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راه پرسنگالخ دولت سیزدهم

افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم تجربه نشــده در کشور طی ماه   های آینده 
هشداری از سوی برخی فعاالن اقتصادی است. نقدینگی ای که مولفه های مختلفی 
دارد و باید دید در کجا متورم شده؟ بیشترین میزان نقدینگی توسط خود بانک های 
خصوصی و بنیادها و توسط خود همین بازارســهامی که درست کرده بودند و 
درآمدهای بادآورده ای که پیامدش بود، ایجاد شد و مهمتر از همه افزایش قیمت 
ارز بود که موجب افزایش نقدینگی طی دو ســال گذشــته شد. درحقیقت تمام 
سیاست هایی که بخش های خصوصی و دولت اتخاذ کردند، امروز این مشکالت 
را برای کشور به وجود آورده و طبیعتا سبب خواهد شد با توجه به اینکه نقدینگی 
در کشور ما هم به ســمت تولید حرکت نمی کند و وارد خرید و فروش کاغذ به 
اسم سهام و سفته بازی و سوداگری می شــود، تورم را به جد افزایش دهد. کاری 
که به نظر می رسد دولت سیزدهم باید انجام دهد برای اینکه بتواند وضعیت را تا 
حدود زیادی کنترل کند، این اســت که در ابتدای کار اصالح بودجه سال 1400 
و کاستن از مخارج دولت را در دســتور کار قرار دهد. دوم، کاهش شدید قیمت 
ارز و سوم، کنترل بانک ها و به خصوص بانک های بخش خصوصی است برای 
اینکه از خلق پول توسط این بانک ها ممانعت به عمل آورد و یکی از اقداماتی که 
قطعا دولت باید انجام دهد، همانا ادغام بســیاری از بانک های خصوصی است. 
بانک هایی که خودشان اغلب ورشکسته هستند و از طریق نرخ های بهره بسیار 
باال به سپرده گذاران و همین طور فعالیت  در بازارهای سفته بازی و سوداگری به 
وضعیت موجود دامــن می زنند. بنابراین دولت از جمله اقداماتی که می کند باید 
برخورد خیلی قاطع با متخلفان در این حوزه باشد. امری که مستلزم اختیاراتی است 
که دولت آینده به دلیل وجود شرایط اضطراری دراقتصاد کشور و برای مواجهه 
با آن باید داشته باشــد ولی متاسفانه در شرایط کنونی فاقد چنین اختیاری است. 
ضمن اینکه برنامه الزم برای مواجهه با این شرایط در دستور کار دولت سیزدهم 
دیده نمی شود. فلذا امیدوارهستیم که واقعا برنامه روشن و شفاف برای برخورد 
با عوامل نابه سامانی در کشــور به وجود آید و همچنین برنامه الزم برای برخورد 
با اخاللگران اقتصادی کشــور که عمدتا همین نهادها و بنیادها و خود بانک های 
بخش خصوصی هستند، ضروری به نظر می رسد؛ چون مردم در اینجا واقعا هیچ 
سهمی ندارند و سهم شان در بروز این وضعیت بسیار ناچیز است و چه بسا قربانیان 
بی انضباطی های مالی در کشور هستند. اخباری مبنی بر فزونی فقر و دزدی هایی که 

حسین راغفر اقتصاددان

یادداشت

ادامه در صفحه 13
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مروری بر روابط تجاری ایران و افغانستان

نگاه  از  که  است  کشوری  افغانستان 
جغرافیای سیاسی موقعیت ویژه ای در بین 
کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی 
این موقعیت راهبردی فرصت  های  دارد. 
شمال-  کریدور  ایجاد  نگاه  از  را  زیادی 
جنوب برای انتقال انرژی های برق و گاز و 
صادرات و واردات کاال و اقالم تجارتی برای 
این کشور رقم زده است. به همین دلیل از 
دیدگاه کارشناسان امور اقتصادی افغانستان 
به حیث یک چهارراه مرکزی و نقطه ثقل 
جغرافیایی اقتصادی منطقه شمال-جنوب 

آسیا ارزیابی می گردد. 
ارتباط ایران با پنج کشور آسیای مرکزی 
تنها از طریق ترکمنستان )تنها جمهوری 
برقرار  ایران(  با  مرز  هم  مرکزی  آسیای 
شده است. سیستم منحصر به فرد سیاسی 
– اقتصادی ترکمنستان، گسترش روابط با 
آسیای مرکزی را به تاخیر انداخته است. در 

یک تالش برای جستجوی بدیل برای این ساختار که ممکن بود مانع عبور کاالها از طریق 
این مسیر شود، تفاهم نامه ای میان ایران، افغانستان و سه جمهوری آسیای مرکزی هر یک 
ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در سال 2004 به امضا رسید. این تفاهم نامه از وصل شدن 
ایران به آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان که ایران به آن بسیار عالقمند است حمایت می کند. 
هر چند این تفاهم نامه به دالیل مختلف تاکنون عملیاتی نشده است اما انعقاد آن از نقطه نظر 

تاریخی اهمیت افغانستان برای ایران جهت اتصال به آسیای مرکزی را آشکار می سازد.
در سال های اخیر اهمیت منطقه مکران و بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان برای 
توسعه ایران در دهه های آینده بسیار مورد توجه کارشناسان و سیاست گذاران ایرانی قرار گرفته 
است. اتصال چابهار-زاهدان- مشهد به آسیای مرکزی به نحوی اتصال چابهار به راه ابریشم 
تلقی می شود. این دهلیز یکی از کوتاه ترین مسیرهای ارتباط راه ابریشم به دریای عمان و دریای 
هند است. بر خالف مسیرهای سنتی از طریق قراقوم که عموما صعب العبور و به ویژه در فصل 
زمستان غیرقابل دسترس هستند، مسیر فعلی قابل عبور و مرور و امن است. همچنین مسیر 
جدید می تواند شاخه جنوبی راه ابریشم را تشکیل دهد که رییس جمهور چین از آن به عنوان 
»ابتکار کمربند و جاده« یاد کرده است. معرفی چنین ظرفیتی در منطقه آزاد چابهار می تواند در 

جذب سرمایه گذاری بین المللی موثر واقع شود.
نکته حایز اهمیت دیگر ساختار جمعیتی افغانستان است. در سال 2020، جمعیت افغانستان 
در حدود 38 میلیون و 800 هزار نفر تخمین زده می شود. بین 42 تا 45 درصد از این جمعیت 
زیر 15 سال هستند و حدود 55 درصد نیز بین 15 تا 65 سال قرار دارند. در سال 2017، 22/5 

حسین کوه زاد
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درصد از جمعیت این کشور بین 15 تا 24 
سال سن داشتند.]3[ در واقع در حالی که 
پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن است 
و جمعیت ایران رو به میانسالی می رود، 
افغانستان تا چند دهه آینده کشوری جوان 
خواهد بود که نیاز روزافزونی به همکاری در 
حوزه های مختلف با کشورهای همسایه اش 
این  رشد  به  رو  نیازهای  به  پاسخ  برای 

جمعیت خواهد داشت.
تمامی موارد فوق اهمیتی سیاسی- امنیتی 

و اجتماعی برای ایران نیز دارد. به صورت تاریخی و به خاطر تنگناهای طبیعی و جغرافیایی، 
مناطق جنوبی و شرقی ایران از نظر شاخص های توسعه یافتگی بسیار عقب تر از مناطق مرکزی، 
شمالی و غربی ایران هستند. فعال شدن پتانسیل های همکاری با افغانستان در زمینه های حمل 
و نقل و تجارت، می تواند در زیست مردمان این بخش از ایران تحول چشم گیری ایجاد کند و 

به تدریج چهره کریه فقر، ناامنی و قاچاق مواد مخدر را از این مناطق بزداید.
اهمیت استراتژیک ایران برای افغانستان

افغانستان کشوری محصور در خشکی است که برای واردات وصادرات کاالی خود 
دسترسی به آب های آزاد جهان ندارد. طی سالیان درازی، انتقال کاال به افغانستان یا از آن به سایر 
کشورها از طریق بندر کراچی پاکستان میسر می شده است. این مسیر همواره برای ساکنین 
افغانستان پردردسر و پرهزینه بوده است و از سوی دیگر به واسطه اختالفات سیاسی عمده 
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بین دو دولت پاکستان و افغانستان، به نوعی 
می توانسته به اهرم فشار پاکستان برای تحقق 
اهدافش در افغانستان تبدیل شود. هم چنین 
روابط تنش آلود بین پاکستان و هند، ارتباط 
تجاری دو کشور افغانستان و هند را که 

سابقه ای تاریخی دارد محدود نموده است.
با توجه به واقعیت فوق، افغانستان در یک 
دهه گذشته تالش گسترده ای برای ایجاد 
تنوع در شرکای تجاری خود و همچنین 
مسیرهای ورود و خروج کاال به این کشور 
انجام داده است که در این راستا می توان انعقاد 

قرارداد سه جانبه به همراه هند و ایران برای اتصال این کشور به بندر چابهار، انعقاد قرارداد برای 
راه اندازی راه الجورد]1[ و گسترش روابط تجاری با ازبکستان از طریق منطقه آزاد تجاری 

ترمذ]2[ را مورد اشاره قرار داد.

تجارت ایران و افغانستان و منابع غنی معدنی
هر چند در حال حاضر افغانستان یک کشور فقیر است اما منابع غنی معدنی دارد. یافته های 
اداره زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، برآوردهای قبلی شوروی را تایید کرده است. 
افغانستان دارای 60 میلیون تن مس، 2/2 میلیارد تن آهن و 1/4 میلیون تن دیگر عناصر 
کمیاب می باشد. طبق برآورد اداره زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، ارزش کلی منابع طبیعی 
افغانستان بین 1 تا 3 تریلیون دالر است. در کنار عوامل دیگر، به دلیل عدم اتصال افغانستان 
به یک اقتصاد بزرگ این ذخایر طبیعی همچنان دست نخورده باقی مانده است. این موانع 
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از طریق بندر چابهار که افغانستان را به هند 
وصل می کند، حل خواهد شد. از این طریق 
ممکن است افغانستان بتواند از اقتصاد وابسته 
به کشت تریاک عبور کرده و به استقبال 
اقتصاد مدرن برود. منابع مالی به دست آمده 
از استخراج معادن، صادرات مواد خام و مواد 
معدنی دیگر نظیر آهن و آلمینیوم می تواند 
تاثیرات عمیقی بر جامعه، اقتصاد و سیاست 

افغانستان بگذارد.
در نتیجه می توان گفت، افغانستان برای 
بهره بردن از موقعیت استراتژیک خود به 

عنوان یک پل زمینی بین آسیای مرکزی و جنوبی، باید به اقتصادهای جهانی به ویژه اقتصادهای 
منطقه وصل شود. وصل شدن افغانستان به بازارهای جهانی و منطقه ای نه تنها میزان رقابت 
در صنایع اقتصادی داخلی این کشور را افزایش می دهد، بلکه به جذابیت افغانستان برای 
سرمایه گذاران می افزاید. از این رو چابهار فرصت های استراتژیک چشم گیر و گزینه های 
تجاری خوبی را برای افغانستان فراهم می کند. از منظر تدارکاتی، بندر چابهار نزدیک ترین بندر 
به افغانستان است. این بندر 700 کیلومتر نزدیک تر از بندرعباس است. همچنین چابهار 1000 
کیلومتر نزدیک تر از بندر کراچی در پاکستان است. چابهار مهره تغییردهنده بازی استراتژیک 

در منطقه است.
عالوه بر موارد فوق باید توجه کرد که ایران از لحاظ صنعتی توانایی تامین بسیاری از نیازهای 
جامعه افغانستان را با قیمتی مناسب دارا می باشد و از سوی دیگر بخش قابل توجهی جامعه 
افغانستان نیز عالوه بر هم سویی فرهنگی با جامعه ایران، تجربه مهاجرت و زندگی در ایران 
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را داشته و با کاالهای ایرانی آشنا هستند و به 
استفاده از آنان تمایل جدی دارند.

روابط تجاری ایران و افغانستان
آمارهای ارائه شده از سوی اتاق تهران 
مهم ترین  به عنوان  ایران  که  است  حاکی 
مبدا واردات کاال در افغانستان ایفای نقش 
از کل  ایران  این، سهم  با وجود  می کند. 
واردات افغانستان در سال2020 کاسته شده 
و به 17درصد رسیده است. صادرات ایران 
به افغانستان در سال2020 )یک میلیارد و 
104میلیون دالر( در مقایسه با سال 2019 
)یک میلیارد و 247میلیون دالر( حدود 11 
درصد کاهش داشته، در حالی که واردات 
افغانستان از کشورهای هند، روسیه و امارات 
روند افزایشی داشته است.  این گزارش نشان 
سال2020 ششمین  در  ایران  که  می دهد 

مقصد صادراتی افغانستان به شمار می رفت و سهم یک درصدی از کل صادرات این کشور را به 
خود اختصاص داده بود. در سال2020 معادل 8میلیون دالر کاال واردات ایران از افغانستان بوده 
که نسبت به سال 2019 )15میلیون دالر( با کاهش 47درصدی روبه رو بوده است. در صورت 
تضعیف بیشتر واردات ایران از این کشور و در مقابل، افزایش واردات سایر کشورها از جمله 
امارات، امکان تضعیف بیشتر موقعیت ایران در میان سایر شرکای وارداتی افغانستان وجود 
دارد. بررسی گروه های کاالیی برتر صادراتی به افغانستان در سال 99 براساس فصول کتاب 
مقررات صادرات و واردات بیانگر آن است که بیشترین میزان صادرات به افغانستان مربوط 
به »چدن، آهن و فوالد« )194میلیون دالر(، »شیشه و مصنوعات شیشه ای« )175میلیون دالر(، 
»مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد« )157میلیون دالر(، »فرآورده های سبزی، میوه  
یا از سایر اجزا و نباتات« )131میلیون دالر( و »قلع و مصنوعات قلع« )108میلیون دالر( بوده 
است. درمجموع براساس اطالعات سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به کشور افغانستان 
در سال99 معادل 2میلیارد و 306 میلیون دالر بوده است. البته ارزیابی ها حاکی از این است که 
طی سال99 کاالهای صادراتی ایران به افغانستان )به استثنای کاالهای فصل 27- نفتی( برابر با 
2825 ردیف تعرفه بوده که 5/ 3درصد از کل این ردیف تعرفه ها، حدود 75درصد کل ارزش 
صادرات و 42درصد از تعداد تعرفه ها هم یک درصد از کل ارزش صادرات به این کشور 
را شامل شده است. آمار یادشده از تمرکز باال و عدم تنوع کافی کاالهای صادراتی ایران به 

افغانستان حکایت دارد.

برخی نکات در رابطه با روابط تجاری ایران و افغانستان:
- ارزش صادرات ایران به افغانستان طی دو سال 1398 و 1399 افت داشته است.

- صادرات ایران به افغانستان، در فصل نخست 1400 نسبت به فصل مشابه سال 1399 با افزایش ارزش )15%( و کاهش میزان )%4.9( 
همراه بوده است.

- ایران مهمترین مبدا واردات کاالیی در افغانستان است با این وجود، از سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال 2020 کاسته شده و به 17 
درصد رسیده است.

- صادرات ایران به افغانستان طی سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 11 درصد کاهش داشته در حالی که واردات از کشورهای هند، 
روسیه و امارات افزایش داشته است.

- ایران ششمین مقصد صادراتی افغانستان در سال 2020 است و واردات ایران از این کشور در سال 2020 با 47 درصد افت همراه بوده است.
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 رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان با بیان اینکه اخیرا پیشنهادی برای تاسیس بانک از 
سوی دولت افغانستان در منطقه چابهار نداشته ایم، گفت: با توجه به معاف بودن منطقه چابهار 
از تحریم ها برای توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان می توان در این منطقه اقدام به تاسیس 

بانک مشترک کرد.
محمدمهدی جوانمرد قصاب در گفت وگو با خبرگزاری فارس و در پاســخ به این سوال 
که با توجه به ارتباطات تجاری بین ایران و افغانســتان، وضعیت مراودات مالی بین دو کشور 
چگونه است، گفت: مراودات مالی بین ایران و افغانستان به شیوه خاص خود از طریق صرافان 
دو کشور انجام می شود و با توجه به حضور صرافان افغانستان در ایران، مشکل مالی در خرید و 
فروش کاال و به عبارتی انتقال کاالهای صادراتی به افغانستان وجود ندارد. البته درباره واردات 

کاالهای افغانستان نیز با توجه به نقل وانتقال مالی توسط صرافان هیچ مشکلی وجود ندارد.
رایزن ســابق بازرگانی ایران در افغانســتان افزود: همچنین بحث رفــع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان ایرانی به افغانستان با توجه به سیاســت های دولت، به خوبی در حال انجام و 

معوقات در حال کاهش است.
وی در پاســخ به این سوال که در حال حاضر آیا بین ایران و افغانستان سیستم بانکی فعالی 
وجود دارد، گفت: قبال یک سیســتم بانکی بین ایران و افغانســتان فعال بــود که با توجه به 
سیاست های دولت افغانستان در چند سال اخیر این بانک فعالیتی ندارد، اما درصدد هستیم با 

انجام مذاکرات، این بانک مجددا فعالیت خود را آغاز کند.
وی با تاکید بر اینکه انتظار ما از دولت افغانستان در رابطه با مراودات بانکی این است که نسبت 
به سایر کشورها در این بخش با ما رفتار بهتری داشته باشد، گفت: امیدواریم با همکاری دولت 

افغانستان شاهد فعالیت مجدد آرین بانک باشیم.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان بیان کرد: با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها دولت 
افغانستان، فعالیت آرین بانک را در افغانستان متوقف کرد، در حالی که انتظار می رفت با توجه به 
روابط دوستانه بین دو کشور و همچنین مراودات خوب تجاری بین ایران و افغانستان، به جای 

توقف کامل، فعالیت این بانک محدود  شود.
جوانمرد قصاب در پاسخ به اینکه آیا غضنفر بانک افغانستان پیشنهاد تاسیس یک شعبه را در 
چابهار داده است، گفت: خیر، اخیرا چنین پیشنهادی به ایران داده نشده است، اما در سال های 
گذشته غضنفر بانک، پیشنهادهایی را به صورت غیررسمی از طریق دولت افغانستان مبنی بر 
تاسیس بانک در چابهار به علت معاف شدن چابهار از تحریم های آمریکا با ایران مطرح کرده 
اســت.  وی با بیان اینکه با وجود پیشنهاد غیررسمی غضنفر بانک، در سال های گذشته هیچ 
اقدامی از سوی آن بانک برای تاسیس بانک در چابهار صورت نگرفته و هیچ درخواستی نیز به 

ایران از سوی دولت افغانستان برای تاسیس 
بانک در چابهار ارائه نشــده است، گفت: با 
وجود این برای توســعه روابط تجاری بین 
دو کشور ایران و افغانستان برقراری سیستم 
بانکی و گســترش آن الزم اســت و به نظر 
می رســد، باید در این زمینه بین دو کشــور 

همکاری وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به معاف بودن چابهار از 
تحریم های بین المللی در این منطقه می توانیم 
شــاهد حضور بانک های افغانستان و حتی 
بانک های مشــترک ایران و افغانســتان در 

منطقه چابهار باشیم.  
جوانمرد قصاب اظهــار کرد: برای عبور 
بارهای ترانزیتی از چابهار به سمت افغانستان 
به تاسیس بانک مشترک و خارج از سیستم 
تحریمی نیاز داریم تا بازرگانان افغانستانی 
بتوانند پرداخت های مالی خود را در چابهار 
به کشــتیرانی، مناطق آزاد تجاری و... انتقال 

دهند.

راه توسعه روابط ایران و افغانستان

 با توجه به معاف بودن چابهار از تحریم های 
بین المللی در این منطقه می توانیم شاهد 

حضور بانک های افغانستان و حتی بانک های 
مشترک ایران و افغانستان در منطقه چابهار 

باشیم.  
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عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع 
اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره اندیشی کند.

 در هفته های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای 
برنامه و سیاست های آنها خواهیم بود. در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال 
های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی 
آن، رفع مشکالت و چالش های اقتصادی است. مشکالتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و 
خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حاال امیدار است تا با شروع فعالیت دولت 
جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکالت اقتصادی از سد راه تولید و کسب و 

کار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش آفرینی معناداری داشت باشد.
در این باره، محمد الهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با 
اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم 
جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصالح مصوبات خلق الساعه ای است که در شرایط 
دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصاً در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممنوعیت های 
صادراتی می شود و در حوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی 
می شود و همچنین مصوباتی که احیاناً در شرایط خاص تصمیم گیری شده ولی االن شرایط 

تغییر کرده، می بایست مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تاکید کرد: نکته ای که در طول چهار سال 
گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعاالن اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور 
بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را 

تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت تر کرده است.
الهوتی در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست های پولی و بانک مرکزی گرفته شود 
اظهار داشت: قطعاً اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاماًل مشخص 
است. وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان یعنی یکی دو سال گذشته تا نیمه سال 99، شاهد 
بودیم که بانک مرکزی وارد سیاست گذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسئولیت 
با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابالغیه 177، این 
اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و 

سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت 
هست، برگشت داده شد.

بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی 
باید به حوزه مسئولیت های خودش بازگردد و 
دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی 
در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی 
موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که 
قطعاً این ها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد 
و قطعاً می تواند در زندگی مردم و قدرت خرید 
مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره 
مردم را هر روز کوچک تر کرده است، تا حدودی 

متوقف شود و در میان مدت بتواند قدرت 
خرید مردم را افزایش بدهد.

