالینی نیاز دارد. متخصصان 
اقتصاد ســبز، تقاضا بین متخصصان اقتصاد سبز بیشــتر به مهارت فنی به سمت پیش نویسی و 

طراحی مهندسی و سیستم های مهندسی جغرافیایی متمایل است.

تمرکز بر حرفه های آینده
دیدگاه های ارائه شــده از سوی منابع جدید داده ها شــامل درکی واقعی از فرصت های پیش 
رو در اقتصاد جدید در مقیاس بزرگ هســتند. فرصت ها در مقیاس بزرگ شامل بیش از 5000 
آگهی جدید شغلی یا اســتخدامی در هر سال هستند. مهارت ها با توجه به نوع آنها واجد شرایط 
هر یک از مشــاغل می شــوند. برای مثال، بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محصوالت از جمله 10 
مهارت برتر تجاری مورد نیاز در اقتصاد مراقبت هســتند که شامل حرفه هایی مانند دستیاران 
مراقبت شــخصی و مربیان ورزشی می شــود. حرفه های مربوط به داده ها و هوش مصنوعی به 
مهارت در هوش مصنوعی و فناوری ذخیره ســازی داده ها نیاز دارنــد و دربرگیرنده نقش هایی 
در مقیاس کوچک مانند برنامه نویســان داده های بزرگ در کنــار نقش هایی در مقیاس بزرگ 
مانند متخصصان علم داده نیز هســتند. مهندسی و رایانش ابری به مهارت های پایه ای، از قبیل 
مهارت های شــبکه های کامپیوتری، و مهارت های آینده ساز فنی، مانند تعامل رایانه ای انسانی، 
آن هم در نقش هایی مانند مهندســان فول اســتک و مهندســان DevOps )مهندسان توسعه 
نرم افزار و عملیات فناوری اطالعات( نیاز دارند. خوشــه اقتصاد سبز به مهارت های تخصصی در 
صنعت مانند توربین های بادی و نصب خورشیدی، و مهارت های تجاری، مانند بازاریابی ایمیلی، 
در نقش هایی مانند نصب کننده های خورشــیدی فتوولتائیک و فروشندگان سبز احتیاج دارد. 
خوشه توسعه محصول به مهارت های فنی پایه از قبیل آزمایش نرم افزار و توسعه وب، و همچنین 
مهارت های تجاری مانند عملیات ســاخت، نیــاز دارد. نقش هایی که در این خوشــه گنجانده 
شــده اند شــامل نقش های فرصت های بزرگ مقیاس مانند مربیان چابک، صاحبان محصوالت 
و تحلیلگران محصوالت اســت. حرفه های فــروش، بازاریابی و محتوا بــه مهارت های فنی پایه 
مانند رســانه های اجتماعی و مهارت های نرم مانند رهبری نیــاز دارد. نقش هایی که به چنین 
مهارت هایی نیاز دارند، شــامل فرصت های بزرگ مقیاس مانند متخصصان بازاریابی دیجیتال 

هستند./ بنیاد ملی توسعه فناوری



شماره 577 / اردیبهشت  1400 36

همه گیری کرونا بحران بزرگی بود که شوک 
ناگهانی ای را به اقتصاد جهانــی وارد کرد. در پی 
این بحران، صنایع پوشاک، مد و کاالهای لوکس 
)AF&L( به نوبه خود برای رفع نیازهای بهداشتی 
جوامع وارد عمل شــدند؛ تعطیلی فروشگاه ها، 
تولیــد کاالهــای بهداشــتی مانند ماســک، 
ضدعفونی کننده ها و همچنین کمک  های مالی 
به سازمان های بهداشــتی و اجتماعی از جمله 
این اقدامات بود. در همین حال این شرکت ها با 
نتایج اقتصادی مخرب کرونا نیز درگیر بوده اند که 
نتیجه آن افزایش بیکاری در صنعتی بوده است 

که معیشت افراد زیادی را تامین می کند.
اگرچه هیچ کس این بحران را از قبل پیش بینی 
نکرده بود اما بعضی از برندها توانستند خودشان 
را بهتر با شــرایط به وجود آمده تطابق دهند که 
دلیل اصلی آن هم دانــش دیجیتالی بوده که از 
قبل کســب کرده اند. حال ما در این مقاله قصد 
داریم تاثیر کرونا را بر صنعت پوشاک و مد بررسی 
کنیم و سپس مجموعه اقداماتی را پیشنهاد کنیم 
که شرکت ها می توانند از طریق آنها قابلیت های 
دیجیتال را در مجموعه های خود اجرایی کنند؛ نه 
تنها به منظور غلبه بر اثرات منفی کرونا، بلکه برای 

به دست آوردن جایگاه سابق شان.
در تحقیقی که در فروردین ماه گذشــته و با 
شیوع گسترده کرونا در دنیا انجام شد، مشخص 
شد تمایل خرید در فضای آفالین 70 تا 80 درصد 
و در فضای آنالیــن 30 تا 40 درصد کاهش پیدا 
کرده است. با وجود اینکه نمی شود از فروشگاه های 
آنالین این انتظار را داشت که بتوانند این کاهش 
خریدها را به طور کامــل جبران کنند، اما وجود 
آنها مانند یک شاهراه حیاتی برای برندهایی بود 
که با تعطیلی فروشگاه هایشان روبه رو شده بودند 
که اتفاقا پیش بینی می شود این نقش مهم را در 

زمان بعد از بحران نیز بازی خواهند کرد. در کشــور چین مشتریان با تردید به فروشگاه ها بازگشتند به 
طوری که تا دو هفته پس از بازگشایی فروشگاه ها نیز از حضور در این اماکن امتناع می کردند. این موضوع 
بیانگر این مطلب اســت که بخشی از سهم بازار فروش آفالین برای همیشه به فضای آنالین اختصاص 
خواهد یافت. دیجیتال سازی نه تنها منجر به حرکت چرخ کانال فروش می شود بلکه به کمک برندها برای 
متناسب سازی ساختار هزینه هایشان نیز می آید و اثرات مثبت خود را در تمامی مراحل زنجیره تامین 
می گذارد. به عنوان مثال، دیجیتال سازی می تواند کانال های جدیدی را برای سیستم الجستیک فعال 
کند، پتانسیل های نوینی برای جذب مشتری را نمایان کند و سیستم مدیریت موجودی کاال را بهبود 

