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فرصت جهش تجارت الکترونیک  
 همزمان با پاندومی کووید 

همه گیری کوید  19در جهان مهم ترین رویداد سال 2020 و  21 محسوب می شود که پیامدهای 
آن در طول این دهه تداوم خواهد یافت . یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای 
دیجیتال و فرصتی است  برای پیشرفت به سمت تجارت الکترونیکی .امروزه بسیاری از مردم خرید 
اینترنتی را بخاطر مزایای بارز آن ترجیح می دهند. در حال حاضر میلیون ها محصول در سراسر جهان 
از طریق  تجارت الکترونیکی به فروش می رسند که مصرف کنندگان می توانند  به راحتی کاالی مورد 
نیاز خود را بدون مراجعه به فروشگاه سفارش دهند . بیشتر مشاغل، آنالین شده و دارای وب سایت 
های معتبر و قابل اعتماد هســتند و خرید آنالین به دلیل افزایش دسترسی به اینترنت از طریق تلفن 

همراه محبوب شده است..
به گزارش مرکز توســعه تجارت الکترونیکی ایران سال 99 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 
ارزش معامالت الکترونیکی به حدود 4 برابر رســیده اســت، ضریب نفوذ تلفن همراه 5 درصد، 
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند 20 درصد، ضریب نفوذ اینترنت 9 درصد، تعداد مشترکین اینترنت 
پهن باند )میلیون نفر( 10 درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک )هزار عدد( 123 درصد، 
ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیک )هزار میلیارد تومان(، ارزش حقیقی معامالت تجارت 
الکترونیک )میلیارد تومــان( 217 درصد، تعداد تراکنش های تجارت الکترونیک )میلیارد عدد( 52 
درصد، نسبت اســمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی 205 درصد، تعداد اینماد اعطا 
شــده به واحدهای تجارت الکترونیکی )هزار عدد( 196 درصد رشد داشته است. ارزش معامالت 
الکترونیکی در 6 ماه نخست این سال  نسبت به سال گذشته با رشد 284 درصدی به 639 هزار میلیارد 
تومان رسیده است که بی تردید تا 6 ماهه نخست سال 1400 این رقم از طریق پالتفرم های مختلف 
تجارت الکترونیک، رشــد چشمگیری خواهد داشت . یک نمونه در حوزه بین المللی ظرفیت این 

تجارت نوپا را مشخص می کند .
به گزارش وال اســتریت فروش آمازون در دوران شیوع کرونا فراتر از انتظارات بوده به حدی که 
ارزش ســهام آمازون در پی اعالم درآمد سه ماهه اول این شرکت که بســیار فراتر از انتظارات وال 

استریت بود، بیش از 3 درصد افزایش یافت.
به گزارش ســایت یورونیوز، گزارش های ســه ماهه اول حاکی از آن است که فروش ساالنه این 
شرکت با وجود همه گیری کرونا شــاهد افزایش 44 درصدی شده و به 108.5 میلیارد دالر رسیده 

است.
این در حالی است که در دوران شــیوع کرونا تعداد کمی از شرکت ها به اندازه آمازون از افزایش 

خرید آنالین همه جانبه و میل مردم به خرید اینترنتی بهره مند شده اند.
این شرکت انتظار دارد درآمد حاصل از فروش طی سه ماهه دوم به 110 تا 116 میلیارد دالر برسد که 

هم فراتر از پیش بینی 108.6 میلیارد دالری وال استریت است. 
این ظرفیت نشان می دهد که در کشور ما به شــرط تکمیل زیر ساخت ها می توان از این شرایط 
اســتثنایی برای جهش در آین حوزه بهره گرفت و با کاهش هزینه هــا و ابتکار و نوآوری بازارهای 

جدیدی خلق کرد .

حمیدرضا  شوشتریان

یادداشت
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 اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی و تجلیل از 
کســب و کارهای دارای رتبه اعتماد برتر با حضور مدیران 
وزارت صمت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

برگزار شد.
»علی رهبری« رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در این مراســم گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
سه حوزه مهم فعالیت می کند یکی از آن ها، حوزه »گواهی 
الکترونیکی« که توســعه زیرساخت، توســعه کاربرد و 
سیاســت گذاری و تنظیم مقررات را بر عهده دارد. در راس 
این سه الویت، 25 پروژه مهم تعریف شده تا ساختار سلسله 
مراتبی صدور گواهی الکترونیک کشــور تکمیل شود و به 

بلوغ برسد.
وی افــزود: مجموع تالش های صــورت گرفته در این 
حوزه باعث شد در صدور گواهی های الکترونیکی صادره 
شده در سال 99 رشــد 224 درصدی نسبت به سال 98 رخ 

دهد.
رهبری تاکید کرد: دو ســامانه جامع تجارت و تدارکات 
الکترونیک نیز دو سامانه مهم در حوزه فعالیت مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک هســتند. با ایجاد ســامانه تدارکات 
الکترونیکی، گارانتی در ایران را دوباره زنده خواهد شــد. 
سامانه جامع تجارت نیز مسیر الکترونیکی شدن اسناد کاری 
را مهیا کرده اســت. اکنون به ســمتی رفته ایم که برگه های 
مجوزهای ورود و اســناد گمرکی همگــی الکترونیکی 
شده اند. به واسطه توسعه این سامانه ها مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، زیرســاخت های ارائه دولت الکترونیک در 

خوشه تجارت را در وزارت صنعت برعهده گرفته است.
وی تاکید کرد: ارزش اســمی معامالت الکترونیکی در 
سال 99 به 1097 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 
قبل 2.6 برابر داشته است. ضمن این که  رشد تراکنش ها نیز 
به عدد 3 هزار میلیارد تراکنش رســیده است. تعداد صدور 

اینماد نسبت به سال قبل دو برابر شــده که حکایت از تاثیر هوشمندسازی و 
کاهش زمان صدور »اینماد« دارد.

رهبری با بیان این که اکنون 100 هزار کســب و کار دارای اینماد هســتند، 
خاطرنشان کرد: از سال 90، صدو نماد اعتماد الکترونیکی با اعطای یک ستاره 
به کسب وکار آغاز شد و با فرآیندهای دیگر ستاره های بعدی به اینماد اضافه 
شدند. اکنون تعداد زیادی کســب و کار داریم که توانسته اند تا پنج ستاره نیز 

دریافت کنند.
در این مراسم تعدادی از کسب وکارهایی که توانسته اند رتبه اعتماد برتر را 

کسب کنند، از سوی مسئولین مورد تقدیر قرار گرفتند.
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی 
برای حمایت از توســعه تجــارت الکترونیکی در ایران بــا توجه خاص به 
توانایی های بخش خصوصی و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به موجب 
ماده 86 قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسالمی در وزارت 
صمت تشکیل شد. این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات، 
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشــه و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل 

شده است./ایرنا

رشد ۲.۶ برابری معامالت الکترونیکی سال ۹۹

در اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی مطرح شد:

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: 
با رشد 2.6 برابری، ارزش اسمی معامالت الکترونیکی در سال 99 به 

یک هزار و 97 هزار میلیارد تومان رسید.
*   *   *
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تجارت الکتـرونیک  در جهان و ایران 
و تأثیر کـرونا بر آن

در  الکترونیک  تجارت  بر  کرونا  تأثیر 
جهان

ویروس کرونا تغییرات زیادی را در نحوۀ 
زندگی روزمره مردم پدید آورد. این ویروس 
سبب کاهش ارتباطات روزمره گردید و به 
نوعی آنها را قرنطینه کرد. از بهار ساِل 2020 
به این طرف، نقش این ویروس در سطح 
جهان و در زندگیهای روزمره بیشتر دیده 
شد. در این زمان بود که مردم دیگر نمی 
توانستند به طور فیزیکی برای خریدهای 
خود در فروشگاه ها حاضر شوند، لذا به طور 
طبیعی به خرید آنالین روی می آوردند. لذا 
امروز شاهدیم که از هر 10 خریدار، 7 نفر به 
خرید آنالین می پردازند. از بهار سال 2020 

به این طرف، در عین حال که 90 درصد فروشگاههای آنالین اظهار می داشتند که میزان 
درآمدهای آنالین آنها کمی افزایش داشته اند، 45 درصِد آنان مدعی بودند که میزان رشد 
درآمدهای آنها 100 درصد افزایش یافته اند. حدود 3 درصد از این فروشگاهها می گفتند که 
درآمد تقریباً ثابتی داشته اند و 6 درصد آنها اظهار می کردند که میزان درآمد آنها کاهش یافته 

است. در این میان یک درصد باقیمانده هیچ نظری نسبت به این موضوع ارائه نمی دادند [1].
پس از اعالم قرنطینۀ جهانی در سال 2021، 86 درصد فروشگاهها اعالم داشتند که اکنون 
درآمِد آنها نسبت به قبل بیش از 200 درصد افزایش یافته است. در این میان 9 درصد اظهار 
می داشتند که میزان درآمد آنها مشابه قبل بوده و تنها 4 درصد اظهار می کردند که درآمدهای 
آنها کاهش یافته است [1]. بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی فروشهای آنالین و 
فروشگاهی قبل از همه گیری کرونا و طی همه گیری، براوردی برای میزان فروش به هر دو 

طریق پس از همه گیری ارائه شده که در شکل 2 آماده است [4].
 بر اساس شاخص ارزش سال 2020 که 152 اقتصاد را دربرمی گیرد، اختالف قابل مالحظه 
ای بین کشورهایی که آمادگی زیاد و کمی در مشارکت تجارت الکترونیکی دارند، مشاهده 
می شود. بر اساس این شاخص، 8 اقتصاد از 10 اقتصادی از بیشترین درآمِد آنالین برخوردارند 

مقدمه
امروز، فناوری اطالعات و ارتباطات با بهره گیری از اقتصاد دیجیتالی )شکل 1 را مشاهده نمایید( و تجارت الکترونیکی سهم بسزایی در 
تولید و مبادلۀ اکثر کاالها ایفا می نماید. تجارت الکترونیک بازاری به سرعت در حال رشد است که می تواند با بهره گیری از هوش مصنوعی 
و تجزیه و تحلیل داده ها نقش بسیار مهم و قابل توجهی را در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان ایفا نماید. این تجارت فرصتها 
و چالشهای تازه ای را به دنبال دارند. مطالعات بین المللی نشان داده اند که رونق اقتصادی آینده به میزان زیادی به گسترش و بهره برداری از 
تحوالت دیجیتالی بستگی دارد [1 و 2]. به طور کلی تجارت الکترونیک به صورت B2B کسب و کار با کسب و کار، B2C کسب و کار با 

مشتری، C2B مشتری با کسب و کار، C2C مشتری و با مشتری و G2G حکومت با حکومت تعریف می گردد [3].
 بر اساس آمار اقتصادی جهان، میزان تجارت الکترونیک در جهان از 14%  در سال 2019 به 17%  در سال 2020 رسیده است. بازار 
تجارت الکترونیک، بازاری به سرعت در حال رشد است که از پتانسیل زیادی برای تنوع بخشی به حوزه و اختیارات جغرافیایی-تجاری 
کشورهای در حال توسعه و مشاغل مستقر در آنها و شرکتهای جدیدشان برخوردار است. این پتانسیل، نقش مهمی در تأمین و توزیع کاالها و 
خدمات بازارهای داخلی این کشورها ایفا می کند. این تجارت بیش از هر چیز به زیرساخت، منابع مالی و مدیریت صحیح نیاز دارد. امروزه 
کشورهایی که توانسته اند بر این 3 مانع غلبه نموده و بسترهای توانمندی را برای تجارت الکترونیکی خود پدید بیاورند، در موقعیت بهتری 
قرار دارند. آنها توانسته اند تا از مزایای بالقوه این تجارت استفاده نموده و چالشهای داخلی و بین المللی خود را برطرف نمایند. در مقابل سایر 
کشورهایی که در این زمینه موفق عمل ننموده اند همچنان با چالشهای داخلی و بین المللی روبه رو هستند که این چالشها رقابت کمتری را 
برای آنها در عرصۀ جهانی به دنبال دارد. همچنین این خطر نیز وجود دارد که نوآوریهای دیجیتالی به جای پیشبرد حقوق صاحبان آنها به سهم 
نابرابریهای آنها بیفزایند [2]. ولی باز هم علی رغم تمام این موارد باید گفت که اکنون رشد دیجیتالی به مدد پدیدار شدن ویروس کرونا بیش 

از پیش در حال افزایش است. 

مهندس زهرا پزشکی
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در اروپای غربی و دو اقتصاد دیگر در آسیا 
واقعند که سنگاپور و چین می باشند )شکل 3 

را مشاهده نمایید( [2]. 
 

تجارت  سود  حاشیه  بر  کرونا  تأثیر 
الکترونیک جهان

ویروس کرونا در سطوح مختلف، مشاغل 
الکترونیک جهان را تحت تأثیر  تجارت 
قرار داده است. آنها باید به بررسی خیلی از 
چالشهایی که مستقیماً بر حاشیه سود آنها 
تأثیر می گذارد از زنجیره تأمین گرفته تا 
رقابتهای تهاجمی تر بپردازند. در این میان 
38 درصد از رهبران تجارت الکترونیک 
در جهان اظهار می دارند که حاشیه سود 
یافته  افزایش  قبل  به  نسبت  آنها  آنالین 
است، 40 درصد دیگر اظهار می دارند که 
حاشیه سودشان تقریباً ثابت باقیمانده و تنها 
15 درصد هستند که ادعا می کنند که میزان 

حاشیه سود آنها کاهش یافته است [1].
بر همین اساس اتحادیۀ اروپا به جهت مهم 
بودن این موضوع، معیاری را برای ارزیابی 
وضعیت تجارت الکترونیکی مشاغل آنالین 
تدوین نموده است تا این مشاغل به طور دقیق 
و با بررسی نمودن چالشها بتوانند از ضرر و 
زیان خود جلوگیری نمایند. این معیار تدوین 
شده، بهترین شیوه ها و توصیه ها را جلوی 
پای کسب و کارهای آنالین می گذارد تا آنها 
به طور ساختاریافته تر با تمام این چالشها رو 

به رو گردند [5]. 

تجارت  کار  گردش  بر  کرونا  تأثیر 
الکترونیک  جهان

تجارت  مشاغل  نظر  اظهار  طبق  بر 
الکترونیک جهان، 44 درصد از آنها اظهار 
نموده اند که به دلیل همه گیری مجبور به 
تغییر کارکنان خود گردیده اند. بیش از یک 
سوم آنها یعنی 31 درصد به استخدام افرادِ 
بیشتری پرداخته اند و از طرف دیگر تقریباً 26 
درصِد آنها مجبور شده اند تا برخی از کارکنان 
خود را اخراج نمایند. متأسفانه 15 درصد 
از این مشاغل مجبور شده اند تا حقوق 
کارمندان خود را کاهش دهند و تنها 5 درصد 
از مشاغل وجود دارند که موفق به افزایش 
حقوق کارکنان خود گردیده اند. 21 درصد 
دیگر نیز بدون تعدیِل نیروی کاری، همچنان 

دارند به کار خود ادامه می دهند [1].
چالشهای اصلی تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک جهان

از عمده ترین چالشهای اصلی تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک جهان می توان به اختالل در 
زنجیره تأمین و برآورده کردن تقاضا اشاره کرد. این چالشها به دنبال محدودیتهایی مثل مدیریت 
موجودی و کمبود کارکنان به وجود آمده اند. همینطور زیرساخت آنالین نامناسب هم از دیگر 

دالیلی است که به وجود آمدن این چالشها را سرعت بخشیده است [1].
تأثیر کرونا بر راهکارهای تجارت الکترونیک جهان

بیش از 45 درصد از کسب و کارهای جهان  از جمله کسب و کارهای کوچک بر این باورند 
که باید تمرکز خود را متوجه بخش دیجیتالِی کار خود نمایند. آنها معتقدند که با به راه انداختن 
کسب و کار خود به صورت آنالین، بیشتر متوجه افزایش تقاضای خود خواهند گردید. لذا با 
سرمایه گذاری بر روی نرم افزارهای جدید و تقویت نرم افزارهای قدیمی خود توانسته اند بر 
روی کانالهای بازاریابیشان متمرکز گردیده و تعداد آنها را افزایش دهند و لذا بر درآمد دیجیتالی 

خود بیفزایند [1 و 2].
10 درصد از این کسب و کارها به تنظیمات خرده فروشی خود از جمله زنجیرۀ تأمین و 
تدارکات به صورت آنالین روی آورده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که با داشتن ارتباطات 
آنالین B2B و B2C با شرکای آنالین و مشتریان خود می توانند تمهیدات بیشتری را برای آنها 

پدید بیاورند [1 و 2 و 6]. 
در این میان 3 درصد از کسب و کارها اظهار می دارند که به وجود این راهکارها هیچ اعتقادی 
ندارند و 3 درصِد دیگر هم معتقدند که باید برنامه های کوتاه مدتی را جهت استفاده از این 
راهکارها اتخاذ نمایند. 3 درصد هم به دنبال تغییرات چشمگیر و اتخاذ راهکاری کاماًل جدید 

هستند [1].