لذا به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی 
صادرات و واردات، باید در وزارت صمت 
جلوی بخشنامه های جدید گرفته شود و 
ممنوعیت ها برداشته شود و شرایط محیط 
کسب و کار بهبود  پیدا کند و تسهیل تجارت 
اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و 
برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد 
اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش 
تورم باید در برنامه ها دیده شود تا متعاقب 
آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در 

اقتصاد شاهد باشیم./ ایبنا

دو اقدام مهم بانک مرکزی دولت 
سیزدهم

مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع 
اساسی و مهم است که بانک مرکزی در 

دولت سیزدهم باید برای آنها چاره اندیشی 
کند.
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چین در حال حاضر به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان به دنبال آن است تا با 
تدوین برنامه ها و استفاده از سیاستگذاریهای کوتاه مدت و و بلند مدت از رقیب اقتصادی خود 
یعنی آمریکا پیشی بگیرد. در این خصوص، یکی از برنامه های پیشنهادی این کشور، احیای راه 
ابریشم قدیم از طریق راه ابریشم جدید بود که به منظور کمک به یکپارچگی اقتصادی بیشتر 
بین آسیا و اروپا و همینطور آسیا و آفریقا در سال 2013 رسماً خواستار احداث آن گردید. چین 
با احداث این جاده به دنبال توسعۀ اقتصادی بین المللی زیرساختهای حمل و نقل، ملی، انرژی 
و ارتباطات از راه دور در این قاره ها بود. چین اعالم کرد که 65 کشور عالقۀ مشترک همکاری 

خود نسبت به این برنامه را ابراز نموده اند. 
پروژه راه ابریشــم جدید ترکیبی از کمربند اقتصادی جاده ابریشم به عنوان داالن اقتصادی 
سرتاسر قارۀ اوراسیا، که از راه ابریشم قدیم و از چین آغاز می شود، و راه ابریشم دریایی است 
که مسیرهای تجاری دریایی آسیا را به آفریقا و اروپا متصل می سازد. این پروژه مجموعه ای از 
پروژه های زیرساختی از جمله جاده ها، خطوط ریلی و هوایی و خط لوله ها را دربرمی گیرد. 
به طور کلی این راه ابریشــم جدید برای دومسیر از چین: یکی سواحل چین به جنوب شرق 
و جنوب آســیا، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا از طریق دریای چین و اقیانوس هند و دیگری 
سواحل چین به مناطق جنوب شرق و جنوب آســیا، اقیانوس آرام جوبی، خاورمیانه، شرق 

آفریقا و کل اروپا از طریق دریای چین، طراحی گردیده است
با این حال، سه سؤال اساســی هم، ذهن کشورهای عالقمند به این برنامه را مشغول خود 

ساخته است: 
کدامیک از فعالیتهای برشمرده در این برنامه مشمول این کشورها خواهد بود؟  .1

رویکرد چین با توجه به این برنامه نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر   .2
کشورها چگونه خواهد بود؟

این برنامه چه برداشتها و واکنشهایی را در دنیا به همراه خواهند داشت؟  .3
در پاسخ به این سؤاالت باید گفت که چین اعالم نموده است: این طرح به تقویت ارتباطات 
سیاســی و آغاز همکاریهای مشــترک اقتصادی، تقویت حمل و نقل جاده ای و تأسیس و 
گسترش شبکه ترابری و در نهایت تســهیل و تقویت روابط تجاری و بهبود اقدامات جهت 
کاهش هزینه های تجاری و سرمایه گذاری کمک نموده و بیش از 60 درصد جمعیت جهان را 
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، ضمن اینکه دولتهای بازیگر در این پروژه هم در بیش از یک 

سوم تولید ناخالص داخلی آن شریک خواهند بود.
طبق داده های ارائه شــده توســط وزارت بازرگانی چین، این کشور از ماه می سال 2020، 
دویست سند همکاری با 138 کشور و 30 سازمان بین المللی در چارچوب ارتباط 6 کریدور، 

6 مسیر شامل چندین کشــور و بندر برای 
ساخت مشــترک این راه ابریشم جدید به 
امضا رسانده است. همچنین در سال 2020، 
شــرکتهای چینی 17.79 میلیارد دالر در 58 
کشور ســرمایه گذاری مســتقیم غیرِمالی 
نمودند که نسبت به سال 2019، 18.3 درصد 
افزایش داشــت. ارزش قرارداد پروژه های 
امضا شده با کشورها نیز 141.46 میلیارد دالر 
و گردش مالی کامل آنها 12/91 میلیارد دالر 

بوده است 
اتحادیــۀ اروپا نیز از ســال 2013 به این 
طرف پس از اعالم موافقت خود با چین در 
زمینه این پروژه، شروع به انجام پروژه های 
رسمی مشترک از قبیل پایانه های کانتینری 
و راه آهن با این کشــور نموده است. در این 
میان، شاید بتوان پروژه بندر پیرائوس یونان 
را به عنوان یک از چشمگیرترین این پروژه 
ها به شمار آورد که شرکت دوالی ترابرس 
چین به نام کوسکو در آن نقشی بسزا داشته 
است. این شرکت از ســال 2009 به مدرن 
ســازی و عملیاتی نمودن بخشــی از این 
بندر پرداخته اســت. پس از صورت گرفتن 
مذاکرات پیرامون احداث راه ابریشم جدید، 
این شرکت از سال 2016 و پس از به دست 
گرفتن سهم کنترل این بندر، مشارکت خود 
را توســعه دارد. عالوه بر این شرکت، سایر 
شرکتهای چینی هم به ســرمایه گذاری در 
بنادر بلژیک، هلند، کرواسی، اسلوونی، ایتالیا، 
پرتغال، اسپانیا، لتونی و لیتوانی عالقه نشان 
دادند که از آن جمله می توان به پروژه بزرگ 

احداث راه ابریشم جدید و جایگاه ایران در آن

زهرا پزشکی
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شکل 1.

ترمینال کانتینری در شمال دریای آدریاتیک 
که بنادر ایتالیا، اسلوونی و کرواسی را به هم 
مرتبط می سازد اشــاره کرد. غیر از سرمایه 
گذاری در این پروژه ها، شــرکتهای چینی 
در احداث 5 خــط راه آهن جدید بلگراد-
بوداپست نیز مشــارکت نمودند. همینطور 
چندین خدمات دیگر ریلی از چین به اروپا 
که مقصدهای لهستان، آلمان، هلند، بلژیک، 
فرانسه واسپانیا را به هم مرتبط می سازد نیز 
به چشم می خورند. از جملۀ این ارتباطات 
ریلی می توان به اتصال ریلی شرق و غرب 
بین چین و اروپای غربی از طریق لهستان به 
آلمان و غیره اشاره نمود. ارتباط ریلی دیگر 
کریدور جنوب و شمال بین یونان و منطقه 
بالتیک از طریق اروپای مرکزی است. شاید 
خیلی از این پروژه ها به قبل از ســال 2013 
مربوط باشــند، ولی پــس از توافق بر روی 
احداث راه ابریشم جدید، شکلی تازه به خود 
گرفتند و به طــور جدیتری دنبال گردیدند. 
شکل 1 کشــورهای عضو اتحادیۀ اروپا که 
در پروژه های احداث راه جدید ابریشــم، 

مشارکت دارند را نشان می دهد 
14 کشور عضو اتحادیۀ اروپا نیز به شکل 
دیگری در پروژه راه ابریشــم جدید سهیم 
هستند. این 14 کشور از طریق تأسیس بانک 
سرمایه گذاری زیرساختهای آسیا از پروژه 
های زیرســاختی آفریقا و آسیا حمایت می 
کنند. در عین حال آنها هنوز به طور رسمی 
موافقــت خود را با سیاســت چین در قبال 
ســاخت این راه جدید اعالم ننمــوده اند. 
شاید یکی از دالیل نگرانی آنها این باشد که 
طرح و گسترش واردات و صادرات چین، 
کشورهای در حال توسعه را به بازاری برای 
محصوالت چینی مبدل خواهد ســاخت. 
همینطور تسلط چین بر این طرح می تواند 
به افزایش حضور نظامــی چین در برخی 
نقاط دنیا منجر بگردد. از نگرانیهای دیگر آنها 
می توان به این مورد اشاره نمود که سرمایه 
گذاری چین در کشورها، سبب بدهکاری 
کشورهای فقیری مثل پاکستان، تاجیکستان، 
قرقیزستان، مغلوســتان، الئوس، مالدیو و 
جیبوتی به چین خواهد گردید و همینطور 
ممکن است به بحران آب در آسیای مرکزی 
دامن زده و سبب آسیب به محیط زیست و 
افزایش مصرف انرژی گــردد. با وجود این 

نگرانیها، چین حضور شــرکتهای چینی در این پروژه را بســیار مهم می داند و از آنجاییکه 
شــرکتهای چینی همچنان نسبت به ســرمایه گذاری بر روی پروژه های اروپا از خود عالقه 
نشان می دهند، این یک امتیاز برای چین محسوب می گردد. البته برخی از این شرکتها شرایط 
خود برای همکاری در پروژه ها را استخدام کارگران چینی و خرید ابزار و آالت از چین اعالم 
نموده اند. در اینجا می توان به عنوان مثال به خطوط هواپیمایی اروپا از جمله پارچیم در آلمان، 
تولوز در فرانســه و کاستلی در یونان اشاره کرد که پس از جلب شرکتهای چینی برای سرمایه 
گذاری مستقیم در زیرساختهای خود، این شرکتها به فراهم نمودن تدارکات تنها برای مشتریان 
غیر چینی پرداختند. مثاًل یکی از شرکتهای زیرمجموعه کوسکو از طریق زمین به حمل و نقل 
قطعات از کارخانه های فاکسکان در چونگ کینگ واقع در مرکز چین به استان گوانگدونگ 
می پرداخت که سپس این قطعات به کارخانه های مونتاژ متعلق به فاکسکان در جمهوری چک 
منتقل می گردیدند و محصوالت نهایی آنها به سرتاســر اروپا برای فروش انتقال می یافتند. 
جدول 1 تمام کشورهای اروپایی که در پروژه های راه ابریشم جدید مشارکت دارند را نشان 

می دهد. شکل 2 نقشۀ کلی راه ابریشم جدید را نشان می دهد 
 سیاستگزاران اروپایی و به ویژه فرانسه بر این باورند که پروژه راه ابریشم جدید، منافع زیادی 
را برای صلح و ثبات اوراسیا از جمله ایران و افغانستان به همراه خواهد آورد [1].  همچنین ترکیه 
یکی از کشورهایی است که در مسیر میانی این کریدور قرار گرفته است و به لحاظ جغرافیایی 
می تواند نقش بسزایی در این طرح داشته باشد. در این راستا یکی از اقدامات عینی ترکیه سرمایه 
گذاری بر روی احداث پروژه راه آهن از پکن به لندن بوده است. از دیگر فعالیتهای این کشور در 
راستای این پروژه نیز می توان به ساخت و تکمیل پروژه دریای مرمره، پل سلطان سلیم و خط 
آهن باکو-تفلیس-قارص اشاره کرد. این کشور به دلیل احداث خط لوله های تاناپ و جریان 
ترک، اکنون یه یکی از بازارهای مهم انرژی بین آســیا و اروپا مبدل گردیده است که با تأمین و 
انتقال انرژی از شرق به غرب، نقشــی مهم را در پروژه راه ابریشم جدید دنبال خواهد کرد. با 
تکمیل این پروژه، مدت انتقال کاال از چین به ترکیه را کاهش خواهد یافت و بر توان صادراتی 

این کشور خواهد افزود. 
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به طور کلی آسیا منطقه ای مهم برای چین به شمار می رود و چین از طریق سه محور شمالی، 
مرکزی و جنوبی آن می تواند به ســایر نقاط جهان دسترسی داشته باشد. در قسمت شمالی، 
چین از مسیر کشورهای آسیای مرکزی یعنی قزافستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، 
ترکمنستان و ازبکستان به روسیه و اروپا متصل می گردد. در سمت جنوب که از چین آغاز می 
گردد این کشور با کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله اندونزی و ویتنام و جنوب آسیا از 
جمله هند و پاکستان در ارتباط خواهد بود. در قسمت مرکزی هم چین به آسیای میانه می رسد 

و با عبور از کشورهای ایران و ترکیه می تواند به دریای مدیترانه و اروپا دسترسی داشته باشد. 
چین در مسیرهای تجاری خود به آفریقا نیز همواره به دنبال فرصت بوده است. از جمله این 
مسیرهای تجاری می توان به پروژه خط آهن مومباسا-نایروبی در کنیا اشاره کرد که در سال 
2017 توجه بین المللی از جمله چین را به ســمت خود جلب نمود. چین به سرعت در این 
پروژه ســرمایه گذاری کرد و 90 درصد هزینه ها و مدیریت این پروژه را به دست گرفت. این 
خط آهن، اولین خط آهنی است که به کمک ماشین آالت و تجهیزات ساخت چین و مطابق با 
استانداردهای این کشور در خارج از چین و شرق آفریقا ساخته شده است. این خط آهن در 
ادامه تا سمت غرب پیش رفته و به کیسومو می رسد و در نهایت اوگاندا، رواندا، جنوب سودان 

و اتیوپی را به هم متصل می سازد.

جایگاه ایران در راه ابریشم جدید
کشورمان ایران به خاطر داشتن منابع عظیمی از جمله نفت و گاز و غیره از موقعیت جغرافیایی 
بسیار خوبی در منطقۀ آسیا برخوردار است و پروژه راه ابریشم جدید، ایران را در هر دو مسیر 
جاده ای و دریایی قرار خواهد داد. در واقع ایران به خاطر دسترسی به آبهای آزاد از جمله دریای 
خزر و خلیج فارس برای چین بســیار مهم به شمار می رود. شرایط پیش آمده به ایران کمک 
خواهد کرد تا به تقویت خطوط ارتباط زمینی و دریایی خود بپردازد. ایران در سال 2017 عماًل 
موافقت خود را به چین که یکی از بزرگترین خریداران نفت و گاز این کشور و بزرگترین مقصد 
کاالهای غیرنقتی آن بود در همکاری با این پروژه اعالم کرد. چین نیز در مقابل در زمینۀ تأمین 
مالی و صدور خدمات فنی و مهندسی پروژه های حمل و نقل، همکاری متقابل خود با ایران را 

اعالم نمود. سپس ایران با انعقاد قراردادی 25 
ســاله با چین رسماً مشارکت خود را در این 
پروژه به نمایش گذاشت. از جمله بندهای 
ذکر شده در این قرارداد می توان به راه اندازی 
مراکز تولید و پشتیبانی، راه اندازی خطوط 
راه آهن، اســتفاده از بنادر مشترک از جمله 
چابهار و استفاده از خاک ایران برای ترانزیت 
کاال اشاره کرد. ایران همچنین می خواهد تا 
در ســاخت خطوط ریلی، احداث خطوط 
لوله و بازســازی طرحهــای زیربنایی در 
عرصه تجاری با چین مشارکت داشته باشد. 
همچنین این کشور، پیشنهادهایی در زمینۀ 
همکاری گمرکات چین و ایران و جلوگیری 

از قاچاق کاال ارائه داده است.
در این اثنا و برای رســیدن به این اهداف، 
ایران ابتدا باید موانع تحریمی و بانکی خود 
را برطرف نماید، چراکه در این صورت است 
که می تواند به یک همکاری ارزشمند همراه 
با سود متقابل و بُرد- بُرد دست یابد. در حال 
حاضر ایران به خاطر نداشتن سرمایه گذاری 
کافی که یکی از دالیل آن را خروج از برجام 
و فشار تحریمها برمی شمرد با مشکالتی در 
مشارکت در این پروژه رو به رو گردیده است 
و گمانه زنیها حاکی از آن هستند که این کشور 

نتواند در این پروژه مشارکت نماید.

شکل2
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در این میــان ترکیه با بهره گیــری از این 
شرایط تالش نموده است تا به جای ایران با 
احداث یک مسیر ریلی جدید بین استانبول 
تا چین، پروژه راه ابریشم جدید را به سمت 
مسیر فوق بکشاند. نخسین قطار باری این 
کشــور در ســال 2020 با عبور از 5 کشور 
ترکیه، گرجســتان، آذربایجان، قزاقستان و 
چین طی 12 روز به استان شیان چین در چین 
رسید. در این میان برخی کارشناسان معتقدند 
که این مسیر خیلی طوالنیتر و پرهزینه تر از 
کریدور ایران است و از آنجاییکه چین تعامل 
نزدیکی با ایران دارد، بعید به نظر می رسد که 
به راحتی از این کریــدور حیاتی برای خود 

دست بکشد.
شاید یکی از دالیل پیشــتازی ترکیه در 
این راه، نــگاه ترکیه به تغییر جهت رویکرد 
تعامالت اقتصادی ایران به جای چین با ایتالیا 
باشد. ایران پس از برجام پروژه دو خط آهن 
سریع از تهران به همدان که از شهرهای اراک 
و قم نیز می گذرند را به جای چین به ایتالیایی 
ها واگذار کرد. ایــران با واگذاری این پروژه 
به دنبال از سرگیری روابط مشترک تجاری 
با ایتالیا که به دلیل تحمیل تحریمها از ســال 
2006 کنار گذاشــته شــده بود، می گردد. 
ایران با این قرارداد سعی دارد تا به گسترش 
خطــوط ریلی خــود از 15000 کیلومتر به 
25000 کیلومتر بپردازد. این قرارداد همچنین 
شامل یک تفاهم نامه با ایتالیاست که در این 

تفاهم نامه دولت ایتالیا مسئول برنامه ریزی و احداث یک خط آهن سریع السیر بین تهران، قم و 
اصفهان و همینطور برقرسانی به خطوط ریلی بین تهران و تبریز و بازسازی جاده بین بندر امام 

خمینی در خلیج فارس و مرز بازرگان با ترکیه خواهد بود 

حاال به آیفون ساختمان ها و کفش های پشت 
در خانه ها و حتی لباس های روی بند رسیده 
و طی یک سال گذشــته با توجه به گرانی و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی شاهد افزایش 
سرقت های خرد بوده ایم. درواقع تنها راه حل 
برای مواجهه با فقر؛ کنترل فســاد، کاهش 
هزینه های دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان 
و حذف معافیت های مالیاتی اســت و همه 
اینها از جملــه اقداماتی اســت که دولت 
می تولند خیلی سریع نسبت به آنها وارد عمل 

شود و درآمدهایی برای کمک به مردم به ویژه به تولید فراهم کند. درحقیقت اقداماتی مثل پخش 
پول که دولت داوازدهم به این دسته از اقدامات متوسل شد، جواب نمی دهد و باید که اقدامات 
اساسی تری صورت بگیرد و طی دو، سه سال آینده یک وضعیت اضطراری اعالم شود منتها 
گویی همگان از بیان و قبول اوضاع احوالی که در مناطق مختلف کشور به دلیل فقدان آب و برق 
که محصول سه دهه خصوصی سازی و واگذاری هاست، رودربایسیتی دارند و انتظار دارند 
که بخش خصوصی در چنین شرایطی در تولید برق سرمایه گذاری کند. دولت ها با واگذاری 
مسئولیت اجتماعی مسئول اصلی بحران کنونی هستند؛ بنابراین یک تغییر جهت اساسی باید در 
جهت گیری های دولت سیزدهم به وجود آید در غیر این صورت بحران ها چنان شدت خواهد 

گرفت که کنترل آنها احیانا خارج از توان مدیریت متاسفانه ضعیف در کشور باشد.

راه پرسنگالخ دولت ...

ادامه از صفحه 2
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تورم
مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه پیش بینی کرد نرخ تورم تا 

پایان امسال به رقم 29.8 درصد کاهش یابد.
به گــزارش ایبِنا به نقــل از ایرنا، در عصر 
حاضر، رفــاه اجتماعی همــواره به عنوان 
یکی از اصلی تریــن دغدغه های دولت ها و 
سیاستگذاران بوده اســت و همواره تالش 
کردند با تدوین سیاســت های مختلف در 

پیش بینی کاهش نرخ تورم تا پایان سال

راستای افزایش رفاه اجتماعی گام بردارند. اما باید توجه داشت که تورم با افزایش قیمت ها، 
برخالف سیاست های فقرزدایی قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و رفاه آنان را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

وضعیت نرخ تورم در 20 سال گذشته

بررسی داده های آماری نشان می دهد که از دهه 1380 تا کنون نرخ تورم تک رقمی فقط طی 
دو سال پیاپی 1395 و 1396 ثبت شده است. افزایش تورم در موج اول سال 1387 را می توان 
حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست. موج دوم در سال های 1390 تا 1392 را باید 
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به دور اول تحریم ها مرتبط دانست.
طبق آخرین داده های آمــاری نرخ تورم 
روستایی طی سال های 1387 تا 1392 و نیز 
ســال های 1395 تا 99 از نرخ تورم شهری 
پیشی گرفته که به نظر می رسد به دلیل وابسته 
بودن روستاها به شــهرها و افزایش شدت 
آن در شــرایط تورم خاص است و در نتیجه 
تاثیر تورم در سال های مذکور بر خانوارهای 

روستایی بیشتر بوده است.

پیش بینی نرخ تورم کمتر از 30 درصد تا 
پایان سال 1400

در مناطق شــهری، گروه »مسکن، آب، 
برق، گاز و سوخت ها« دارای بیشترین وزن 
بوده، در حالی که در مناطق روستایی گروه 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« بیشترین وزن در 
سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. 
بنابراین هرگونه تغییر قیمت در این بخش ها 
اثرات متفاوتی بر خانواردهای روســتایی و 

شهری دارد.
افزایش هزینه های حمل و نقل )به واسطه 
افزایــش قیمت ســوخت، افزایش قیمت 
قطعات خودرو و غیره( به طور غیرمستقیم 
بر افزایش قیمت ها در مناطق روســتایی اثر 
بیشتری دارد. افزایش تورم در سال های اخیر 
حاصل افزایش حجــم نقدینگی، افزایش 
قیمت دالر، افزایش تورم انتظاری که تورم 
کاذب را در پــی داشــته و افزایش تقاضای 
یکباره برخی از اقالم ماننــد مرکبات، مواد 
شوینده و مواردی از این قبیل به علت شیوع 

بیماری کرونا است.

پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال 1400
مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت 
تعاون به کمک آمار و اطالعاتی که در اختیار 
داشت نرخ تورم سالیانه در ماه های مختلف 
سال 1400 را پیش بینی کرده است. براساس 
این گزارش در اردیبهشــت ماه پیش بینی 
کرده بود که رقــم 41.2 درصد که تقریبا با 
0.2 درصد اختالف محقق شد. همچنین در 
خردادماه نیز نرخ تورم سالیانه 43.4 درصد را 

پیش بینی کرد که رقم 43 درصد محقق شد.
مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت 
تعاون اعالم کــرد که پیش بینی می کند نرخ 
تورم در سه ماه تابستان نزدیک به 45 درصد 

پیش بینی نرخ تورم خانوارهای کشور تا پایان سال 1400

باشد. یعنی به ترتیب در تیر، مرداد و شهریور 
برابر 44.5، 45 و 44.7 درصد باشد.