بخشد. هسته اصلی در تمامی این موضوعات »داده ها و اطالعات« خواهد بود.
اما فرصت هایی که هم اکنون در حال از دســت رفتن است نشان دهنده وجود یک شکاف عمیق در 
فضای دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان است. این بحران فاصله بین رهبران بازار و دیگر برندها 
را نمایان تر کرد. برای رهبرانی که توانایی و تمایل برای سرمایه گذاری در کانال های جدید داشتند، بحران 
کرونا صرفا به عنوان یک شتاب دهنده عمل کرد به طوری که یکی از بزرگ ترین برندهای پوشاک جهان 
اعالم کرد که توانســته اند در مدت دو ماه، به اندازه دو ســال تحول دیجیتال ایجاد کنند. بنابراین برای 
برندهای صنایع پوشاک، مد و کاالهای لوکس دیجیتال سازی و تحلیل داده باید به عنوان عنصر اصلی 
استراتژی شرکت تبدیل شود. روندی که انتظار می رود در دوران پساکرونا نیز شکل گیرد، نقش تحول 

دیجیتال را پررنگ تر هم می کند.
فاصله گذاری اجتماعی همچنان ادامه دارد و مشتریان کمتر به فروشگاه ها مراجعه می کنند. اقتصادی 
جدید در سایه این فاصله گذاری ظهور خواهد کرد و تجارت الکترونیک به سطح جدیدی ارتقا خواهد 
یافت. پیامدهای ظهور این روند برای هر شــرکت بســته به نقطه آغازین دیجیتال سازی و استراتژی 
آن شــرکت متفاوت خواهد بود. رهبران دیجیتال )شرکت هایی که توانسته اند بخش هایی از زنجیره 
تامین شان را دیجیتال سازی کنند و کانال های آفالین و آنالین شان به شکل یکپارچه فعالیت می کنند( 
در حال حاضر نسبت به دیگر شــرکت ها برتری دارند ولی این امکان وجود دارد که این جایگاه را در اثر 

فعالیت های دیجیتالی سایر رقبا از دست بدهند. 
از طرف دیگر شرکت های میان رده )برندهایی که در زنجیره تامین از راهکارهای دیجیتال استفاده 
نمی کنند و کانال های آنالین و آفالیــن یکپارچه ندارند( این فرصت را دارند که تمام تمرکزشــان را 
روی دیجیتال ســازی و تحلیل داده بگذارند و بتوانند با ســرمایه گذاری های کوچک تر و در عین حال 
هوشمندانه تر، سهم بازار بیشتری را به دست آورند. البته همان طور که مشخص است، تحول دیجیتال به 
تنهایی نمی تواند یک اکسیر برای کسب وکارها باشد. شرکت ها باید سرمایه گذاری هایشان را به حوزه هایی 
هدایت کنند که بیشترین ارزش های تجاری در آنها نهفته است. در نهایت این تحول دیجیتال را در دو 

جبهه حفظ سالمت کارکنان و ارتباط موثر با مصرف کنندگان می توان پیگیری کرد.
سالمتی و ایمنی کارکنان و مشتریان همواره در اولویت اول بوده و هست. خیلی از شرکت های فعال در 
صنایع پوشاک، مد و کاالهای لوکس )AF&L( باید دستورالعمل های بهداشتی جدیدی را برای انبارها و 

افزایش نیاز صنعت پوشاک، مد و کاالهای لوکس 
به تحول دیجیتال با شیوع کرونا

پیمان رشیدی*
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مراکز توزیع در نظر گرفته  و ابزارهای دیجیتال را 
برای دورکاری های کارکنان فراهم کنند.

استفاده از ایمیل، شبکه های اجتماعی و سایر 
کانال هــای دیجیتال افزایش قابــل توجهی در 
طول بحران کرونا داشــته اند. بنابراین برندهای 
پوشاک، مد و کاالهای لوکس باید به طور مداوم 
با مصرف کننــدگان ارتباط برقــرار کنند. این 
شــرکت ها باید از ظرفیت کانال های دیجیتال 
برای شــکل دهی ارتباطات نزدیک و هدفمند با 
مصرف کنندگان اســتفاده کنند. برندهای برتر 
روابط شان با مشتری ها را حتی در زمان تعطیلی 
فروشــگاه ها حفظ می کنند. برقراری ارتباط با 
وفادارترین مشتریان نه تنها به ثبت جایگاه برند 
در ذهن مشــتریان کمک می کند بلکه منجر به 
افزایش فروش نیز می شــود. فراهم ســازی یک 
تجربه کاربری مناسب برای مشتریان در فضای 
آنالین اهمیت باالیی دارد، به همین دلیل است 
که شرکت ها نیاز دارند که تخصیص منابع شان 
را از فضای آفالین به آنالین ببرند. همچنین الزم 
اســت ظرفیت ها در ایجاد تقاضا و برآورده سازی 
آنها افزایش یابد. شرکت ها باید به دنبال رفع نقاط 
اصطکاک در هر قســمت از سفر مشتری باشند. 
برای مثال، بهبود فرآیند جست وجو در وب سایت 

می تواند یکی از این موارد باشد.
در حالی که بیشتر برندهای دنیا که در صنایع 
پوشاک، مد و کاالهای لوکس فعالیت می کنند، 
فروشگاه آنالین دارند، اما اکثر شرکت های ایرانی 
فعال در این حوزه تا امروز ضعیف عمل کرده اند. 
برندهای ایرانی می توانند با یک برنامه ریزی دقیق 
طی 15 تا 20 هفته یک سیستم جامع دیجیتال 
راه اندازی کنند و فاز تحول دیجیتال را کامل کنند. 
برای راه اندازی سیستم فروش آنالین، نیاز هست 
بیشــتر بودجه بازاریابی به کانال های دیجیتال 
اختصاص یابد. می توان با راه اندازی یک اتوماسیون 
داخلی برای بازاریابی دیجیتال عملکردها را بهبود 
بخشید به طوری که در کل سازمان نمایان باشد. 
به عنوان مثال، داشبورد عملکرد در سطح مدیران 
ارشد راه اندازی شود که یک شمای کلی از وضعیت 
فروش آنالین، مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد 
شبکه های اجتماعی ارائه کند تا امکان شناسایی 
و بهینه ســازی فرصت ها را در سریع ترین زمان 
ممکن فراهم کند.تخصیص بودجه برای پیشبرد 
اهداف تحول دیجیتال برای برندها در این شرایط 

بسیار چالش  برانگیز است.
 بدیهی اســت با توجه به افت فروش در بحران 
کرونا، اکثر شرکت ها تمایل دارند هزینه هایشان را 
به حداقل برسانند. اما از طرف دیگر کاهش تمامی 
ردیف های بودجه ای در یک شرکت نیز خطرناک 
است. بنابراین می توان روش بودجه بندی مبتنی 
بر صفر را در پیش گرفت. پروژه ها باید در دو دسته 