شکل 1
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از این بین کسب و کارهایی که بیش از 
هر زماِن دیگری به دیجیتالی شدن باور 
های  سیاست  بهبود  راهکارهای  دارند، 
کاری در خانه و رضایت و تجربه کاربران 
آنالین را درپیش گرفته اند. آنها با توجه به 
نیازمندیهای بازار و با قیمت گذاری پویا و 
تجسم محصول؛ گسترش حضور تجارت 
الکترونیک مثاًل از طریق شبکه های اجتماعی 
و برنامه های کاربردی؛ بهبود زیرساخت 
وب با ایجاد کردن شرایطی برای جستجو 
جهت  الکترونیکی  اشتراک  و  سایت  در 
دریافت کاالها و یا خدمات ارزان تر، ایجاد 
نمودن سبدهای الکترونیکی و کیف پول 
سمینارهای  نیز  و  خرید  برای  دیجیتالی 
صوتی و تصویری جهت جلب مشتریان و 
شرکا؛ افزایش بودجه بازاریابی برای ایجاد 
تقلب و  از  پیشگیری  بازاریابی خودکار، 
مدیریت سفارشات و محصوالت؛ استخدام 
افراد بیشتر و همچنین مرخصی، تنوع زنجیره 
تأمین را در دستورکار برنامه های خود قرار 

داده اند [1].  

تجارت الکترونیک در ایران
بر اساس برنامه ششم توسعه ایران انتظار 
می رود که نرخ رشد تجارت الکترونیکی 
در کشور همچنان رو به افزایش باشد. شاید 
یکی از دالیل این انتظار، افزایش نفوذ پهنای 

باند تلفن همراه و همچنین افزایش پهنای باند باشد. بر طبق گزارشها بین سالهای 2018 تا 
2019، ارزش واقعی معامالت انجام شده از طریق بسترهای تجارت الکترونیکی با دسترسی 
بیشتر ایرانیان به خرید آنالین، 42 درصد افزایش داشته است. بر طبق آمار سال 2016ی بانک 
مرکزی ایران، تهران، خراسان رضوی و اصفهان و پس از آنها فارس، آذربایجان شرقی و 
کرمان بیشترین آمار معامالت آنالین را به خود اختصاص می دهند. در این میان کهکیلویه 
و بویراحمد، خراسان جنوبی و ایالم نیز استانهایی هستند که کمترین معمالت آنالین در آنها 
صورت می گیرد. از جمله بزرگترین دسته معامالت آنالین می توان به خرید کاالهای مصرفی 
و پس از آن خدمات گردشگری و آموزشی اشاره کرد. پیش بینی می شود که این معامالت 

شکل 2

شکل 3
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به دلیل محدودیت های بهداشت عمومی 
همه گیری ویروس کرونا خیلی افزایش 
یابند. از جمله بزرگترین بسترهای تجارت 
الکترونیکی و معروف برای خرید کاالهای 
مصرفی در ایران می توان به وبسایت های 
دیجی کاال www.digikala.com، اسنپ 
www. ایسام   ،www.snapp.market
 www.modiseh.com ُمدیش ،esam.ir
و شیکسون www.shixon.com اشاره کرد 
[7 و 8 و 9]. شکل 4 روند رشد تجارت 
الکترونیک در ایران را بر اساس فروشهای 

آنالین نشان می دهد.
از آنجایی که رشد تجارت الکترونیک در 
ایران بسیار خرسندکننده به نظر می رسد، ولی 
از چالش های آن نیز نمی توان غافل ماند. 
لذا از مهمترین موانع و چالش های تجارت 
الکترونیک در ایران می توان موارد زیر را 

برشمرد [3 و 7 و 10 و 11]:
1. تجارت الکترونیک در ایران از جنبه 

های قانونی نیازمند بهبود اساسی است.
2. محدودیتهای خطوط ارتباطی و اتصال 
با اینترنت کم سرعت در اکثر نقاط به دلیل 

ضعف زیرساختها در کشور.
3. هزینه اولیه زیاد برای راه اندازی این 
تجارت در شرکتهای کوچک و عدم انگیزه 

آنها جهت سرمایه گذاری.

4. ضعف در دانش فناوری اطالعات.
5. عدم پشتیبانی شرکتهای تجاری فعال جهانی در زمینه تجارت الکترونیک از کشور ما و 
عدم وجود مراکز و شرکتهای دولتی و خصوصی که خدمات تجارت الکترونیکی را در کشور 

ارائه دهند.
6. ضعف ساز و کار مناسب جهت حفاظت از حقوق مصرف کنندگان.

7. ضعف امنیتی الزم جهت مبادالت و تبادل اطالعات.
8. عدم پذیرش کارتهای اعتباری بین المللی و سایر کارتهای خرید الکترونیکی همراه به 

علت عدم پشتیبانی سیستمهای تجاری بین المللی از کارتهای بانکی ایران.
9. ضعف فرهنگی و سطح پایین آگاهی و توجه مردم به الکترونیک و فناوری اطالعات در 

کشور.
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A. Sanayei and L. Rajabion, Critical Successful Factors Contributing to E-Com- ]10[
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شیفت  باعث  قرنطینه  و  خانه نشینی 
مردم به خریدهای آنالین شد و به دنبال آن 
تجارت الکترونیک رشد چشم گیری پیدا 
کرد. جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد( در 
فروش  مجموع  می دهد  نشان  زمینه  این 
خرده فروشی های آنالین در سراسر جهان از 
16درصد به 19درصد در سال 2020 رسیده 

است.
همه  گیری ویروس کرونا دنیا را به کلی 
تغییر داد و تحوالتی را با خودش آورد که 
بیش از هر چیز به زندگی روزمره افراد و سبک 
زندگی آنها نفوذ کردند. حاال دیگر خریدهای 
آنالین به بخشی مهم از کارهای روزمره 
اغلب ما تبدیل شده اند. خریدهای آنالین 
دیگر تنها یک امکان مدرن به حساب نمی آیند 
و هنجاری تازه شده اند که به تدریج بخشی 
جدانشدنی از زندگی را تشکیل می دهند. 
در واقع خانه نشینی و قرنطینه و دورکاری 
باعث شد تا ارزش خریدهای آنالین یک 
بار دیگر تعریف شود. با این اوصاف است 
که با افزایش محدودیت ها، صنعت تجارت 
الکترونیک رشد قابل توجهی را تجربه کرد. 
گزارش های مختلفی در تایید این موضوع 
گزارش  جدیدترین  اما  شده اند،  منتشر 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
متحد )آنکتاد( در این زمینه نشان می دهد 
مجموع فروش خرده فروشی های آنالین در 
سراسر جهان از 16 درصد به 19درصد در 
سال 2020 رسیده است. این گزارش بعد از 
جلسه ای دو روزه برای سنجش حجم اقتصاد 
دیجیتال و تجارت الکترونیک و البته رشد آن، 

منتشر شد که در واقع نتایج این جلسات را در خودش دارد. براساس این گزارش خرده فروشی 
آنالین در اغلب کشورهای دنیا افزایش چشمگیری داشته، اما این رشد در بعضی کشورها 
بسیار محسوس بوده است. کره جنوبی مثال جالبی در این زمینه است که با 9/ 25 درصد، 
باالترین سهم تجارت الکترونیک در سال 2020 را به خود اختصاص داده است. این درحالی 
است که سهم این کشور از صنعت تجارت الکترونیک جهان در سال 2019 برابر 9/ 20 درصد 
بوده است. در نهایت اما آمار منتشر شده از سوی آنکتاد بسیار جالب توجه است. این گزارش 
نشان می دهد فروش حاصل از تجارت الکترونیک در سراسر جهان با رشد 4 درصدی نسبت 
به سال 2018، در سال 2019 به 7/ 26 تریلیون دالر رسیده است. البته این آمار براساس آخرین 
تخمین ها و پیش بینی های انجام شده در این زمینه است و چه بسا با در اختیار داشتن داده های 
بیشتر و در تخمین های بعدی، افزایش هم پیدا کند. این میزان شامل فروش جهانی تجارت 
الکترونیک در بخش های B2B )بنگاه تجاری به بنگاه تجاری( و B2C )بنگاه تجاری به 

مشتری( بوده و معادل 30 درصد از کل تولید ناخالص جهانی در آن سال است.
»شامیکا سیریمان« مدیر بخش تکنولوژی و لجستیک آنکتاد در این مورد می گوید: »این آمار 
نشان می دهد اهمیت فعالیت های آنالین به سرعت درحال افزایش است. این ارقام همچنین به 
نیاز کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، به در اختیار داشتن چنین اطالعاتی اشاره 
می کند. در حقیقت دسترسی به این داده ها و اطالعات برای این کشورها و در جهت بازسازی 

اقتصادشان بعد از همه گیری بیماری کووید-19 بسیار ضروری و مفید خواهد بود.«

 سرمایه های متنوع برای بعضی شرکت ها
براساس گزارش آنکتاد، شیوع جهانی کووید-19 به متنوع شدن سرمایه شرکت های بزرگ 
B2C منجر شد. اطالعات به دست آمده از 13 شرکت برتر فعال در تجارت الکترونیک- که 

جهش کرونایی تجارت الکترونیک
گزارش جدید آنکتاد نشان داد
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11 تای آنها از چین و آمریکا هستند- نشان از 
معکوس شدن چشمگیر روند رشد سرمایه 
در شرکت های مبتنی بر پلت فرمی دارد که 
خدماتی مانند سفر و تاکسی آنالین را ارائه 
می دهند. تمام این شرکت ها شاهد کاهش 
خودشان  ناخالص  تجاری  ارزش  شدید 
در  خودشان  جایگاه  سقوط  از  و  بوده 
رتبه بندی های مربوط به سرمایه شرکت ها 
Expe- مثال، شرکت برای  داده اند.   خبر 
dia که یکی از بزرگ ترین و معروف ترین 
ارائه دهندگان خدمات فروش آنالین سفر 
در آمریکاست، در سال 2020 از جایگاه 
Book-  پنجم به یازدهم سقوط کرده است.

شرکت  یک  که  هم   ing Holdings
آمریکایی ارائه دهنده تکنولوژی های مربوط 
به سفر است، از جایگاه ششم به دوازدهم 
رسیده است. حتی شرکت Airbnb که به 
خاطر اجاره  خانه ها و اقامتگاه های مختلف 
در سراسر دنیا شناخته می شود و در سال 
بازار  وارد  اولین بار  برای  میالدی  گذشته 
بورس شد، با دو پله سقوط از جایگاه یازدهم 

به سیزدهم رفته است.
با این همه و با صرف نظر از کاهش ارزش 
خدماتی  شرکت های  ناخالص  تجاری 
در حوزه تجارت الکترونیک، به طور کلی 
شرکت های  ناخالص  تجاری  ارزش  اما 
فعال در تجارت الکترونیک B2C در سال 
2020 رشد 5/ 20 درصدی داشته است. 
این درحالی است که رشد ارزش تجاری 
ناخالص این شرکت ها در سال 2019 برابر 
9/ 17 درصد بوده است. در این میان بعضی 

شرکت ها مانند
تجارت  بزرگ  )شرکت   Shopify  
)غول  والمارت  و  کانادایی(  الکترونیک 
خرده فروشی آنالین آمریکایی( به ترتیب 
با رشد 6/ 95 درصد و 4/ 72 درصد، سهم 
قابل توجهی از معامالت تجارت الکترونیک 
خودشان  به  را  میالدی  گذشته  سال  در 
اختصاص داده اند. بررسی های آنکتاد نشان 
می دهد به طور کلی ارزش تجارت ناخالص 
13 شرکت برتر تجارت الکترونیک جهان 

در سال 2020 به 9/ 2 تریلیون دالر رسیده است.

B2B تجارت الکترونیک تحت تاثیر فروش 
گزارش اخیر آنکتاد ارزش تجارت الکترونیک مبتنی بر B2B را در سال 2019 چیزی در 
حدود 1/ 8 تریلیون دالر برآورد می کند که این میزان برابر 82 درصد از کل صنعت تجارت 
الکترونیک جهان- شامل فروش پلت فرم های بازارگاهی آنالین و تراکنش های مبادله داده 
آنالین- است. در این میان اما ایاالت متحده آمریکا با غلبه بر ژاپن و چین، حاکمیت کل بازار 

تجارت الکترونیک را در اختیار دارد.
برآورد فروش تجارت الکترونیک B2C در سال 2019 برابر 9/ 4 تریلیون دالر است که 
نسبت به سال 2018 رشد 11 درصدی داشته است این بررسی ها نشان می دهد همچنان 
کشورهای چین، آمریکا و انگلستان به عنوان سه کشور برتر جهان از نظر میزان فروش تجارت 
الکترونیک B2C شناخته می شوند. این در حالی است که تخمین زده می شود میزان فروش 
برون مرزی تجارت الکترونیک B2C در سال 2019 به حدود 440 میلیارد دالر رسیده که 
این میزان نسبت به سال 2018 رشد 9 درصد داشته است. گزارش آنکتاد نشان می دهد سهم 
خریداران آنالینی که خریدهای برون مرزی انجام می دهند، از 20 درصد در سال 2017 به 25 

درصد در سال 2019 رسیده است.

 عملکرد ضعیف شرکت های تجارت الکترونیک در دیجیتالی شدن
صرف نظر از سرمایه های هنگفت و قابل توجه شرکت های تجارت الکترونیک، در دسامبر 
سال گذشته میالدی شاخصی توسط اتحاد سنجش جهانی ارائه شد که براساس آن عملکرد 
این شرکت ها در فرآیند دیجیتالی شدن ضعیف و کند بوده است. این شاخص صد شرکت 
دیجیتال از جمله چهارده شرکت فعال در صنعت تجارت الکترونیک را بر این اساس رتبه بندی 
کرد که چطور زمینه دسترسی به تکنولوژی های دیجیتال را فراهم کرده، مهارت های دیجیتال را 

ایجاد کرده و اعتماد و ترویج نوآوری را بهبود می دهند.
شرکت های تجارت الکترونیک در مقایسه با شرکت های دیگر فعال در صنایع دیجیتال 
مانند سخت افزار یا خدمات مخابراتی، عملکرد ضعیف تری داشتند. برای مثال، باالترین 
جایگاه شرکت های تجارت الکترونیک به eBay   رسید تا در رتبه چهل و نهم این فهرست قرار 
بگیرد. امتیاز کل شرکت های تجارت الکترونیک هم از حداکثر 100 برابر 20 شد. کارشناسان 
آنکتاد معتقدند که عامل اصلی عملکرد ضعیف شرکت های تجارت الکترونیک در فرآیند 
دیجیتالی شدن، این است که این شرکت ها نسبتا جوان هستند و اغلب در دو دهه اخیر تاسیس 

و راه اندازی شده اند.

فروش تجارت الکترونیک در دنیا با رشد 
ساالنه ۴ درصدی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۲۶ 

تریلیون دالر رسیده است
***
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درحوزه تجارت الکترونیک، نهادهای 
متفاوت و گســترده ای به قانون گذاری 
مشــغول هســتند؛ که این امر منجر به 
ســردرگمی کســب وکارهای اینترنتی 
می شود. در شــرایطی که کسب وکارها 
باید زمان خود را صرف ایجاد نوآوری و 
به روزرسانی بسترشان کنند، میان مقررات 

مختلف سردرگم می شوند.