براســاس پیش بینی این مرکز نرخ تورم 
از اول پاییــز روند نزولی خواهد داشــت و 
در آذرماه 38.2 درصد برســد. همچنین این 
افت نرخ تورم در ســه ماه پایانی سال 1400 
براســاس پیش بینی مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون نه تنها ادامه خواهد 

داشــت بلکه به کمترین رقم از ابتدای سال 
خواهد رســید. به این صورت که در دی ماه 
35.6 درصد،   بهمن مــاه 32.7 درصد و در 

آخرین ماه سال نیز برابر 29.8 درصد برسد.
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بررسی ها نشان می دهد شامخ کل اقتصاد 
و صنعت در خردادماه همچنان در وضعیت 
رونق قرار داشته اما قطعی برق و کمبود 
مواد اولیه همچنان جزو نگرانی های فعاالن 

اقتصادی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد شامخ کل اقتصاد 
و صنعت در خردادماه همچنان در وضعیت 
رونق قرار داشته اما قطعی برق و کمبود 
مواد اولیه همچنان جزو نگرانی های فعاالن 

اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران نتایج بیست 
و یکمین دوره شامخ کل اقتصاد و سی و 
سومین دوره شامخ صنعت را برای خردادماه 
1400 منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح در 
خردادماه، روند مثبت شامخ، در کل اقتصاد 
با رقم 51.27 واحد و در بخش صنعت با 
رقم 54.21 واحد ادامه پیدا کرده و وضعیت 
رونق در هر دو شاخص حفظ شده است؛ 
اما همچنان مسائلی نظیر کاهش سفارشات 
جدید مشتریان، افزایش قیمت مواد اولیه 
ازیک طرف و قطعی مکرر برق در واحدهای 
صنعتی و خدماتی از طرف دیگر، تردیدهایی 
را در استمرار وضعیت موجود به وجود 

آورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های 
خرید  مدیران  شاخص  کشور،  اقتصادی 
برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، 51.27 
به  نسبت  آن  که عدد  است  به دست آمده 
اردیبهشت ماه )53.84( کاهش داشته است 
البته شدت افزایش شاخص نسبت به 5 ماه 

شامخ خردادماه به 51.27 واحد رسید

اقتصاد و صنعت؛ نگران از قطعی برق و کمبود 
مواد اولیه

گذشته از بهمن )به غیراز فروردین( ماه کمتر بوده است. همچنین در خردادماه زیرشاخص های 
میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده اند و تقاضای 
مشتریان متأثر از بالتکلیفی بعد از انتخابات همچنان با کاهش روبرو است. فقط در بخش 

ساختمان همه زیرشاخص های اصلی عدد باالی 50 را به ثبت رسانده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در خردادماه )52.46( نسبت به اردیبهشت ماه 
)58.64( کاهش داشته است ولیکن هنوز در وضعیت مثبت )باالی 50( قرار داشته است. این 
شاخص نیز در مقایسه با 5 ماه گذشته از بهمن )به غیراز فروردین( کمترین میزان رشد را داشته 

است و بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )49.52( برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت 
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شده  است. به نظر می رسد ادامه این روند در 
کاهش تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات 
و بالتکلیفی طرف تقاضا در تصمیم برای 

خرید و شرایط قیمتی بازار است.
لوازم  یا  اولیه  مواد  موجودی  شاخص 
خریداری شده )45.73( نسبت به ماه قبل 
کاهش یافته است و مجدداً شدت کاهش 
آن افزایش یافته و با شدت بیشتری طی 7 
ماه گذشته از آذر )غیر از فروردین( کاهش 

داشته است.
به کارگیری  و  استخدام  میزان  شاخص 
به  نسبت   )51.50( انسانی  نیروی 
این  است.  داشته  افزایش  اردیبهشت ماه 
افزایش نیروی کار نشان دهنده خوش بینی 
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فعاالن اقتصادی به بهبود فعالیت ها به ویژه 
در بخش صنعت و ساختمان طی ماه های 

آتی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )77.19( نشان دهنده ادامه 
که همچنان  قیمت هاست  افزایشی  روند 
ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار 
ایران از شاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی خانوار، این شاخص در خردادماه 
316.2 بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه 
)308.4(، 2.5 درصد افزایش داشته است. 
این در حالی است که نرخ تورم 12 ماهه 
منتهی به خردادماه 43 درصد بوده است. 
درعین حال به اعتقاد فعاالن بازار افزایش 
قیمت ها به دلیل شرایط رکودی حاکم در 
بازار هنوز به طور متناسب بر قیمت فروش 
محصوالت اثرگذار نبوده است و پیش بینی 
افزایش قیمت ها طی ماه های آتی وجود 

دارد.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده )63.78( که یکی از 
بیشترین مقادیر خود را از ابتدای 21 دوره از شروع طرح به ثبت رسانده است، خوش بینی 
فعاالن اقتصادی را نسبت به بهبود فعالیت ها و خارج شدن از شرایط رکودی موجود نشان 

می دهد.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده در خردادماه از فعاالن اقتصادی پیش بینی می شود 
که با تعیین وضعیت انتخابات، معضالت سیاسی که طی ماه های اخیر باعث کاهش تقاضای 
مشتریان و رکود بازار شده بود، در تیرماه تقاضا به حالت عادی خود بازگردد. اما از طرفی ممکن 
است به علت افزایش شدید قیمت مواد اولیه، در ماه های آتی بر افزایش قیمت محصوالت و 
به دنبال آن تقاضای مشتریان اثرگذار باشد و به عقیده تعدادی از فعاالن بازار بالتکلیفی سیاسی 

باعث شده تا پیش بینی رکود تا شهریورماه وجود داشته باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت 
در خرداد، 54.21 ثبت شده  است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت 
به اردیبهشت ماه )63(، کاهش داشته است. در خرداد همه زیرشاخص های شامخ صنعت 
به غیراز شاخص موجودی مواد اولیه عدد باالی 50 را به ثبت رسانده اند و شامخ کل صنعت در 
اکثر صنایع به غیراز صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ )به دلیل کاهش سفارشات 

جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه( نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در خرداد )53.64( نسبت به ماه قبل کاهش داشته است 
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ولیکن هنوز در وضعیت مثبت )باالی 50( قرار دارد. اما شدت رشد این شاخص )به دالیل 
متعدد ازجمله قطعی های مکرر برق(، در مقایسه با 5 ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین( 

کمتر بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه )53.28( نسبت به اردیبهشت کاهش 
داشته است، به نظر می رسد که رشد آن تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتخابات، در مقایسه با 5 ماه 

گذشته )به غیراز فروردین( کمتر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه )47.52( مجدداً به روند کاهشی خود بازگشته 
است این شاخص که در اردیبهشت ماه )53.59( بعد از تعطیالت بهبود پیدا کرده بود در 
خردادماه مجدداً به علت کمبود ارز در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت ها کاهش 

یافته است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در خردادماه )55.93( 

برای 7 امین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
شاخص میزان فروش محصوالت )53.31( نسبت به اردیبهشت ماه کاهش داشته است اما 

شدت آن متأثر از تقاضای بازار طی 5 ماه گذشته )به جز فروردین( کمتر بوده است.
به طورکلی در خردادماه، شاخص کل صنعت با عدد 54.21 نسبت به اردیبهشت ماه کاهش 
داشته ولی کماکان در وضعیت رونق بوده است. طبق نظر فعاالن اقتصادی، قطعی های مکرر 
برق باعث شده تا خسارات بسیار زیادی را به فرآیند تولید و مواد اولیه وارد کند و تولیدکنندگان 
با همان هزینه تولید قبلی ناچارند با ظرفیت تولیدی کمتر از توان خود تولید کنند. عالوه بر 
این رکود ناشی از اتفاقات سیاسی کشور همراه با کمبود تقاضا باعث افزایش هزینه های 

اکثر  دیگر  سوی  از  شود.  تولیدکنندگان 
شرکت ها با افزایش شدید قیمت ها در مواد 
اولیه و دستمزدها و همچنین مشکالت ارزی 
روبرو بوده اند که به تدریج این موضوع بر 
روی شاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
یا خدمات ارائه شده به ویژه در بخش هایی که 
تغییرات قیمت ساالنه اعمال نشده تأثیرگذار 
خواهد بود.مشکالت اصلی در خرداد 1400 

از دید فعاالن اقتصادی
- ادامه روند قطعی های مکرر برق در 
خردادماه در بعضی مناطق بر کسب وکارها 
اثر گذاشته و منجر به ایجاد اختالل در فرآیند 
تولید و کند شدن روند آن شده به طوری که 
شرکت ها با ظرفیت پایین تر از توان خود 
تولید می کنند و جهت کاهش هزینه های 
تولید در بعضی از صنایع منجر به تعدیل 
نیروی کار شده  است. )صنایع شیمیایی، 
و  ماشین سازی  غیرفلزی،  کانی  صنایع 

لوازم خانگی، صنایع غذایی و...(
-نوسانات قیمتی و افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه داخلی و خارجی باعث باال رفتن 
هزینه تولید در اکثر رشته فعالیت ها شده 
 است. )صنایع شیمیایی، صنایع الستیک و 

پالستیک، ...(
میزان  تقاضا و  از صنایع  بسیاری  -در 
انتخابات و  نتایج  تأثیر  سفارشات تحت 
رویکرد دولت آینده کاهش یافته است و بازار 
با رکود مواجه بوده است )صنایع الستیک و 

پالستیک، ....(
درحالی که  انسانی  نیروی  -کمبود 
شرکت ها متقاضی استخدام هستند معضلی 
است که طی ماه های اخیر برخی از شرکت ها 
با آن روبرو بوده اند )صنایع کانی غیرفلزی و 

)...
از  برخی  اختیار  در  فقط  دارویی  -ارز 
شرکت های دارویی خاص قرار می گیرد که 
بعضاً به بعضی از سازمان ها یا نهادها وابسته 

هستند. )صنایع شیمیایی(
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محمد ملکشــاهی، فعال گردشــگری : 
صنعت توریســم جزو صنایعی اســت که 
نیروی انســانی مهم ترین منبع آن اســت و 
به اصطالح اقتصادی کاربر اســت. در دنیا 
حدود 10درصد درآمــد ناخالص و حدود 
10درصــد نیروی کار دنیــا در این صنعت 
مشــغول به کار هســتند. وقتی پای میزان 
صادرات به میان می آیــد، به طور میانگین 
30درصد از صادرات خدمات کشــورهای 
مختلف در دنیا به توریسم بین المللی مربوط 
می شــود و این روند رو به رشــد است )تا  
سال 2019( احتماال ذهن شما هم به همین 
داده ها در اقتصاد ایران معطوف شــد! قبل از 
اینکه به مقایسه آمار ایران برسیم، باید یادآور 
شــویم که با توجه به تنوع اقلیمی، فرهنگی 
و موقعیــت جغرافیایی ایــران، این اعداد 
می توانست برای کشورمان به صورت بالقوه 
بسیار باالتر از میانگین جهانی باشد و حتی 
میانگین جهانی نیز رو به رشد و فزونی است، 
اما از این ارقام هم بســیار عقب هستیم. پس 
باید سیاستگذاران و متولیان امر این صنعت را 
در ایران جدی بگیرند. با توجه به اینکه ایران 
با بحران اقتصادی و پنجره جمعیتی  مواجه 
است، اگر تدابیر درســتی اندیشیده نشود، 

ممکن است شرایط بحرانی تر شود.
در  ســال 1395 که جزو سال های رونق 
گردشگری در دوران اخیر بود،  این صنعت 
تنها 5 تا 6 درصد از اشــتغال و حدود 3 تا 4 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشورمان را 
به خود اختصاص داد. الزم به ذکر است این 
سهم در شرایطی به دست آمده که کل اقتصاد 
کشور نیز به پتانســیل بالقوه خود نرسیده و 
وضعیت ناگوار صنعت گردشگری کشور 
از وضعیت کل اقتصاد ایران در مقایسه با دنیا 

اسفبارتر است!
  قســمتی از این اوضاع به دلیل تحریم و 

شرایط سیاسی بین المللی است، اما نباید کم کاری هایی را که در این حوزه وجود دارد نادیده 
بگیریم تا بتوانیم آهسته آهسته سهم گردشــگری را در اقتصاد به میانگین جهانی و سپس به 
پتانسیل بالقوه آن نزدیک کنیم. در ادامه این یادداشت، تلقی های اشتباهی را که )به زعم نویسنده( 
از توسعه گردشگری در ایران وجود دارد، مرور می کنیم و در انتها پیشنهادهایی را ارائه می دهیم.

 تلقی های اشتباه از توسعه گردشگری در ایران
1-گردشگری یک صنعت کاربر است، نه سرمایه بر!

اگر گزارش های دولتی ایران درباره صنعت گردشگری را شنیده باشید، احتماال گوشتان از 
آمار و ارقام تعداد هتل های افتتاح شده و تعداد مجوزهای صادرشده برای اقامتگاه پر شده  است. 
اما هیچ وقت در میان این گزارش ها شــنیده اید که چقدر برای توان افزایی راهنمایان یا تولید 
محتوای مرتبط با بازاریابی گردشــگری هزینه شده و این هزینه ها به چه خروجی هایی منتج 
شده است؟ بسیاری از متولیان، سرمایه گذاری در صنعت گردشگری را معادل سرمایه گذاری 
در زیرساخت های فیزیکی آن در نظر می گیرند و نیروی انسانی را نیرویی سهل الوصول قلمداد 
می کنند، درحالی که »سهل ممتنع« برای توصیف آن مناسب تر است؛ چرا که با وجود نیروی 
انسانی فراوان و جویای کار، سرمایه گذاری روی آن بهینه تر است؛ هرچند سازوکار مشخص 
و شفافی برای این سرمایه گذاری وجود ندارد. وقتی روی یک هتل سرمایه گذاری می شود، 
خروجی ها تا حدی شفاف است، اما سرمایه گذاری روی نیروی انسانی فضای خیلی روشنی 
ندارد و نیاز بیشتری به شفاف سازی و ســرمایه گذاری دولتی احساس می شود و اگر قوانین 
شفاف وجود نداشته باشد، فساد، کج رفتاری و عدم استحصال خروجی کامال محتمل است. 
بگذارید این موضوع را با بیان تجربه کسب وکاری که سه،چهار  سال است مشغول انجام آن 
هســتیم، بگویم؛ تجربه تور کوچ با پای پیاده همراه با خانواده عشایری و داللت آن به اهمیت 

نیروی انسانی.
بنده و تعدادی از دوستان چهار سال پیش فعالیتی با ایده تور کوچ راه اندازی کردیم. مهم ترین 

وقت »تصفیه« در بازار گردشگری

چهار سوءبرداشت سیاستگذار توریسم به دولت بعد هم می رسد؟



21مـرداد 1400 / شماره   580

موضوع برای معرفی این مقصد نوظهور به 
گردشــگران ماجراجوی بین المللی تولید 
محتوا برای شناخته شدن چنین سفری بود. 
تولید محتوا نیاز به ســرمایه گذاری داشت، 
اما وقتی پیش افراد شناخته شــده دولتی و 
خصوصی در صنعت گردشــگری رفتیم، 
تقریبا همه آنها پیشنهادهایی از جنس احداث 
سرویس بهداشتی در مســیر تا هلی کوپتر 
و... را مطرح می کردند. نظر شــما چیست؟ 
آیا این پیشنهادها چاره حل مسائل بود؟ این 

پیشنهادها نشان دهنده چیست؟
خوشبختانه هیچ یک از این افراد را جدی 
نگرفتیم؛ چون ایمان داشــتیم که بسیاری از 
گردشــگران به دنبال زندگی عشــایری به 
همان ســادگی و مینیمال بودن هستند و به 
هیچ گونه امکاناتی نیاز ندارند. اما غرض از 
بیان این موارد این بود که بسیاری از فعاالن 
گردشــگری در ایران ذهن سنتی دارند و با 
این ذهنیت نمی توان حداقل قسمت مهمی از 
گردشگران جدید را جذب کرد؛ گردشگران 
کم شــتابی که به جای بازدید از آثار تاریخی 
به دنبال زندگی در طبیعت و در میان جوامع 
محلی هستند. مدیران و سرمایه گذاران فقط 
روی هتل و نهایتا ســاخته شدن سرویس 
بهداشــتی در مسیر کوچ ســرمایه گذاری 
می کنند، امــا حاضر نیســتند روی نیروی 
انسانی  و تولید محتوا سرمایه گذاری کنند. 
تولید محتوا به تنهایی موضوع مهمی است که 
در پاراگراف بعدی درباره تلقی اشتباه از آن 

صحبت خواهم کرد.

2- کانال پخــش محتوا همان قدر مهم 
است که تولید محتوای خوب و ناب!

باز هم با یک سوال شروع می کنم. در تمامی 
هزینه هایی که برای برندینگ گردشــگری 
کشور انجام شده است، چه حجمی به پخش 
محتوا اختصاص دارد و چه حجمی به تولید 
محتوا؟ بنده در اکثر موارد مشاهده کرده ام که 
مدیران فکر می کنند تولید محتوای باکیفیت 
تنها اقدامی است که برای معرفی و بازاریابی 
در گردشــگری ایــران باید انجــام دهند. 
محتوای باکیفیت اگر به صورت وسیع پخش 
نشــود، به خروجی منتج نمی شود و پروژه 
باید تا مراحل پخــش نیز ادامه پیدا کند.  این 
موضوع را نیز با کمک مثالی از کار خودمان 

روشــن تر خواهم کرد. برای تولید محتوا درباره تور کوچ همراه با عشایر به عنوان یک مقصد 
جدید دو راه در پیش رو داشتیم: یکی اینکه سرمایه اندکی را که داشتیم برای تولید محتوا صرف 
کنیم؛ دوم اینکه کیفیت این تولید محتوا را کمی کاهش دهیم و قسمتی از این سرمایه را به پخش 
محتوا اختصاص دهیم. دو  سال طول کشید و بهینه ترین مدل تولید محتوایی که پیدا کردیم این 
بود که وبالگرهای ماجراجو را رایگان به این تور خاص دعوت کنیم تا کار تولید و پخش محتوا 
را انجام دهند. از یک سو محتوای ما تولید و پخش شد و از طرف دیگر وبالگر مربوطه سفری 
خاص را تجربه می کرد که برایش اعتبار بیشتری ایجاد می کرد. البته این مدلی است که ممکن 
است برای تور روتین مناسب نباشد و به همه مقاصد گردشگری و جمیع شرایط قابل تعمیم 

نیست.
ورود دولت به این مقوله نیز پیچیدگی های فراوان دارد. مسلما دولت نباید خودش برندینگ 
گردشگری یا تاسیس آژانس مسافرتی را در دستور کار قرار دهد، بلکه بهترین راه قانونگذاری 
صحیح و سیاستگذاری این موضوع است. به عنوان مثال، در زمینه تولید و پخش محتوا دولت 
می تواند خدمات و جوایزی را به ازای خروجی کارها در این حوزه توســط افراد و آژانس ها 
)برحسب میزان پخش و بازدیدها( تعیین کند؛ مانند بسته تشویقی که شامل کمک برای اخذ 

ویزا و جبران نقدی است.

3-کدام گردشگر مهم تر است؟
جواب مشــخص و جامعی برای این سوال وجود ندارد و قطعا نمی توان نسخه کلی برای 
همه جای ایران تجویز کرد و بسته به شرایط مختلف و در مقاصد مختلف جواب های متفاوتی 
وجود دارد. ولی یک تلقی نگران کننده، تمرکز بر کشورهای همسایه و عدم توجه به بازار اصلی 
گردشگران غربی است. شاید در نگاه اول این موضوع واکنش مناسبی در مقابل تحریم ها باشد، 
اما اگر دقیق تر بنگریم اتفاقا در شرایط تحریم هم باید یکی از تمرکزهای اصلی مان گردشگر 
خارجی باشد؛ چون بهترین راه برای دور زدن تحریم و ارزآوری گردشگری است که یورو را 
در ســاکش می گذارد و وارد ایران می کند. پس به هیچ وجه نباید گردشگری غربی را که بازار 

اصلی گردشگری دنیاست، کنار بگذاریم و برای آن اهمیتی قائل نباشیم.

4- مشکالت با بستن مرز به روی گردشگران حل نمی شود!
برای گردشگران کانادایی، آمریکایی و انگلیسی در ایران نسبت به گردشگران سایر ملیت ها 
حساسیت های بیشتری وجود دارد که ورود ایشــان را محدودتر کرده است. به عنوان مثال، 
طبق قانون کنونی یک گردشگر از سه ملیت باال برای اخذ ویزا حداقل دوماه باید وقت صرف 
کند، عالوه بر آن، نمی تواند خودش به تنهایی برنامه سفرش را بچیند و در ایران گردش کند، 
بلکه باید حتما کل ســفرش همراه با راهنمای سفر مورد تایید باشد. این چالش وقتی بیشتر 
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می شود که بدانیم، اکثر کتاب های مرجع و 
معرفی کننده گردشگری را افراد همین سه 
ملیت )که زبان مادری شــان زبان انگلیسی 
است( می نویسند و برای به روزرسانی برخی 
از این کتاب ها، ناظــران آنها باید به صورت 
ناشناس به مکان های توریستی سر بزنند و 
گزارش تهیه کنند که با این قانون عمال چنین 
چیزی غیرممکن می شود! یعنی ما با دست 
خود، گردشگری ایران را از معرفی شدن در 
بازار بین المللی محروم کرده ایم و عالوه بر 
آن بخشی از بازار را هم حذف کرده ایم و در 
ازای آن چه چیزی به دست آورده ایم؟ تقریبا 

هیچ چیز.