طبقه بندی شوند: اول، پروژه های حیاتی که با اولویت های اصلی فضای دیجیتال و تحلیل داده مرتبط 
هستند و باید طبق برنامه پیش  روند )مانند راه اندازی وب سایت، نرم افزار ارتباط با مشتری، کمپین های 
تبلیغاتی آنالین و بهبود فرآیندهای بازاریابی(؛ دوم، پروژه های اصلی ای که می توانند به تاخیر بیفتند. تنها 
فعالیت هایی نیاز است ادامه یابند که در یکی از این دو دسته قرار می گیرند و دیگر پروژه ها باید متوقف 
شوند. اولویت ها و بودجه فضای دیجیتال و تحلیل  داده نیاز است که مطابق با شرایط پساکرونا تنظیم 
شود. اگرچه در حال حاضر زمان اتمام بحران کرونا نامشخص است، شرکت های فعال در صنایع پوشاک، 
مد و کاالهای لوکس باید طوری برنامه ریزی کنند تا در پساکرونا نیز بتوانند در این صنعت رقابت کنند و 

تجارت خود را گسترش دهند
نکته پایانی: برندهای حاضر در صنعت پوشــاک، مد و کاالهای لوکس بــرای مقابله با ابعاد منفی 
همه گیری کرونا، باید وارد »عصر تحول دیجیتال« شوند چرا که نه تنها با کاهش فروش مواجه شده اند 
بلکه عادات و رفتار خرید مشتریان نیز تغییر کرده است که در نتیجه  آن، تعامل برندها با مصرف کنندگان، 
تعداد و نوع کانال های ارتباط با مشتری در دوران پساکرونا نیز دستخوش تغییر خواهند شد. همچنین نیاز 
به تسریع و انعطاف پذیری در فرآیندهای زنجیره تامین به طور مداوم افزایش می یابد. تحول دیجیتال و 
داده کاوی نقشی اساسی در خروج از بحران این شرکت ها خواهند داشت؛ تحولی که می توان گفت یک 

سفر 18 تا 24 ماهه خواهد بود که نیاز به هدفی بلندپروازانه و نقشه راهی مشخص دارد.

* پژوهشگر مطالعات بازاریابی و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ مرکز تحقیقات مدیریت و نوآوری دانشگاه 
عالمه طباطبایی



شماره 577 / اردیبهشت  1400 38

سپری  را  روزهای خوشی  سرمایه  بازار   
نمی کند و روند نزولی قیمت سهام با وجود 
شوک های مقطعی و درمان های کوتاه مدت 
بازار  دولتی  متولیان  دارد.  ادامه  همچنان 
فضاسازی های  پی  در  عموما  نیز  سرمایه 
هستند  بازاری  به  امیدبخشی  برای  روانی 
که از دردهای ریشه ای رنج می برد و نیازمند 
و  داخلی  مقررات  در  بنیادین  تغییرات 
سیاست های پولی دولت است. روز گذشته 
اهالی  و  مدیران  از  تن  چند  که  شد  اعالم 
پیشنهادات  رئوس  سرمایه  بازار  کهنه کار 
خود برای رفع موانع رونق بازار را به دولت 
ارائه کرده اند تا از این طریق زمینه بازگشت 
تعادل و اعتماد به بورس فراهم شود. در میان 
تغییر  لزوم  بر  عالوه  پیشنهادی  نکات  این 
ارزی،  و  مالی  پولی،  سیاستگذاری های  در 
ضرورت تحول در ساختار شورای عالی بورس 
به  گونه ای که از استقالل بیشتری در برابر 
می کند.  خودنمایی  باشد  برخوردار  دولت 
در همین حال فعاالن بازار سرمایه مجددا 
هیات  در  کرسی  یک  تخصیص  خواستار 
شده اند.  بورس  سازمان  رییس  به  دولت 
سرمایه-  بازار  کارشناس  اشتیاقی-  احمد 
نیز در گفت وگو با »جهان صنعت« با اشاره 
به ارتقای جایگاه بازار سرمایه، توازن میان 
جایگاه رییس سازمان بورس و رییس کل 
بانک مرکزی را یکی از مهم ترین مطالبات 

اهالی بازار سرمایه عنوان می کند.
در حالی بیماری چندین ماهه بازار سرمایه 
با وجود همه وعده وعیدهای دولت مبنی بر 
حمایت، برنامه های اصالحی سازمان بورس، 
رشد قیمت های جهانی ، ارزنده شدن اکثریت 
سهام و… ادامه دار شده که گروهی از فعاالن 
پیشکسوت بازار، پیشنهاداتی برای رفع موانع 
مسووالن  شاید  تا  کرده اند  ارائه  دولت  به 

تصمیم گیر با تکیه بر این موارد، زمینه بازگشت تعادل و مهم تر از همه اعتماد ازدست رفته را به 
بازار سرمایه فراهم کنند. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، این پیشنهادات طی چند روز 
از سوی 20 مدیر ، کارگزار ، کارشناس و فعال بازار سرمایه جمع آوری شده است. بر این اساس 
فعاالن بازار سرمایه خواستار برگرداندن بخشی از پولی شده اند که دولت از بورس برداشت 
کرده است. آنها همچنین به مواردی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی به میزان قابل توجه، حذف 
قیمت گذاری دستوری، مشخص کردن قیمت تقریبی ارز و نرخ تسعیر آن، اعالم برنامه دولت 
برای سهام عدالت و پاسخ به درخواست تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، 
انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی با هدف خرید سهام، فروش اوراق در بازار توسط دولت 
با هدف خرید سهام، آزادسازی قیمت ها از جمله قیمت خودرو در بورس کاال، رفع ممنوعیت یا 
اصالح مصوبه اخذ تسهیالت بانکی برای هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری در خصوص 
خرید سهام و هموارسازی امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سهام در شرکت های 
سرمایه گذاری نوع دوم )غیرهلدینگ ها( اشاره کرده اند. در همین حال حضور رییس سازمان 
بورس در هیات دولت و همچنین برخورد حقوقی با اظهارنظرهای غیرمسووالنه و بعضا سیاسی 
و حذف زمینه های ایجاد رانت در شرکت ها مورد توجه اهالی بازار بوده است. از سوی دیگر 
طی این پیشنهادات به مواردی از قبیل تسریع و تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه ها از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها و صرف سهام، اقدامات جبرانی بعد از تامین مالی دولت از بازار و 
کاهش نرخ مالیات بر فروش سهام، تسریع فرآیند سهام خزانه، مشوق های مالیاتی در حوزه 
سرمایه گذاری و انسجام در تصمیم های اقتصادی دولت و پرهیز از اقدامات متضاد تاکید شده 
و ایجاد و توسعه رسانه های مرتبط با بازار سرمایه در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است. در 
همین حال فعاالن بازار سرمایه خواستار استقالل بازار سرمایه و مصونیت از تصمیمات دولتی، 
ایجاد سیستم اطالعاتی یکپارچه برای رصد فعالیت های اقتصادی، بازنگری و اصالح در ساختار 
شورای عالی بورس از منظر »ترکیب و استقالل اعضا«، عدم دخالت دولت در بازار سرمایه، 

کاهش معنی دار نرخ بهره و اصالح قانون تجارت شده اند.