در بعضــی از مــوارد نیز ایــن امر منجر 
به ایجاد تعــارض میان قوانیــن و مقررات 
مختلف شــده و حتی نهادهــای درگیر را 
دچــار اختالف در صالحیت کرده اســت. 
به عنوان مثال درحال حاضر بخشی از قوانین 
و مقررات مصوب مجلس شورای اسالمی، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی 
فضای مجازی، هیات وزیران، ریاســت قوه 

قضائیه و... در این حوزه جاری هستند.
این ناهماهنگی موجب شده است که در 
برخی موضوعات، نهادهای متفاوتی اقدام به 
تنظیم گری کنند و تورم قانونی در آن حوزه 
ایجاد شود؛ درحالی که در برخی موضوعات 
دیگر همچنان با خأل قانونی مواجه هستیم 
چراکه فضای مجازی و کســب وکارهای 
فعــال در آن دارای کارکــرد و ویژگی هایی 
کامال متمایز از کسب وکارهای سنتی فعال در 
فضای حقیقی هستند و در نتیجه در بسیاری 
از موضوعات، تنظیم گری مختص به خود را 

می طلبند.
این درحالی اســت که متولیان امر به دلیل 
تعدد و ابهام درحدود و ثغور صالحیتشــان 
مجالی برای تمرکز و بررسی دقیق ابعاد این 
موضوع پیدا نمی کنند و در نتیجه در برخی 
مسائل با خأل قانونی و در برخی مسائل دیگر 

همه مخاطرات پیش رو تجارت الکترونیک

عباس خاراباف
کارشناس حوزه استارت آپ

با تورم قانونی مواجه هستیم.

 راه حل چیست؟
الف( تعیین متصدی خاص برای اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص تبیین حدود صالحیت 

نهادهای مقررات گذار و شناسایی مقرره اصلح در موارد اختالف و هم پوشانی:
به نظر می رسد می توان نهادی مانند مرکز ملی فضای مجازی را متصدی این امر کرد چراکه 
منحصرا درحوزه فضای مجازی فعال است و مجال و امکانات بیشتری برای صرف وقت در 
این زمینه را دارد. در واقع می توان با اعطای صالحیت اختصاصی به چنین نهادی این اختیار را 
داد تا اقدام به شناسایی قوانین متعارض در این حوزه کرده و نسبت به برطرف کردن این تعارض 
اقدام کند یا در مواردی که صالحیت یک نهاد در زمینه مقررات گذاری درحوزه فضای مجازی 
و حدود و ثغور آن محل ابهام است، این مرکز وارد بررسی شده و اقدام به روشنگری برای رفع 

ابهام کند.

ب( جلوگیری از ایجاد شوراها، کمیته ها و نهادهای جدید:
درحال حاضر نیز شوراها و نهادهای متعددی در حال فعالیت هستند که دارای صالحیت ها و 
اختیاراتی در حوزه فضای مجازی نیز هستند، بنابراین به نظر می رسد نهادسازی دوباره می تواند 
به موازی کاری های موجود دامن زده و نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه دغدغه ای جدید بر 
مسائل پیشین می افزاید. بنابراین اگر با بررسی های دقیق و کارشناسی شده، نهایتا این امر محرز 
شد که موضوع و مساله خاصی نیاز به متولی مشخص داشته و در حال  حاضر سازمانی عهده دار 
آن نیست، بهتر که این صالحیت به یکی از نهادهای موجود که فعالیت نزدیک تری با دغدغه 
مطروحه دارد اعطا شود و از تشــکیل نهاد جدید خودداری شود، چراکه موجبات اختالف و 

ابهامات بیشتری در این خصوص را به ارمغان می آورد.

 شتاب زدگی در تدوین قوانین و مقررات در بخش های مختلف
در بازه زمانی یک سال گذشته شاهد شتاب زدگی بسیار زیاد نهادهای مقررات گذار بوده ایم؛ 
این درحالی است که امر قانون گذاری با توجه به ماهیت خود و تاثیرات گسترده ای که به دنبال 
دارد، اساسا امری پیچیده و نیازمند صرف زمان و کسب نظر گروه های مختلف است که به نوعی 
در موضوع مورد نظر دارای تخصص علمی بوده یا به نحوی بر فعالیت آنها تاثیر گذار است. به 
بیان دیگر باید نظرات و تجربیات گروه های مرتبط اخذ شده و با بررسی جامع نظرات جمع آوری 
شده، واکاوی قوانین و مقررات موجود، گردآوری تجربیات سایر کشورها و سنجش مشکالت 
و انتظاراتی که موجب احساس نیاز به تدوین قانون جدید شده، نهایتا اقدام به مقررات گذاری 
شود. اما تجربه نشان داده است که متولیان قانون گذاری در حوزه فضای مجازی به این مسائل 
ادامه در صفحه  35
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در ژوئن 2021، حدود 168میلیون  تن فوالد خام در جهان تولید شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد 11,6 درصدی همراه بوده است. از 
این میزان تولید، 2,5 میلیون تن )1,5 درصد( آن مربوط به ایران است. تولید ایران در این ماه نسبت به ماه مشابه سال 2020، رشد حدود 2 درصدی 

را داشته است.

وضعیت تولید فوالد خام در ایران و جهان- ژوئن ۲0۲1
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نتایج پایش ملی محیط کســب وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد با رسیدن این 
شاخص به 5.9۰، وضعیت محیط کسب وکار نســبت به ارزیابی فصل گذشته )5.8۰( 

نامساعدتر شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۴۰۰، رقم شاخص 
ملی، 5.9۰ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این 

شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )زمستان ۱399 با میانگین 5.8۰( بدتر شده است.

موانع اصلی کسب و کار
در بهار 1400، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل 
پیش بینی بودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاســت ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کســب وکار« و »دشــواری تأمین مالی از بانک ها« را 

نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
وضعیت شاخص استانی محیط کسب وکار

بر اساس یافته های این طرح در بهار 1400، استان های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب 

دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار 
و اســتان های ســمنان، مرکزی و خراسان 
رضوی به ترتیــب دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نســبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.
بر اساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت 
تولیــدی )واقعــی( بنگاه هــای اقتصادی 
شــرکت کننده در فصل بهار معادل 38,64 

مساعد تر شدن محیط کسب وکار در بهار 1400

نمره شاخص ملی محیط کسب وکار
 در فصل بهار به 5.90 رسید
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درصد بوده که نســبت به همیــن میزان در 
زمستان گذشــته )42,72 درصد(، با کاهش 

تقریبی 4 واحدی مواجه شده است.
 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 
شاخص ملی محیط کســب وکار ایران در 
بهــار 1400، عدد 6,02 )عــدد 10 بدترین 
ارزیابی اســت( به دست آمده است که بدتر 
از وضعیت این شــاخص در ارزیابی فصل 
گذشته )زمســتان 1399 با میانگین 5,96( 
اســت. میانگین ارزیابی محیــط اقتصادی 
عدد 6,19 است که در ارزیابی فصل گذشته 
عــدد 6,15 حاصل شــده بــود و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی عدد 5,89 اســت که 
در فصل گذشته عدد 5,81 ارزیابی شده بود. 
بر این اســاس، همانند فصل گذشته محیط 
جغرافیایی با عدد 5,37 و محیط مالی با عدد 
8,14 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی 
شین بوده اند. الزم به ذکر است که شاخص 
شــین به دلیل در نظر گرفتــن وزن عوامل 
مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت 

به شاخص کل کشور برخوردار است.

 وضعیت بخش های اقتصادی
 بر اساس نتایج این پایش در بهار 1400، 
وضعیت محیــط کســب وکار در بخش 
خدمات )5,96( در مقایســه با بخش های 
کشــاورزی )5,83( و صنعــت )5,78( 

نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بیــن رشــته فعالیت هــای اقتصادی 
 ،4 ISIC.rev برحسب طبقه بندی استاندارد
رشته فعالیت های »فعالیت اداری و خدمات 
پشتیبانی«، »فعالیت حرفه ای، علمی و فنی« 
و »آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و 
فعالیت های تصفیه« دارای بدترین وضعیت 
محیط کســب وکار و رشــته فعالیت های 
»مالی و بیمه«، »ســالمت انسان و مددکاری 
اجتماعی« و »آمــوزش« بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته 

فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیــت محیط کســب وکار کشــور 

نتایج پایش ملی محیط کسب وکار 
ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد با 

رسیدن این شاخص به 5.۹۰، وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به ارزیابی 

فصل گذشته )5.8۰( نامساعدتر شده 
است.

***
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برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های 
بر اســاس نتایج به دســت آمده به صورت 
بنگاه های با کمتر از 5 کارکن )6,02( دارای 
بدترین وضعیت و بنگاه هــای دارای 200 
کارکن و بیشــتر از آن )5,71( دارای بهترین 
وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر 

بنگاه ها ارزیابی شده اند.
وضعیــت محیط کســب وکار کشــور 
برحسب سال تأســیس بنگاه اقتصادی در 
کارگاه های کمتر از 2 سال، بدترین وضعیت 
)6,76( و در کارگاه های بیشــتر از 16 سال، 
دارای بهتریــن وضعیــت )5,76( ارزیابی 

شده اند.
 فعاالن اقتصادی به طور متوســط، میزان 
تأثیر کرونا بر کســب وکار را 6,24 ارزیابی 
کرده اند. الزم به ذکر اســت که از آغاز شیوع 
کرونا در کشور از زمستان 1398، اثرگذاری 
نامطلوب کرونــا بر کســب وکارها روند 
کاهشی داشته اســت ولی در این فصل، این 

روند متوقف و مجدداً افزایشی شده است.
در بیــن رشــته فعالیت هــای اقتصادی 
 ISIC.rev برحسب طبقه بندی اســتاندارد
4 در فصل بهار 1400، فعالیت های »امالک 
و مســتغالت )7,98(«، »سایر فعالیت های 
خدماتی )7,89(« و »تأمین جا و غذا شــامل 
هتل ها، اقامتگاه ها و رستوران ها و تاالرهای 
پذیرایی )7,77(« بیشترین آسیب را از شیوع 
ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته 
فعالیت های »مالی و بیمه )3,45(«، »استخراج 
معــدن )5,25(« و »اطالعــات و ارتباطات 
)5,45(« کمترین آسیب را از شیوع ویروس 
کرونا نســبت به ســایر فعالیت ها متحمل 

شده اند.
همچنین در فصل بهار 1400، میزان آسیب 
وارده بر کســب وکارها از شــیوع ویروس 
کرونا در استان های اردبیل )8,23( خراسان 
جنوبی )7,82(، خراســان شمالی )7,51( و 
آذربایجان غربی )7,26(، بیشترین مقدار و در 
استان های مرکزی )4,93(، سمنان )4,99(، 
اصفهــان )5,47( و زنجان )5,56(، کمترین 
مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعاالن 

اقتصادی ارزیابی شده اند

صعود 7پله ای، خراســان رضوی را در 
جایگاه سوم محیط کسب و کار کشور قرار 

داد
صعــود 7پله ای و قرار گرفتن خراســان 
رضوی در رتبه ســوم محیط کســب و کار 
در میان اســتان های مختلف کشور، اتفاقی 
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درخور تامل است اما پایش ملی محیط کسب 
و کار ایران در بهار 1400 که از ســوی اتاق 
ایران منتشر شده ، نشان می دهد که این خطه 
با کسب نمره شــاخص 5/33 ، رشد خوبی 
را جدول اســتان ها داشته و نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته )بهار 99(، 2/5 درصد 

ارتقا در این شاخص را تجربه نموده است.
محمدرضا هاشمی، کارشناس پایش طرح 
ها و برنامه های اتاق مشهد با اعالم این خبر 
توضیح داد: طرح  پایش ملی محیط کسب 
وکار کشور – بهار 1400 - در راستای اجرای 
ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
مصوب 1390 مجلس شورای اسالمی، در 
خردادماه امسال انجام گرفت. هدف کلی از 
اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری 
محیط کســب و کار در ایران و تغییرات آن 
به صورت فصلی  و ساالنه است. این خطه 
همچنین فصل گذشته)زمستان 99( با دو پله 
تنزل، در رتبه دهم در میان استان های کشور 
قرار گرفته بــود اما در دوره جاری، رشــد 
خوبی را در این شــاخص برای استان مان 

شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه، مجموعه اعضای فعال 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
ایران، اتاق هــای اصناف و تعــاون ایران، 
جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهند، 
یادآور شد: در این دوره 297 فعال اقتصادی 
از خراســان رضوی جهت شرکت در طرح 
پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران 
تعیین گردید. اعالم نظر و تکمیل پرسشنامه 
طی مدت یــک ماه به صــورت آمارگیری 
تلفنی انجام گرفت که مشارکت 69 درصدی 

فعاالن اقتصادی استان را به همراه داشت.
 کارشــناس پایش طرح ها و برنامه های 
اتاق مشهد خاطر نشــان کرد: در این طرح 
همچون دوره های گذشته 28 مانع اصلی در 
محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت 
و به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور، 
شاخص ملی محیط کسب و کار با احتساب 
اثر کرونا به عنوان یکی از موانع کسب و کار 

محاسبه گردید.
هاشــمی، به میزان تأثیرگذاری ویروس 
کرونا بــر کســب و کارها از نظــر فعاالن 
اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش اشاره 

کرد و توضیح داد: استان خراسان رضوی با کســب نمره 5,74 ،  رتبه پنجم را از لحاظ میزان 
اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان های کشور کسب نموده است.
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رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی می گوید، صنایع لبنی کشور حتی اگر 
از  فشار مداخالت دولتی خالص شــود، کاهش قدرت خرید مردم در بازار گریبانگیر 

آنها می شود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه »از آذرماه سال1389 به بعد به دلیل 
قطع یارانه شــیر، هزینه هاي تولیــد و هزینه هاي تمام شــده فرآورده هاي لبنی افزایش 

یافت« این تعبیر را به کار برد که »صنایع لبنی طی این مدت درجا زده است.«
رضا باکری در این باره گفت: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها که حدود 
10 سال از آن ســپری شــده، دولت ها اعم از دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم هیچ 
سیاست یا برنامه ای برای جبران خســارت هایی که از ناحیه تورم و سقوط ارزش پول 
ملی به تولید و درآمد ســرانه خانوار وارد شده، ارائه نکردند. حال در شرایطی که تقاضا 
در اثر کاهش درآمد ســرانه افول کرده اســت، صنعتی چون صنعت لبنیات چگونه باید 

رشد کند؟
او با بیان اینکه عالوه بــر کاهش قدرت خرید، صنایع از ناحیــه مداخالت دولتی و 
قیمت  گذاری دستوری نیز در تنگنا قرار گرفته اند، ادامه داد: مساله این است که چنانچه 
صنعت، از دخالت دولت در قیمت گذاری هم خالص شــود، در بازار با مساله کاهش 
قدرت خرید مواجه  می شــود. دیدگاه من این اســت که به زودی مداخالت دولتی به 
خودی خود بی اثر خواهد شــد. به این دلیل که تورم، هزینه های تولید و قیمت تمام شده 
کاال را آنچنــان افزایش خواهد داد که عمال نیازی به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. 
در واقع افزایش قیمت کاالها و عدم تطابــق آن با قدرت خرید خانوار، تقاضا را کاهش 
داده و به معضلی برای شرکت های تولیدی تبدیل خواهد شد. فرض کنید که دولت هیچ 
گونه دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد، تولید کاال چنان گران تمام  می شود که مردم 

قدرت خرید آن را نخواهند داشت.
او افزود: این چالشــی اســت که صرفا با اصالح سیاســت  های پولی و مالی و برنامه 
ریزی برای  توسعه اقتصادی قابل حل است که به موجب آن، رونق جای رکود را بگیرد. 
البته ظاهرا نه برنامه ای برای توســعه اقتصادی وجود دارد و نــه اراده ای برای اصالح 

سیاست های پولی و مالی مشاهده  می شود.
باکری در پاســخ به این پرسش که مصرف ســرانه لبنیات در اثر کاهش قدرت خرید 
به چه میزان کاهش یافته، توضیح داد: انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، قراردادی 

را با انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور منعقد کرده است تا قدرت 
خرید چهار دهک کــم برخوردار جامعه 
را مورد مطالعه قرار دهــد که امیدواریم 
نتایج این مطالعات به زودی روشن شود. 
اما شــاخص دیگری وجود دارد که نشان 
دهنده کاهش مصرف ســرانه لبنیات در 
کشور اســت. صنایع لبنی ســاالنه، 7,2 
میلیون تن شــیر دریافت می کنند که یک 
میلیون تن آن صرف صادرات می شــود 
و 6میلیون تن باقیمانده، در سبد مصرفی 
خانوار قرار می گیرد. اما به نظر می رســد 
که این ســبد در حال کوچک شدن است 

و جای آن را تولید شیرخشک پر می کند.
دبیــر انجمــن صنایــع فرآورده های 
لبنی گفت: ظرفیــت کارخانجات تولید 
شیرخشــک حدود 10 سال پیش، روزانه 
1500 تن دریافت شیر خام بوده که اکنون 
ایــن ظرفیت به 7500 تــن افزایش یافته 
است. این نشان می دهد از آن 6,2 میلیون 
تن شیر خام که باید در سفره خانوار قرار 
گیرد، کاسته شــده و به تولید شیر خشک 
اختصاص پیدا کرده است. در واقع، مازاد 
مصرف به شیر خشک تبدیل شده و از این 
شیر خشــک حدود 80 هزار تن در داخل 
مصرف شــده و باقیمانــده آن صادرات 

می شود.