  تعدیــل و تســهیل ورود جوانان به 
کسب وکارهای گردشگری

طبــق قانون فعلــی ایجاد کســب وکار 
گردشگری پیچیدگی های فراوانی دارد؛ از 
جمله اینکه بــرای هرگونه تبلیغی در حوزه 
تور و گردشــگری، باید ابتدا مجوز بند ب 
را اخــذ کــرد و یک فرد بــرای اخذ مجوز 
بند ب، باید حداقل سه ســال سابقه بیمه در 
حوزه گردشــگری داشته باشــد و صرف 
داشتن مدرک راهنمای تور برای تبلیغ تور 
کافی نیســت. در حوزه اخذ مجوز اقامتگاه 

بوم گردی نیز پیچیدگی های کمتری وجود دارد، ولی باز هم پروسه زمانبری است درحالی که 
بسیاری از خانه های روستایی این امکان را دارند که میهمانانی را پذیرا باشند. اقامت در خانه 
روستایی می تواند شروعی باشــد برای جوانانی که عالقه مند هستند فعالیتشان را در حوزه 
گردشگری شروع کنند و باور کنید بســیاری از گردشگران به دنبال چنین تجربیاتی هستند.  
شرایط تشریح شده در بند باال باعث شده است که بسیاری از جوانانی که توانمندی هایی در این 
حوزه دارند یا به صورت غیرقانونی کار کنند یا کار در این حوزه را از دامنه انتخاب هایشان کنار 
بگذارند. جهت رفع این مشکل به صورت خالصه پیشنهاد می شود که یک مدل ساده تر برای 
اخذ مجوزهای راه اندازی کسب وکارهای نوین در حوزه گردشگری )با تاکید بر استانداردهای 
گردشگری پایدار و ایجاد اشتغال و درآمد مکمل برای جوامع محلی( داشته باشیم. عنوان این 
مجوز می تواند »بند پ« باشد و شاید بهتر باشد که این مجوز مدت دار باشد برای تبلیغ تور یا 
اقامتگاه )به شکل خانه روستایی( و در صورت روند رو به رشد در گزارشی که از مسوول آن 
اخذ می شود، پس از سپری شدن بازه زمانی طرح این مجوز بتواند به مجوز بند ب ارتقا پیدا کند. 
این پیشنهاد در کارگروه گردشگری جوانان اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و در 
صورت نیاز قابل ارائه به متولیان امر است. در این یادداشت سعی کردیم لزوم تحول بزرگ در 
گردشگری ایران را متذکر شویم و برخی تلقی های اشتباه مخصوصا در حوزه لزوم توجه به 
نیروی انسانی و جوانان در گردشگری را یادآوری کنیم که برای توسعه گردشگری ناگزیریم 
به این موارد توجه کنیم و به طور  ویژه با توجه به روند تغییرات ذائقه گردشگران و پتانسیل های 
گردشــگری ماجراجویانه و فرهنگی در ایران به جوانان اجازه دهیــم که در این زمینه ورود 
پیدا کنند و طرحی نو دراندازند. امیدوارم از بین کرســی های اصلی در حوزه سیاست گذاری 
گردشــگری در دولت یکی از این موارد به دست فردی با تجربه های نوآورانه و استارت آپی 
بیفتد و روحی که در گردشگری کشور شــاهد خواهیم بود به سمت گردشگری نوآورانه و 

جدید متمایل باشد تا اینکه در گردشگری سنتی درجا بزنیم.
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سرچشمه معضالت اقتصادی

برهمین اساس طی ماه های اخیر، توصیه های متنوعی برای بسامان کردن اقتصاد و بهبود رفاه 
و معیشت مردم از سوی کارشناسان و برخی چهره ها خطاب به مسئوالن دولت سیزدهم مطرح 
شده است. در این میان هر اقتصاددان و کارشناسی درد اقتصاد ایران را از یک زاویه نگریسته و 
برای آن دارویی تجویز کرده است؛ دردهایی که به صورت عمده خود زاییده و معلول عوامل 

دیگری است که بخش عمده آنها به نظام حکمرانی کشور مربوط می شود.
درهمین راستا به جای توصیه به دولت آینده برای اینکه مهار تورم باید مقدم تر باشد یا رشد 
اقتصادی و راه های مدیریت نقدینگی و کنترل رشــد آن چه باشد، بهتر است به سرمنشأ تمام 

مشکالتی پرداخت که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.
هرچند در طول چهاردهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش آفرینی کرده اند، 
اما به  دلیل تقویت آنها در سال های گذشته و انباشت مشکالت ساختاری و روزمره اقتصادی، 
امروزه همگان با پوست و گوشت خود معضالت اقتصاد ایران را لمس کرده اند و خواهان حل 

مشکالتی هستند که دامنه اثرگذاری آن به طور مستقیم به جیب و سفره مردم رسیده است.
اما چه عواملی در باالدست، مشــکالت ثانویه ای همچون تورم باال، رشد اقتصادی پایین، 

فضای کسب و کار ناامن و... را ایجاد کرده است.
یکی از این عوامل اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی ایران که فرصت بالندگی و رشد را از 
بخش خصوصی واقعی گرفته است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این بخش را تحت تأثیر 
قرار می دهد، یکی از بزرگترین ریشه های مشکالت اقتصادی کنونی است. مشکالتی که از 
روزنه های متعددی نظیر بودجه های سنواتی، نظام تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری و... 
فضای اقتصادی ایران را متشنج تر می کند. نظام توزیع منابع در کشور از سرمنشأ، نیاز به اصالح 
جدی دارد، چرا که خود عامل ایجاد مشکالت بسیاری مانند فاصله طبقاتی، فقر، آسیب های 
اجتماعی و... شده است. این نظام طیف گسترده ای از منابع از بودجه کل کشور تا یارانه های 

آشکار و پنهان را دربر می گیرد.
چنین نظامی و تصمیماتی که اتخاذ می کند به رانت و فساد گسترده ای که یکی دیگر از این 
عوامل است منجر می شــود که بسیاری از گروه ها برای دستیابی به این رانت های کالن با هم 
رقابت می کنند و در زمین این منازعه و رقابت بر سر گرفتن امتیازات بیشتر است که حق مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی پایمال می شود.
ازســوی دیگر نقش آفرینی مناسب دســتگاه قضا بدون هیچ گونه مسامحه و گذشتی با 
متخلفان، سوداگران و رانت جویان در نهادهای مختلف بخصوص دولت، موضوع دیگری 
است که خود می تواند بسیاری از مشکالت ثانویه را حل کند. درصورتی که دستگاه قضا با این 
متخلفان برخورد جدی داشته و ریشه های شکل گیری آنها را بخشکاند، به طور قطع بخش ها 
و اقشاری که تحت تأثیر این تخلفات در فشار اقتصادی قرار می گیرند و بی صدایانی که از این 

گونه رفتارها متأثر و متضرر می شوند، امیدوارتر شده و احساس امنیت خواهند کرد.

پس وجود این عوامل زیربنایی است که 
در طول زمان باعث ایجاد مشــکالتی مانند 
تورم باال، رشد اقتصادی پایین، گسترش فقر، 
رشد نقدینگی، کسری بودجه، اشتغالزایی 
ناکارآمــد، تجــارت خارجــی نامطمئن، 
رقابت پذیری ضعیف و ده ها مشکل دیگر 
شده اســت. بنابراین اگر خواهان رفع این 
مشکالت هســتیم باید به ســراغ سرمنشأ 
شکل گیری و بروز آنها رفت و از سرچشمه 

جلوی گل آلود شدن آب را گرفت./ایرنا

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

 اقتصاد دولتی ایران که فرصت بالندگی و 
رشد را از بخش خصوصی واقعی گرفته 
است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این 
بخش را تحت تأثیر قرار می دهد، یکی از 
بزرگترین ریشه های مشکالت اقتصادی 
کنونی است. مشکالتی که از روزنه های 
متعددی نظیر بودجه های سنواتی، نظام 
تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری و... 

فضای اقتصادی ایران را متشنج تر می کند.
***
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در سال های گذشــته و در دوره هایی که 
افسار قیمت گذاری دستوری از دست دولت 
خارج می شد در رابطه با حذف صفر از ریال 
و اجرای طرح رفرم پولــی گمانه زنی های 
زیادی صــورت می گرفت. هرچند به زعم 
اهالی علم اقتصاد این سیاست باید همزمان 
با ارائه بسته های اصالح ساختاری اجرایی 
شود اما دولت و مجلس اوایل سال گذشته 
همصدا شــدند و به این طرح سیاستی رای 
مثبت دادند. بانک مرکزی نیز گام های هرچند 
کوچکی برای به اجــرا درآوردن این طرح 
برداشــت از جمله اینکه از ایران چک های 
10 و 100 هــزار تومانی جدیدی رونمایی 
کرد که کمرنگ شدن چهار صفر، مهم ترین 
تغییر آنها محسوب می شد. حال با گذشت 
بیش از یک سال از تصویب سیاست حذف 
چهار صفر از پول ملی و مسکوت ماندن آن، 
روزهای پرتورم کنونی و دومینوی افزایش 
قیمت ها این پرســش را به میان می آورد که 
آیا سیاستگذار به دنبال اجرای این سناریوی 
پولی برای حفظ ظاهری اعتبار ریال خواهد 

رفت؟
تورم های دورقمی طی سال های گذشته و 
به ویژه در یک دهه اخیر یکی از چالش های 
بزرگ اقتصــاد ایران بوده اســت. با وجود 
تالش های گسترده ای که دولت ها برای حل 
معضل تورم داشته اند اما اهم سیاستگذاری ها 
به سرکوب قیمت ها و اعمال دستور محدود 

شده و از این رو برای درمان قطعی این بیماری زمینه ای یافت نشده است. با نگاهی به وضعیت 
تورمی اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر پی می بریم که دومینوی گرانی هرچند سال یک بار به 
جان بازارهای کاالیی می افتد تا عمده نیازهای مصرفی خانوارها با قیمت های چند برابر قابل 
تامین باشد. افزایش شــکاف طبقاتی نیز یکی از نتایج بارز این وضعیت بوده چه آنکه ارزش 
دارایی دهک های پردرآمد به دلیل اصابت تورم بیشتر شده است. نکته قابل توجه آنکه در تمام 
دوره هایی که نرخ تورم رو به فزونی گذاشته، نشانه های افزایش نرخ ارز پدیدار شده است. در 
نهایت نیز این دو که معلول رشد بی رویه نقدینگی و چاپ بدون پشتوانه پول هستند در جهت 
تقویت یکدیگر برآمده اند. در هر صورت در سایه بی تدبیری ها ارزش و اعتبار ریال در تمام این 
سال ها کاهشی بوده و در دوره هایی که نرخ ارز ثابت مانده و تورم نیز از سوی دولت قابل کنترل 

بوده، تنها نتیجه، اعمال سیاست های دستوری بوده، نه حل ریشه ای مشکالت.

موج افزایش قیمت ها
بررسی ها نشان می دهد که از سال 97 به بعد نرخ تورم افسار بریده و بر موج افزایشی سوار 
بوده است. از همین رو بیشترین افزایش قیمت ها نیز از اواخر سال 97 دیده شده است. همراهی 
موج افزایش نرخ ارز با موج گرانی کاالهای مصرفی به تشــدید گرانی ها انجامید و در نهایت 
دست سیاستگذار را در اعمال سیاست های مقابله ای کوتاه کرد. این موج به سال 99 و حتی سال 
جاری نیز رسیده و شاخص قیمت مصرف کننده همچنان تقویت می شود. در سایه مسائل یاد 
شده خبرهای ضد و نقیضی در تمام این سال ها در خصوص اجرای طرح حذف صفر از پول 
ملی شنیده می شد چه آنکه بســیاری بر این باور بودند که این مهم می تواند به دغدغه کاهش 
ارزش پول ملی پاسخ مناسبی بدهد. درنهایت نیز نخستین گام برای رفرم پولی اوایل ابتدای 
سال گذشته برداشته شد، به طوری که دولت مصوبه این سیاست را به میان آورد که در نهایت 
تصویب دولت و تایید مجلس را به همراه داشت. این مهم سر و صدای زیادی بین اهالی علم 
اقتصاد به پا کرد چه آنکه به گفته آنان این مهم در صورت تداوم بی ثباتی های اقتصادی، راه به 
جایی نخواهد برد. طی بیش از یک سال گذشته نیز این طرح تقریبا مسکوت ماند و تنها بانک 
مرکزی طی دو دوره از اسکناس های جدید 10 و 100 هزار تومانی رونمایی کرد که چهار صفر 

در آنها کمرنگ تر از اسکناس های قبلی بود.

الیحه مسکوت مانده

روتوش تورم

بایدها و نبایدهای حذف چهار صفر از پول ملی بررسی شد
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حــال و در روزهایی کــه قیمت ها زبانه 
می کشند و نرخ تورم به معضلی بزرگ، هم 
برای تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان 
تبدیل شده، می توان به میان آمدن دوباره این 
طرح را محتمل دانست. سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس فردی است که به تازگی در 
این خصوص اظهارنظر کرده و گفته که الیحه 
حذف چهار صفر از ریال منتفی نشده با این 
حال به نتیجه مشخصی نیز تاکنون نرسیده 
است. آن طور که غالمرضا مرحبا می گوید 
»سه هفته پیش جلسه ای با نمایندگان بانک 
مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس برگزار 
شد و بانک مرکزی موافق طرح حذف چهار 
صفر از پــول ملی بود، ولی در این جلســه 
اعضایی از مرکــز پژوهش های مجلس و 
نمایندگانی از ســایر ارگان هــا نیز حضور 
داشتند که برخی از این نمایندگان، مخالف 
این طــرح بودند. هرچند این طرح مســیر 
سختی را پیش رو دارد تا به جمع بندی برسد، 
ولی با ســرعت در حال بررسی آن هستیم.« 
بنابراین همان طور که مشخص است با وجود 
مسکوت ماندن این طرح، مقامات در حال 
چانه زنی برای به اجرا درآوردن آن هستند که 
به نظر می رسد رشد افسارگسیخته قیمت ها 
یکی از دالیل اصلی این مســاله باشد. با این 
حال اجماعی در خصــوص نتیجه بخش 

بودن آن وجود ندارد.
آنطور که این نماینده مجلس نیز می گوید 
»اجماع کلی روی این مساله است که با توجه 
به تورمی که در کشور داریم، برداشته شدن 
چهار صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم 
ندارد که موضوعی کامال درســت اســت. 
فایده این طرح این است که مبادالت را آسان 
می کنــد، ولی با تورمی که داریم دو تا ســه 
سال آینده پول ما ارزش خودش را از دست 
می دهد و باز هم مجبور هستیم که پول چاپ 
کنیم. اســتدالل مخالفان این است که چاپ 
اسکناس های جدید برای ما هزینه بر است؛ 
البته این هزینه هم خیلی نیست. حذف چهار 
صفر و یگانه شدن واحد پول نهایتا طرح هایی 
مثبت است. افت این طرح تورمی است که در 
کشور با آن رو به رو هستیم. کشور های زیادی 
این اقدام را انجام داده انــد که برخی از آنها 
مجبور شــده اند به دلیل تورم، بار دیگر پول 
درشت چاپ کنند و برخی دیگر توانسته اند 

این وضعیت را کنترل کنند.«

مخالفان و موافقان
همان طور که مشخص است نظرات متفاوتی در مورد حذف صفر از پول ملی وجود دارد. 
هرچند موافقان این طرح به آسان شدن هزینه های حسابداری بیش از تاثیر آن بر نرخ تورم تاکید 
می ورزند اما مخالفان نگران تکرار سناریوهای تورمی در صورت اجرای آن هستند. هرچند 
تاریخ سرشار است از تجربه کشورهایی که برای تقویت اعتبار پول رایج خود به حذف صفر 
پناه برده اند با این وجود این سیاست تنها در چند کشور با نتایج درخشان و قابل توجه همراه بوده 
است. برای مثال کشور برزیل یکی از رکوردداران حذف صفر بوده و طی شش مرحله 18 صفر 

از پول رایج خود را حذف کرده است.
با این حال این مهم هیچ گاه به حل مشــکل تورم کمک نکرده و اعتبار پول ملی این کشور 
کماکان رو به کاهش بوده اســت. کشور آرژانتین نیز نمونه شکست خورده دیگری از تجربه 
جهانی حذف صفر است. هرچند این کشور نیز طی چهار مرحله 13 صفر از پول رایجش را 
حذف کرده اما این مهم کمکی به حل مساله تورم نکرده است. زیمبابوه و ونزوئال نیز نمونه های 
دیگری از طرحی هستند که آنها را در حل مساله تورم و گرانی به بن بست رسانده است. وجه 
مشترک همه این کشــورها که منجر به ناکام ماندن آنها در حفظ اعتبار پول ملی شده، وجود 

بی ثباتی های اقتصادی و و عدم پذیرش اصالح ساختاری در اقتصاد بوده است.

الزامات اجرای طرح
به نظر می رسد برای آنکه به درک درستی از طرح حذف صفر برسیم باید پیش از آن بدانیم 
که تورم تحت تاثیر چه عاملی در الیه های اقتصادی یک کشور رسوخ کرده است. برای مثال 
در کشــوری همچون ایران نرخ تورم معلول رشد نقدینگی و بی ثباتی در وضعیت بازار پول 
است. چاپ بی رویه پول از سوی بانک مرکزی نیز خود معلول سلطه گری دولت بر این نهاد 
پولی است چه آنکه برای تامین کسری بودجه راهی جز استقراض از بانک مرکزی نمی یابد. 
این مسائل سال هاست که در اقتصاد ایران وجود داشته و هیچ یک از دولت ها نیز تن به اصالح 
این وضعیت نداده اند. هم اکنون نیز که حجم نقدینگی در محدوده 3500 هزار میلیارد تومان 
قرار دارد و میل به افزایش نیز دارد سوال این است که سیاستگذار چگونه می تواند مانع از تسری 
رشد حجم پول بر نرخ تورم شود؟ بدیهی است در کشور ایران اگر سیاستگذار بخواهد به دنبال 
حذف صفر از ریال باشد باید در کنار آن بسته های اصالح ساختاری نیز ارائه دهد. در این بسته 
سیاستی نیز حل مساله کسری بودجه دولت و حذف سلطه سیاست های مالی دولت بر بانک 
مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. در ترازوی سیاستگذاری های اقتصادی تولید و نقدینگی باید 
همتراز باشند اما در ایران نقدینگی وزن سنگین تری در مقابل تولید دارد و در نتیجه تفاوت وزن 

بین این دو از مسیر افزایش قیمت ها جبران می شود.
در کنار آن انتظار می رود که اصالح ســاختار نظام بانکی و همچنین بستن کانال های خلق 
اعتبار از سوی بانک ها نیز اولویت داشته باشد. بدیهی است این مهم نیز می تواند مسیرهایی 
که بــه افزایش نقدینگی می انجامد را ببندد. کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، از بین بردن 
نااطمینانی های ناشی از نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش رشد تولید ناخالص داخلی موارد 

دیگری هستند که باید در بسته اصالح ساختاری وجود داشته باشد.
در صورتی که سیاستگذار به همه این مســائل در کنار مساله تورم اهمیت بدهد و پیش از 
اجرای طرح حذف چهار صفر بی ثباتی های موجود در ساختار کالن اقتصادی را برطرف کرده 
باشد می توانیم امیدوار باشیم که ایران نیز نمونه موفقی از اجرای این طرح همچون ترکیه، هلند، 
فرانسه و… باشد. در غیر این صورت باید منتظر تکرار چرخه های تورمی و روی آوردن دوباره 

سیاستگذاران به حذف صفر در دوره های زمانی کوتاه مدت باشیم.
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- از سال 1393 تا 1399، میزان تولید برق 
به جز ســال 1397، در سایر سال  ها همواره 
در حال افزایش بوده اســت. میانگین رشد 
ســاالنه تولید برق طی 5 سال منتهی به سال 
1399 حدود 4 درصد اســت. تولید برق در 
سال 1399 نیز حدود 341 میلیارد کیلووات 
ساعت بوده که نسبت به ســال قبل از آن با 

افزایش حدود 4 درصدی همراه است.
- فروش داخلــی برق نیز طی بازه مذکور 
همواره روندی افزایشی را طی کرده و در سال 
1399 به 287 میلیارد کیلووات ساعت رسیده 
که نسبت به سال قبل، افزایش 5.7 درصدی 
داشته است. میانگین رشــد ساالنه فروش 
داخلی برق نیز طی 5 سال منتهی به سال 1399 

حدود 4.8 درصد است.
- تراز بازرگانی برق طی بازه هفت ســاله 
منتهی به سال 1399، همواره دارای مازاد بوده 
که در ســال 1399 به بیشترین رقم یعنی 7.1 

میلیاردکیلووات ساعت می  رسد.
- تجارت برق در ســال 1399 در مجموع حدود 12.5 میلیارد کیلووات ساعت بوده که 9.8 
میلیارد کیلووات ساعت از آن را صادرات و 2.7 میلیارد کیلووات ساعت را، واردات تشکیل داده 

است.

مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف:
-  از سال 1393 تا 1397 بیشترین سهم از مصرف برق متعلق به مصارف صنعتی و خانگی 

تولید، مصرف و تجارت برق
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بــوده که در برخی از ســال ها مصرف برق 
خانگی از صنعتی بیشتر و در برخی از سال ها 

عکس آن اتفاق افتاده است.
- از ســال 1398 مصرف برق صنعتی از 
خانگی بیشتر شــده و در سال 1399 به104 
میلیارد کیلو وات ســاعت رسیده که نشان 
دهنده افزایش 10 درصدی نســبت به سال 
قبل اســت. طی ســال 1399 مصرف برق 
کشاورزی و خانگی نیز نسبت به سال 1398 
به ترتیب با افزایش 7 درصدی و 4 درصدی 
همراه شــده اســت؛ در مقابل مصرف برق 
روشنایی معابر، سایر مصارف و عمومی به 
ترتیب کاهش 3 درصــدی، 2 درصدی و 1 

درصدی داشته اند.
- در میان بخش های مصرف کننده برق، 
میانگین رشد ســاالنه مصرف برق صنعت 
طی 5 ســال منتهی به ســال 1399 حدود 8 
درصد بوده که بیشترین میانگین رشد را در 
مقایسه با سایر بخش ها نشان می دهد. پس 
از صنعت، میانگین رشد ساالنه مصرف برق 
بخش خانگی ( 4.1 درصد) از سایر بخش ها 

بیشتر بوده است.
- همانطور که پیشــتر نیز اشاره شد کل 
فروشداخلی برق در ســال 1399 رشد5.7 
درصدی را نسبت به سال 1398 داشته است. 
عامل موثر در رشد فروش داخلی طی سال 
مزبور، افزایش مصرف برق بخش صنعت با 
سهم 3.6 واحد درصدی بوده است. پس از 
صنعت، مصرف برق خانگی و کشاورزی با 
سهم 1.4 واحد درصدی و 1 واحد درصدی 
بیشترین تاثیر در رشــد کل فروش برق در 

سال 1399 را داشته اند.