جای خالی رییس سازمان بورس در هیات دولت
احمد اشتیاقی،کارشناس بازار سرمایه اظهار می کند: »با توجه به وزن و جایگاه کنونی بازار 
سرمایه و نفوذ در میان آحاد مردم باید در تصمیم گیری ها آثار و تبعات هر اقدام در بازار سرمایه 
هم در نظر گرفته شود. از همین رو به نظر من بیش از آنکه بخواهیم ترکیب شورای عالی بورس 
را تغییر دهیم باید بر وزن رییس سازمان بورس و شورای عالی بورس در بدنه دولت تمرکز کنیم. 
بحثی که در حال حاضر اغلب افراد پیگیری می کنند این است که چرا رییس سازمان بورس 
نباید مانند رییس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد.« او می افزاید: 
»از سمت دیگر نیز تشکیل کانون سهامداران حقیقی بسیار مهم است. این کانون باید ایجاد شود 
و در شورای عالی بورس نماینده داشته باشد. در واقع می توان ترکیب شورای عالی بورس را نیز 
به گونه ای تغییر داد که کانون های سهامداران حقیقی، کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری 
در آن نماینده داشته باشند تا این ارکانی که به طور مستقیم در ارتباط با بازار سرمایه هستند 

عوامل موثر بر بهبود روند بورس
بورس نیازمند تغییر نگرش سیاستمداران
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بتوانند نظرات و آرای خود را در شورای عالی 
بازار  کارشناس  این  کنند.«  مطرح  بورس 
خواسته  »بنابراین  می کند:  تاکید  سرمایه 
با توجه  عموم سرمایه گذاران این است که 
به تجربه مدت اخیر تصمیماتی اتخاذ نشود 
که زیان سهامداران را به دنبال داشته باشد؛ 
از جمله همان اتفاقاتی که توسط وزیر صنعت 
برای قیمت گذاری دستوری فوالد در جریان 
بود. از همین رو باید از این پس این دست 
تصمیماتی که سودآوری شرکت ها را کاهش 
می دهد و سهامداران را متضرر می کند زیر 

ذره بین قرار گیرد.«

نیاز بازار به حمایت های عملی
بازار  از  اشتیاقی در بحث حمایت دولت 
سرمایه نیز به بدعهدی صندوق توسعه ملی 
اشاره و اظهار می کند: »در حوزه حمایت های 
دولت از بازار باید به موردی اشاره کرد که 
در سال 94 مصوب شده و بر مبنای آن باید 
یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به 
شود.  منتقل  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 
چرا این اتفاق نمی افتد؟ ما در این خصوص 
انتظار حمایت داریم تا مشکل کنونی بازار که 
ضعف تقاضاست برطرف شود.« او همچنین 
می افزاید: »بانک مرکزی در سال 83 که بازار 
سرمایه جایگاه و نفوذ کنونی را در جامعه 
نداشت و از این درجه اهمیت برخوردار نبود، 
بانکی  سیستم  توسط  تسهیالت  پرداخت 
برای خرید سهام را ممنوع اعالم کرده، اما در 
شرایط کنونی این ممنوعیت باید رفع شود. 
بانک مرکزی باید به هلدینگ ها، شرکت های 
سرمایه گذاری و حتی اشخاص حقیقی در 
قبال وثیقه گیری سهام، تسهیالت مالی اعطا 
کند تا مشکل ضعف تقاضا در بازار سرمایه 

برطرف شود.«
لزوم پرهیز از سیاسی کاری در بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
مشکل دیگر بازار سرمایه ارائه ارقام غیردقیق 
توسط مقامات اقتصادی است عنوان می کند: 
کامودیتی محور  بازار  یک  سرمایه  »بازار 
و دالرمحور است. وقتی یک مقام بلندپایه 
دولتی از دالر 15 هزار تومانی که با واقعیت 
اقتصاد ایران هم تطبیق ندارد حرف می زند، 
سمی را به بازار سرمایه تزریق می کند که 
تنها بر ابهامات اهالی بازار سرمایه می افزاید. 
دالر  برای  نرخی  اصال چنین  که  حالی  در 
متصور نیست. در این میان به دلیل شرایطی 
که کشور با آن روبه رو است و با کمبود منابع 

ارزی دست و پنجه نرم می کند، قصد و غرض از گفتن این دست مسائل عمدتا سیاسی است و 
مقام دولتی دارد کار سیاسی می کند اما تاوان آن را باید بازار سرمایه بپردازد.« اشتیاقی ادامه 
می دهد: »عموم مردم بار سیاسی این اظهارات را در نظر نمی گیرند بلکه بحث اقتصادی آن را 
نگاه و گمان می کنند چنین اتفاقی رخ خواهد داد. در واقع عموم مردم بدون آشنایی با بازار 
سرمایه و تحلیل آن، به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شده اند و با اقتصاد کالن آشنایی ندارند. 
این دست از بازیگران بازار وزن زیادی به اظهارات مقامات دولتی می دهند و به آن اعتماد 
می کنند در حالی که تحلیلگران بازار وزن آنچنانی برای این اظهارات قائل نیستند. منتها وقتی 
دولت مردم عادی را وارد بازار سرمایه کرده است در واقع دارد با این اعداد و ارقام بدون مبنا، آنها 
را بیشتر می ترساند.« اشتیاقی تاکید می کند: »از همین رو ما اهالی بازار از مقامات دولتی انتظار 
داریم که در مورد سیاست های پولی، مالی و ارزی، شفاف و اقتصادی با مردم صحبت کنند و تنها 
با یک حرف باعث تحریک سرمایه گذار نشوند. مثال در بحث نرخ ارز نباید تارگت بدون تحلیل 
مطرح شود. اگر می خواهند رقمی را اعالم کنند چند اقتصاددان شرایط نقدینگی، اقتصاد کالن 

و تراز و پرداخت ها را بررسی و اعالم کنند نرخ ارز باید فالن رقم باشد.«

ضرورت روشنگری در سیاستگذاری اقتصادی
او در ادامه تصریح می کند: »در مورد نرخ بهره نیز همین گونه است. باید اعالم شود که قرار 
است نرخ بهره در میان مدت چه تغییری داشته باشد و برای آن هدفگذاری شود. به عنوان 
مثال باید بیان شود که طی سه سال آینده سیاست ما در این حوزه بر این مبناست که مثال بر 
اساس تورم نرخ بهره چه میزان خواهد بود یا با توجه به گشایش ارزی و شرایط جدید ساالنه 
نرخ سود را دو درصد کاهش می دهیم. باید این موارد با دقت به بازار اعالم شود.« این کارشناس 
بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سپرده بانکی رقیب بازار سرمایه است بیان می کند: »باید طبق 
برنامه ریزی دقیق به اهالی بازار سرمایه اطمینان داده شود که نگران افزایش نرخ سود نباشند. 
یک سرمایه گذار می تواند در بانک سپرده گذاری کند یا پول خود را به بازار سرمایه بیاورد اما 
وقتی احساس کند نرخ سود بانکی به طور مداوم در حال رشد است نسبت به سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه احساس نارضایتی می کند. در حالی که اگر این هدفگذاری به طور دقیق صورت 
گیرد و اعالم شود سرمایه گذار نیز می تواند با فراغ بال برای سرمایه گذاری خود تصمیم گیری 
کند. انتظار می رود این سیاست ها به طور شفاف اعالم شود.« اشتیاقی اضافه می کند: »شاید بازار 
سرمایه پیش از این از درجه باالی اهمیت برخوردار نبوده تا این نوع سیاست ها اعالم شوند اما از 
این پس با توجه به وزنی که بازار سرمایه در اقتصاد ایران پیدا کرده است، این نیاز وجود دارد که 