کاهش قدرت خرید مردم
 معضل این سال های صنعت لبنیات

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی عنوان کرد
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گزارش معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد، در بهار 
1400 تجارت محصوالت کشــاورزی و غذایی بالغ بر 4/ 65 میلیارد دالر بوده که از این 
میزان حدود 1/ 22 میلیارد دالر را صادرات و تقریبا 3/ 43 میلیارد دالر را واردات تشکیل 
داده اســت. بررسی آمار نشان می دهد به این ترتیب کسری تراز تجاری این محصوالت 

افتی حدود 2/ 2 میلیارد دالر داشته است.
این آمار نشــان می دهد از کل صادرات و واردات کاالیی در بهار امســال سهم بخش 
کشــاورزی در حوزه صادرات و واردات افت داشته است. بر اساس مطالعات معاونت 
بررســی های اقتصادی اتاق تهران ، میانگین قیمت صادرات محصوالت کشــاورزی و 
غذایی طی مدت مورد بررســی حدود 508 دالر به ازای هر تن بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با افت حدود 16 درصدی مواجه بوده است. میانگین قیمت واردات نیز 
طی بازه مورد بررسی با رشد 2/ 45درصدی نسبت به فصل نخست 1399 روبه رو بوده 

است.
 محصوالت آب بر؛ عمده ترین کاالهای 

صادراتی
برآیند بررسی ها نشان می دهد در فصل 
نخســت ســال جاری در میان 20 عمده 
محصــول صادراتی بخش کشــاورزی، 
پسته ها با پوســت تازه یا خشک رتبه اول 
را به خود اختصاص داده است. در سه ماه 
نخســت ســال حدود 25 هزار تن از این 
کاال به ارزش 153 میلیون دالر صادر شده 
است. همچنین در این دوره 619 هزار تن 

تجارت بخش کشاورزی و غذایی ایران
در بهار 1400

کارنامه بهاری تجارت محصوالت کشاورزی ایران منتشر شد. واکاوی آمار منتشر شده نشان می دهد، کشور در فصل نخست سال 
با افت صادرات در این بخش نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اما واردات رشد یافته است. این درحالی است که پیش بینی 
می شد باتوجه به پایان ممنوعیت های کرونایی در بخش تجارت مواد غذایی و همچنین عادی شدن تردد در مرزهای کشور نسبت به 
سال گذشته که اولین سال شیوع کرونا بود، شاهد رشد مبادالت تجاری محصوالت کشاورزی باشیم. البته این گزارش نشان می دهد به 
دلیل مناقشات منطقه ای، صادرات ایران به عراق و افغانستان با افت مواجه شده است. این دو کشور جزو 5 کشور عمده مقصد صادراتی 
اقالم کشاورزی ایران هستند که افت صادرات به آنها منجر به افت صادرات ایران در این گروه کاالیی شده است. نکته قابل توجه دیگر 
این مطالعه آن است که به رغم هشدارهای فعاالن اقتصادی مبنی بر عدم کشت و صادرات محصوالت آب بر به دلیل محدویت منابع آبی 

کشور، این اقالم از جمله گوجه فرنگی و هندوانه در جریان صادرات فصل نخست صدرنشین بوده است.
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هندوانه به ارزش 139 میلیون دالر و 156 
هزار تن گوجه فرنگی به ارزش 73 میلیون 
دالر صادر شــده است. به این ترتیب پس 
از پســته محصوالت آب بــری همچون 
هندوانه و گوجه فرنگی در رتبه های دوم 

و سوم سبد صادراتی ایران قرار دارند.
در فصل نخســت امســال حدود 68 
درصد از ارزش کل صــادرات این گروه 
کاالیی صرفا متعلق بــه 20 ردیف تعرفه 
بوده که نشان دهنده تنوع کم و تمرکز باال 
در صــادرات محصوالت کشــاورزی و 
غذایی ایران اســت. نکته مهم تر اینکه در 

ترکیب 20 قلم کاالی مهم بخش کشــاورزی سهم محصوالت فرآوری شده و با ارزش 
افزوده باال نسبتا اندک است.

شــیرینی بدون کاکائو، رب گوجه فرنگی، شیرخشک صنعتی، پنیر و خامه با مجموع 
ارزشــی 107 میلیون دالر، حدود 13 درصد از ارزش 20 قلم عمده صادراتی این بخش 
را تشکیل می دهد و مابقی فهرســت، کاالهای خام هستند. صدور محصوالت آب بر از 
جملــه گوجه فرنگی گلخانه ای و هندوانه به رغم هشــدارهای فعاالن اقتصادی مبنی بر 
عدم کشت و صادرات محصوالت آب بر، در رشــد صادرات این بازه زمانی تاثیر مثبت 

داشته است.

   عمده ترین مقاصد صادراتی
برآیند مطالعات حاضر نشــان می دهد، در فصل نخســت ســال جاری، محصوالت 
کشــاورزی و غذایی ایران به 111 کشور صادر شده که ســهم ارزشی صادرات به 20 
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کشــور نخســت حدود 93 درصد از کل 
صادرات این گــروه از محصوالت بوده 
است. برمبنای این مطالعه، 5 کشور عراق، 
افغانســتان، امارات متحده عربی، روسیه 
و پاکســتان عمده مقاصد صادراتی ایران 
هســتند. کاالهایی که به ایــن مقاصد در 
فصل نخســت سال صادر شــده عمدتا 
محصــوالت جالیــزی و صیفی همچون 
هندوانه، گوجه فرنگی و خربزه هستند که 

در جرگه محصوالت آب بر قرار دارند.
در فصل اول سال جاری، سهم عراق از 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی 
ایــران 6/ 32درصد اســت، در این مدت 
کاال به ارزش 398 میلیــون دالر به عراق 
صادر شــده اســت. البته حجم صادرات 
فعلی ایران نســبت به فصل نخست سال 
1399 افتــی حدودا 17 درصدی داشــته 

است.
در دوره مورد بررســی 68 میلیون دالر 
هندوانه به عراق صادر شــده که نسبت به 
بهار سال 1399 رشد بیش از 26 درصدی 
داشته اســت. اما صادرات گوجه فرنگی 
زراعــی 50 میلیون دالر ارزش داشــته و 
ســیب نیز بــا ارزش 22 میلیون دالری و 
رشــد ارزشــی نزدیک به 16 درصدی 
دومیــن و ســومین کاالهــای منتخب 

صادراتی به عراق هستند.
ارزش صــادرات گوجه فرنگی گلخانه ای 17 میلیون دالر بــوده و صادرات خربزه با 
افتی بیش از 32 درصد به 16 میلیون دالر رســیده است. این دو کاال چهارمین و پنجمین 

کاالهای صادراتی ایران در گروه کشاورزی و صنایع غذایی هستند.
پس از عراق، کشــورهای افغانســتان و امارات متحده عربی به ترتیب با سهم حدود 
11 و 10 درصد از کل صادرات این گروه محصوالت، رتبه های دوم و ســوم را در میان 
مقاصد اصلی صادرات محصوالت کشــاورزی و غذایی ایــران طی بهار 1400 به خود 
اختصاص داده اند.  طی مدت مورد بررســی، 296هزار تن کاالی کشاورزی و غذایی به 
ارزش 134میلیون دالر به افغانستان صادر شده اســت. در بهار 1400 ارزش صادرات 
ایران به افغانستان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 2/ 34درصد کاهش داشته است. 
این مطالعه نشــان می دهــد، صادرات ایــران در این دوره به امارات رشــد بیش از 46 
درصدی ارزشی نسبت به دوره مشابه ســال قبل دارد. صادرات ایران به امارات در این 

فصل 288 هزارتن به ارزش 120 میلیون دالر بوده است.
براســاس این گزارش عوامل مســلط بر افت 1/ 1درصدی صــادرات محصوالت 
کشــاورزی و غذایی طی فصل نخست 1400 را می توان سهم منفی 6/ 6 واحد درصدی 
افت صادرات به عراق و ســهم منفی 5/ 6واحد درصدی کاهش صادرات به افغانستان 

دانست.
پنج کاالی منتخب صادراتی ایران به افغانســتان در بازه زمانی مورد بررســی شامل 
کنسانتره آب میوه، سایر شــیرینی های بدون کاکائو، سیب زمینی، سیب و گوجه فرنگی 
زراعی اســت. در این میان گوجه فرنگی زراعی با ارزشــی معــادل 5/ 15میلیون دالر 
نخستین کاالی صادراتی ایران به افغانستان است. همچنین سیب با ارزش 5/ 13میلیون 
دالر و رشد ارزشــی بیش از 129 درصدی کاالی دوم، سیب زمینی با ارزش 7/ 9میلیون 
دالر و افت نزدیک به 33درصدی کاالی سوم، سایر شیرینی ها بدون کاکائو با ارزش 6/ 
8میلیون دالر و افت ارزشــی نزدیک به 35درصدی کاالی چهارم و کنسانتره آب میوه با 
ارزش 1/ 6میلیون دالر و رشد ارزشــی بیش از 70درصدی کاالی پنجم صادراتی ایران 

به افغانستان است.
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صــادرات پنــج کاالی مهم ایــران به 
امــارات شــامل هندوانه بــا ارزش 30 
میلیون دالر و رشــد ارزشی نزدیک به 60 
درصد، گوجه فرنگی گلخانه ای با ارزش 
13میلیون دالر، پســته با پوســت تازه یا 
خشــک با ارزش 9میلیون دالر و رشــد 
ارزشــی 5/ 56 درصد، مغز پســته تازه یا 
خشــک با ارزش 7میلیون دالر و رشــد 
ارزشی بیش از 73 درصد و گوجه فرنگی 

زراعی با ارزش 7 میلیون دالر است.
ایــن گزارش نشــان می دهــد، عمده 
صادرات محصوالت کشاورزی ایران به 

روســیه نیز شامل هندوانه )14 میلیون دالر(، پســته  با پوست تازه یا خشک )14 میلیون 
دالر(، ســیب )12 میلیون دالر(، فلفل فرنگی )10 میلیون دالر( و کیوی )7 میلیون دالر( 

است.
صادرات کیوی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 9 درصد و صادرات سیب 5/ 
50 درصد افت داشته است. در مقابل صادرات فلفل فرنگی، پسته  با پوست تازه یا خشک 
و هندوانه به ترتیب با رشد بیش از 56 درصدی، نزدیک به 65 درصدی و نزدیک به 256 

درصدی روبه رو بوده است.
این مطالعه همچنین نشان می دهد کاالهای منتخب صادراتی ایران به پاکستان عبارتند 
از: شیرخشک صنعتی با ارزش 16 میلیون دالر، خرما مضافتی با ارزش 2/ 4میلیون دالر، 
پسته  با پوست تازه یا خشــک با ارزش 9/ 3میلیون دالر، سایر شیرینی های بدون کاکائو 
با ارزش 9/ 3میلیون دالر و آب انگور با ارزش 5/ 3میلیون دالر. در فصل نخســت سال 
جاری صادرات شیرخشک صنعتی افتی نزدیک به 9 درصد و صادرات پسته ها با پوست 
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تازه یا خشک افتی بیش از 4 درصد داشته 
است. در مقابل صادرات خرمای مضافتی 
نزدیک به 10 درصد، ســایر شیرینی های 
بدون کاکائو بیــش از 106 درصد و آب 
انگور حدود 35 درصد رشد داشته است.

و  واردات محصــوالت غذایــی     
کشاورزی در بهار

طی فصل نخست 1400 ذرت دامی در 
میان اقالم وارداتی کشاورزی و غذایی با 
سهم 8/ 18درصدی از کل ارزش واردات 
این گروه محصوالت، در رتبه نخســت 
قرار دارد. طی مدت مزبور حدود 2میلیون 
تن از این محصول به ارزش 644 میلیون 
دالر وارد شده که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته با افزایش حدود 9 درصدی 
مواجه شده اســت. میانگین قیمت ذرت 
دامــی وارداتــی نیز طی مــدت مذکور 
320دالر به ازای هر تن بوده اســت. پس 
از ذرت دامــی دو محصول کشــاورزی 
»دانه سویای تراریخته« و »روغن خام دانه 
آفتابگردان« به ترتیب با ســهم حدود 2/ 
13درصــد و 5/ 12درصــد از کل ارزش 
واردات محصوالت کشاورزی و غذایی 
در رده های دوم و ســوم قرار دارند. طی 
مدت مورد بررســی، حدود 315 هزارتن 
روغن خام دانه آفتابگردان به ارزش 452 
میلیون دالر )افزایش 9 درصدی نسبت به 

مدت مشابه ســال قبل( و 667 هزارتن دانه سویای تراریخته به ارزش 428 میلیون دالر 
)افزایش 421 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل( وارد شده است. میانگین قیمت 
وارداتی این محصوالت طی فصل اول 1400 برای روغن خام آفتابگردان حدود 1433 
دالر به ازای هر تن و برای دانه سویا حدود 642 دالر به ازای هر تن بوده است.   از عوامل 
مســلط بر افزایش حدود 34درصدی واردات محصوالت کشاورزی و غذایی طی سه 
ماهه نخست 1400 می توان به سهم 7/ 16درصدی رشد واردات دانه سویای تراریخته و 

سهم 6/ 5درصدی افزایش واردات روغن خام آفتابگردان اشاره کرد.
طی سه ماهه نخســت 1400، واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از کشور 
امارات متحده عربی با ســهم 1/ 28 درصــدی از کل ارزش واردات محصوالت مزبور، 
رتبه نخست را در بین مبادی وارداتی این گروه محصوالت به خود اختصاص داده است. 
طی مدت مذکور حدود 2میلیون تن کاال به ارزش 965 میلیون دالر از این کشــور وارد 
ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته با افزایش حدود 210 درصدی همراه 
شده اســت. میانگین قیمت واردات محصوالت کشــاورزی و غذایی از امارات متحده 
عربی نیز طی مدت مورد بررســی حدود 466 دالر به ازای هر تن اســت. 5 کاالی مهم 
وارداتی از امارات در این بازه زمانی عبارتند از: »ذرت دامی« به ارزش 410 میلیون دالر 
و رشد ارزشی بیش از 560 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، »دانه سویا تراریخته« 
به ارزش 171میلیــون دالر، »روغن خام آفتابگردان« به ارزش 51 میلیون دالر و رشــد 
ارزشــی 5/ 163 درصد نسبت به بازه مشابه ســال 99، »جو« به ارزش 50 میلیون دالر و 
رشــد ارزشی نزدیک به 147 درصد و »کنجاله ســویا« با 47 میلیون دالر و رشد ارزشی 

بیش از 727 درصد.
 پس از امارات متحده عربی، کشــورهای ترکیه و سوئیس به ترتیب با سهم حدود 12 
درصد و 9درصد از کل ارزش واردات این گروه محصوالت، در رتبه دوم و ســوم قرار 
دارند. طی مدت مورد بررســی، به ترتیب 677 هزارتن کاالی کشــاورزی و غذایی به 
ارزش 401میلیون دالر )کاهش 17درصدی نســبت به فصل نخســت 1399( از کشور 
ترکیه و حــدود 484 هزارتن کاالی کشــاورزی و غذایی بــه ارزش 295 میلیون دالر 
)افزایش 1103 درصدی نســبت به فصل نخســت 1399( از کشور سوئیس وارد شده 
است. میانگین قیمت واردات محصوالت کشاورزی برای دو کشور ترکیه و سوئیس نیز 

به ترتیب، حدود 593 دالر به ازای هرتن و 609 دالر به ازای هر تن بوده است.
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اتاق بازرگانــی تهــران در جدیدترین 
گزارش خود به بررسی وضعیت صادرات 
ایران به افغانستان در بهار سال 1400 پرداخته 

است.
به گزارش ایســنا، بر اساس آمارهایی که 
از از تجارت افغانســتان در سال های 2019 
و 2020 میالدی منتشر شــده، ایران اصلی 
ترین تامین کننده کاال برای این کشور بوده 
است. با این حال افغانستان فاصله زیادی با 
اصلی ترین واردکنندگان کاال از ایران دارد و 
پس از چین، عراق و در نزدیکی ترکیه قرار 

دارد.
در هفته های گذشــته به دنبال باال گرفتن 
آتش جنگ های داخلی در افغانستان، بسیاری 
از فعاالن بخش خصوصی هشدار داده اند که 
تداوم این شرایط می تواند به کاهش جدی 
صادرات کشور به این همسایه شرقی منجر 

شود اما با این حال ایران در نخستین فصل از سال جاری توانسته صادرات خود به این کشور 
را ادامه دهد.