مشترکین برق
- تعداد مشــترکین برق در ســال 1399 
حدود 37 میلیون مشترک بوده که نسبت به 
ســال 1398 ، حدود 2.7 درصد افزایشیافته 

است.
- در ســال 1399 سهم مشــترکین برق 
خانگی ( 80.2 درصد) از ســایر مشترکین 
بیشتر بوده و با افزایش 2.6 درصدی نسبت 
به سال 1398 به حدود 30.2 میلیون مشترک 

رسیده است.
- در میان مشــترکین برق از حیث تعداد، 

سهم مشترکین صنعت از سایر مشترکین کمتر ( 0.7 درصد) است. در سال 1399 نسبت به سال 
1398 در کلیه بخشهای ذکر شده تعداد مشترکین افزایش یافته است.

- اگرچه تعداد مشــترکین برق خانگی، نسبت به مشــترکین برق صنعتی بیشتر است، اما 
مصرف برق صنعتی، بیش از مصرف برق خانگی است.
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اگــر بخواهیم فقط یک شــاخص برای 
مقایســه وضعیت اقتصادی یک کشور طی 
دوره هــای مختلف را مدنظر قــرار دهیم، 
رشد اقتصادی را باید مالک قرار دهیم. رشد 
اقتصادی نشان می دهد که یک اقتصاد طی 
یک ســال چه مقــدار کاال و خدمات تولید 
کرده است. کاهش رشد اقتصادی به معنای 
کاهش تولیــد کاالها و خدمات و تبعات آن 
افزایش بیکاری، کاهــش تولید ثروت و در 
نتیجه افزایش فقر در جامعه اســت.برخی 
اقتصاددانان دهه 90 را به ایــن دلیل دهه از 
دست رفته اقتصاد ایران می دانند که میانگین 
رشــد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر 
بود. با این حال مرور رشد اقتصادی در دولت 
روحانی در سال های 92 تا انتهای 99 نشان 
می دهد که پس از عبور از رشــد اقتصادی 
منفی ســال های 90 و 91 که به دلیل تحریم 
های آن دوره رخ داد، اقتصاد کشــور رشد 
حداقلی اندکی را در سال های 92 و 93 تجربه 
کرد ولی سقوط قیمت نفت در سال 94 رشد 
اقتصادی را به صفر رساند. پس از آن در سال 
95 با اجرایی شــدن برجام، رشد اقتصادی 
بدون نفت به نزدیک 10 درصد رسید و رشد 
اقتصادی با نفت از 14 درصد نیز فراتر رفت. 
سال 96 نیز با وجود کاهش نرخ رشد، باز هم 
با رشد مثبت 6 درصد به پایان رسید ولی از 
سال 97 با بازگشت تحریم ها رشد اقتصادی 
منفی برای سال های 97 و 98 ثبت شد و سال 

99 نیز با توجه به شیوع کرونا، رشد اقتصادی مثبت ولی نزدیک به صفر را تجربه کردیم.

نفت متغیر کلیدی
مروری بر این آمارها نشــان می دهد که نفت متغیر اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است. 
تحریم ها از مسیر کاهش صادرات نفت و افت شدید درآمدهای نفتی عامل اصلی کاهش رشد 
اقتصادی است. این کاهش رشــد هم در بخش نفت رخ می دهد هم به دلیل افت درآمدهای 

دولت در دیگر بخش ها نیز خود را نشان می دهد.

سرمایه گذاری مثبت در برجام
یکی از مهم ترین اجزای رشــد اقتصادی با عنوان »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« به این 
واقعیت اختصاص دارد که چه مقدار از تولید کاال و خدمات منجر به سرمایه گذاری مولد در 
قالب ماشــین آالت و ساختمان شده است. آمارها نشان می دهد  رشد سرمایه گذاری پس از 

رشد اقتصادی گروگان نفت

مروری بر وضعیت تولید و رشد اقتصادی در سال های 92 تا 99
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برجام حتی به مرز 25 درصد نیز رســید که 
رشد بسیار باالیی است ولی در بقیه سال ها 
رشد سرمایه گذاری منفی بوده است و نشان 
می دهد عمال سرمایه گذاری مولد چندانی 
در ایجاد خطوط تولید جدید و ســاختمان 

سازی انجام نشده است.

سقوط آزاد تولید مسکن
مســکن به دو دلیل در دهه 90 ناگزیر از 
افزایــش تولید بود. تحــوالت جمعیتی و 
رسیدن پیک جمعیتی دهه 60 به سن ازدواج 
و تشکیل خانواده از یک سو و نقش مسکن 
در خروج از رکود و تحرک در بیش از 100 
رشته فعالیت مرتبط از سوی دیگر  موجب 
شــده بود تا مســکن گزینه اول برای رونق 
تولید باشد ولی حرکت کند دولت روحانی 
در تکمیل مسکن مهر و بی عملی در اجرای 
طرح های جایگزین در زمینه مسکن موجب 
رکود طوالنــی مدت و افت شــدید تولید 
مسکن شــد به گونه ای که تولید مسکن از 
بیش از 800 هزار واحد در ســال 92 به 400 
هزار واحد و حتی کمتر از آن در شــش سال 
متوالی سقوط کرد. تنها در سال 99 با توجه به 
جدی شدن روند اجرای طرح ملی مسکن، 
تولید مســکن در 9 ماه نخست سال از 350 

هزار واحد فراتر رفت.

نوسان صنعت، کشاورزی و نفت
صنعت نیز در ســال های 92 تا 99 رشد 
افتان و خیزانی داشــت. رشد این بخش در 
ســال های 92، 94، 97 و 98 منفی بود. این 
رشد منفی در شــرایطی است که طی سال 
های اخیر جهــش نرخ ارز وضعیت دوگانه 
ای را بــرای برخــی صنایع پدیــد آورده 
اســت. صنایعی نظیر خودروسازی به دلیل 
وابستگی به قطعات خارجی با افت تولید به 
حدود 800 هزار دستگاه مواجه شده اند ولی 
لوازم خانگی با خروج شرکت های کره ای، 
توانسته اند حتی از میزان تولید در دوره قبل 
از تحریم ها نیز فراتر بروند. در بخش فلزات 
نیز رشــد مثبت با صادرات مواد خام همراه 
شده است که چندان واجد ارزش محسوب 
نمی شود.کشاورزی اگرچه بیشترین رشد را 
در این دوره داشــته ولی در دو سال اخیر دو  
عامل تحریم و کاهش واردات نهاده های دام 

و طیور، تولید در این دو بخش را تحت تاثیر قرار داده اســت. همچنین خشکسالی و کسری 
بودجه دولت برای خرید تضمینی نیز در افت تولید برخی محصوالت به ویژه گندم موثر بود و 
موجب شد خودکفایی در این بخش تحت تاثیر قرار گیرد.در بخش نفت نیز وضعیت دوگانه 
ای وجود دارد. تحریم ها بیشترین آسیب مستقیم را متوجه روند تولید نفت خام کرد ولی در 
مقابل پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها با افزایش تولید مواجه شدند. همچنین ایران پس از سال ها 
توانست در برداشت گاز از پارس جنوبی پیش بیفتد. جزئیات بیشتر در زمینه وضعیت تولید در 

بخش نفت و گاز را در گزارشی مجزا ارائه می کنیم./خراسان رضوی
 



شماره 580 /مـرداد  1400 30

خدمات  مرکز  رئیس  مستوفی،  فریال 
مقاله ای  طی  تهران  اتاق  گذاری  سرمایه 
با استناد به گزارش موسسه آنکتاد، تبعات 
پاندمی کرونا در صنعت توریسم را تبیین 

کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی 
موسسه آنکتاد، اقتصاد جهانی بیش از 4 
تریلیون دالر بر اثر زیان وارد شده به صنعت 
و 2021  سال های 2020  در  گردشگری 

متضرر می شود.
اثرات  نظر گرفتن  با در  پیش بینی  این 
مستقیم این پاندمی بر صنعت گردشگری 
و همچنین اثرات غیرمستقیم آن بر صنایع 
وابسته به صنعت گردشگری صورت گرفته 
است. این گزارش که با همکاری سازمان 
جهانی گردشگری تدوین شده، تاکید دارد 
که سرعت ترمیم این صنعت در دنیا و کاهش 
این رقم زیان، به میزان و سرعت واکسیناسیون 

کووید-19 در دنیا بستگی دارد.
با توجه به توزیع نابرابر واکسن در سرتاسر 
در  واکسیناسیون  باالی  و سرعت  جهان 
کشورهای توسعه یافته، ضررهای ناشی از 
این پاندمی در این کشورها در حال کاهش 
توسعه  اما در کشورهای در حال  است؛ 
آمارهای  است.  وخامت  به  رو  وضعیت 
جهان  در  کرونا  واکسیناسیون  به  مربوط 
حاکی از آن است که در بعضی کشورهای 
توسعه یافته تا 60درصد از جمعیت واکسینه 
شده اند، در حالی که در بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه حداکثر یک درصد جمعیت 
واکسن دریافت کرده اند. با توجه به اینکه در 
برخی از کشورهای در حال توسعه حدود 

60 درصد تولید ناخالص داخلی از صنعت گردشگری حاصل می شود، اقتصاد آنها با چالش 
جدی روبه رو است.

بر اساس پیش بینی ها شرایط صنعت گردشگری تا سال 2023 یا حتی بعدتر از آن به شرایط 
قبل از پاندمی برنخواهد گشت که عمده دالیل آن محدودیت های سفر، روند کند واکسیناسیون 

جهانی، عدم اعتماد مسافران برای مسافرت و شرایط بد اقتصادی و کاهش درآمدهاست.

نمودار شماره 1. تعداد گردشگران بین المللی ) منبع: آنکتاد(

نمودار شماره 2 ورودی های بخش گردشگری )درصد( ) منبع: آنکتاد(

حجم ضرر و زیان ناشی از این پاندمی بر صنعت گردشگری و متعاقباً اقتصاد جهانی، 
بسیار باالتر از پیش بینی زیان 1.2 تا 3.3 هزار میلیارد دالری است که آنکتاد در تابستان 

فرصت های پساکرونا برای سرمایه گذاری در 
گردشگری سالمت

 رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با استناد به گزارش موسسه آنکتاد مطرح کرد

ادامه در صفحه33
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موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادل و تعامل اقتصادی با 
جهان است؛ در این مسیر پیوستن به FATF الزامی است.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار و رئیس دولت جدید تا نزدیک به دو 
ماه ماه دیگر سکان را به دست خواهد گرفت.  اما فعاالن بخش خصوصی از کابینه جدید چه 
انتظاراتی دارند؟ هم اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن 
زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و دولت آینده باید حل وفصل مسائل اقتصادی را با 

جدیت پیگیری کند.
دولت برای ساماندهی چالش های اقتصادی باید اولویت بندی داشته باشد. در این راستا 
چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدی سایر مسائل را نیز مانند یک 
دومینو سامان خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکالت طی 6ماه یا یک سال 

میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.
اولین اولویت دولت آینده ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور است. در حال حاضر روند 
تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می دهد و نمایندگان با توجه 
به نیاز منطقه خود آن را چکش کاری می کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می شود که 
هیچ گاه محقق نخواهد شد. هزینه های بودجه معموال کامال پابرجا و استوار است، اما منابع 
درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی شود. در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش 
فشــارهای مالیاتی تا حدودی جبران می کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای 
دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری بودجه شدید، دست اندازی به منابع 
بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشــتوانه است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام 

خود را در نرخ تورم نشان می دهد.
در نهایت اگر روند بودجه ریزی به همین شــکل پیش برود، تا پایان سال حجم نقدینگی 
کشور به میزان باالیی رشد خواهد کرد و نتیجه آن تورم افسارگسیخته ای است که هیچ نظام 

اقتصادی نمی تواند آن را مدیریت کند.
اما دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعاالن اقتصادی انتظار آن را دارند، بهبود فضای 
کسب وکار است. امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور وجود دارد و آنقدر چوب الی چرخ 
بخش خصوصی گذاشته می شــود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار 
می کنند، فراهم اســت و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصــادی را آغاز کنند و عمده این 
مشکالت ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه ها است. این عدم هماهنگی بین دستگاه هایی 
که مجوز می دهند، دستگاه های پشتیبان مانند بانک ها و دستگاه های نظارتی وجود دارد و هر 
یک جزیره ای و در راستای منافع خود عمل می کنند که زیان آن به بخش خصوصی می رسد. 
این شرایط باعث شده است اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر 

شاخص فضای کسب وکار نداشته باشد. 
سومین موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادالت اقتصادی 
خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می شود. بخش اول بهبود تعامالت 
اقتصادی با جهان اســت که ناگزیر باید به ســمت آن حرکت کنیم، چراکــه با روند فعلی 
نمی توان کارها را پیش برد، بنابراین لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد 

فعالیت های اقتصادی با جهان باید در دستور کار رئیس دولت جدید قرار گیرد. 
دومین بخش رونق تعامالت اقتصادی، تنظیم سیاست های تجارت خارجی در داخل کشور 

است. طی سه، چهار سال اخیر به دلیل فشار 
ناشی از تحریم ها آن قدر بخشنامه، قوانین 
و مقــررات در حوزه صــادرات و واردات 
وضع شده که شــرایط کار را بسیار سخت 
کرده اســت و هیچ کشــوری تا این اندازه 
محدودیــت ندارد و الزم اســت که مرتفع 
شود.  مبارزه با فســاد از دیگر اولویت های 
کاری اقتصادی دولت آینده اســت که باید 
مدنظر قرار گیرد. فســاد همیشه به معنای 
اختالس یــا عدم بازپرداخت تســهیالت 
بانکی عمده نیســت. بلکه بسیاری از انواع 
فسادها به پشتوانه همین تعدد بخشنامه ها و 

مقررات موجود رخ می دهد. 
وجــود امضاهای طالیــی، محدودیت 
صدور مجــوز، انواع ســهمیه بندی ها و ... 
از جمله زمینه هایی بروز فســاد اســت که 
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را 
به شــدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین 
شفاف سازی و مقابله با فساد از طریق حذف 
امضاهای طالیــی و کاهش محدودیت ها 
از دیگر اقدامــات مهم رئیس دولت جدید 

باشد.
اگرچه کشــور با چالش های اقتصادی 
دیگــری از جملــه صندوق هایــی نظیر 
تامین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... 
مواجه اســت. اما اگر همین چهار اولویت 
اقتصادی مرتفع شود، بســیاری از مسائل 
اقتصادی کشــور بهبود خواهــد یافت./

روزنامه دنیای اقتصاد

اولویت های چهارگانه اقتصاد

کیوان کاشفی
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 چندی پیش در خبرها آمــد که گزارش 
عملکرد بخش معدن طی دو ماه نخست سال 
1400 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته 
ارقام متفاوتی را نشــان می دهد. بر اســاس 
آمارها پروانه بهره برداری معادن منفی شده و 
روند نزولی را به خود اختصاص داده است. 
به این ترتیب تعداد مجوزهای صادره برای 
این بخش در سال جاری کاهشی شده است 
و با افت 18/8 درصدی از 80 فقره به 65 فقره 

رسیده است.
از پیامدهای مهم این مســاله این است که 
میزان اشتغال در معادن به شدت تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت. درواقع میزان اشتغال به 
واسطه صدور پروانه های بهره برداری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افت 5/3 درصدی 
داشته است. در حالی که طی دو ماه نخست 
سال گذشته 769 نفر مشــغول شده اند؛ این 
میزان در مدت مشابه سال جاری به 728 نفر 
رسیده است. »جهان صنعت« در این گزارش 
به عوامل کاهش پروانه بهره برداری در کشور 
پرداخته و پیامدهای آن را بررسی کرده است.

منصور قربانی رییس انجمن زمین شناسی 
ایران و عضو هیات علمی دانشــگاه شهید 
بهشتی با بیان اینکه وزارت صمت باید تمامی 
مســوولیت های بخش معــدن را بپذیرد به 
»جهان صنعت« گفت: نباید شرایط به گونه ای 
باشد که سازمان های مختلف همچون منابع 
طبیعی، انرژی اتمی، شورای ده و هر سازمان 
دیگری به راحتی در حوزه معدن ورود کرده و 

بخواهد اظهارنظر کند.
رییس انجمن زمین شناسی ایران تصریح 
کرد: متاسفانه هر سازمانی که وارد به اصول 

معدنی کشور نیست و هیچ شناختی از معدن ندارد، به راحتی در این حوزه اظهارنظر می کند. به 
این ترتیب هر سازمانی به خود اجازه می دهد در موضوعی که تخصص الزم را ندارد، ورود کند. 
این در حالی است که وزارت صمت باید بر موضوع معدن مسلط شده و همه امضاهای الزم را 

خود به معدنکار ارائه دهد.
قربانی با گله از وجود بوروکراســی اداری در کشور گفت: معدنکار بعد از مدت ها تالش و 
کوشش دست به اکتشاف زده، گواهی کشف دریافت می کند و سپس به دنبال پروانه بهره برداری 
می رود اما در تمامی این مراحل با سازمان های مختلف مثل انرژی اتمی و محیط زیست روبه رو 
شده و هر کدام هم نظری جداگانه دارند. به این ترتیب وقتی معدنکار می بیند که باید مدت ها 
منتظر گرفتن پروانه بهره برداری بشــود دیگر از ادامه کار خسته شده و عطای معدنکاری را به 

لقایش می بخشد.
به این ترتیب یکی از مشــکالت بخش معدن، ضعف یکپارچگی دستگاه های اجرایی و 
بوروکراسی اداری است. این موضوع باعث شــده معدنکار برای اخذ مجوز فعالیت خود از 
چندین دستگاه استعالم بگیرد و با روند اداری دشوار و زمانبر روبه رو شود. این رویه، ضرورت 
ایجاد پنجره واحد معدنی را دوچندان می کند. کارشناسان باور دارند با ایجاد پنجره واحد، کلیه 
دستگاه های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می شوند و از این طریق مدارک و اطالعات الزم 

برای همگان برای صدور مجوز ارائه می شود.

مشقات کار معدنکاران
اکتشاف مقدمه معدنکاری و یک روند طوالنی است که ممکن است چندین سال طول بکشد. 
ضمن اینکه مشــقات خاص خودش را هم دارد. گاهی معدنکار در مناطقی دست به اکتشاف 
می زند که در فصل تابستان با گرمای شدید روبه رو شــده و دیگر امکان ادامه فعالیت برایش 
وجود ندارد یا در فصل زمســتان آنقدر سرد بوده که ناچار است کار را متوقف کند. بنابراین به 
جز هزینه هایی که معدنکار برای اکتشاف باید صرف کند عوامل دیگری هم در ادامه فعالیت او 
موثر است. بنابراین دولت و وزارت صمت باید با قدرت الزم موانع و مشکالت را از پیش پای 

معدنکار بردارند، نه اینکه معدنکار را با انبوهی از موانع اداری و سازمانی تنها بگذارند!
بر اساس آمارها 286 میلیارد ریال برای اکتشــاف صرف شده است. به این ترتیب سرمایه 
صرف شده برای عملیات اکتشاف طی دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
113/4 درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل 
هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در مدت مذکور سال جاری 286 میلیارد 
ریال است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 134 میلیارد ریال صرف شده بود. 
با توجه به این مهم باید گفت با اینکه معدنکار مشقت اکتشاف را پذیرفته و با موانع زیادی روبه رو 
است و آمارهای اکتشــافی افزایش یافته اما وقتی به مرحله پروانه بهره برداری می رسد کارها 

بروکراسی مانع رونق
در بررسی عوامل کاهش صدور مجوز و اشتغال پروانه بهره برداری  معادن بررسی شد

ادامه از  صفحه30



33مـرداد 1400 / شماره   580

متوقف می شود.
قربانی در ادامه با تاکید بر اینکه معدن باید 
به اهلش واگذار شود، گفت: متاسفانه تاکنون 
برخی معادن دست کسانی بوده که توان مالی 
و فنی کافی نداشته اند. در گذشته بدون در نظر 
گرفتن تخصص و دانش به هر کسی که توان 

مالی داشت، مجوز اکتشاف می دادند.
این مهم به طور حتم بر فعالیت معدنی تاثیر 
گذاشته و در آینده منجر به روند منفی گواهی 
کشف خواهد شد چراکه آنقدر مشکل سر راه 
معدنکار برای گرفتن امضا گذاشته اند که او از 

ادامه کارش پیشمان می شود.
این استاد دانشــگاه در ادامه از وجود نگاه 
منفی به معدنکار در سطح کشور سخن گفت 
و تصریح کرد: در کشور نسبت به معدنکار 
نگرش منفی وجود دارد. متاسفانه تصور بر 
این اســت که معدنکار فردی پولدار و بدون 
دغدغه اســت که باید صرفا جیبش را خالی 

کرد.

نقش معدن در اشتغال
فعال شدن هر معدنی به تعداد افراد بیشتری 
وابسته اســت. در واقع با فعالیت هر معدن، 
شــغل هایی ایجاد می  شــوند که در زنجیره 
فعالیت معدنی از اکتشاف گرفته تا استخراج 

و بازار مصرف همه را دربر می گیرد.
با توجه به اینکه ایران با برخورداری از 68 

نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای معدنی در رتبه دهم جهانی قرار دارد. حدود پنج 
هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی 
شناسایی شده نزدیک به 60 میلیارد تن می رســد که از این رقم بیش از 40 میلیارد تن قطعی و 
مابقی احتمالی است، در این بین دولت موظف است که در رفع تحریم ها، حمایت از معدنکاران، 
تسهیل شرایط برای ورود ماشــین آالت معدنی گام بردارد. در واقع دستگاه نظارت در بخش 
دولت باید در این حوزه ورود کرده و مشکالت بخش معدن را حل کند. ازآنجایی که می دانیم 
مواد معدنی تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی خواهند گذاشت بنابراین باید به فکر حل مشکالت 

این حوزه بود.
از آنجایی  که معدن بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، به این معنی که می تواند 
صادرات و ارزآوری داشته باشد، اشتغال گســترده ایجاد کند و در راستای دستیابی به اهداف 

اقتصاد مقاومتی خدمت کند،درنتیجه باید به این بخش توجه ویژه ای وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه معادن پراکنده هســتند و در کنار روستاهای مختلف قرار دارند، طرح هایی 
ازسوی دولت تصویب شــد که از جمله می توان به طرح اشتغال روســتایی اشاره کرد. این 
طرح می تواند از مهاجرت روستایی ها به شهر جلوگیری و ارتباط تنگاتنگی را میان روستاییان 
و بهره برداران برقرار کند. به این ترتیب چنین طرح هایی می تواند به توســعه اشتغال و رونق 

معدنکاری در کشور کمک کند.