سیاست ها در این حوزه به روشنی بیان شوند.
تا دو سال قبل این نیاز وجود نداشته است اما اکنون شرایط تغییر کرده و این درخواست 
جدیدی است و انتظار می رود دست کم دولت بعدی این موارد را جزو رئوس برنامه های خود 
قرار دهد. در نهایت تمامی این روشنگری ها به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.«/جهان 

صنعت
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نرخ خرید تضمینی گندم، ضعف حمایت دولت از گندم کاران و چند نرخی بودن این محصول از 
جمله گالیه های بخش خصوصی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی در سال 1400 بود که به چاشنی هشدار فعاالن اقتصادی در خصوص احتمال بروز مشکل در 

بازار این محصول و تولیدات وابسته به آن و شکل گیری بازار سیاه و قاچاق در این حوزه، همراه شد.
 غالمحسین شافعی،   رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به وضعیت 
آبی کشور و خشکسالی پیش رو اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد موضوع کم آبی و احتمال بروز 
خشکسالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه های متولی و بخش های اثرگذار جدی تلقی نشده و به 
مثابه دیگر امور، باید در این بحث نیز به مرز بحران برسیم تا موضوع برای متولیان امر اولویت یافته و برای 

آن چاره  جویی صورت بگیرد.
وی از استاندار خراسان رضوی تقاضا کرد تا در این رابطه اقدامی صورت دهد و با مامور کردن شورای 
گفتگو به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات متولیان امر و 

نخبگان این حوزه را اخذ و ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از اثرات خشکسالی بر تولیدات 
کشاورزی و به ویژه گندم، سخن به میان آورد و توضیح داد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از 
کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، 
مناسب نبود و با وجود اینکه تغییراتی در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادالنه نیست. حال اگر این 
تجربه تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادالنه ای اعالم نشود، همین مقدار 
تولید کم که به واسطه کم آبی سال جاری، تامین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می شود و 
یا برای آن بازار سیاهی شکل می گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه های آتی با قیمت باالتری 

محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
وی ادامه داد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز 

دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
شافعی، نقبی هم به مشکالت کارخانجات آرد استان زد و با اشاره به ظرفیت خالی آن ها و همچنین 
سرمایه گذاری هایی که در معرض تهدید هستند، متذکر شد: بازار خوبی برای آرد ایران در افغانستان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم است.از آنجایی که کارخانجات آرد خراسان دارای ظرفیت خالی 
هستند، می توان با وارد کردن بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانجات، آرد تولیدی را به این کشورها 
صادر نمود و بهره وری اقتصادی را رقم زد. این اقدام از نظر اقتصادی نیز تاثیر مهمی در پویاسازی صنایع 

ما خواهد داشت.

برنامه ریزی برای ورود گندم از چابهار به خراسان رضوی
محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره ابراز کرد: بحث گندم از چند منظر 
دارای اهمیت است؛ نخست کسری ذخایر است که برخی استان ها از جمله خراسان رضوی در همین 
رابطه نگرانی هایی دارند. به همین استناد، رایزنی هایی انجام و 30هزار تن گندم برای استان تامین شد 
که مقرر است از چابهار تحویل بگیریم. البته در حال حاضر با مشکالتی در حوزه حمل و نقل مواجهیم و 

در حال رایزنی در این زمینه هستیم.
معتمدیان با صحه گذاشتن بر دغدغه های بخش خصوصی استان، افزود: موضوع افزایش نرخ خرید 
تضمینی گندم از کشاورز هم یکی از دغدغه های تمامی استانداران به شمار می آید و این موضوع را به 

مرکز منعکس نموده ایم.

کلکسیونی از مشکالت برای کارخانجات آرد خراسان

 در ادامه این جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس 
دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح 
مشکالت کارخانجات آرد خراسان، به فعالیت 
آن ها با تنها 30 درصد ظرفیت تولید اشاره و 
ابراز کرد: چالش چندنرخی بودن گندم، هزینه 
های باالی تولید و تمرکز تصمیم سازی ها در 
مرکز مهم ترین مشکالت این کارخانه ها به شمار 
می آیند. دغدغه هایی نیز در باب تامین گندم، 
خرید کیسه و... وجود دارد که مجموع این مسائل 
باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت این 
کارخانجات و به دنبال آن ایجاد هزینه و مشکالت 

بیشتر برای این واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: در بحث تامین سرمایه در گردش 
ارزان برای این کارخانجات نیز دغدغه هایی وجود 
دارد که باید برای این موضوع راهکار ارائه شود، 
در غیر این صورت این بنگاه های اقتصادی با 

مشکالت  جدی تری مواجه خواهند شد.

چند نرخی بودن گندم فسادزاست
در ادامه تریبون در اختیار حسن حسینی، 
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان های 
خراسان قرار گرفت. او با بیان اینکه هم اکنون 
گندم با سه نرخ در بین کارخانه های آرد توزیع 
می شود، گفت: دولت گندمی را با قیمت 665 
تومان برای برخی از نانوایی ها ارائه می دهد؛ 
گندم دیگری با نرخ 900 تومان برای نانوایی های 
آزادپز، بربری و تافتون استفاده می شود و در 
نهایت برای صنف و صنعت نیز گندم با قیمت هر 
کیلوگرم 2700 تومان عرضه می شود که همین 
مقوله خود باعث متضرر شدن دولت و ایجاد فساد 
در این بخش می گردد؛ به طوری که امروز در 
یکی از مناطق شهر مشهد می توان آرد تهران را 
زیر قیمت آرد کارخانجات مشهد خریداری کرد.

وی افزود: یکی از مشکالت حوزه آرد و نان 
این است که استان ها در این زمینه نمی توانند 
تصمیم گیری چندانی داشته باشند و بسیاری 
از مسائلی که اتفاق می افتد، ناشی از تصمیمات 
ملی است. تقاضای ما این است که در بحث گندم 
به سمت تک نرخی شدن برویم، اتفاقی که به نفع 

دولت نیز هست.