 بر اساس داده  های گمرک ایران، طی بهار 1400 حدود 1,38 میلیون تن کاالی بدون نفت 
خام به ارزش 569,5 میلیون دالر از ایران به کشور افغانستان صادر شده است. سهم صادرات 

مزبور از کل صادرات بدون نفت خام کشور حدود 5,3 درصد است.
- چنانچه کاالهای فصل 27 را از صادرات کاالی بدون نفت خام ایران به افغانســتان کسر 
کنیم، تعداد 1249 ردیف تعرفه هشــت رقمی کاالیی صادر شده از ایران باقی می  ماند که در 
مجموع برابر با 931 هزارتن و به ارزش 402,3 میلیون دالر هستند و سهم آن ها از کل صادرات 

بدون نفت خام ایران به این کشور معادل 70,6 درصد است.
با این وجود میزان تنوع کاالیی صادراتی به افغانستان چندان گسترده نبوده است. میله های 
آهنی یا فوالدی با حدود 75 میلیون دالر، سهمی حدودا 19 درصدی از کل صادرات ایران به 

افغانستان را به خود اختصاص داده اند و بیشترین خریدار را در این کشور دارند.
گوجه فرنگی با سهم 3.9، سیب تازه با سهم 3.4، کف پوش غیرمخملی با سهم 3.1 و  سیب 

زمینی با سهم 2.4 دیگر کاالهای پرطرفدار ایرانی در افغانستان به شمار می روند.
شیرینی بدون کاکائو، آب میوه، هندوانه، قوطی آلومینیومی و پروفیل نیز دیگر کاالهای عمده 

ایرانی هستند که به افغانستان صادر شده اند.

وضعیت صادرات کاالیی ایران
 به افغانستان در بهار 1400
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 سیاســتگذاران اغلب تــالش می کنند 
اقتصاد را از طریــق به کارگیری ابزارهای 
سیاســت های کالن تحت تاثیر قرار دهند. 
سیاست مالی، یکی از این سیاست هاست 
که برای رســیدن به اهدافی مانند رشــد 
و توســعه اقتصــادی اجــرا می شــود. 
پژوهش های بسیاری در خصوص اثرات 
کالن سیاســت های مالی در یک کشــور 
و یا بین گروهی از کشــورها انجام شــده 
اســت؛ به گونه ای که  در سال های اخیر، 
این مطالعات، از تحلیل اثر سیاســت مالی 
در ســطح ملی، به بررسی ســایر زوایای 
این سیاســت ها گذر کرده اند. یکی از این 
زوایا، اثرات منطقه ای )ایالتی یا اســتانی( 
است. در واقع، با توجه به اینکه اقتصاد یک 
کشور ترکیبی از مناطق مختلف است، اثر 
سیاســت های کالن بر پویایی های مناطق 

مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر برخی از محققان منطقی اســت 
که فرض شــود اقتصادهــای منطقه ای به 
دلیل تنوع اقتصادی، تفاوت های جمعیتی، 
عــدم تجانس جغرافیایــی و تفاوت های 
توسعه یافتگی مالی نسبت به سیاست های 
کالن مالــی واکنش های متفاوتی نشــان 

تبعیض جغرافیایی و توسعه اقتصادی

دهند؛ بنابراین، بررســی اثر سیاست مالی در ســطح ملی بدون در نظر گرفتن اینکه هر 
کشــور از مناطق مختلفی تشکیل شــده اســت؛ صرفا، تصویری کلی ارائه می کند که 

نشان دهنده میانگین واکنش تمامی مناطق است.
ضرورت بررســی واکنش  مناطق مختلف یک کشور نسبت به سیاست های کالن، به 
نحوه برنامه ریزی  منطقه ای به  عنوان یکی از الزامات اساســی رشــد و توسعه اقتصادی 
برمی گــردد؛ زیرا برنامه ریزی در ســطح مناطق، مکمل برنامه ریزی های کالن اســت. 
برنامه ریزی منطقه ای به  طوری  که موانع و مشــکالت توسعه را برطرف سازد، نیازمند 
آگاهی برنامه ریــزان و سیاســتگذاران از چگونگی واکنش مناطق مختلف نســبت به 

سیاست های کالن از جمله سیاست های مالی است.
ایران کشــوری اســت که مناطق )اســتان های( مختلف آن از ویژگی های جمعیتی، 
جغرافیایی و اقتصادی متفاوتی برخوردارند. مقایســه تنــوع جمعیتی مناطق مختلف 
کشور نشان می دهد بر اســاس سرشماری نفوس و مسکن ســال 1395، استان تهران 
تقریبا 20 درصد و اســتان ایالم، 0/73 درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص 

داده اند.
طبق گزارش مرکز آمار کشور از اطالعات حســاب های منطقه ای )1383-1394(، 
اســتان تهران، باالترین سهم را در تشکیل بخش خدمات کشــور دارد )به  طور متوسط 
35 درصد(؛ اما، استانی مانند اســتان مازندران بیش ترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است )به  طور متوسط 9 درصد(. بر این اساس، 
اختالفات شاخص های مالی ســبب می شود استان های مختلف نسبت به سیاست هایی 
که سیاستگذاران در ســطح ملی اعمال می کنند، واکنش های متفاوتی نشان دهند. برای 
بررسی صحت این ادعا می توان نحوه واکنش متغیرهای کالن در سطح استانی را نسبت 
به اعمال سیاســت های یکپارچه ملی مــورد توجه قرار داد. در این راســتا، هدف این 
گزارش، بررســی نحوه اثرگذاری سیاســت های مالی بر متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ 
تورم در اســتان های ایران اســت که می تواند داللت های سیاستگذاری قابل توجهی به 

اثر سیاست مالی بر نرخ تورم و بیکاری در استان های ایران بررسی شد



25شهـریور 1400 / شماره   581

همراه داشته باشد.

سیاست مالی در کوتاه مدت و بلندمدت
در کوتاه مدت، سیاســت مالی می تواند 
تولید را از ســطح بالقوه آن جابه جا کند. در 
بلند مدت، سیاست مالی به وسیله تاثیرگذاری 
روی کیفیت و کمیت نیروی کار و یا ســایر 
عوامل تولیــد و یا تغییر در بهــره وری کل 
عوامل تولید، می تواند ســطح تولید را متاثر 

کند.
نظریات مختلفی در مورد اثر کوتاه مدت 
سیاســت مالی مطــرح اســت. در نظریه 
کالســیک هر گونه افزایشــی در مخارج 
دولت از طریق کاهش در مخارج خصوصی 
جبران می شود و اثر برون رانی آن کامل است. 
لوکاس )1975( معتقد است که در مدل های 
نئوکالسیک، سیاست مالی کامال پیش بینی 
شده، در کوتاه مدت و بلند مدت اثری ندارد؛ 
با این حال، سیاســت مالی پیش بینی نشده، 

می تواند رشد کوتاه مدت را متاثر سازد.
در رویکرد کالسیک های جدید، ترکیب 
فرضیه های انتظارات عقالیی، تسویه پیوسته 
بازارها و تابع عرضه، دستاوردهای سیاستی 
مهمی را به دنبال دارد. یکی از این دستاوردها، 
قضیــه بی تاثیری سیاست هاســت. بر این 
اســاس، در صورت انحراف تولید از سطح 
طبیعی خود، نیازی بــه اقدامات اصالحی 
دولــت نیســت و چنین انحرافی توســط 

نیروهای بازار حذف می شود.
آنچه در خصوص اثرگذاری سیاســت 
مالــی در بلندمدت مطرح اســت، اثر آن بر 
رشــد اقتصادی است. بر اساس نظریه رشد 
درون زا، چهار تعیین کننده اصلی که از طریق 
آن، سیاســت مالی می تواند رشد اقتصادی 
بلندمــدت را افزایش دهــد؛ عبارتند از: 1( 
افزایش ســرمایه مالی؛ 2( افزایش سرمایه 
انســانی؛ 3( بهره وری کل عوامل تولید و 4( 
عرضه کار. افزایش مخارج عمرانی دولت، 
بهره وری بخش دولتی را افزایش می دهد و به 
دنبال آن از طریق افزایش نرخ بازدهی باعث 
افزایش نرخ رشــد بلندمدت می شــود. در 
مقابل، برخی معتقدند سیاست مالی می تواند 
برای رشــد اقتصادی مضر باشــد. افزایش 
در اســتقراض دولت از طریق افزایش نرخ 
بهره منجر به اثر برون رانی ســرمایه گذاری 

خصوصی می شود. این اثر برون رانی ممکن است برای رشد اقتصادی بلندمدت مانع ایجاد 
کند.

مناطق مختلف اقتصادی یک کشور و اثر سیاست مالی
این اعتقاد وجود دارد که مناطق مختلف هر کشور به دلیل داشتن ویژگی های متفاوتی چون 
ناهمگنی جغرافیایی، تنوع اقتصادی، توسعه مالی و سایر ویژگی های اقتصادی، واکنش های 
متفاوتی نسبت به سیاست مالی نشان می دهند. همچنین، با توجه به اینکه ترکیب بخش های 
مختلف اقتصادی در هر کدام از مناطق یک کشــور متفاوت است، می توان واکنش متفاوت 

مناطق را به دلیل تفاوت در واکنش بخش های اقتصادی، منطقی دانست.
گفتنی است که سیاست مالی می تواند اثرات بخشی مختلفی بسته به اثرپذیری بخش از نرخ 
اسمی )یا حقیقی( ارز، شدت سرمایه بری بخش و کشش عرضه کار بخش داشته باشد؛ برای 
مثال، افزایش مخارج دولت )یا کاهش مالیات ها( به  طور اســتاندارد منجر به افزایش نرخ ارز 
حقیقی می شود. این افزایش، یک اثر نامتقارن روی بخش تولید کاالهای قابل تجارت و بخش 

تولید کاالهای غیرقابل تجارت دارد.
افزون بــر این، این باور نیز وجود دارد که اثــرات محرک های مالی بر بخش های مختلف 
اقتصادی به ارتباط قبل و بعد آن ها با سایر بخش ها بستگی دارد. همچنین، وی بیان می کند که 

ماهیت هر صنعت می تواند اثر سیاست مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
به طور کلی، نتیجه گیری در این خصــوص که چگونه کل درآمدهای دولت، مالیات های 
مستقیم، مالیات های غیرمســتقیم و درآمدهای غیرمالیاتی بخش های مختلف را تحت تاثیر 
قرار می دهد، مشکل است؛ زیرا تمامی صنایع با مالیات مرتبط هستند؛ بنابراین می توان گفت 

جدول ۱ متوسط سهم هر استان از اعتبارات استانی )درصد( طی دوره ۱38۴-۱395
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بر اســاس واکنش های متفاوت بخش های 
مختلف اقتصادی، بســته بــه این که در هر 
منطقه ترکیب اقتصاد چگونه اســت و کدام 
بخش یا بخش ها سهم بیشــتری را به خود 
اختصاص داده است، واکنش نسبت به اعمال 

سیاست های کالن متفاوت خواهد بود.
پیشــتر مطالعاتی در این خصوص انجام 
شده اســت. برای مثال اویانگ و همکاران 
)2008( بــرای مقایســه واکنــش مناطق 
)ایالت ها( مختلف ایاالت متحده نسبت به 
شــوک  مخارج دولت، دو نوع شوک شامل 
شوک مخارج نظامی و غیرنظامی بر درآمد 
شخصی و نرخ بیکاری در سطح ایالتی مورد 
بررســی قرار داده اند. بدین منظور، برای هر 
ایالت یک مدل جداگانه برآورد کرده و برای 
لحاظ وابســتگی بین ایالت ها، در مدل هر 
ایالت، عالوه  بر متغیرهای آن ایالت از مجموع 
مقادیر مربوط به سایر ایاالت ها نیز استفاده 
کرده اند. نتایج نشــان داد شکل واکنش های 
ایالتی تا حد زیادی مشــابه؛ اما، اندازه و در 

بیشتر موارد، عالمت آن ها متفاوت است.
سیلوا )2014( نیز عدم تقارن اثر سیاست 
مالی در بین مناطق برزیل را از طریق برآورد 
جداگانه برای هر منطقه مــورد آزمون قرار 
داده است. بر اساس نتایج، کاهش در مخارج 
دولت منجر به واکنش شــدید در برخی از 
مناطق برزیل در مقایســه با ســایر مناطق 
می شود؛ اما چنین کاهشی در هیچ منطقه ای 

اثر بلند مدتی را برجای نمی گذارد.  
هایو و اوهل )2015( عدم تقارن واکنش 
مناطق مختلف ایاالت متحده را نســبت به 
شــوک مالیاتی دولت مــورد ارزیابی قرار 
داده اند. مطابق نتایج، اثر شــوک مالیاتی بر 
تولید بسیاری از ایالت ها نامتقارن بوده است؛ 
به  طوری  که واکنــش گروهی از ایالت ها به 
این شوک از نظر آماری، با میانگین واکنش در 

سطح ملی معادل بوده است.
در مطالعات، بررسی اثرات سیاست های 
کالن از طریق بــرآورد جداگانه هر منطقه 
انجام شده است؛ این در حالی است که برای 
ارزیابی دقیق تر، باید همبستگی بین مناطق 
لحاظ شــود. از این رو، در این مطالعه تالش 
شده اســت از بین مدل های اقتصادسنجی 
مختلف کــه امکان لحاظ اثرات ســرریز و 
بــرآورد همزمان در آنها وجــود دارد، مدل 

مناسب انتخاب شود.

داده پردازی
واحدهای مقطعی در این مطالعه، اســتان های ایران در نظر گرفته شده است؛ به  طوری  
که پانل مورد بررسی مشتمل بر 30 واحد مقطعی )اســتان( طی دوره 1395-1384 است 
)استان البرز جزو اســتان تهران لحاظ شده است(. به  طوری  که متغیرهای داخلی هر استان 
شــامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، و اعتبارات استان به همراه سهم استان از مجموع اعتبارات 
کل استان هاست. متغیرهای ستاره دار هر استان نیز شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت 

میانگین وزنی از نرخ بیکاری و نرخ تورم سایر استان هاست.
اعتبارات اســتانی به عنوان متغیر جانشین سیاست مالی در سطح استانی به  کار برده شده 
اســت. همچنین، برای ارزیابی واکنش استان ها نسبت به سیاســت  مالی از نرخ بیکاری و 
نرخ تورم به  عنوان متغیرهای کالن استفاده شده است. افزون بر این، از آنجا  که ویژگی های 
متفاوت منطقه ای باعث می شود واکنش های منطقه ای نسبت به سیاست های کالن اقتصادی 
متفاوت باشد، از سهم هر استان از مجموع اعتبارات کل استان ها نیز به  عنوان متغیر جانشین 

ناهمگنی منطقه ای استفاده شده است.
در سطح استانی اطالعاتی در خصوص جریان تجارت یا تحرک سرمایه موجود نیست 
و تنها اطالعات مفید و در دسترس، اطالعات مهاجرت بین استان های کشور است. با توجه 
به اینکه مهاجرت های استانی از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاری استانی است، می توان 

بر اساس جدول )۲( به طور متوسط طی دوره ۱38۴-۱395
بیشترین نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب، متعلق به استان لرستان و استان خراسان جنوبی بوده 

است.
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از این اطالعات به  عنــوان ماتریس وزنی 
که معرف اثرات ســرریز بین استانی باشد، 

استفاده کرد.
جدول )1( متوســط ســهم هر استان از 
مجموع عملکرد اعتبارات استانی طی دوره 
1395-1384 را نشــان می دهد. بر اساس 
جدول )1( استان های خوزستان، تهران و 
بوشهر به ترتیب، به لحاظ متوسط سهم از 
اعتبارات استانی در جایگاه اول تا سوم قرار 
گرفته اند. استان های قم و سمنان نیز به  طور 
متوسط کم ترین سهم را از اعتبارات استانی 

داشته اند.
در مجموعــه نمودار های )1( و )2( ابتدا 
واکنش نرخ بیکاری و ســپس واکنش نرخ 
تورم استان ها نسبت به شوک به اندازه یک 
انحراف معیار مثبت اعتبارات استانی نشان 

داده شده است.
به منظــور جلوگیری از طوالنی شــدن 
بحث، صرفا نمــودار اســتان های دارای 

واکنش های معنادار آورده شده است.
بر اســاس نمــودار )1( نــرخ بیکاری 
در اســتان های اصفهان، تهران، خراســان 
رضوی، خوزســتان و فــارس در واکنش 
به یک شــوک مثبت اعتبارات اســتانی به 
صورت منفی و معنادار کاهش یافته است. 
زمان بندی واکنش این استان ها نسبتا مشابه 
بوده است؛ به نحوی  که واکنش نرخ بیکاری 
استان ها تقریبا در فصل دوم به حداکثر خود 

رسیده است.
ســپس، اندازه واکنش به تدریج کاهش 
یافته و شــوک به صــورت میــرا خارج 
شــده اســت. اگرچه، زمان بندی واکنش 
این اســتان ها مشابهت داشــته؛ اما، اندازه 
واکنش ها متفاوت بوده اســت. نرخ تورم 
اســتان های اصفهــان، تهران، خراســان 
رضوی، خوزستان و فارس نسبت به شوک 
سیاســت مالی به صورت معنادار واکنش 

نشان داده  است.
تمامی این واکنش ها منفی و زمان بندی 
آن ها تقریبا مشابه بوده است؛ به نحوی  که 
واکنش نرخ تورم اســتان ها تقریبا در فصل 
دوم حداکثــر خود را تجربه کرده اســت. 
سپس، اندازه واکنش به تدریج کاهش یافته 
و شــوک به صورت میرا خارج شده است. 
علی رغم زمان بندی نسبتا مشــابه، اندازه 

واکنش ها متفاوت بوده است.