2020 تخمین زده بود. بر اساس گزارش 
جدید آنکتاد، تعداد گردشگران ورودی در 
بازه زمانی ژانویه تا دسامبر 2020 در حدود 
یک میلیارد یا 74 درصد کاهش یافته است 
)نمودار شماره 1(. این رقم برای سه ماهه 
اول 2021 حاکی از کاهش 88 درصدی 
مسافران ورودی است و برای کشورهای در 
حال توسعه که بیشترین آسیب را در این 
صنعت دیدند بین 60 تا 80 درصد کاهش 

مشاهده می شود.
در  استفاده  مورد  ورودی های  بررسی 
مستقیم  غیر  تأثیرات  گردشگری،  بخش 
رکود این صنعت را بهتر نشان می دهد. 
نیروی کار، سرمایه، محصوالت کشاورزی 
)غذا و نوشیدنی( و خدمات )محل اقامت 
و حمل و نقل( بیشترین سهم را در اختیار 

دارند. اگرچه بین کشورها و بخش های مختلف گردشگری تفاوت وجود دارد، نمودار شماره 
2 تصویری کلی از ترکیب ورودی ها را نشان می دهد.

در عین حال، بر اساس گزارش سرمایه گذاری 2021 منتشر شده توسط آنکتاد، شیوع 
همه گیری کرونا موجب افزایش قابل توجهی در اقدامات سیاست های سرمایه گذاری در 
بخش بهداشت از جمله افزایش غربالگری شده است، در عین حال انگیزه های جدیدی برای 
سرمایه گذاری در برخی بخش ها از جمله گردشگری سالمت ایجاد کرده است. بسیاری از 
کشورها در حال ارزیابی مجدد سیاست های ملی و بین المللی در مورد سرمایه گذاری در بخش 
بهداشت هستند. فعالیت های پیشگامانه ترویج و تسهیل سرمایه گذاری به طور گسترده ای 
در کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه، به ویژه در آمریکای التین و کارائیب و 
اقتصادهای در حال گذار در دست اقدام است. یکی از این اقدامات سازماندهی کمپین هایی 
برای ترویج گردشگری پزشکی است. برای مثال کشور جامائیکا یکی از راهکارهای خود را 
ترویج گردشگری پزشکی و جایگاه یابی این کشور به عنوان یکی از مراکز جهانی گردشگری 
سالمت می داند. با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که کشور ایران در این حوزه دارد، با 
برنامه ریزی درست و به دور از سیاست زدگی، می توان از این فرصت بهره برداری کرده و تبدیل 

به قطب منطقه ای در گردشگری سالمت شد.

ادامه از  صفحه30
فرصت های پساکرونا برای ...
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تراز مثبت تجاری در بهار 1۴۰۰

جرئیات صادرات دربهار 1400
رییس کل گمرک از افزایش 69 درصدی 
صادرات غیرنفتی ایران در بهار 1400 خبر 
داد .سید مهدی میراشرفی گفت: مقایسه آمار 
تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه بهار 
سال 1400 با مدت مشابه سال قبل حاکی از 
افزایش 25 درصدی در وزن و 50 درصدی 
در ارزش کاالهای تجاری مبادله شده بین 
کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خارجی است.براساس آمار اعالمی از سوی 
رییس کل گمرک ایران، مجموع تجارت 
خارجی ایران در بهار سال جاری 38 میلیون 
و 400 هزار تن کاال به ارزش 20 میلیارد و 
900 میلیون دالر بوده است که از نظر وزنی 
7 میلیون و 700 هزار تن و از حیث ارزش 
حدود 7 میلیارد دالر نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد نشان می دهد. به گفته او، 
روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در 

نخستین فصل از سال 1400 نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت 476 میلیون دالری 
را برای کشور به وجود آورده است.

آمارهای اعالمی نشان می دهد، در بهار امسال 30 میلیون تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 
700 میلیون دالر از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن 38 درصد و از لحاظ ارزش 69 درصد رشد داشت.براساس آمارها 
مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور پنج کشور »چین، عراق، امارات متحده عربی، 
ترکیه و افغانستان« بوده است. جزییات تجارت خارجی بیانگر این است که تا پایان فصل بهار 
صادرکنندگان ایرانی برایر با 7 میلیون و یک صد هزار تن کاال به ارزش 3 میلیارد و یکصد میلیون 
دالر کاال روانه بازارهای چین کرده اند. دومین مقصد صادراتی ایران کشور عراق بوده که در 
این بازه زمانی برابر با 9 میلیون و 600 هزارتن کاال به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون دالر از 
ایران خریداری کرده است. در لیست صادراتی بهار 1400 امارات متحد عربی در جایگاه سوم 
قرار دارد که 3 میلیون و 400 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دالر از ایران وارد 
کرده است. دیگر شریک تجاری ایران در فصل بهار، کشور ترکیه است که 663 هزار تن کاال به 
ارزش 595 میلیون دالر از ایران وارد کرده است. بنابراین آمار، افغانستان نیز با خرید یک میلیون 
و 400 هزار تن کاال به ارزش 570 میلیون دالر پنجمین مقصد مهم صادرات کاالی ایرانی 

درفصل نخست سال جاری بوده است. 

     دلیل افزایش عجیب صادرات ایران به عراق چیست؟ 

ارزیابی آمارها حکایت از تراز مثبت تجاری در فصل بهار دارد. بررسی آمارهای ارایه شده از سوی گمرک نشان می دهد، مجموع تجارت 
خارجی ایران در بهار سال جاری 20 میلیارد و 900 میلیون دالر بوده که حدود 7 میلیارد دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان 
می دهد. ریز جزییات تجارت خارجی نشان می دهد، 30 میلیون تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون دالر در فصل بهار از ایران روانه 
بازارهای جهانی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد 38 درصدی و از نظر ارزشی رشد نزدیک به 70 درصد را 
نشان می دهد. در مقابل اما واردکنندگان ایرانی تا پایان فصل نخست سال جاری، 8 میلیون و 400 هزار تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 200 
میلیون دالر خریداری کرده اند، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 6 درصد کاهش و از حیث ارزش 34 درصد رشد را 
نشان می دهد. روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال 1400 نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت 476 
میلیون دالری را برای کشور به وجود آورده است. براساس آمارها، مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور کشورهای »چین، 
عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان« بوده است. در مقابل عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران در فصل نخست سال 

جاری، پنج کشور »امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، سوییس« به چشم می خورد. 
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افزایش چشمگیر صادرات ایران به کشور 
عراق در خردادماه واکنش دبیرکل سابق اتاق 
ایران و عراق را در پی داشت. سید حمید 
حسینی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و 
عراق در مورد آمار اعالمی گمرک در مورد 
افزایش صادرات ایران به عراق در مطلبی 
صادرات  ماهه  سه  آمار  گمرگ  نوشت: 
کشور را اعالم ومدعی شد که صادرات به 
عراق به رقم 2.3 میلیارد دالر رسیده است 
است  خوشحال کننده ای  بسیار  خبر  که 
ونشانه افزایش صادرات ماهانه از حدود 
550 میلیون دالر به بیش از 750 میلیون دالر 
دارد. او ادامه داد: اما نکته عجیب این آمار 
افزایش صادرات قابل توجه در خردادماه 
است که یک باره صادرات از 950 میلیون 
دالر در دو ماهه اول امسال به رقم 2میلیارد و 
300 میلیون دالر در پایان خردادماه رسیده که 
حاکی از صادرات 1.350 میلیون دالری در 
خردادماه است که با آمار کامیون های حمل 
بار صادراتی در مرزهای عربی همخوانی 
ندارد )حدود 500 کامیون عراقی در روز( 
. به نظر بنده احتماال یک فاکتور مربوط به 
صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث 
ماه صادرات  سه  آمار  فوق العاده  افزایش 
به عراق شده است، به هرحال این رقم 
صادرات قابل مالحظه ونشانه پتانسیل بازار 

عراق برای جذب کاالی ایرانی است.«

     روند واردات در بهار 
اما واردات ایران در فصل بهار سال جاری 
چگونه رقم خورده است؟ بنابرآماری که 
میراشرفی اعالم کرده، تا پایان فصل نخست 
سال جاری، 8 میلیون و 400 هزارتن کاال به 
ارزش 10 میلیارد و 200 میلیون دالر وارد 
کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ وزن 6 درصد کاهش و از 
حیث ارزش 34 درصد رشد داشت. عمده 
کشورهای طرف معامله واردات با ایران در 
مدت مذکور، کشورهای »امارات متحده 
عربی، چین، ترکیه، آلمان، سوییس« است. 
نشان  کشورها  این  با  تجارت  جزییات 
فروش  با  عربی  متحده  امارات  می دهد، 
2میلیون و 500 هزارتن کاال به ارزش 3 
میلیارد و 200 میلیون دالر به ایران در صدر 
مبادی وارداتی قرار دارد. چین هم در این 

بازه زمانی 683 هزارتن کاال به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون دالر روانه بازارهای ایران کرده 
است. سومین مبدی وارداتی ایران تا پایان فصل نخست، ترکیه با 888 هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد دالر است. اما در لیست مبادی وارداتی ایران در این بازه زمانی نام دو کشور اروپایی 
نیز دیده می شود. مطابق آمارها، واردکنندگان ایرانی توانسته اند، 239 هزار تن کاال به ارزش 414 
میلیون دالر در فصل بهار از کشور آلمان خریداری کنند. پنجمین مبدا وارداتی که در لیست 
وارداتی ایران به چشم می خورد »سوییس« است که تا پایان خردادماه 472 هزار تن کاال به 

ارزش 384 میلیون دالر روانه ایران کرده است. 
همچنین براساس اعالم رییس کل گمرک ایران، حجم ترانزیت کاالی خارجی از قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران در سه ماهه نخست سال 1400 به میزان 2 میلیون و 742 هزار تن بود 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 121 درصد افزایش نشان می دهد و همچنان که پیشتر 
هم اعالم شد، این امر می تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتماالً افزایش میزان آن 
در ماه های آینده باشد. میراشرفی همچنین در خصوص آمار کشفیات کاالی قاچاق از سوی 
گمرکات کشور گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری کارکنان زحمتکش و سخت کوش 
گمرک به ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف 530 میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق شدند 

و 580 فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

     آمار دوماهه به روایت صمت
در همین حال، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی آمار مقدماتی واردات 
و صادرات کاالهای غیرنفتی در 2 ماهه اول سال 1400 را منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش 
حجم تجاری خارجی کاالهای غیرنفتی در این بازه زمانی از نظر وزنی 22.2میلیون تُن و از نظر 
ارزشی نزدیک به 13 میلیارد دالر برآورد شده است؛ این در حالی است که برای 2 ماه نخست 
سال 99، حجم تجارت خارجی این گروه از کاالها از نظر وزنی 20.8 میلیون تُن و از نظر ارزش 
9.3 میلیارد دالر اعالم شده بود. این گزارش در ادامه با اشاره به کاهش 16.5 درصدی واردات 
کاال در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، حجم کاالهای 
وارداتی را 5.3 میلیون تُن و ارزش آنها را 6.5 میلیارد دالر اعالم کرده است. در عین حال، صمت 
با اشاره به اینکه بارها اعالم کرده که سیاست واردات مبتنی بر تولید را در دستور کار خود قرار 
داده است، آورده است: »بیشترین واردات کاالها مربوط به کاالهای اساسی و واسطه ای و مواد 
اولیه تولید است به طوری که در سال گذشته حدود 85 درصد واردات کشور را شامل شده 
است. در خصوص صادرات نیز با توجه به تشدید تحریم های اقتصادی و تالش دشمنان 
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برای جلوگیری از درآمدهای ارزی کشور 
در سال های اخیر و محدودیت هایی که برای 
صادرات در حوزه نفت برای کشورایجاد 
شده بود؛ صادرات کاالهای غیرنفتی به عنوان 
منبع درآمد ارزی کشور مورد توجه بیشتر 
قرار گرفت.«  همچنین بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت، در بازه زمانی گفته شده 16.9 میلیون 
تُن کاالهای غیر نفتی به ارزش بالغ بر 6.3 
میلیارد دالر از کشور صادر شده است؛ در 
صورتی که در 2 ماه نخست سال 99، حدود 
14.4میلیون تُن به ارزش 4.2 میلیارد دالر 
کاالهای غیرنفتی از کشور صادر شده بود 
که نشان دهنده افزایش 17 درصدی از نظر 
وزنی و رشد 47.9 درصدی از نظر ارزشی 

است.

     رشد صادرات ایران به اوراسیا
بررسی های  معاونت  دیگر،  سوی  از 
اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
بررسی  به  گزارشی  در  تهران  کشاورزی 
وضعیت تجارت کاالیی ایران با کشورهای 
اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 پرداخته 
و  صادرات  ارزش  اساس،  براین  است. 
واردات کاالیی ایران به کشورهای اوراسیا 
طی دو ماهه نخست 1400 به ترتیب 180.2 
میلیون دالر و 201.8 میلیون دالر بوده که 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب 
با افزایش 66 درصدی و کاهش 46 درصدی 
همراه بوده است. مطابق آمار ارایه شده، طی 
دوماهه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، صادرات کاالیی ایران 
به همه طرف های تجاری اوراسیا افزایش، 
و در مقابل واردات )باستثنای بالروس(، 
کاهش داشته است. همچنین طی مدت مورد 
بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای 
اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبت بوده 
ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز 
در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، کاهش 
برآیند تحوالت  یافته است. در مجموع، 
مزبور منجر به بهبود 91.9 درصدی کسری 
تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا طی 

دو ماه ابتدایی سال 1400 شده است.

وضعیت صادرات کشاورزی در بهار 1400

 گزارش عملکرد تجارت خارجی در بهار امسال نشان می دهد بخش »کشاورزی و صنایع 
غذایی« توانسته رتبه سوم ارزآوری را در بین تمام بخش های صادراتی کسب کند. این بخش 
در سه ماه نخست امسال صادراتی به ارزش یک میلیارد و 224 میلیون دالر داشته که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته یک درصد افت داشته است. همچنین وزن کاالهای این بخش با 17 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیون و 406 هزار تن رسیده است. صادرات 
در بخش کشاورزی در 7 گروه کاالیی صورت می گیرد. در فصل نخست 1400 تنها 2 گروه 
کاالیی در این بخش با رشد صادرات روبه رو بوده اند و 5 گروه دیگر افت ارزشی را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده اند. بیشترین ارزش صادرات در این بخش مربوط به 
»میوه و تره بار« است که در سه ماهه امسال با رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 487 میلیون دالر رسیده است. دالیل رشد صادرات میوه و تربار بر اساس گزارش سازمان 
توسعه تجارت افزایش تولید قابل توجه محصول گوجه فرنگی و هندوانه است. البته تهیه 
ضوابط و شاخص های بسته بندی صادراتی نیز موثر بوده است. نکته بعدی پیش بینی وضعیت 
تولید، میزان مصرف داخلی و صادرات در سال1400 است؛ ضمن اینکه در خصوص تهاتر 
محصوالت سیب زمینی، خیار، پیاز و سیب درختی با محصوالت گرمسیری ازجمله موز، 

آناناس، کمپوت آناناس و نارنگی پاکستانی برنامه ریزی شده بود.
در میان رشد صادرات برخی از انواع میوه و تره بار، کشور شاهد کاهش برخی اقالم این 
حوزه نیز است. سازمان توسعه تجارت اعالم می کند ممنوعیت واردات فصلی برخی از 
محصوالت میوه و تره بار از جمله پیاز، سیب زمینی، خیار و... به اقلیم کردستان و عراق منجر به 
کاهش صادرات آنها شده است. در ضمن کاهش صادرات محصول خیار به دلیل قطعی برق و 



37مـرداد 1400 / شماره   580

گاز و خرابی محصوالت گلخانه ای نیز بوده 
است. در این سه ماه صادرات محصوالت 

پرتقال و کیوی نیز کاهش یافته است.
دلیل  کاهش صادرات چند  در جریان 
اصلی وجود دارد، یکی از این دالیل افزایش 
قیمت های سربار تولید از جمله هزینه های 
بسته بندی، کود و سموم، حمل و نقل جاده ای 
و... است. دلیل دیگر ممنوعیت واردات 
محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 
صادراتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاخیر 
در اجرا و تصویب راهکارهای کارشناسی 
شده و اتخاذ تصمیمات یک شبه و بدون 
و  ارگان ها  سوی  از  کارشناسی  پشتوانه 

سازمان های ذی ربط است.
عوامل دیگری که در کاهش صادرات 
میوه و تربار موثرند شامل کمبود کانتینرهای 
یخچال دار جاده ای، ریلی و دریایی، توقف 
صادراتی  محموله های  کامیون های  زیاد 
به دلیل نبود مسیر سبز گمرکی در برخی از 
گمرکات خروجی، عدم شناخت صحیح از 
بازارهای هدف و سالیق الگوی مصرفی 
است. در این میان نبود بانک های ایرانی در 
بازارهای هدف صاداتی جهت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و عدم بازگشت ارز از 

طریق سیستم بانکی به دلیل تحریم هاست.

 دومین بازار صادراتی
دومین گروه کاالیی پیشتاز در امر ارزآوری 
در بخش کشاورزی، »خشکبار« است. در 
فصل بهار صادرات خشکبار به لحاظ ارزش 
معادل 319 میلیون دالر است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد 28 درصدی 

داشته است.
صادرات این گروه به لحاظ وزنی 128 
هزار تن است. در این گروه پسته و مغزپسته 
با 33 درصد، کشمش با 41 درصد و انجیر با 
111 درصد، از جهش مناسبی در دوره مورد 

بررسی برخوردار بوده است.
انواع پسته و مغز پسته در کنار خرما و 
کشمش جزو محصوالت اصلی صادراتی 
بخش کشاورزی است که افزایش صادرات 
آنها نه تنها بر کل صادرات خشکبار بلکه بر 
کشور  کشاورزی  بخش  صادرات  میزان 
تاثیرگذار است.  سازمان توسعه تجارت، 
افزایش تولید محصوالت در سال گذشته را 

عامل اصلی رشد صادرات محصوالت خشکبار در سال 1400 مطرح کرده است.

 صنایع تبدیلی رتبه سوم
بر اساس بررسی های کارشناسان سازمان توسعه تجارت رتبه سوم ارزآوری بخش 
کشاورزی از آن »صنایع تبدیلی« است که با افت 10 درصدی، ارزش صادراتش به 142 میلیون 

دالر رسیده است.
طی سه ماهه نخست سال جاری صادرات صنایع تبدیلی به رغم افت در ارزش به لحاظ 
وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 18 درصدی داشته است. میزان صادرات این 
اقالم 201 هزار تن بوده است. در این بخش صادرات خوراکی های گوناگون 45  درصد، آب 
معدنی 19  درصد، مالس و فروکتوز 81  درصد و کاهش صادرات کمپوت و کنسرو 35  درصد 
و رب گوجه فرنگی 24  درصد، اسانس ها و عرقیات 29  درصد و نوشیدنی ها 11  درصد با 

افزایش روبه رو بوده اند.

 سقوط محصوالت لبنی
برمبنای گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در بهار امسال »محصوالت لبنی« با 
صادرات 88 میلیون دالری و افت ارزشی 19 درصدی در جایگاه چهارم ارزآوری قرار گرفته 
است. در این میان »شیرینی و شکالت و فرآورده های غالت« با صادرات 79 میلیون دالری و 
افت ارزش 22 درصدی در جایگاه پنجم و »محصوالت حیوانی و صنایع وابسته« با صادرات 

60 میلیون دالری و افت ارزش 50 درصدی در جایگاه ششم هستند.

 گل و گیاه رتبه ششم
در تمام سال های اخیر »گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی« نتوانسته جایگاه 
متفاوتی را نسبت به امسال در صادرات کسب کند. در بهار امسال گل و گیاه دارویی، خوراکی، 
زینتی و صنعتی با صادرات 49 میلیون دالری و افت ارزش 25 درصدی در جایگاه هفتم 
قرار گرفته است.  آنچه منجر به دریافت رتبه هفتم این گروه شده بروز کرونا و تحریم ها و 
بسته شدن مرزهای کشورهای هدف و نقل و انتقاالت مالی است. اما عامل دیگر باال بودن 
تعرفه 35  درصد زعفران است و در نهایت قاچاق زعفران به افغانستان است. این محصول 
پس قاچاق به افغانستان با برند آن کشور به هندوستان صادر می شود. عدم تفویض اختیار 
فرآیند مدیری صادرات زعفران به شورای ملی موضوع دیگر است.  در این دوره هزینه باالی 
حمل ونقل محصوالت گل و گیاه، اجرایی نشدن مصوبه تسهیل مجوز صادراتی محصوالت 
گیاهان دارویی، صادرات با کارت های یکبار مصرف و مشکالت برگشت ارز و تفاوت دالر 
سامانه نیما و دالر بازار آزاد نیز در کاهش صادرات موثر بوده است.  گذشته از اینکه همواره ما با 
عدم فرآوری و صادرات به صورت خام فروشی برخی از محصوالت گیاهان دارویی، ضعف 
در برندینگ و عدم رعایت شاخص های بسته بندی مناسب در طول فرآیند توزیع، حمل و نقل 

و صادرات محصوالت گیاهان دارویی و در نتیجه کاهش کیفی محصوالت مواجه هستیم.