چالش ظرفیت خالی کارخانجات آرد
 و موانع پیش روی کسب و کارهای کشاورزی در خراسان رضوی

در نخستین  نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری  مطرح شد:
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حال حاضر 39  در  کرد:  تصریح  حسینی 
کارخانه آرد در استان های خراسان فعالند. این 
کارخانه ها مدرن بوده و با امکانات مطلوبی برای 
ذخیره سازی گندم در اختیار دارند؛ اما مسئله 
این است که بخش زیادی از ظرفیت همین 
کارخانه ها خالی مانده است و این چالش نیز 
از بازار چندنرخی و رویکردهای اشتباه در این 

بخش نشات می گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات برای 
واحدهای شهرستانی به مراتب گران تر از تهران 
تمام می شود، به خصوص در حوزه ماشین آالت 
که دسترسی نیز دشوارتر است و با این وجود 
قیمت آرد در مشهد با تهران یکسان می باشد. 
هر کاالیی به طور مستمر در حال تغییر قیمت 
است اما طی چهار سال اخیر قیمت آرد ثابت باقی 

مانده است.
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان 
های خراسان با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم 
در موضوع خرید گندم، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه سال خشک زراعی را در پیش داریم، 
نمی توان انتظار داشت که به اندازه پارسال تولید 
گندم داشته باشیم؛ اما بحث مهم، نان مردم است 
و اینکه در ذخایر استراتژیک استان گندم را به 
صورت صحیح از کشاورز خریداری کنیم. از یکماه 
دیگر برداشت گندم در جنوب خراسان انجام می 
شود و باید پیش از اینکه دیر شود، برای تامین این 
محصول اقدام کنیم. برای این منظور بهتر است 
دولت هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم 

را اعالم نماید.
وی افزود: هر کیلوگرم گندمی که از قزاقستان 
وارد می کنیم، بیش از شش هزار تومان قیمت 
دارد و اگر به جای این کار، گندم کشاورزان داخلی 
را با رقمی حدود معقولی خریداری کنیم، به نفع 

هر دو طرف است.

ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم 
ظرف دو سه هفته آینده

نمایندگان  مجمع  رئیس  ارکانی،  احسان 
استان و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این نشست اظهار کرد: وقتی 
قیمت گندم در بازار آزاد با نرخ خرید تضمینی 
دولت متفاوت است، کشاورز ترجیح می دهد 
تا محصولش را به دولت نفروشد و حتی سال 
گذشته شاهد بودیم که برخی مزارع به دامداری 

ها اجاره داده شد.
وی افزود: اینکه بعد از بروز بحران در تامین 
گندم، این محصول را با ارز ترجیحی از قزاقستان 
وارد کنیم خوب نیست و باید از االن به فکر چاره 

برای این موضوع باشیم. ما در مجلس پیگیر هستیم و به نظرم بخش خصوصی و دولتی هم باید در این 
زمینه بسیج شوند تا تکلیف موضوع قیمت گذاری گندم را طی دو سه هفته آینده مشخص کنیم.

کاهش 25درصدی قدرت خرید گندم در خراسان رضوی طی دو سال
حمیدرضا نوری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه از کاهش 
25 درصدی قدرت خرید گندم در این استان ظرف دو سال گذشته خبر داد و گفت: نگرانی هایی در 
خصوص آمار سطح زیرکشت گندم استان وجود دارد و همه این ها بدان معناست که در زمینه ذخایر 
استراتژیک گندم خراسان رضوی باید نگران باشیم. قیمت خرید نضمینی گندم نیز مزید بر علت شده و 

باید در این رابطه اقدامات الزم انجام شود.
وی افزود: ظرفیت اسمی کارخانه های آرد استان، 2 میلیون و 324 هزار تن است که از این میزان 
740هزار تن در سال 99 یعنی معادل 32 درصد این ظرفیت استفاده و تکمیل شده و مابقی ظرفیت 
خالی مانده است. پیشنهاد ما این است که امکان اخذ مجوز برای عبور موقت گندم به کارخانجات استان 

داده شود تا با واردات گندم از کشورهای هم مرز و تولید آرد، صادرات این محصول انجام بگیرد.
نوری ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ آرد از سال 94 تاکنون تغییری نداشته است، دولت در دو مقطع 
برای کمک به هزینه آسیابانی کارخانه ها اقدام کرد؛ در مرحله اول )از شهریور 95 تا پایان سال 96( یارانه 
ای معادل  9 درصد قیمت آرد )را به کارخانه ها پرداخت نمود و در مرحله دوم )از سال 97 تا تا خرداد 
98 ( نیز معادل 11 درصد قیمت آرد را به این واحدها یارانه داده که هم اکنون در حال تسویه این کمک 

ها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار جلوگیری از صدور پروانه جدید برای تاسیس کارخانه آرد 
در خراسان شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از 30 کارخانه آرد در استان فعالیت دارند، تقاضا دارم 
پروانه و مجوزی برای احداث کارخانه جدید صادر نشود تا ظرفیت به اشباع نرسد و زیانی برای واحدهای 

موجود ایجاد نگردد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:  موضوع چند نرخی بودن گندم و فاصله قیمت ها با بازار آزاد فسادزا 
بوده و تقاضای ما نیز این است که گندم تک نرخی شود. تک نرخی شدن گندم از خروج این محصول از 

شبکه و بروز فساد در این بخش جلوگیری می کند.

پیشنهادات و راهکارها برای حل مشکل کارخانجات آرد
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهاداتی 
که پیش تر در دبیرخانه این شورا، پیرامون دستور کار مذکور جمع بندی شده، گفت: موضوع ظرفیت 
خالی کارخانه های آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش 
گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی در استان وجود دارد، مقرر گردید تا از طریق دو وزارتخانه صمت 
و جهادکشاورزی و  همچنین اداره کل غله و شرکت مادر تخصصی دولتی، موضوع پیگیری شود تا برای 

این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد.
لبافی در خصوص پیشنهاد بعدی توضیح داد: با توجه به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد 
که متاثر از الزامات دولتی، عدم تغییر قیمت های طی سنوات اخیر و در سمت دیگر، رشد هزینه دستمزد 
و حمل و نقل بوده؛ پیشنهاد داریم تا موضوع جبران هزینه ها از سوی دولت در قالب تامین اعتبار و 

محاسبه سطح هزینه ها از سال 1397 )که نرخ آزاد تغییر ننموده است( پیگیری شود.
وی ادامه داد: در موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی از خرید 
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کیسه توسط کارخانجات، پیشنهاد می شود تا 
وزارت صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه 
ها را به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی 
کارخانجات آرد اختصاص دهد تا در قیمت تمام 

شده، هزینه های عدم تطابق پوشش داده شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان خاطر نشان کرد: همچنین، 
نظر به اینکه روند انجام همه فرایندهای خرید، 
واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به 
طور متمرکز در تهران انجام می شود و ادارات 
کل غله و دستگاه های مرتبط هیچ گونه اختیاری 
ندارند، درخواست داریم اموری که موجب تسریع 
و کاهش هزینه های مربوطه می شود، به استانها 
از آنجایی که استان خراسان  تفویض گردد. 
رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات 
آرد است، موضوع صدور مجوزهای جدید از 
طریق سازمان صمت نیز باید مورد تجدید نظر 

قرار بگیرد.