راهکارهای سیاستی
در این گزارش واکنش های نرخ بیکاری و نرخ تورم به تفکیک اســتان های ایران نسبت به 
شوک مثبت سیاست مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ بیکاری در برخی 
از اســتان ها به صورت معنادار و در برخی دیگر، به صورت بی معنا واکنش نشان داده است. 

زمان بندی واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما اندازه آن ها متفاوت بوده است.
یافته ها نشــان می دهد استان هایی که به لحاظ ســهم از مجموع اعتبارات استانی در بین 7 
استان اول قرار داشته اند )به استثنای استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان(، نرخ بیکاری به 

صورت منفی و معنادار نسبت به شوک مثبت سیاست مالی واکنش نشان داده اند.
در مورد عدم واکنش نرخ بیکاری استان بوشهر می توان گفت با توجه به سهم باالی بخش 
نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی این استان، عمده اعتبارات استان صرف این بخش شده که 

یک بخش سرمایه بر است.
در خصوص عدم واکنش نرخ بیکاری اســتان سیستان و بلوچســتان نیز می توان گفت 
اعتبارات این استان با در نظر گرفتن سطح توسعه نیافتگی استان و سهم جمعیتی و مساحتی آن، 

نتوانسته است تغییری در نرخ بیکاری ایجاد کند.
همچنین نرخ بیکاری در استان های با ســهم اندک از مجموع اعتبارات استانی، نسبت به 
شوک مثبت سیاست مالی واکنش معناداری نداشته است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز 
مشخص شد صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش 

نشان داده اند.
این واکنش ها علی رغم زمان بندی نسبتا مشابه، اندازه های متفاوت داشته اند. همچنین سهم 
نرخ بیکاری و تورم در کاهش میانگین مربعات خطای پیش بینی اعتبارات، در اســتان ها و در 
افق های زمانی مختلف متفاوت بوده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران 
هنگام طراحی سیاست های کالن جهت رسیدن به اهداف خود، تفاوت های منطقه ای را لحاظ 
کنند. همچنین، با توجه به اینکه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اثر مثبت سیاست 
مالی در استان های با سهم باال از مجموع اعتبارات استانی مشاهده شده است، به نظر می رسد 
افزایش سهم بودجه استان های کمتر توسعه یافته و افزایش اختیارات استانی در توزیع بودجه 
به منظور ایجاد تعادل بین استان های مختلف کشور از نظر سطح توسعه، امری ضروری است.
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شاخص مدیران خرید اقتصاد )شامخ( در 
تیرماه به 44,62 واحد رسیده و دالیل این 
افت سنگین، اعمال محدودیت های کرونا، 
قطعی برق، گرانی دالر و تأثیر انتخابات بر 

تصمیم مشتریان بوده است.
اطالعات مربوط به شاخص مدیران خرید 
اقتصاد موسوم به شامخ در تیرماه امسال از 
نامساعدی وضعیت اقتصاد در نظر فعاالن 
اقتصادی حکایت دارد. طبق اعالم مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در 
این ماه به 44.62 واحد که نسبت به خرداد 
)51.27( کاهش قابل توجهی نشان می دهد و 
یکی از کمترین مقادیر از مهرسال قبل تاکنون 

به حساب می آید.
همچنین شاخص مدیران خرید بخش 
صنعت نیز در تیرماه به عدد 43.19 واحد 
 )54,21( خردادماه  به  نسبت  که  رسیده 
به طوری که  داشته  چشمگیری  کاهش 
)به جز  گذشته  ماه  نرخ طی 15  کمترین 

فروردین 1400( را به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های 
خرید  مدیران  شاخص  کشور،  اقتصادی 
)تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران 
در تیرماه 44.62 به دست آمده است که نسبت 
به خردادماه )51.27( کاهش قابل توجهی 
داشته است، به طوری که یکی از کمترین 
مقادیر را از مهرسال قبل به ثبت رسانده است. 
در تیرماه عدد همه زیرشاخص های اصلی 
به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی عدد زیر 50 بوده است. در این ماه فقط 

مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ تیرماه را 44.۶۲ واحد اعالم کرد

وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل بهتر شده است.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در تیرماه )44.93( نسبت به خردادماه کاهش داشته 
است و با کاهش تقاضای مشتریان طی 9 ماه گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده 

است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )33.98( کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع 
طرح )به غیراز فروردین ماه و اسفند سال 98( برای کل اقتصاد به ثبت رسانده است. ادامه رکود 
در تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بالتکلیفی طرف تقاضا در تصمیم برای خرید و 

همچنین شرایط قیمتی بازار و کاهش قدرت خرید است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )54.87( نسبت به خردادماه با شدت 

عقب گرد اقتصاد زیر سایه کرونا، قطعی برق 
و گرانی دالر و مواد اولیه
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بیشتری افزایش داشته است. افزایش این 
شاخص علی رغم کاهش در بخش صنعت 
ناشی از افزایش استخدام در بخش خدمات 

و کشاورزی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )84.02( همچنان با شدت 
زیاد افزایش یافته و در تیرماه به بیشترین 
میزان طی 9 ماه اخیر رسیده است. بر اساس 
آخرین اطالعات مرکز آمار ایران از شاخص 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار، 
این شاخص در تیرماه 327.4 بوده است که 
نسبت به خردادماه )316.2( حدود 4 درصد 
افزایش داشته است. این در حالی است 
که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه 44.2 
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درصد است.
شاخص میزان فروش کاالها و خدمات 
در تیرماه )42.67( طی 8 ماه گذشته به یکی از 
کمترین مقادیر خود رسیده است. این کاهش 
و رکود در بازار ناشی از کاهش تقاضای 

مشتریان و قدرت خرید آن هاست.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده 
از فعاالن اقتصادی در تیرماه به غیراز بخش 
ساختمان، در بخش های صنعت و خدمات و 
کشاورزی فعالیت ها با رکود روبرو بودند، که 
این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا 
ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، 
تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات 
و  برای تصمیم گیری مشتریان  تردید  در 
همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت 
خرید آن ها است. افزایش شاخص قیمت 
مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقدار 

خود طی 9 ماه اخیر رسیده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید 
صنعت در تیرماه عدد 43.19 به دست آمده است که نسبت به خردادماه کاهش زیادی داشته، 
به طوری که کمترین نرخ را طی 15 ماه گذشته )به جز فروردین( به ثبت رسانده است. در بین 
زیرشاخص های اصلی شاخص کل صنعت فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش 
عدد باالی 50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر 50 بوده اند و در این میان میزان 
سفارشات جدید مشتریان کمترین مقدار را داشته است. در تیرماه به جز صنایع فرآورده های 
نفت و گاز و ماشین سازی و لوازم خانگی بقیه رشته فعالیت ها در رکود بوده و عدد شاخص کل 

صنعت برای آن ها زیر 50 بوده است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در تیر )41.56( نسبت به ماه قبل کاهش داشته است و طی 
20 ماه گذشته )به جز فروردین هرسال و اسفند 98 آغاز همه گیری کرونا( کمترین مقدار را به 
ثبت رسانده است. شرایط رکودی بازار و قطعی های برق باعث شده تا تولیدکنندگان با درصد 

پایینی از توان ظرفیت خود تولید کنند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه )37.44( به شدت کاهش یافته است و 
طی 27 ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش از یک سو همچنان متأثر از 
بالتکلیفی سیاسی و به دنبال آن تأثیر آن بر نرخ ارز و تصمیم گیری طرف تقاضا و از سوی دیگر 

ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان طی ماه ها افزایش قیمت هاست.
شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه )42.58( مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی 

داشته است و به کمترین مقدار خود طی 9 ماه اخیر رسیده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تیرماه )47.68( نسبت به خرداد 
کاهش یافته و طی 15 ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. این کمبود نیروی انسانی طی 
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PMI تا 60.2 افزایش داشته است و این 
پنجمین ماه پیاپی افزایش تولید فعالیت های 
بخش خصوصی است. در این ماه شاخص 
به باالترین مقدار خود در 15 سال اخیر رسیده 
است که با افزایش رشد شیب تولید صنعت 
و گسترش فعالیت در بخش خدمات همراه 
بوده است. فعالیت کسب وکارها در بخش 
خدمات هم شاخص 59.8 را به ثبت رسانده 
است و در میان 4 اقتصاد بزرگ منطقه یورو، 

آلمان سریع ترین رشد را داشته است.

 برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن 
اقتصادی در تیرماه 1400:

- رکود بازار، به دلیل بالتکلیفی مشتریان 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  ناشی 
افزایش قیمت و عدم ثبات نرخ ارز، قیمت 

باالی مواد اولیه )غذایی، پوشاک و چرم(
- قطعی های برق که همچنان در صنایع 
وجود دارد چالش اصلی تولیدکنندگان بوده 
است. هرچند طی ماه اخیر بخشی از برق 
تأمین شده اما همچنان به طور کامل تقاضای 
تولید و خطوط تولید را پوشش نمی دهد 
و بسیاری از خطوط تولید خوابیده است 
)کانی غیرفلزی، الستیک و پالستیک، فلزی، 

شیمیایی، غذایی(
- به دلیل اوضاع بد اقتصادی تقاضای 
مشتریان پایین آمده است و میزان فروش 
کاهش یافته است و پیش بینی بدتر شدن 

اوضاع هم وجود دارد. )شیمیایی(
کاهش  بر  سیمان  قیمت  افزایش   -
سفارشات جدید صنایع وابسته نیز تأثیر 
داشته و برای تولید مشکل ایجاد کرده است. 

)شیمیایی(
- مشکل تأخیر در صدور مجوزها در 
تأمین مواد اولیه و سایر موارد اختالل ایجاد 
کرده که به خصوص این معضل در روزهای 

پایانی دولت شدت یافته بود.
- کمبود نقدینگی به علت کمبود تقاضای 
مشتریان و نوسانات قیمت ارز که باعث 
می شود قراردادهای مرتبط با قطعات و مواد 

اولیه با نوسان قیمتی مواجه شوند.
-به دلیل کاهش تجارت خارجی ناشی 
از تحریم ها بخش حمل ونقل با رکود روبرو 

است.

این ماه بیشتر به دلیل شدت گرفتن نوع دلتای کووید 19 در کشور است.
شاخص میزان فروش محصوالت )46.42( نسبت به ماه قبل کاهش زیادی داشته و طی 
15 ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش در فروش تحت تأثیر کاهش در 

تقاضا، قطعی برق و کمبود نقدینگی به وجود آمده است.
به طورکلی در تیرماه تولیدکنندگان بخش صنعت با کاهش شدید در شاخص تولید و 
سفارشات روبرو بوده اند که شرایط نسبت به ماه قبل بسیار بدتر شده و رکود شدید در اکثر 
بخش های تولیدی وجود داشته است. شرایط بعد از انتخابات، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت 
خرید و نقدینگی، اوج گیری همه گیری ویروس کرونا بر شدت این رکود افزوده است. عالوه 
بر این قطعی های برق هرچند کمتر شده اما همچنان در اکثر صنایع وجود دارد و خسارات 
زیادی را به خطوط تولید وارد کرده و منجر به استفاده از ظرفیت های پایین تولید شده است که 
باوجود هزینه های ثابت باال اعم از برق و گاز و نیروی کار فشار زیادی به تولیدکنندگان تحمیل 

می شود.

شاخص مدیران خرید منطقه یورو
آخرین داده های IHS Markit در ماه ژوئیه نشان می دهد که رشد تولید جهانی در تمام 
21 بخش موردبررسی برای چهارمین ماه متوالی افزایش داشته است. فعالیت گردشگری و 
تفریحی همچنان به شدت در حال افزایش است، اما رشد کسب وکارهای جدید کند شده 

است. باوجود تأخیر در زنجیره تأمین، تجهیزات فناوری قوی ترین بخش تولیدی است.
بر اساس گزارش ماه ژوئیه IHS از شاخص PMI فعالیت های منطقه یورو شاخص ترکیبی 
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با تشــدید تورم و افزایش قیمت ها طی 
ماه های اخیر شاهد شرایطی خاص در برخی 
از بازارها هستیم. در بازار مسکن و خودرو، 
تقاضا به شدت کاهش یافته ولی قیمت ها رو 

به افزایش است.
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، 
در تیرماه امسال در شرایطی که متوسط قیمت 
30 میلیون و 44 هزارتومانی هرمترمربع واحد 
مســکونی در پایتخت درمقایسه با ماه قبل 
1,3 درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
43,7 درصد افزایش نشــان می دهد، تعداد 
معامالت در این ماه نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 0,6 و 63,9 درصد 
کاهش داشــته اســت. در بازار خودرو نیز 
وضعیت مشابهی مشاهده می شود. به دلیل 
افزایش شدید قیمت ها و افت قدرت خرید 
مردم، طبق گفته فعاالن بازار، مشتری چندانی 
وجود ندارد، ولی همچنان قیمت ها به روند 

صعودی خود ادامه می دهد.
هرچند نمی توان شرایط موجود دربازارها 
را با آنچه درعرصه اقتصاد کالن رخ می دهد، 
یکســان دانســت، اما برخی اقتصاددانان 
معتقدند که هم اکنون مهم ترین دلیل رشــد 
شــدید قیمت ها افت تولید و عرضه است. 
به معنای دیگر هم اکنــون در اقتصاد ایران 
تورم و رکود به صورت همزمان وجود دارد. 
با این حال برخــی اقتصاددانان اعتقاد دارند 
که شرایط اقتصاد ایران با تعاریف کالسیک 
رکود تورمی منطبق نیست. براساس آمارهای 
رســمی بانک مرکزی، درسه فصل انتهایی 
سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
کشور مثبت شده است که درصورت تداوم 

این وضعیت می توان از خروج قطعی اقتصاد از رکود پس از چندین فصل با رشد منفی خبر داد.