شماره 580 /مـرداد  1400 38

 مرکز آمار برگ جدیدی از دفتر معیشت خانوارها در سال گذشته 
را ورق زد. گزارش این مرکز از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد 
خانوارهای کشور افزایش شکاف درآمدها و هزینه های مصرفی 
را تایید می کند. مطابق این برآورد متوسط درآمد و هزینه ماهانه 
خانوارهای شهری در سال گذشته به ترتیب 6/3 و 5/2 میلیون تومان 
بوده که نسبت به سال 98 افزایش 38 و 31 درصدی داشته است. 
خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته درآمد و هزینه متوسط 3/5 
و 2/8 میلیون تومانی در ماه داشته اند که موید افزایش 41/6 و 30/5 
درصدی نسبت به سال 98 است. هرچند در ترازوی معیشتی خانوار 
درآمد وزنه سنگین تری از هزینه ها در سال گذشته داشته، اما با در نظر 
گرفتن تورم متوسط 37 درصدی در سال 99، رشد حقیقی درآمد 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب یک درصد و 4/6 درصد 
رشد داشته است. در عین حال رشد حقیقی هزینه در سال گذشته منفی 
بوده که از کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش ناخواسته 
مصرف در سایه افزایش شدید قیمت ها خبر می دهد. افزایش ضریب 
جینی خانوارها به 0/40 درصد نیز افزایش نابرابری و تشدید شکاف 

طبقاتی در سالی که گذشت را تایید می کند.
درآمد و هزینه شهرنشینان

بررسی های مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها که نتایج 
آن مبتنی بر 19306 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18251 خانوار 
نمونه در نقاط روستایی کشور است نشان می دهد در سال گذشته 
متوسط درآمد و هزینه همه خانوارها با افزایش همراه بوده است. 
خانوارهای شهری در سالی که گذشت متوسط درآمد 76 میلیون و 
400 هزار تومان داشته اند، به این ترتیب درآمد ماهانه این خانوارها 
شش میلیون و 360 هزار تومان بوده است. درآمد این خانوارها 
نسبت به سال 98 رشد 38 درصدی داشته است. بررسی های انجام 
شده از منابع تامین درآمد خانوارهای شهری حاکی از آن است که 
31/4 درصد درآمدها از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 15/7 درصد 
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 52/9 درصد از محل 

درآمدهای متفرقه بوده است.
در عین حال متوسط هزینه ساالنه خانوارهای شهری در سال 

گزارشی از دخل و خرج ایرانیان در سال 99 
تبخیر مصرف حقیقی خانوار

گذشته 62 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 98 افزایش 31 درصدی 
داشته است. با این حساب خانوارهای شهری هزینه ماهانه 5/2 میلیون 
تومانی داشته اند. از هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری 16 میلیون تومان 
با سهم 26 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 46 میلیون 
تومان با سهم 74 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 
در بین هزینه  های خوراکی و دخانی نیز بیشترین سهم مربوط به هزینه  
آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 
درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد 
مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. به این ترتیب 
شکاف درآمدها و هزینه های خانوارهای شهری در سال گذشته 14 
میلیون تومان بوده که این افزایش شکاف عمال به نفع درآمد بوده 
است. اما با وجود سنگین تر بودن وزنه درآمد از وزنه هزینه ها نمی 

توان بهبود قدرت خرید خانوارها در سالی که گذشت را تایید کرد.
برای تایید این ادعا به مقایسه وضعیت دخل و خرج خانوارها و 
متوسط رشد تورم در سال گذشته می اندازیم. بر اساس اطالعات 
مرکز آمار متوسط نرخ تورم در سال 99 حدودا 37 درصد بوده است. 
بر اساس اعالم مرکز آمار نیز میزان افزایش درآمد خانوارها در سال 
گذشته 38 درصد بوده که با در نظر گرفتن تورم 37 درصدی می توان 
گفت که رشد درآمد خانوارهای شهری تنها یک درصد بوده است. 
از سوی دیگر میزان افزایش هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته 
31 درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم می توان اعالم 
کرد که رشد حقیقی هزینه منفی شش درصد بوده است. منفی شدن 
هزینه حقیقی خانوارها به معنای کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار 
در سایه افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی بوده است. به عبارتی 
افزایش قیمت ها در سال گذشته به سبد معیشتی خانوارها اصابت کرده 
و به کاهش اجباری و ناخواسته مصرف حقیقی آنها انجامیده تا شاهد 

کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها باشیم.
دخل و خرج روستانشینان

بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارهای روستایی در سال گذشته 
نیز نشان می دهد که متوسط درآمد این خانوارها 42 میلیون تومان 
بوده است. به این ترتیب درآمد ماهانه خانوارهای روستایی در سال 
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گذشته 3/5 میلیون تومان بوده که نسبت به 
سال 98 افزایش 41/6 درصدی داشته است. 
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان 
می دهد که 32/7 درصد از مشاغل مزد و 
حقوق بگیری، 29/7 درصد از مشاغل آزاد 
کشاورزی و غیرکشاورزی و 37/5 درصد 
از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده 
است. متوسط هزینه خانوارهای روستایی 
نیز در سال گذشته 34 میلیون بوده که نشان 
 2/8 ماهانه  خانوارها  این  هزینه  می دهد 
میلیون تومان بوده است. هزینه های مصرفی 
این خانوارها نسبت به سال 98 افزایش 30/5 

درصدی داشته است.
از هزینه  کل ساالنه  خانوار روستایی 13/6 
میلیون تومان با سهم 40 درصد مربوط به 
 20/4 و  دخانی  و  خوراکی  هزینه های 
میلیون تومان با سهم 60 درصد مربوط به 
هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین 
بیشترین  دخانی،  و  خوراکی  هزینه های 
سهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، 
نان و فرآوردهای آن با 25 درصد و در بین 
سهم  بیشترین  غیرخوراکی،  هزینه های 
با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و 
روشنایی بوده است. اگر به مقایسه درآمد و 
هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته 
بیاندازیم پی می بریم که شکاف درآمد و 
هزینه به هشت میلیون تومان به نفع درآمد 
رسیده است. با این حال با در نظر گرفتن 
در سال  متوسط 37 درصدی  تورم  نرخ 
گذشته به این نتیجه می رسیم که رشد حقیقی 
درآمد و مصرف این خانوارها به ترتیب 4/6 
و 6/5- درصد بوده است. به نظر می رسد 
وضعیت  گذشته  سال  در  روستانشینان 
درامدی مناسب تری نسبت به شهرنشینان 
داشته اند با این وجود میزان کوچک شدن 
سبد مصرفی آنها تقریبا به اندازه خانوارهای 
شهری بوده است. همان طور که گفته شد 
رشد منفی هزینه مصرفی به این معناست 
که خانوارها به اندازه کاهش هزینه مصرف 
خود را کاهش داده اند و این به این معناست 
که رشد حقیقی مصرف خانوارها کاهش 
افزایش  سایه  در  مساله  این  است.  یافته 
لجام گسیخته قیمت ها و رکوردشکنی نرخ 

تورم اتفاق افتاده است.
استفاده از لوازم عمده زندگی

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 98 نسبت 
به سال 99 نشان می دهد که خانوارهای استفاده کننده از یخچال فریزر از 70/2 به 71/9، 
جاروبرقی از 91/7 به 91/5، ماشین لباسشویی از 87/1 به 87/3، اجاق گاز از 99/1 به 98/9 
و مایکروویو و فرهای  هالوژن دار از 12/3 به 12/4 درصد تغییر یافته است. همچنین درصد 
خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب 
با 53/1 و 7/6 درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنین در سال گذشته، 
عمده ترین نوع سوخت مصرفی 94/5 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی 

)شبکه عمومی( بوده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 98 نسبت 
به سال 99 نشان می  دهد که خانوارهای استفاده کننده از اتومبیل شخصی از 32/7 به 34/1، 
یخچال فریزر از 50/4 به 52/7، اجاق گاز از 98/4 به 98/3، جاروبرقی از 65/9 به 67/5، ماشین 
لباسشویی از 56/5 به 58/1، ماشین ظرفشویی از 0/5 به 0/4 و مایکروویو و فرهای  هالوژن دار 
از 2/3 به 1/6 درصد تغییر یافته است. همانطور که مشخص است تنها استفاده از لوازم خانگی 
بسیار ضروری مقداری افزایش یافته و در عین حال در سایر اقالم مانند ماشین ظرفشویی یا 
مایکروویو کاهش یافته است. به نظر می رسد خانوارها به دلیل رشد بی سابقه قیمت ها در 
استفاده از این اقالم صرف نظر کرده و هزینه های خود را صرف سایر اقالم ضروری تر کرده اند. 
همچنین در سال 99 عمده ترین نوع سوخت مصرفی 75/2 درصد از خانوارهای روستایی 

برای گرما، گاز طبیعی )شبکه عمومی( و 13/3 درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینه  و درآمد استان ها

بررسی مرکز آمار از متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان 
تهران با 95/7 میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با 35 میلیون تومان  کمترین 
هزینه را در سال گذشته داشته اند. همچنین تهران با 109/8 میلیون تومان بیشترین و استان 
سیستان و بلوچستان با 47/8 میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری را 
در سال 99 به خود اختصاص داده است. بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار روستایی 
نشان می دهد که استان البرز با 56/6 میلیون تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 18 
میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته اند. همچنین استان البرز با 67/6 میلیون 
تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با 18 میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد ساالنه 

یک خانوار روستایی را در سال 99 به خود اختصاص داده است.
افزایش ضریب جینی و رشد نابرابری

از برآیند اطالعات منتشر شده به ضریب جینی 0/40 درصدی در سال گذشته می رسیم که 
نسبت به سال 98 )0/39 درصد( با افزایش همراه بوده است. از آنجا که ضریب جینی شاخصی 
برای محاسبه توزیع ثروت بین مردم است افزایش آن نشان از افزایش نابرابری و تشدید شکاف 
طبقاتی دارد که رشد این شاخص در سال گذشته افزایش نابرابری را تایید می کند. اگر نگاهی 
به وضعیت دخل و خرج خانوارها از سال 96 تا 99 نیز بیندازیم متوجه می شویم که هزینه ها و 
درآمدها در این سه سال تقریبا دو برابر شده اند. با توجه به رشد ادامه دار قیمت ها و رکوردشکنی 
نرخ تورم در تمام این سال ها، افزایش درآمدها تنها راهی برای پوشش افزایش قیمت و کاهش 
مصرف بوده با این حال در نبرد گرانی و ترمیم دستمزد در نهایت این تورم بوده که پیروز شده 

است.
در مجموع گزارش مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها در سال گذشته نشان از 
کاهش مصرف حقیقی خانوارها و به عبارتی از دست رفتن رفاه آنها دارد. بانک مرکزی نیز به 
تازگی در برآوردهای خود اعالم کرده که در دهه 90 سرانه مصرف حقیقی خانوارها در یک 
مسیر کاهشی درحال حرکت بوده که در سال پایانی این دهه با 1/73 درصد کاهش به دو میلیون 
و 960 هزار تومان رسیده است. بدیهی است تدوام وضعیت گرانی و ناتوانی سیاستگذار در 
کنترل نرخ تورم می تواند به کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارها، افزایش شکاف درآمد و 

هزینه و در نهایت تشدید نابرابری بینجامد که همه اینها به معنای آب رفتن رفاه خانوارهاست.
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 زمانی که بخواهیم به تغییرات تولید ناخالص داخلی وزن بدهیم به محاسبات صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی مراجعه می کنیم و از میان اعداد و ارقام ارائه شده تصمیم 
می گیریم که کیک اقتصادی کشور چقدر بزرگ یا کوچک شده است. اما آیا فعال شدن نشانگرهای خروج از رکود تنها با مثبت شدن ارقام مربوط به رشد اقتصادی شدنی است؟

آن طور که بانک مرکزی و مرکز آمار اعالم کرده اند ایران در سال گذشته به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است. هرچند بر اساس این آمارها رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ و 
در قیاس با سال ۹۸ افزایش یافته، اما کیک اقتصادی ایران ظرف سه سال گذشته به اندازه ۲۰ درصد کوچک شده است. آب رفتن اقتصاد کشورمان در یک مدت کوتاه چند ساله این 

نکته را تداعی می کند که بازگشت به دوره های رونق، سال ها زمان می برد و به سرعت ممکن نمی شود.
فعال شدن نشانگرهای خروج بستگی زیادی به نتیجه مذاکرات بین ایران و آمریکا و همچنین سیاست دولت جدیدی که بر سر کار می آید دارد. نکته مهم تری که در سال ۱۴۰۰ 
می تواند تعیین کننده مسیر اقتصاد باشد این است که آیا به سمت عقالنیت در اقتصاد حرکت خواهیم کرد یا خیر؟ به نظر می رسد به دو دلیل مشخص حرکت اقتصاد بر چنین مسیری 
هنوز هموار نشده است. دلیل اول اینکه همچنان به دنبال مدینه فاضله ای هستیم که وجود خارجی ندارد؛ دوم اینکه ما در ایران با علم اقتصاد و بایدهای آن فاصله بسیار زیادی داریم 

و با وجود سال ها تالش این فاصله هنوز پر نشده است.
از این رهگذر نمی توان تنها با تکیه به آمار و ارقام خروج از رکود را پذیرفت. اقتصاد ایران در برهه کنونی در برزخ تصمیم گیری های سیاسی گرفتار شده و نتایج بسیاری از مسائل 
سیاسی و اقتصادی، از نتیجه برجام گرفته تا جهت گیری تورم و دالر هنوز مشخص نشده است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند نمی توان با قطعیت اعالم کرد که اقتصاد 

در وضعیت رکودی قرار دارد یا رونق.
به دلیل قرارگیری اقتصاد در شرایط عدم قطعیت به نظر می رسد باید به رویکردهای بدبینانه در خصوص رشد اقتصادی سهم بیشتری داد تا رویکردهای خوش بینانه. نگاه 
خوش بینانه به آینده اقتصاد در وهله اول در گرو نتایج مذاکرات و در وهله دوم فاصله گرفتن از رویکردهای اشتباه قبلی و حرکت به سمت مکانیسم بازار است. اما نه نهادهای 

تصمیم گیر تا به امروز رویکرد قطعی خود را در خصوص مدل اقتصادی ایران اعالم کرده اند و نه نامزدهای انتخاباتی به این نگاه در حوزه اقتصاد دست یافته اند.
دولت چین در سال ۱۹۷۶ الگوی اقتصادی خود را انتخاب و قاطعانه تصمیم گرفت که به سمت مکانیسم بازار آزاد برود. به ثمر نشستن چنین انتخابی ۱۲ سال به طور انجامید و 
آزمون و خطاهای زیادی نیز در این مسیر از سوی دولت چین تجربه شد. اما سال ها تالش در این مسیر، چین را به یک اقتصاد پررونق در عرصه جهانی رساند. در ایران اما تجربه ها 
به جای آن که روشنگر مسیر پیش رو باشند بازگشت به نقطه اولیه را موجب می شوند و به دلیل همین رفت و برگشت ها چرخش به سمت مکانیسم بازار هیچ گاه اتفاق نیفتاده و تا 

زمانی که حرکت به سمت چنین مکانیسمی وجود نداشته باشد راه نجاتی هم برای اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.
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در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، 
مشکالت بخش آب و کشاورزی استان و چالش های تامین برق برای واحدهای کشاورزی 

بررسی شد.

بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده پژوهی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش های امروز کشور از در 
حوزه منابع، از فقدان یک نگاه موثر به آینده نشات می گیرد. اگر بحران آب یا تامین برق دامنگیر 
اقتصاد شده است، ایراد از ضعف جدی در بخش آینده پژوهی است. برنامه ریزی های ما اگر با 

شکست مواجه می شوند، به واسطه آن است که نگاهی معطوف به فردا نداریم.
»غالمحسین شافعی« که در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگو با محوریت بحران  آبی 
استان و چالش ها بخش کشاورزی در تامین برق سخن می گفت، متذکر شد: در قریب به سه 
دهه گذشته، هر بار در جلسات، نوبت به گزارش دهی مسئوالن رسید، تالش کردند تا شرایط را 
مطلوب نشان دهند چنانکه انگار همه چیز ایده آل بوده و وضعیت ما رو به تعالی است تا کارنامه 
عملکردی آن ها درخشان جلوه کند. آن نگاه معطوف به حال بود و نسبت به آینده اغماض 
داشت. همین رویه باعث شد تا مکرر دچار افول شویم و امروز بحران در بخش منابع و انرژی 

دامنگیر ما باشد.
وی ادامه داد: امروز کشورهایی در حال حرکت به سمت روش های نوین ابیاری و حفظ 
منابع آبی هستند که از قضا رنگ بحران ندیده اند و در مناطق پرآب واقع شده اند. آن ها خالف 
ما، سال های بسیار و منافع نسل های آینده را مدنظر دارند. در کشور ما متاسفانه ابتدا باید مشکلی 

بروز کند و به مرحله بحران برسد تا مسئوالن برای آن چاره ای بیاندیشند.
وی با اشاره به تالش های مطالعاتی پارلمان بخش خصوصی در جهت عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود و با هدف هشدار دادن نسبت به چالش های آینده، عنوان کرد: موضوع اصالح 
الگوی کشت یک دغدغه جدی به شمار می آید که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخش 
خصوصی بارها نامه نوشته و تقاضا داده که زعفران در مناطق سردسیر که منابع آبی خوبی دارند 
مثل استان های شمال غربی کشت نشود و اولویت با مناطق خشک باشد اما به این موضوع 

توجه نشد. نتیجه آن است که امروز در تربت جام خربزه کشت می شود و در اردبیل زعفران.
شافعی با طرح این سوال که چرا با وجود بحران در منابع آبی، موضوع کشت فراسرزمینی 
توسعه نیافته، بیان کرد: با تداوم خشکسالی ها و بی تدبیری ها، قطعا مردم به خاطر تشنگی از 
روستاها مهاجرت خواهند کرد. مساله خشکسالی و آب برای استان ما بسیار مهم است و فردا به 

چالشی غیرقابل حل تبدیل خواهد شد و باید از هم اکنون فکری اساسی کنیم.

چاره جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در 
بخش دیگری از این با اشاره به هفته های 
پایانی فعالیت دولت دوازدهم ابراز کرد: به 
عنوان بخش خصوصی که همواره نقدهایی 
به عملکرد دولت داشته ایم، الزم است تا از 
تالش های دولت آقای روحانی که با مسائل 
و مشکالت فراوانی روبه رو بود، قدردانی 
کنیم و به آنها خسته نباشید بگوییم و برای 
رئیس جمهور دوازدهم، کابینه و مدیرانش 

آرزوی توفیق داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رویکرد آقای رئیسی 
رویکردی  اقتصادی  فعاالن  با  ارتباط  در 
در  وی  اینکه  افزود:  است،  امیدوارکننده 
تبلیغات انتخاباتی خود، نقطه آغاز حضورش 
را از خانه فعاالن اقتصادی انتخاب کرد، 

حامل پیام های امیدوارکننده ای است.
شافعی افزود: آقای رئیسی در آغاز به کار 
دولت با چالش های بسیاری روبه رو خواهد 
بود و ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه 

در شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:
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 زمانی که بخواهیم به تغییرات تولید ناخالص داخلی وزن بدهیم به محاسبات صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی مراجعه می کنیم و از میان اعداد و ارقام ارائه شده تصمیم 
می گیریم که کیک اقتصادی کشور چقدر بزرگ یا کوچک شده است. اما آیا فعال شدن نشانگرهای خروج از رکود تنها با مثبت شدن ارقام مربوط به رشد اقتصادی شدنی است؟

آن طور که بانک مرکزی و مرکز آمار اعالم کرده اند ایران در سال گذشته به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است. هرچند بر اساس این آمارها رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ و 
در قیاس با سال ۹۸ افزایش یافته، اما کیک اقتصادی ایران ظرف سه سال گذشته به اندازه ۲۰ درصد کوچک شده است. آب رفتن اقتصاد کشورمان در یک مدت کوتاه چند ساله این 

نکته را تداعی می کند که بازگشت به دوره های رونق، سال ها زمان می برد و به سرعت ممکن نمی شود.
فعال شدن نشانگرهای خروج بستگی زیادی به نتیجه مذاکرات بین ایران و آمریکا و همچنین سیاست دولت جدیدی که بر سر کار می آید دارد. نکته مهم تری که در سال ۱۴۰۰ 
می تواند تعیین کننده مسیر اقتصاد باشد این است که آیا به سمت عقالنیت در اقتصاد حرکت خواهیم کرد یا خیر؟ به نظر می رسد به دو دلیل مشخص حرکت اقتصاد بر چنین مسیری 
هنوز هموار نشده است. دلیل اول اینکه همچنان به دنبال مدینه فاضله ای هستیم که وجود خارجی ندارد؛ دوم اینکه ما در ایران با علم اقتصاد و بایدهای آن فاصله بسیار زیادی داریم 

و با وجود سال ها تالش این فاصله هنوز پر نشده است.
از این رهگذر نمی توان تنها با تکیه به آمار و ارقام خروج از رکود را پذیرفت. اقتصاد ایران در برهه کنونی در برزخ تصمیم گیری های سیاسی گرفتار شده و نتایج بسیاری از مسائل 
سیاسی و اقتصادی، از نتیجه برجام گرفته تا جهت گیری تورم و دالر هنوز مشخص نشده است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند نمی توان با قطعیت اعالم کرد که اقتصاد 

در وضعیت رکودی قرار دارد یا رونق.
به دلیل قرارگیری اقتصاد در شرایط عدم قطعیت به نظر می رسد باید به رویکردهای بدبینانه در خصوص رشد اقتصادی سهم بیشتری داد تا رویکردهای خوش بینانه. نگاه 
خوش بینانه به آینده اقتصاد در وهله اول در گرو نتایج مذاکرات و در وهله دوم فاصله گرفتن از رویکردهای اشتباه قبلی و حرکت به سمت مکانیسم بازار است. اما نه نهادهای 

تصمیم گیر تا به امروز رویکرد قطعی خود را در خصوص مدل اقتصادی ایران اعالم کرده اند و نه نامزدهای انتخاباتی به این نگاه در حوزه اقتصاد دست یافته اند.
دولت چین در سال ۱۹۷۶ الگوی اقتصادی خود را انتخاب و قاطعانه تصمیم گرفت که به سمت مکانیسم بازار آزاد برود. به ثمر نشستن چنین انتخابی ۱۲ سال به طور انجامید و 
آزمون و خطاهای زیادی نیز در این مسیر از سوی دولت چین تجربه شد. اما سال ها تالش در این مسیر، چین را به یک اقتصاد پررونق در عرصه جهانی رساند. در ایران اما تجربه ها 
به جای آن که روشنگر مسیر پیش رو باشند بازگشت به نقطه اولیه را موجب می شوند و به دلیل همین رفت و برگشت ها چرخش به سمت مکانیسم بازار هیچ گاه اتفاق نیفتاده و تا 

زمانی که حرکت به سمت چنین مکانیسمی وجود نداشته باشد راه نجاتی هم برای اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.