درخواست برای اصالح بخشنامه مربوط به 
دیوارکشی باغ ها و گلخانه ها

موضوع  به  لبافی  نشست،  این  ادامه  در 
دیوارکاری اراضی گلخانه ای و ثبت مالکیت 
سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از دستور 
کارهای این نشست اشاره و ابراز کرد: سازمان 
جهاد کشاورزی خواستار اصالح بخشنامه مربوط 
به دیوارکشی باغ ها است؛ بخشنامه مربوط به 
این موضوع اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق 
نمی افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
صادر نمی گردد. طبق اعالم این اداره، حداقل 
مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید 
دو و نیم هکتار با ارائه سند ششدانگ باشد که 

همه این شرایط را ندارند.
وی تصریح کرد: طبق قانون حفظ اراضی 
زراعی و باغی، گلخانه ها با مساحت بین 2 تا 
5 هکتار می توانند دیوارکشی کنند. از طرفی، 
اکثر کشاورزان باغ های یک هکتاری دارند و 
این موضوع مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. 
نبود دیوارکشی و فنس کشی هم عدم امنیت 
کارگران و ساکنان را به دنبال داشته است. این 
در حالی است که اگر باغی حفاظ نداشته باشد، 
مشکالت زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی، برای 
صاحبان باغ ها ایجاد می شود. از سوی دیگر، برای 
دیوارکشی گلخانه ها هم اعالم شده مساحت آن 
باید بین 3 تا 5 هکتار باشد. این درحالی است که 
امروز باغ های نیم و یا یک هکتاری هم توجیه 
اقتصادی دارند؛ نمونه اش برای محصوالتی نظیر 

پسته و گردو است.

سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمام جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی نیز در این باره اظهار کرد: مشکل اساسی این است که طبق این قوانین و آیین نامه ها، امکان 
صدور مجوز برای گلخانه و طرح های کوچک دامپروری نداریم و چون اخذ سند ششدانگ برای افراد 
مشکل است، نمی توانیم مجوز بدهیم. این در حالی است که ما با پیشرفت 50 درصدی هزینه برای 

گلخانه جهت صدور مجوز موافقیم.
مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این 
خصوص گفت: متاسفانه مسئله ای که به خاطر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد شده، 
قلمرو تبصره 4 قانون حفظ کاربری اراضی را از بین برده است. این رای باعث شده تا صدور مجوز امکان 
پذیر نباشد و فقط در محدوده روستاهایی که طرح هادی مصوب نداشته باشند، امکان صدور مجوز 
وجود داشته باشد. این موضوع باعث قفل شدن تولید در بخش کشاورزی می شود. از طرفی، روند کار 
آن قدر طوالنی است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دچار فرسایش می کند. این روند باعث 
می شود تا تفاهم نامه ای که برای توسعه هزار هکتاری گلخانه در استان منعقد شده نیز عملیاتی نگردد.

وی افزود: الزم است تا اقدامی برای ابطال رای دیوان یا استفساریه ای برای شفاف شدن موضوع و 
بالاثر شدن رای مطرح گردد. از طرفی، مجلس طرح قانون حفظ کاربری اراضی را در دستور کار دارد اما 
این مسئله زمانبر است. تقاضای ما از شورای گفت و گو این است که موضوع را از مرکز پیگیری کنند تا به 

زودی این مشکل را برطرف نماییم.
شریفی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث اظهار کرد: مسئله دیوارکشی از نظر 
منطقی، حقوقی و فقهی، به این خاطر است که وقتی مجوزی برای احداث صادر می شود تا تولیدکننده 
و سرمایه گذار بتواند امنیت آن را تامین کند. برای سرمایه گذاری در گلخانه، از متری 600 هزار تومان 
تا 4 میلیون تومان هزینه می شود و با این شرایط اقتصادی، تامین امنیت این سرمایه بسیار مهم خواهد 
بود. لذا، پیشنهاد می کنیم مجوزها برای زمین های کوچک تا زمان صدور مجوز دیوارکشی از سوی 

جهاد کشاورزی در مرحله اولیه صادر شود و در ادامه بحث مجوزهای بلندمدت پیگیری گردد.
لبافی، در ادامه مشکل دیگر را مربوط به اجرای دستورالعمل های الزم برای صدور مجوز پرورش 
قارچ خوراکی دانست و توضیح داد: هم اکنون صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی برای مساحت کمتر 
از 1500متر مربع امکان پذیر نیست اما بخش خصوصی مدعی است که امکان کشت در مساحت های 

کمتر هم وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پس از طرح این مشکالت به 
پیشنهاداتی اشاره کرد که از سوی این دبیرخانه کارشناسی و ارائه شده است و گفت: پیشنهاد داریم، 
آن گروه از درخواست ها و زمین های گلخانه ای که پیشرفت فیزیکی بیش از 30درصد دارند، بنا به 
تشخیص دستگاه تخصصی ذی ربط بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند. همچنین در خصوص 
دستورالعمل هایی که اجازه صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از 1500 متر مربع را 
نمی دهند نیز پیشنهاد داریم تا بحث مجوزهای مذکور) همانند گلخانه ها( پس از بررسی های انجمن 

پرورش قارچ خوراکی و بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد.
وی یکی دیگر از پیشنهادات و مصوبات دبیرخانه را چنین تشریخ نمود: همان طور که اشاره شد، 
سطح باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان باید 5 هکتار باشد و براساس آیین نامه پیشین، این 
سطح 2.5 هکتار بوده است. لحاظ نمودن مساحت های باال در روند صدور سند)با توجه به خرده مالک 
بودن متقاضیان در شهرستان ها( امری مشکل ساز است. پس درخواست داریم تا بار مصوب شود که 

سطح باغات برای اسناد مغروزی همانند مصوبه قبل 2.5 هکتار باشد.
حاجی مجتهد که به نمایندگی از جهادکشاورزی استان در جلسه حضور داشت نیز در همین رابطه 
گفت: پیشنهاد ما این است که برای برخی از شهرستان های بزرگ 50 درصد پیشرفت گلخانه را برای 
صدور مجوز مدنظر قرار دهیم و برای مابقی شهرستان ها با تشخیص جهاد کشاورزی تا 30درصد 