 شرایط خاص اقتصاد ایران
علی سعدوندی اقتصاددان هرچند به وجود هر دو پدیده تورم و رکود دراقتصاد ایران باور 
دارد، اما معتقد است که این وضعیت با آنچه به عنوان »رکود تورمی« شناخته می شود، تفاوت 

دارد.
به گفته وی، پدیده رکود تورمی در اثر شوک طرف عرضه ایجاد می شود. در این وضعیت 
رشــد اقتصادی کاهش یافته و تورم رو به افزایش می رود. همانند شرایطی که پس از اعمال 

تحریم ها یا در سال گذشته به واسطه شیوع کرونا تجربه کردیم.
 این اســتاد اقتصاد کالن و بانکداری تأکید کرد: در این که در اقتصاد ایران از نظر تشــکیل 
سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم شرایط مناسبی نداریم، هیچ شکی وجود ندارد، اما 

نمی توان نام آن را رکود تورمی گذاشت.
وی اضافه کرد: هم اکنون تورم باال در اقتصاد ایران به عنوان یک پدیده پولی به دلیل رشد باالی 
نقدینگی و پایه پولی وجود دارد به گونه ای که تورم در کشورما به صورت برنامه ریزی و قانونی 

تبدیل شده است.
سعدوندی با اشــاره به این که اقتصاد ایران تا حدود زیادی از تحریم عبور کرده و برهمین 
اساس بسیاری از صنایع رشد نشان می دهند، گفت: اما متأسفانه پدیده دیگری دراقتصاد ایران 
داریم که در دنیا نظیر ندارد و آن »مانع زایی« دراقتصاد است که درهیچ کشوری نمی توان یافت 
و باعث رکود پایدار در کشورشده است. به گفته وی، دراقتصاد ونزوئال نیز تورم باال ریشه پولی 

دارد که درنهایت منجر به رکود اقتصادی نیز شده است.
وی اضافه کرد: دراقتصاد ایران ریشه تورم باال به بودجه و مسائل پولی به واسطه بی انضباطی 
شبکه بانکی مربوط می شــود. دلیل رکود در اقتصاد ایران نیز به انحصارهای موجود و فرایند 

طوالنی و دشوار مجوزدهی برای فعالیت های اقتصادی ارتباط دارد.
این اقتصاددان در پایان با بیان این که دراقتصاد ایران نرخ بیکاری باال، نرخ رشد اقتصادی بسیار 
پایین و تورم شدیدی وجود دارد، گفت: برای رفع این چالش های پایدار باید محدودیت های 

بنیادین اقتصاد ایران را رفع کرد.
پس باید عالوه بر نظارت جدی بر بانک های تجاری و تأمین کسری بودجه دولت از محل 

اوراق به طور جدی اقدام به »مانع زدایی« کرد.

 وجود همزمان تورم و رکود دراقتصاد ایران
میثم رادپور اقتصاددان معتقد است وضعیتی که امروزه دراقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، 
وجود همزمان تورم و رکود است. از یک سو مردم قدرت خرید ندارند، ولی شاهد رشد شدید 

رهگیری تورم و رکود در اقتصاد ایران

3 اقتصاددان شرایط اقتصاد ایران را تحلیل کردند
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قیمت ها هستیم که یکی از مهم ترین دالیل 
آن کوچک شدن کیک اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به این که هم اکنون عامل اصلی 
تورم در کشور رشد نقدینگی است، گفت: 
وقتی تزریق پول دراقتصاد افزایش می یابد، 
میزان تقاضا و خرید کاال از ســوی مردم باال 
می رود و همین عامل تشــدید تورم است، 
چون به میزانی که خلق پولی صورت گرفته 
است، حجم کاال و خدمات بیشتر نمی شود و 

به افزایش قیمت ها منجر می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
دالیل رشــد نقدینگی دراقتصــاد ایران نیز 
کســری بودجه و باال بودن مخارج دولت 
است. البته توجه به این نکته اهمیت دارد که 
مخارج دولت ایران درمقایسه با بسیاری از 
کشورهای دیگر پایین تر است، ولی به این 
علت که با درآمدهای دولت همخوانی ندارد، 
باعث بروز مشــکل می شود. دراین زمینه با 
وجودی که دولت درآمدهای خود را به دلیل 
تحریم از دست داده است، همچنان مجبور 
اســت، برای پرداخت یارانه هــا و افزایش 

حقوق کارکنان دولت هزینه کند.
این اقتصاددان اضافه کــرد: در حالی که 
تورم در کشور ما به دالیل مختلفی افزایش 
قابل توجهی داشته است، اقتصاد نیز در حال 
کوچک شدن اســت. در این شرایط بخش 
خصوصی فعالیت چندانی ندارد و تحریم ها 
ورود و امنیت ســرمایه گذاری را بشــدت 

کاهش داده است.
بــه گفتــه وی، در ســال های اخیــر 
محدودیت های تحریم، محیط اقتصاد ایران 
را ناامن کرده اســت، حتی سرمایه گذاری 
داخلی نیز به دلیل نبود امنیت و انگیزه در طول 
یک دهه اخیر کاهش قابل توجهی داشــته 

است.
رادپور با تأکید براین که همواره در رشــد 
شدید قیمت کاال، یکی از دالیل افت تولید و 
عرضه است، توضیح داد: برای مثال در بازار 
مسکن که همزمان شاهد افت تقاضا به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم و رشد قیمت ها 
هستیم، به طور قطع تولید و عرضه نیز افت 
محسوسی داشته اســت. بنابراین کوچک 
شدن اقتصاد در این بخش نقش برجسته ای 

دارد.
وی ادامه داد: بدین ترتیب درشرایطی که 

پول زیادی به اقتصاد تزریق می شــود، تولید نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش نیز یافته است و 
ترکیب این دو، عارضه بلندمدتی به نام رکود تورمی را ایجاد می کند.

وی با بیان این که مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار دشواری نیست، اظهار کرد: اما زمانی که 
این دو توأمان دراقتصاد ایجاد می شود، کار بسیار دشوار می شود و با راهکارهای معمولی قابل 

درمان نیست، چرا که باید سراغ اصالح ساختارهای اقتصادی کشور رفت.
این اقتصاددان یادآور شد: در حالی که افزایش شدید قیمت بسیاری از کاالها، حاشیه سود 
باالیی برای تولید این کاالها ایجاد کرده است، اما به علت نبود امنیت سرمایه گذاری، رغبتی 

برای سرمایه گذاری در تولید این کاالها وجود ندارد.
به گفته وی، علت اصلی این که در ســال های اخیر مردم بیشــتر فشار تورمی را احساس 
می کنند، این است که اقتصاد ایران نیز کوچک شده اســت. در دوره ها و دولت های گذشته 
نیز با تورم مواجه بودیم، اما به دلیل این که تولید مشکل نداشت، مردم فشار کمتری احساس 

می کردند.
رادپور گفت: دراین شرایط دهک های درآمدی باالی کشور و ثروتمندان هرچند از تورم باال 
سود می برند، اما به واسطه کوچک شدن اقتصاد آسیب می بینند. ولی اقشار کم درآمد نه دارایی 

دارند که از تورم سود ببرند و هم این که از رکود اقتصاد تحت فشار قرار می گیرند.
این اقتصاددان در پایان درباره راه برون رفت از این وضعیت، اظهار کرد: برای حل این مشکل 
در ابتدا باید امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم تا سرمایه وارد بخش های اقتصاد شود. دراین میان 
هرچند تحریم جلوی ورود سرمایه خارجی را گرفته است، اما حداقل می توان سرمایه گذاران 

داخلی را برای رشد تولید تشویق کرد.

 رکود تورمی نداریم
دراین زمینه مجید عینیان، اقتصاددان اعتقاد دارد شــرایطی که امروز در اقتصاد ایران با آن 

مواجه هستیم، براساس تعاریف کالسیک، با رکود تورمی منطبق نیست.
به گفته وی، هرچند در بازارها شاهد افت توأمان تقاضا و رشد قیمت ها هستیم، اما باید گفت، 

به طور معمول وضعیت و مسیر حرکتی بازارها با اقتصاد کالن همراهی ندارد.
وی ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید حقیقی در یک روند بلندمدت است 
که هرچند اقتصاد ایران هنوز با این شرایط فاصله دارد و مشکالت زیادی در این بخش داریم، 

ولی نمی توان عنوان رکود به آن داد.
این پژوهشگراقتصادی با اشاره به این که بازارها به دالیل مختلفی دچار نابسامانی می شوند، 
گفت: یکی از دالیل برهم خوردن تعادل دربازارها، تقویت سوداگری درآنهاست که موجب 
افزایش تقاضا می شود. برای مثال در بازار خودرو هرچند تقاضا رشد قابل توجهی داشته است، 
ولی این افزایش به دلیل رشد درآمد مردم نبوده است و به طور عمده مردم به عنوان محلی برای 

سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند.
عینیان تأکید کرد: درمجموع رفتاری که در بازارهای دارایی مشــاهده می کنیم بیشتر ازاین 
که منعکس کننده وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت باشد، نشان دهنده انتظارات 

تورمی در آینده است.
وی همچنین درخصوص این که در بازار مسکن نیز رشد قیمت همزمان با افت تقاضا رخ 
داده اســت، توضیح داد: بازارمسکن دینامیک خاص خود را دارد. مسکن هم به عنوان ابزاری 
برای سرمایه گذاری در شرایط تورمی در میان مردم شــناخته شده است. با این حال یکی از 
خصیصه های این بازار زمانبر بودن عرضه محصول است. به این معنا که عرضه به دلیل طوالنی 
بودن فرایند تولید با دوره هایی که قیمت افزایش یا کاهش می یابد، هماهنگ و منطبق نیست و 

همواره یک فاصله و گپ وجود دارد./ایران
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ریکاوری اقتصاد جهان در عصر»دلتا«

 براســاس گزارش بلومبرگ، با وجود نوع جدید ویروس کرونا، نشانه های اولیه از سه ماه 
ســوم سال جاری میالدی حاکی از سرعت گرفتن رشــد اقتصادی است که این امر اطمینان 
سرمایه گذاران در بهبود وضعیت تقاضا را نشان می دهد. اقتصاد جهان در سه ماه سوم نسبت به 

فصل قبل رشد 8/ 1درصدی را تجربه می کند.
پیش بینی بلومبرگ از رشد اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد جهان در سه ماه سوم سال 2021 
رشد 8/ 1 درصدی را نسبت به فصل گذشته تجربه می کند. این امر بدان معناست که اقتصاد 
جهان با وجود نااطمینانی هایی که در زمینه سویه دلتای ویروس کرونا وجود دارد، همچنان در 

مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند.
پیش بینی اقتصاددانان نشــان می دهد که تورم بعد از صعود خود در نیمه اول سال جاری 
میالدی، در نیمه دوم سال در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. در این میان، بانک های مرکزی 
دنیا در پاسخ به تغییرات در روند تورم و رشد اقتصادی، تصمیمات متفاوتی اتخاذ خواهند کرد. 
فدرال رزرو در پاسخ به این روند، در سیاست های ضدتورمی عجله ای نخواهد داشت، اما به 

نظر می رسد بانک مرکزی اروپا سیاست های ضد تورمی کمتری را در کوتاه مدت اتخاذ کند.

   رشد اقتصادی در مسیر صعود
در میانه همه گیری کرونا، یافته های اقتصاددانان فعال در بخش اقتصادی خبرگزاری بلومبرگ 
نشــان می دهد که با وجود پدیدار شدن ریسک سویه دلتا نشانه های اولیه از سه ماه سوم سال، 
نشان دهنده سرعت گرفتن رشد اقتصادی و رسیدن تورم به نقطه اوج خود پس از جهش اخیر 
است که نشانه ای اطمینان بخش برای سیاستگذاران و سرمایه گذارانی است که درباره احتمال 
خطر کاهش تقاضا و افزایش قیمت ها نگران بودند. پیش بینی های بخش اقتصادی بلومبرگ 
نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماه سوم 2021 در مسیر رشد 8/ 1درصدی 
نسبت به سه ماه دوم سال قرار دارد، به طوری که این رشد نسبت به سرعت یکنواخت سه ماه 
دوم، پیشرفت محسوب می شود و هراس ها درباره کاهش سرعت بهبودی از رکود اقتصادی بر 

اثر گسترش سویه دلتا را کاهش می دهد.

   تورم در مرز خطر؟
در همین زمان، قیمت های مصرف کننده نیز با سرعت کمتری افزایش می یابند؛ چراکه تورم 
در آمریکا به نقطه اوج خود رســیده و پس از افزایش های تابستانی مجددا بازگشته و کاهش 
می یابد. این اتفاق از ســوی بانکداران مرکزی مورد استقبال قرار خواهد گرفت، مانند جروم 
پاول، رئیس فدرال رزرو که شــرط کرده بود افزایش تورم موقتی است. به گفته اقتصاددانان 
بلومبرگ، پیش بینی های اولیه قادر به دیدن آینده نیستند و سویه دلتا به این معنی است که تصویر 
آینده می تواند به سرعت تغییر کند. با وجود این، در حال حاضر داده ها نشان دهنده شروع مثبت 

سه ماه سوم همراه با افزایش سرعت بهبود اقتصاد جهانی و متعادل تر شدن تورم است.

   چین و آمریکا پیشران رشد اقتصادی

بخش اقتصــادی بلومبرگ برای تخمین 
رشــد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ 
جهان صدها داده، از میزان خرده فروشــی 
در آمریکا گرفته تا میزان تولید کارخانه های 
چین، قبل از انتشــار داده های رسمی تولید 
ناخالص داخلی، جمع آوری کرده اســت. 
در کنار رشد باالی اقتصاد جهانی، پیش بینی 
رشد در کشــورهای مختلف نشان می دهد 
که اقتصادها در مراحــل مختلفی از بهبود 
قــرار دارند: چین با کنترل ســریع ویروس 
کرونا و ایاالت متحده آمریکا به وسیله بسته 
محرک رشد اقتصادی بزرگ خود، تولید را 
به سطوح قبل از همه گیری کرونا رسانده اند 
که به آنها اجازه می دهد ادعای پیشرانی بهبود 
اقتصاد جهانی را داشته باشند. اما منطقه یورو 
و بریتانیا هنوز نتوانســته اند رکود اقتصادی 
سال گذشته را جبران کنند. در ژاپن نیز کندی 
روند واکسیناسیون نشــان دهنده تاخیر در 

بهبود اقتصادی این کشور است.

   نااطمینانی هایی از آینده
تغییرات آینده در سیاســت گذاری ها و 
رفتارهای کشــورها در واکنش به روند رو 
به گسترش کووید- 19 است؛ چیزی که این 
پیش بینی قادر به دریافت آن نیســت. بهبود 
زیگزاگی در هند نشــان می دهد که چطور 
همه چیــز می تواند به ســرعت تغییر کند. 
چین هم با شیوع ســویه دلتا در این کشور 
و تــالش دولت برای محدود کــردن آن با 
خطرات تازه ای مانند تورم مواجه شده است. 
برخی کشورها این نگرانی را دارند که روند 
بهبودشان از رکود اقتصادی طوالنی شود که 
بانک های مرکزی را برای حفظ محرک های 
اقتصادی محدود کرده و آنها را از تمرکزشان 
بر بازارهای کار و کل اقتصاد منحرف می کند.

بلومبرگ در یک گزارش تحلیل کرد
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   امیدواری ها نسبت به آینده
یافته هــای بلومبــرگ نشــان دهنده نــکات 
امیدوارکننده ای اســت؛ در ایــاالت متحده آمریکا 
میزان افزایش شاخص بهای مصرف کننده از 5درصد 
)به طور ساالنه( گذشــته و از منطقه امن فدرال رزرو 
فراتر رفته است. با این حال پیش بینی ها نشان می دهند 
که تورم به نقطه اوج خود رســیده و در سه ماه سوم 
سال شــروع به کاهش خواهد کرد. در منطقه یورو 
که از بهبود عقب اســت، ولی سرعت رشد در آن رو 
به افزایش است، نیز انتظار می رود تورم افزایش پیدا 
کند، ولی نه به اندازه ای که در آمریکا رشــد کرد. در 
ژاپن نیز انتظار می رود که افزایش قیمت ها در سه ماه 
سوم 2021 روی 1/ 0 درصد ثابت باشد که یادآوری 
می کند، پس از گذشت مدتی از بازگشایی ها و از بین 
رفتن آثار موقتی آن، مشکل جدی تر برای بانک های 
مرکزی جهان می تواند عالوه بر تورم باال، تورم بسیار 

پایین نیز باشد.