داریم نهایت تالش خود را در جهت کمک به حاکمیت کشور در هر شرایطی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نابسامان سیستان و 
بلوچستان اشاره و ابراز کرد: این استان از گذشته با بحران ها و محرومیت های فراوانی روبه 
رو بوده است. مردم آن خطه به خاطر محرومیت هایشان غمی دیرینه دارند و اکنون هم با اوج 
گیری کرونا، دشواری دیگری بر شانه های آن ها افزوده شده است. در اتاق بازرگانی ایران و 
سایر اتاق های کشور، کمپینی راه اندازی شده و امیدواریم تمام تجهیزات بیمارستانی مورد 
نیاز آن استان را، که طبق اعالم استاندار سیستان و بلوچستان چیزی حدود 198 میلیارد تومان 
می شود، تامین کنیم. از دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز تقاضا دارم پیگیر باشد تا 
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی نیز تا حدی که می توانند در تسکین دردهای مردم آن خطه، 

همراهی و مشارکت کنند.

سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است
خراسان  استاندار  معتمدیان،  محمدصادق 
رضوی نیز در این نشست گفت: در طرح سند 
سازگاری با کم آبی استان، قرار شد نقشه راهی 
برای کوتاه ، میان و بلند مدت طراحی شود. 
تکالیف دستگاه های متولی هم مشخص شده 
و خراسان رضوی در زمره اولین استان هایی بود 
که سند سازگاری اش در کارگروه ملی تصویب 

و ابالغ شد.
وی با اشاره به رشد سیستم های نوین آبیاری 
در خراسان رضوی متذکر شد: این نشان دهنده 
اجرای سند سازگاری است. مهم ترین موضوع 
در استان ما آب است و اولویتی باالتر از آن نداریم. 

اگر برای 10 سال آینده از هم اکنون فکری نشود، نه تنها روستاها، بلکه شهرهای شرق کشور در 
جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خالی از سکنه خواهد شد.

معتمدیان تصریح کرد: سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است. باید هر 
چه سریع تر این سند به طور کامل اجرایی شود. اینکه مدام طرح مسئله و تبیین موضوع کنیم 
خوب نیست؛ زیرا در اجرا دچار عقب افتادگی هستیم. باید مردم را همراه کنیم و با بخشنامه و 

دستورالعمل نمی توان این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی نباید 400 هکتار گلخانه داشته باشد. استانی که جزو کم آب 
ترین هاست، باید به هزار هکتار گلخانه برسد و اجرای سیستم های نوین آبیاری نیز جدی تر 
تلقی شود. همچنین، در بخش آبخیزداری و آبخوان داری، پروژه های روی زمین مانده باید 
اجرا شود تا از روان آب ها استفاده کنیم. می توان به عنوان یکی از مصوبات این جلسه تاکید 
کرد که شرکت آب منطقه ای در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی با همراهی بخش 

خصوصی و دولتی، سرعت کار را افزایش دهد.
وی متذکر شد: با توجه به شرایط ویژه استان در حوزه کشاورزی و صنعت، خراسان رضوی 
نباید منتظر اتمام پروژه های انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان و خراسان جنوبی 
باشد؛ بر همین اساس، عملیات اجرایی این طرح مهم از عید غدیر امسال در مشهد آغاز می 
شود که در این زمینه شرکت های دست اندرکار مشخص شده و به زودی وارد مرحله فعالیت 

می شوند.
در ادامه جلسه وارد بررسی دستورکارها شد؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستورکار نخست این نشست گفت: با 
توجه به خشکسالی های موجود، تصمیم بر آن شد که با همفکری بخش خصوصی و دولتی، 
پیمایشی درباره وضعیت آبی استان ارائه شود تا به نحوی با پیشنهاداتی که ارائه می گردد، از 

این وضعیت عبور نماییم. بر همین اساس، 
در ارتباط با موضوع خشکسالی در استان، 
دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با 
تاکید رئیس اتاق و همراهی جهاد کشاورزی 
پژوهشی را به مرحله انجام رساند که می تواند 
در این زمینه کمک های موثری به ترسیم 
اقدامات آتی دستگاه های متولی در استان در 

بحث کمبود منابع آبی و خشکسالی کند.

ترسیم وضعیت آبی خراسان رضوی
سپس تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، 
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق 
بازرگانی مشهد قرار گرفت و او در تشریح 
پیمایش وضعیت آبی استان توضیح داد: 
خراسان رضوی با متوسط کسری مخازن 
بلندمدت  در  مترمکعب  میلیون   1028
بیشترین کسری مخازن را در بین استان 
های کشور دارد. الگوی مصرف آب استان 
نشان می دهد 84.4درصد آب در بخش 
کشاورزی 10.3درصد در بخش شرب و 
بهداشت، 1.4درصد در بخش صنعت و 3.8 
در بخش خدمات مصرف می شود. از نوع 
آبی که در این بخش ها استفاده می شود، 63 
درصد مربوط به چاه ها، 19 درصد از منابع 

آب قنات و 18 درصد از چشمه است.
وی از آب و هوای خشک با حجم آب 
تجدیدپذیر کم و ناهم خوانی توسعه استان 
با ظرفیت های زیست محیطی و آبی، بیشتر 
بودن حجم آب برداشتی نسبت به منابع 
کاهش  فزاینده  روند  و  تجدیدپذیر  آب 
سطح آب های زیرزمینی به عنوان برخی 
چالش های مدیریت آب استان نام برد و 
گفت: بدمصرفی و اسراف در منابع، روند 
فزاینده مهاجرت از روستاها و شهرهای 
کوچک به مشهد، فقدان توجیه اقتصادی 
برای مدیریت رفتار مصرف کنندگان، ضعف 
انگیزه سرمایه گذاران در این حوزه و... از 
دیگر مشکالتی به شمار می آیند که وضعیت 

منابع ما را به بحران دچار نموده اند.
موجود  راهکارهای  درباره  زاده  عیدی 
شدن  تر  نامطلوب  از  جلوگیری  برای 
نخست  کرد:  عنوان  نیز  کنونی  وضعیت 
اینکه، نظر به مصرف 85 درصدی منابع آب 
استان در بخش کشاورزی، باید به سمت 
تعادل بخشی مصرف در این حوزه برویم. 
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اقدامات سند سازگاری با کم آبی استان در 
سال 98-99 نشان می دهد که در سال آبی 
گذشته، 369 میلیون مترمکعب صرفه جویی 
در منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است 
اما این سند سازگاری باید بهره وری آب 
کشاورزی را ارتقا دهد زیرا تا زمانی که این 
ارتقا صورت نگیرد، مصرف آب همچنان 

باالست.
وی افزود: توسعه سامانه های نوین آبیاری، 
اصالح و بهبود روش های آبیاری سطحی و 
سنتی، به زراعی و به باغی، تجارت و بازار، 
توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش ضایعات 
فرآوری  )افزایش  کشاورزی  محصوالت 
محصوالت(، بهبود و توسعه مکانیزاسیون، 
به  دستیابی  برای  کشت  الگوی  اصالح 
حداکثر بهره وری آب، مصرف بهینه نهاده 
ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی پروری 
و... از جمله برنامه هایی است که باید به آن ها 

توجه نمود.
به گفته وی در حوزه کاهش ضایعات 
به  توجه  با  نیز  کشاورزی  محصوالت 
این  محصوالت  30درصدی  ضایعات 
بخش، الزم است تا اقدامی جدی برای بهبود 

این وضعیت صورت گیرد.

لزوم تعادل بخشی به آب های زیرزمینی
تعادل بخشی آب های  از  زاده  عیدی 
زیرزمینی به عنوان یکی دیگر از راهکارها نام 
برد و اذعان کرد: این موضوع مستلزم توجه 
به برنامه های هر دشت است. به طور مثال، 
برای دشت نیشابور اولویت ها را مشخص 
نمودیم و می توان با حضور کشاورزان و 
تشکل ها و دستگاه های ذی ربط اولویت ها 

را تعیین کرد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های 
ادامه  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق 
از  دیگر  یکی  مجازی  آب  موضوع  داد: 
راهکارهاست. باید فرهنگ کشت را تغییر 
دهیم. میزان آبی که برای کشت و برداشت 
و  با صادرات  می شود  هندوانه مصرف 
سود این محصول تعادلی ندارد. موضوع 
دیپلماسی آب و سرمایه گذاری مشترک با 
کشورهای همسایه نیز در زمره راهکارهایی 
است که به ویژه در ارتباط با افغانستان می 

توان به آن توجه کرد.

وی به تهیه برنامه های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت، با در نظر گرفتن صنایع تبدیلی 
و تکمیلی)زنجیره تولید( با محوریت هر دشت و طرح خرید آب از مالکین و یا طرح نکاشت و 

یا تشویق در قبال کاهش برداشت به عنوان برخی دیگر از راهکارها اشاره کرد.

چالش کمبود سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی
محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: یکی 
از مشکالت موجود در بخش کشاورزی استان، کمبود سرمایه گذاری است؛ در حوزه توسعه 
سامانه های نوین آبیاری از سال 1369 تا 1391، 110 هزار هکتار اجرا شده و از 1392 تا 1399، 
70هزار هکتار؛ این یعنی ظرفیت اجرا در استان وجود دارد. در اصالح و بهبود روش های 
آبیاری سطح و سنتی نیز، در دو سفر رئیس جمهور 2هزار کیلومتر انتقال آب با لوله درنظر گرفته 

شد و پارسال 840 کیلومتر اجرا شد.
وی گفت: در بحث نهاده های دامی با توجه به کاهش بیش از 60 درصدی بارش ها نسبت به 
سال گذشته، مکاتباتی انجام پذیرفت اما چون کل بارش ها کم شده بود، سهمیه نهاده های دامی 

استان 50درصد افزایش یافت.
اورانی متذکر شد: در بحث خرید دام عشایری قرار است در کل کشور یک میلیون راس 
خریداری شود که سهم استان ما 100هزار راس بود؛ اما برای 200هزار راس موافقت حاصل 

شده است و میانگین خرید دام عشایر، حدود 45هزار تومان است.

کاهش چشمگیر آورد آب در هریرود
محمد عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز به اجرای سند سازگاری 
با کم آبی در استان اشاره و ابراز کرد: ما سه سال تالش کرده ایم تا سند سازگاری برای دشت 
تهیه و در آن اشاره شده برای هر یک از دشت ها چه اقداماتی از سوی هر دستگاه نیازمند است.

وی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت باید از سوی کشاورز صورت گیرد و خود کشاورز باید 
آن را تعیین کند، افزود: در شهرستان مه والت چند کشاورز ورود کرده اند و تغییر الگوی کشت 
را خود به خوبی انجام داده اند. مشارکت انجمن ها و گروه های فعال در این حوزه نیز بسیار موثر 

بوده است.
عالیی درباره وضعیت خشکسالی به وضعیت آب رودخانه هریرود اشاره کرد و متذکر 
شد: در 85 سال گذشته در هریرود، کمترین آورد آب، 16میلیون مترمکعب بوده و امسال به 
4.2میلیون مترمکعب رسیده است. همه تالش ما این است که اجازه ندهیم تنش آبی شکل 

بگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: باور داریم که مشکالت باید 
با نگاه اجتماعی حل شود. درباره تنشی که امسال ایجاد شده، جلسات بسیاری با تشکل های 
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کشاورزی داشته ایم. مشکل آب بحث قانون 
نیست بلکه ارتباط اجتماعی است.

میزان کسری مخزن  اینکه  بیان  با  وی 
امسال بیشتر خواهد شد، گفت: نمی توانیم 
به کشاورز بگوییم برداشت آب نداشته باشد. 
بیمه کشاورزی امروز کجاست؟ بسیاری از 
فعاالن این حوزه نمی توانند محصوالتشان 

را بیمه کنند.
عالیی از اتاق بازرگانی مشهد خواست 
برنامه سازگاری با کم آبی را به نقد بکشد و 
عنوان کرد: همه باید فکری به حال کشت 
پاییزه بکنیم. ترسالی ها کم و خشکسالی ها 
زیاد است؛ در سال 1402 مشکالت زیادی 
در حوزه آب مشهد خواهیم داشت و باید از 

هم اکنون فکری به حال آن کنیم. 
وی افزود: امسال نمی توان به مثابه شیوه 
سال گذشته در حوزه آبیاری کشاورز عمل 
نمود. باید برنامه سال بعد را از هم اکنون 

تدوین نماییم.

هدف گذاری برای اختصاص 15درصد 
تسهیالت بانکی استان به بخش کشاورزی

دربخش دیگری از این نشست، حمید 
صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک 
این  با  برخط  به صورت  که  استان  های 
نشست ارتباط برقرار کرده بود، به تشریح 
وضعیت تسهیالت دهی به بخش کشاورزی 
پرداخت و توضیح داد: 9درصد تسهیالت 
استان درسال گذشته به بخش کشاورزی 
تعلق گرفت و امسال قرار است طبق بخشنامه 
بانک مرکزی به 14 درصد برسد؛ البته ما 
تسهیالت  کل  از  که  کردیم  هدفگذاری 
پرداختی بانکی در استان، 15درصد به سمت 
کشاورزی هدایت پیدا کند که معادل 72هزار 
میلیارد تومان است. در همین راستا، تا پایان 
خردادماه 15هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

این بخش پرداخته ایم.
حدود 10هزار  است  مقرر  افزود:  وی 
میلیارد تومان تسهیالت برای حل مشکالت 
مربوط به تامین خوراک دام در سال جاری از 
سوی بانک های استان پرداخت شود. این 
مقدار در برش شهرستان های دورافتاده و 
محروم، به 29 شهرستان اختصاص خواهد 
یافت و 9 بانک در این زمینه همراهی خواهند 

داشت.

اعالم آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی در اجرای سند سازگاری با کم آبی
سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: ما شعب ویژه ای در حوزه آب تشکیل داده ایم و فراتر 
از آن از دادستان ها خواسته ایم تا در برخی موارد خاص در شهرستان ها )بنا به مقتضیات هر 
شهرستان(، چنانچه با پرونده انشعابات غیرمجاز مواجه شدند، با دستور الزم، مسئله را حل 
و فصل نمایند تا نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد. این بخشنامه با همراهی کارگروه 
صیانت از منابع آب در سال گذشته نوشته شد. آمادگی داریم تا حمایت کامل را در این حوزه از 

طرح های دستگاه های متولی به عمل آوریم.
 جواد نیک بین، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: تا 
زمانی که طرح آمایش سرزمینی استان اجرا نشود، همچنان در حال آزمون خطا هستیم و بهای 

این کوتاهی نیز هدررفت منابع ما خواهد بود.
وی ادامه داد:توجه به ترویج کشت های کم مصرف اما پردرآمد در این شرایط آبی مهم است 
و باید از این ظرفیت بهره جست. در بحث آبخیزداری در استان برنامه هایی مطرح بوده که دیگر 
خبری از آن ها نیست. بار دیگر تاکید می کنیم که برنامه آمایش سرزمین باید به درستی اجرا 
شود تا نگاهی معطوف به اینده در بحث منابع خود داشته باشیم و اقدامات ما نیز به همان نسبت 

تعریف شود.

خسارت جدی بخش کشاورزی از قطع برق
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستور 
کار دوم این نشست عنوان کرد: موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه 
جبران خسارت ناشی از این اتفاق توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران استان به دبیرخانه 
شورا منعکس شد که با توجه به مشکالت ناشی از قطعی برق در سایر حوزه ها، پیشنهادات در 

حوزه های مختلف ارائه و جمع بندی شد.
وی افزود: طبق تاکید ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، برق واحدهای تولیدی و 
صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی از آن توسط دولت پرداخت 

شود.
لبافی با بیان اینکه بخش کشاورزی، در سال جاری با چند چالش جدی مواجه است، متذکر 
شد: نخست مباحث مربوط به خشکسالی و گرفتاری های ناشی از آن که در کشور و به ویژه 
استان ما موضوعی بسیار اثرگذار است. بحث آب و بهینه سازی مصرف آن و نیز حفظ وضعیت 
موجود کشاورزان و کشاورزی آنها موضوع مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود. 
مشکل مهم دیگر این بخش، موضوع تامین برق و انرژی الزم برای فعالیت چاه های موجود و 

استحصال آب از آنهاست.
وی ادامه داد: قطعی برق، بخش های تولیدی مختلفی را به خسارت و چالش دچار کرده 
است. این موضوع در بخش کشاورزی، استحصال آب از چاه ها را مشکل نموده اما خسارت 
بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران وارد آمده است. در ادامه این زنجیره، صنایع تبدیلی 
هم خسارتی جدی را تجربه کردند. حل این مشکالت در گرو همراهی و همکاری دستگاه 

های دولتی متولی و بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: در بحث سرمایه گذاری در حوزه برق اگر کار طبق روال گذشته صورت 
می گرفت، امروز مشکلی نداشتیم. امروز بخش خصوصی در حوزه برق مطالباتی سنگینی از 

دولت دارد.
مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز در ادامه تریبون را در اختیار 
گرفت و توضیح داد: همان طور که ذکر شد، طبق تاکید ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و 
کار، برق واحدهای تولیدی و صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی 
از آن توسط دولت پرداخت شود. درخواست بخش کشاورزی به ویژه دامداران این است 



شماره 580 /مـرداد  1400 44

که برق واحدهای فعال در این حوزه تا حد 
ممکن قطع نشود. ضمن اینکه تقاضا داریم 
در مجلس، برای اجرای ماده 25 و تامین منابع 

مربوط به آن پیش بینی الزم انجام بگیرد.
وی ادامه داد: چون روند تدوین و اجرای 
برنامه هفتم توسعه در پیش است؛ پیشنهاد 
داریم تا کمیته ای تشکیل شود و پیشنهادات 
بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی 
و دامپروری برای برنامه مذکور در آن جمع 

بندی و به مراجع تصمیم ساز ارائه شود

نیاز 40هزار میلیارد تومانی برای تامین 
برق مورد نیاز استان و رفع مشکالت قطعی 

برق
 حمیدرضا نی ساز، معاون هماهنگی 
شرکت برق منطقه ای استان نیز در بخشی 
از این نشست، با اشاره به مشکالت موجود 
برای تامین برق در خراسان رضوی گفت: 
برای تامین برق مورد نیاز استان به بودجه ای 

40هزار میلیارد تومانی نیاز داریم.
وی تاکید کرد: مشکالت ناشی از قطعی 
برق در کشور از عدم همترازی تولید و 
مصرف نشات می گیرد و نیازمند سرمایه 
گذاری های موثر در این صنعت با هدف 

رشد تولید و رفع نواقص موجود هستیم.
محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مشهد نیز در ارتباط برخط 
بحث چاه های  در  نشست گفت:  این  با 
کشاورزی مشکلی برای تامین برق نداریم. 
موضوع اصلی تولید است و اگر موازنه بین 
امروز  نمی خورد،  برهم  و مصرف  تولید 

مشکلی در توزیع نداشتیم.
نیروگاه های  بحث  در  کرد:  تاکید  وی 
خورشیدی نیز برای تامین برق چاه  های 
خاطر  به  نباشد،  باطری  اگر  کشاورزی، 
استفاده شب هنگام از چاه، این اقدام کارآمدی 
الزم را نخواهد داشت و چنانچه قرار باشد 
استفاده از این نیروگاه ها برای چاه امکان پذیر 
شود، باید هزینه زیادی در این بخش صورت 

بگیرد.

اراضی  در  نیروگاه  ایجاد  پیشنهاد 
واحدهای کشاورزی

اورانی، رئیس جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی نیز در پاسخ به نگات مطرح شده، 

گفت: در بحث تامین برق مورد نیاز بخش کشاورزی، حدود 100 واحد بزرگ در استان و 9 
قطعه زمین هم در خواف برای ایجاد نیروگاه خورشیدی شناسایی کرده ایم؛ اما اعالم شد که 

تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه ها وارداتی است و نمی توان این اقدام را انجام داد.
وی افزود: نکته اینکه، همه این قطعات در کشور وجود دارد و با توجه به ظرفیت علمی و 

ساختاری موجود، می توان تجهیزات مورد نیاز را در استان تولید کرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در پاسخ بیان کرد: در حوزه قطع برق بخش های مختلف 

اقتصادی جلسات متعددی داشتیم و بخش تولید از خط قرمزهای ما بود.
معتمدیان ادامه داد: بخش کشاورزی به خاطر کمبود آب و خشکسالی دچار مشکل شده و 
تاکید ما بر این بود در بحث قطع برق در اولویت قرار نگیرد. بر همین اساس، فعال واحدهای 
بزرگ  سیمانی و فوالدی تعطیل شده اند. الزم است تا هرجا برخالف سیاست های استانداری 

قطع برق صورت گرفت، اطالع رسانی شود.
لبافی در توضیح پیشنهادات این دستور کار گفت: برای تامین انرژی  بخشی از نیاز 
کارخانجات و بنگاههای اقتصادی از طریق  ژنراتورهای اضطراری برق پیشنهاد می گردد، 
واردات ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز مصرف بنگاههای اقتصادی اعم از بخش خصوصی، دولتی 
و تعاونی با تعرفه صفر و تعهد تامین سوخت مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه 

های ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: با توجه به بدهی 
وزارت نیرو به شرکتهای استانی و پیمانکاران برای عبور از وضعیت موجود پیشنهاد  می گردد، 
موضوع فروش اموال مازاد دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرایی 
بودجه،  مجددا به دلیل عملکرد غیر قابل قبول سال 1399 توسط اداره کل اقتصاد دارایی استان 

پیگیری و نتایج پیگیری ها به شورای گفت و گوی استان منعکس گردد.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در طول 
برنامه ششم توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل بیست درصد از نیاز مصرفی 
برق مجموعه از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی تامین کنند؛ ولی 
عمال این تکالیف اجرایی نگردید، لذا مقرر شود استانداری با مکاتیه با دستگاههای اجرایی 
موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون تاکید نماید. همچنین، مقرر گردد 
استاندار خراسان رضوی طی نامه ای به وزارت نیرو با توجه به اینکه خراسان رضوی بیش از 
نیاز مصرفی تولید برق دارد، مجوز الزم برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی، معدنی 

و کشاورزی اخذ شود.
وی ادامه داد: الزم است با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در 
مصرف برق مقرر گردد، سازو کار الزم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط اداره کل 

ارشاد اسالمی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.
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