پیشرفت درنظر گرفته شود.
در جمع بندی این دستور کار، پیشنهادات دبیرخانه مورد موافقت قرار گرفت و مقرر به پیگیری آن 

ها از مراجع مربوطه شد.
لبافی اشاره ای هم به مسائل مربوط به سامانه »ساماب« در خصوص پروانه چاه های آب کشاورزی 
استان داشت و بیان کرد: در حوزه پروانه چاه های آب کشاورزی هم در زمینه ورود اطالعات به سامانه 

ساماب، مشکالتی رقم خورده که فعاالن حوزه کشاورزی را با دغدغه هایی مواجه نموده است.
محمد عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پاسخ به توضیحات مذکور، عنوان 
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کرد: ما به این جمع بندی رسیده ایم که پروانه 
بهره برداری از چاه های کشاورزی را برای کسانی 
که اضافه برداشت ندارند، سه سال یک بار و آن هم 
به صورت اینترنتی تمدید کنیم. موضوع سامانه 
ساماب را هم حل نمودیم. هم اکنون برای خرده 

مالکان پروانه به نام وکیل صادر می شود.
وی ادامه داد: تمام اطالعات هم اکنون در 
سامانه وارد و سهم هر کسی مشخص می شود. 
درخواست ما از کشاورزان، تشکل های فعال در 
این حوزه و جهاد کشاورزی استان این است که 
اطالعات را برای ما ارسال کنند؛ زیرا در بحث 

صدور پروانه به نام افراد مشکلی نداریم.
این مقام مسئول یادآور شد: نکته کلیدی این 
است که نقل و انتقاالت زیادی در چاه ها انجام می 
شود که البته در بخش کشاورزی امری معمول 
است اما درخواست ما این است که مستندات 
این نقل و انتقاالت به ما اعالم شود تا براساس آن 
مجوز صادر گردد و اطالعات ما هم به روز باشد. 
این امر در پیگیری های بعدی و حل مشکالت 

احتمالی، بسیار مفید خواهد بود.
اطمینان داد که مشکالت سامانه  عالیی، 
در صورت  متقاضیان  و  رفع شده  »ساماب« 
مواجهه با چالشی، می توانند به شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی مراجعه و موضوع را 

پیگیری و حل نمایند.

پیشنهاداتی برای حل مشکل مجوز پرورش 
ماهی تیالپیا

نظام صنفی کشاورزی  چالش های حوزه 
تیالپیا  ماهی  پرورش  ممنوعیت  پیرامون 
دستورکار بعدی این جلسه بود. لبافی، رئیس 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه 
خصوصی استان درباره این موضوع گفت: به 
خاطر نوع خاص و ویژگی های این نوع ماهی، 
مجوز پرورش آن صادر نمی شود. موضوع مورد 
تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست این 
است که اگر این ماهی به آبهای آزاد راه داشته 
باشند، به محیط زیست خسارت می زند اما بخش 
خصوصی درخواست دارد تا شرایطی فراهم شود 
که دغدغه های محیط زیستی مرتفع شده و 
زمینه پرورش این ماهی در محیط های بسته و 

محدود، فراهم آید.
وی تاکید کرد: ماهی تیال پیال ارزان قیمت 
است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، 
بخشی از نیاز جامعه از این مسیر تامین می شود 
و ارزانتر بودن آن، مزیتی برای گروه های مصرفی 

کم برخوردار خواهد بود.
وی افزود: می توان به صورت نظارت شده این 

ماهی را پرورش و تکثیر نمود. در مصوبات دبیرخانه پیشنهاد شد تا در شهرستان هایی که رودخانه 
دائمی  یا قنات دارند، کماکان ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا اعمال شود اما برای شهرستان هایی که 
دارای چاه آب کشاورزی بوده و در محیط بسته و کنترل شده کار پرورش انجام می گیرد، مجوز پرورش 
ماهی تیالپیا صادر گردد. این بند می تواند در قالب توافقی میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای 

استان به مرحله اجرا درآید.
معتمدیان استاندار خراسان رضوی نیز پاسخ به این دستور کار، به پیگیری ها خود در رابطه با اخذ 
مجوز پرورش این نوع ماهی برای چند استان اشاره کرد و بیان نمود: مجوز پرورش ماهی تیالپیا، پیش از 
این برای چند استان صادر شد. این اقدام در تعامل با سازمان محیط زیست کشور انجام شد و چون استان 
های شرقی به آب های آزاد راه ندارند و چالش های محیط زیستی مذکور را در پرورش این نوع ماهی 

رقم نمی زنند، لذا مراتب جهت اخذ مجوز از طریق استانداری در حال پیگیری است

برنامه مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک ها
ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی هم در بخش 
پایانی این نشست با اشاره به تمرکز مجلس بر منویات رهبری در راستای تحقق شعار سال گفت: بخشی 
از موانع محیط کسب و کار از حوزه بانکی نشات می گیرد و از آنجایی که پیگیری های مجلس برای 
ساماندهی امور در بخش بانکی، ثمری نیافته است، موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها در راستای رفع 

موانع تولید را در مجلس در دستورکار داریم.
وی بر اهمیت همراهی بخش های مختلف برای سامان یافتن این بحث تاکید کرد و ادامه داد: تقاضایم 
این است که پیشنهادات بخش خصوصی و دولت در این زمینه به ما منعکس شود تا بتوانیم از مسیر 

بهتری این موضوع را پیگیری کنیم.

تشکیل کمیته مانع زدایی از تولید و فراخوان مشکالت از فعاالن اقتصادی
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در خاتمه این نشست 
عنوان کرد: در حال حاضر به منظور پیگیری مشکالت بخش خصوصی استان، برنامه ای تحت عنوان 
یکشنبه های اقتصادی را هر هفته برگزار کرده و در آن ضمن با بازدید از واحدهای صنعتی و کشاورزی، 

با حضور مدیران استانی به بررسی و پیگیری مشکالت آن ها اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: طی این بازدیدها دستورات الزم از سوی استاندار برای هر واحد صادر می شود. پیگیری 
مصوبات هم به طور منظم در دستور کار است. از سال جدید نیز با توجه به نامگذاری سال به عنوان 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« مقرر شد تا یک کمیته اجرایی در این حوزه شکل بگیرد و موانعی را 
که در بخش های مختلف تجارت خارجی، کشاورزی، تولید، صنعت و معدن وجود دارد را شناسایی و 
برای آن ها چاره جویی کنیم. برخی موانع در سطح استان بوده و شماری نیز مربوط به مقررات است که 

به مجلس منعکس خواهد شد.
اشرفی یادآور شد: بنا به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی نیز مقرر است تا فراخوانی برای واحدهای 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی و تشکل های فعال در این حوزه اعالم شود و براساس آن، مشکالت 

منعکس، تجمیع و دسته بندی شوند و سپس نسبت به حل آن ها اقدام شود.
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