   روند متفاوت بانک های مرکزی
برای بزرگ ترین بانک های مرکزی جهان، روند رو 
به جلوی بهبودی و گذر از ریســک تورم به معنای 
آن اســت که آنها هیچ عجله ای برای انجام تغییرات 
عمده نخواهند داشت. حتی در صورتی که نرخ بهره 
ثابت نگه داشته شود، مقامات ستون های دیگری از 
حمایت های اقتصادی را جابه جا خواهند کرد. انتظار 
می رود فدرال رزرو خریــد اوراق قرضه را از اوایل 
2022 آغاز کند و شفاف سازی بیشتر درباره اقدامات 
آتی و اینکه چه اتفاقی قرار اســت بیفتد، در نشست 
Jackson Hole  که 26 آگوســت آغاز می شــود، 

صورت می گیرد.
بانک مرکزی اروپا ممکن است در مسیر دیگری 
حرکت کند. تغییرات اخیــر در ارتباطات این نهاد، 
نشان دهنده صبر و تحمل آن نسبت به تورم و افزایش 
تمایلش برای خرید دارایی هاســت. بانک مرکزی 
چین نیز با آزاد کردن منابع بیشــتر برای بانک ها در 
حال جلوگیری از کاهش ســرعت رشد اقتصادی 
است، ولی ممکن است گســترش سویه دلتا در این 
کشــور این نهاد را مجبور به تامین منابع بیشتر برای 
بانک ها کند. در بازارهای نوظهور بهبود ســریع تر از 
انتظار در فعالیت های اقتصادی که از محرک های مالی 
قابل مالحظه ناشی شده است، تعدادی از بانک های 
مرکزی را به سمت سیاست های عادی سازی سوق 
داده است. روسیه و برزیل نیز افزایش نرخ های بهره 

را آغاز کرده اند.

توجه کافی نشان نداده و دست به تدوین مقرراتی زده اند که هر چند تدوین و تصویب 
آنها زمان زیادی نبرده اما چگونگی اجرای آنها و حل دغدغه ها و مشــکالتی که با 
تصویب چنین مقرراتی ایجاد شده کالف سردرگمی است که باز کردن آن نیازمند 

صرف زمان، انرژی و هزینه های بسیار است.

 افزایش قوانین الیحه محور و کاهش ابتکار قانون گذاری از طریق طرح ها در 
مجلس

این مساله تا جایی حائز اهمیت و در خور توجه است که مقام معظم رهبری نیز در 
بیانات اخیر خود با نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر آن تاکید ورزیدند. چراکه 
عموما به دلیل وجود نهادها و افراد  متخصص تر در بدنه قوه مجریه و فعالیت آنها در 
الیه اجرایی، قوه مجریه هم آشــنایی بیشتری با دغدغه ها و خألهای قانونی داشته 
و هم نیروی کار بیشــتر و تخصصی تر در زمینه های مختلف دارد، بنابراین معموال 
لوایحی که از سمت دولت به مجلس ارسال می شوند دارای پختگی بیشتر بوده و قابل 
اتکاترند. این مساله امری ثابت شده است که تحقیقات بسیاری در مورد آن صورت 
گرفته و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز تحقیق جامعی با عنوان »اختالل در ابتکار 
قانون گذاری در ایران« ارائه داده و در خالل آن به تفصیل به بررسی مشکالت حاصل 

از افزایش ابتکار قانون گذاری از طریق طرح ها پرداخته است.

 استفاده هر چه بیشتر از نظرات بخش خصوصی در فرآیند مقررات گذاری
یکی دیگر از موضوعات بسیار حائز اهمیت در راستای تدوین مقررات سنجیده 
و قابل اجرا حضور بخش خصوصی در فرآیند مقررات گذاری است؛ چراکه به طور 
قطع فعاالن بخش خصوصی با اقتضائات موجود در کســب وکار خود و همچنین 
کاستی ها و مشــکالت و خألهایی که با آن روبه رو هستند، آشنایی بسیار بیشتری 
داشته و بالطبع می توانند پیشنهادهای بسیار کارآتر و قابل اتکاتری را برای تدوین 
مقررات ارائه دهند. این امری است که در بســیاری از کشورهای پیشرو در حوزه 
مقررات گذاری های مربوط به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار 
گرفته و تحت عنوان خودتنظیمــی، مدل ها و راهکارهای مختلفی برای آن در نظر 
گرفته شده است؛ به این صورت که نه تنها بخش خصوصی حق ارائه نظر در جریان 
تدوین قوانین مرتبط با حوزه کاری خود را دارد، بلکه حتی نهادهای مقررات گذار 
به موجب مقــررات و ضوابط مختلف، مکلف به اعمال نظرات بخش خصوصی 
هستند و در صورتی که نسبت به نظرات بخش خصوصی بی توجهی نشان دهند، این 
موضوع قابل پیگیری در مراجع صالح بوده و قابلیت پیگرد قانونی را دارد. حتی در 
بسیاری از موارد امر تنظیم گری اصناف مختلف به صورت کامل و مستقیم به خود آن 
صنف سپرده می شود تا تنظیم گری های الزم را در بخش خود اعمال کنند و بخش 
دولتی تنها می تواند به عنوان ناظر بر روند چگونگی اجرای قواعد وضع شده نظارت 
کند. نمونه کوچکی از این مساله را می توان به عنوان مثال درحوزه مطبوعات و نظارت 
بر محتوای آنها و همین طور حوزه تبلیغات رادیویی و تلویزیونی در انگلستان دید. 
همه این نمونه ها حاکی از اهمیت بسیار زیاد کسب وکارهای بخش خصوصی در 
فرآیند مقررات گذاری است که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار گرفته 

است.

همه مخاطرات پیش رو تجارت ...

ادامه از صفحه ۱۰
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بعد از چهار سال پرونده مالیاتی 43 واحد 
تولیدی فعال در اســتان که مالیات آن ها در 
خارج اســتان محاســبه و پرداخت می شد 
تعیین تکلیف و 24 پرونده کاماًل به اســتان 
عودت شد، سهم استان از درآمد مالیاتی شش 
مؤدی بزرگ و 12 واحد مشــترک با دیگر 
استان ها تعیین شــده که تاکنون 297میلیارد 
تومان درآمد مالیاتــی از این مجموعه به نام 

استان شده است
 بازگشت پرونده های مالیاتی، شرکت ها و 
کارخانه ها به استان های مرکز فعالیت اصلی 
خود چهار سال اســت که در قوانین بودجه 
کشور مندرج می شود ولی همراه با مقاومت 
اســتان های مبدأ روبه رو می شــد زیرا هیچ 
استانی حاضر نیست منابع درآمدی خود را 
به استانی دیگر واگذار کند. اگـرچـــه طبق 
قـانـون اسـاســـی ، هیچ استانی نمی تواند 
مدعی شــود هر آن چه تولید می کند یا هر 
فعالیتی کــه در داخــل جغرافیایش انجام 
می دهد؛ درآمـد حاصل از آن فعالیت مختص 
خود استان شــود و باید درآمدها به خزانه 
کشور واریـــــز و سپس طبق قـانـون بین 
استان ها و دستگاه های کشور توزیع شود، اما 
به  هر حال برخی استان ها مانند استان خراسان 
رضوی یا استان های نفت خیز که دارای منابع 
طبیعی و ذخایر زیرزمینی هســتند شــاهد 
فعالیت شرکت ها و کارخانه های گاها ملی 
در استان خود هستند. درواقـــع دود حاصل 
از فعالیت کارخانه ها و شــرکت ها نصیب 
ساکنان استان می شود اما منابع درآمدی آن به 

نام استان های دیگر به ویژه پایتخت نشینان ثبت می شود که در نتیجه عایدی عمده این فعالیت ها 
در جیب استان های محل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمی رود.

 قانون گذار بـــرای حمایت از استان های محل فعالیت و استخراج منابع طبیعی و تولیدی بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه، در بند »ه« تبصره »6« قانون بودجه 97  دولــت را مکلف کرده 
است که پرونده مـالـیـاتـی واحــدهــای تـولـیـدی و مـعـدنـی و بنگاه های اقتصادی در 

دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکت ها و کارخانه ها ثبت و رسیدگی شود. 
بر اســاس این قانون، مالیات واحدهای تولیدی که دود آن ها به چشم مردم استان می رود 
باید در داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمن  96 بود که استاندار وقت خراسان رضوی در 
جلسه شـورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان راجع به خروج پرونده مالیاتی 
واحدهای تولیدی و معدنی از استان به شدت گالیه کرد بعد از آن بود که در سلسله گزارش های 
روزنامه خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی که محل فعالیت 
عمده آن ها در اســتان اســت ولی پرونده مالیاتی آن ها در دیگر استان ها رسیدگی می شود، 
پرداختیم.در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناسایی شــده بود سپس تعداد این واحدها به 37 
مورد رسید، اما در طول سه سال گذشته به رغم این که تعداد واحدهای مورد ادعای استان بیشتر 
شدند و به موجب قانون باید پرونده مالیاتی آن ها به استان عودت می شد اما این مهم در پایان 
مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشــد به همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد 
گنجانده شد ولـی باوجود تمام پیگیری ها و حتی ضرب االجل سرپرست وقت سازمان امور 
مالیاتی در سال 97 هم سهم استان از بازگشت پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به 

استان صفر بوده است. 
15 مرداد سال گذشته بعد از اتمام سال مالی بودجه 98 به بررسی آخرین وضعیت بازگشت 
پرونده مالیاتی شرکت ها و کارخانه ها به استان پرداختیم که برای اولین بار اسامی 34 شرکت و 

کارخانه ای  را که پرونده آن ها به استان بازنگشته است منتشر کردیم.
 در گزارش اردیبهشت  امسال نیز فهرست 24 شــرکت از واحدهای تولیدی را که پرونده 
مالیاتی آن ها به استان بازگشته است به همراه  هفت مؤدی بزرگی که بازگشت پرونده آن ها به 
استان ممکن نیست به عالوه 12 واحد تولیدی  را که پرونده مالیاتی آن ها به دلیل این که محل 
فعالیت عمده آن ها در دو استان مشــترک بوده و با عودت آن ها به استان مخالفت شده است 

،منتشر کردیم.

درآمد 120 میلیاردی از 18 پرونده
مدیر کل امور مالیاتی اســتان درباره آخرین وضعیت انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای 

دشت ۲۹7 میلیاردی از مودی های جدید الورود

پس از 4 سال پیگیری و با عودت پرونده مالیاتی ۲4 واحد تولیدی بزرگ به استان
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تولیــد به داخل اســتان اظهار مــی کند: از 
مجموع 43 پرونده مورد درخواست استان 
تاکنون با انتقال 24 پرونده به صورت کامل 
موافقت شده است که از این تعداد 18 پرونده 
هم به صورت سیستمی و هم فیزیکی و شش 
پرونده دیگر نیز به صورت سیستمی به استان 
منتقل  شده اند اما به دلیل این که پرونده این 
مؤدیان در دیگر استان ها هنوز مفتوح است 
انتقال آن ها  پس از مســدود شدن به استان  

صورت می گیرد.
 احمدرضــا مدبرنیــا می گوید: مجموع 
درآمد مالیاتی که از 18 پرونده عودت شده 
به استان تاکنون ابراز شده 120 میلیارد تومان 
است. یعنی از آذر ســال گذشته تاکنون که 
پرونده مالیاتی این واحدها به استان بازگشته 
و مورد بررســی قرار گرفته میــزان درآمد 
مالیاتی که از فعالیت این شــرکت ها عاید 
استان شــده تاکنون 120 میلیارد تومان بوده  
است که این رقم بدون شک افزایش خواهد 
یافت. درآمد مالیاتی شش واحد دیگر به دلیل 
این که هنوز به  صورت فیزیکی منتقل نشده 

است برای ما مشخص نیست.

ایران خودرو از دور خارج شد/ درآمد 40 
میلیاردی در 3 ماه

هفت پرونده دیگر از مجموع 43 پرونده 
مربوط به مؤدیان بزرگ مالیاتی اســت که 
تا پیش  از این تنها ســهم چهار مؤدی برای 
استان خراسان رضوی در نظر گرفته می شد 
اما با پیگیری های انجام شده هم اکنون سهم 
مالیاتی و عــوارض پروژه های در دســت 
اجرا در اســتان خراســان رضوی به  طور 
کامل پرداخت می شود و در سال 99 حدود 
137 میلیارد تومان به عنوان مالیات مؤدیان 
بزرگ برای این اســتان لحاظ شــده است. 
البته پرونده مالیاتی شرکت ایران خودرو هم 
اکنون در اســتان خراسان رضوی رسیدگی 
می شــود و آن چه ما پیگیر آن بودیم ســهم 
عوارض شماره گذاری بوده که تهران با این 

درخواست مخالفت کرده است.
وی می افزاید: از ابتدای  امســال تاکنون 
یعنی در فصل بهار ســهم اســتان خراسان 
رضوی از درآمدهای مالیاتی شــش مؤدی 
بزرگ 40 میلیارد تومان بوده که به حســاب 

استان در خزانه دولت واریز شده است.

مدبرنیا خاطر نشــان می کند: از مجموع 43 پرونده تنها با انتقــال پرونده مالیاتی 12 واحد 
تولیدی یا مؤدی به استان خراســان رضوی مخالفت شده که عموماً مرکز اصلی فعالیت این 
شرکت ها در اســتان های دیگر است و اما در اجرای تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع 
ماده 219 درباره واریز ســهم مالیات و عوارض از محل اجرای پروژه های در دست اقدام در 
خراسان رضوی مکاتبات انجام  شده اســت و امیدواریم سهم استان از محل فعالیت این 12 
مؤدی در استان در نظر گرفته شود.البته سهم استان به صورت ماه  به  ماه در نظر گرفته می شود اما 

عدد دقیقی نمی توان اعالم کرد
.مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: هم اکنون تمامی پرونده های مالیاتی مورد مطالبه استان 
خراسان رضوی درباره 42 واحد تولیدی بزرگ تعیین تکلیف شده است؛ یعنی 24 پرونده به 
استان عودت  شده، سهم استان از درآمد مالیاتی شش مؤدی بزرگ به حساب استان در خزانه 
واریز و ســهم اســتان از پرونده مالیاتی 12 واحد تولیدی مشترک با دیگر استان ها نیز تعیین 

تکلیف شده است.
بنا بر اذعان مدیر کل امور مالیاتی اســتان، می توان اعالم کرد که پیگیری های مطالبه گرانه 
بازگشت و تخصیص سهم استان از فعالیت و درآمدزایی واحدهایی تولیدی که از منابع طبیعی 
استان و ظرفیت های خدادادی استان استفاده می کردند و درآمدهای مالیاتی آن ها به نام استانی 
دیگر ثبت می شد، بسته  شــده است و استان خراسان رضوی بعد از چهار سال پیگیری از آذر 
سال گذشته که پرونده برخی واحدها به اســتان عودت شد تاکنون 120 میلیارد تومان از 18 
پرونده، 137 میلیارد و 40 میلیارد تومان  از پرونده های مودیان بزرگ به نام اســتان شده که در 
مجموع 297 میلیارد تومان اســت و  استان خراسان رضوی نیز به سهم خود از این درآمدها تا 

حدی رسیده است. 
شایان  ذکر است که در گزارش های پیشــین، مالیات ایران خودرو یکی از مطالبات اصلی 
استان بوده که احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی در 
این  باره به خراسان رضوی گفته بود: "ایران خودروی خراسان نیز تولید خودرو را به صورت 
حق العمل کاری برای ایران خودروی کشــور انجام می دهد و درصد کمی از سهم مالیاتی این 

شرکت به استان وارد می شود."
 مدیر کل سابق اداره کل امور مالیاتی استان نیز در گزارش پیشین درباره سرنوشت پرونده 
مالیاتی ایران  خودروی خراسان گفته بود: " ایران خودرو در استان هم پرونده مالیاتی دارد اما 
به دلیل رابطه ای که بین ایران خودروی خراسان و شرکت مرکزی وجود دارد نقل و انتقاالت 
به گونه ای شده که بخشی از مالیاتی که این کارخانه باید تمام و کمال در استان پرداخت کند به 
تهران منتقل می شود. به طور مثال شماره گذاری خودروها در خراسان رضوی انجام می شود و 
در خصوص عملکرد اظهارنامه های مالیاتی هم  بخش هایی وجود دارد که باید مالیات آن ها در 

استان وصول شود."
 به این ترتیب می توان گفت اســتان خراسان رضوی که یکی از قطب های اصلی تولیدات 
ایران خودرو اســت سهم کمی از درآمدهای مالیاتی این شرکت دارد و درآمد مالیاتی ناشی از 

عوارض شماره گذاری خودرو به صورت متمرکز به نام تهران ثبت می شود.
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 هرچند استان خراسان رضوی در جذب سرمایه گذاران خارجی طی چهار سال دولت دوازدهم رتبه نخست کشور را دارد اما تنها 10 
درصد کل سرمایه گذاری ها محقق شده است که عمده ترین دالیل آن را متولیان این حوزه ناشی از ضعف حمایت ها، مشکالت انتقال ارز 
و وجود کشورهای رقیب می دانند.به گزارش خراسان رضوی،سرمایه گذاری به  عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهاست که منجر 
به توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. افزایش سرمایه گذاری یعنی افزایش تولید و درنهایت افزایش تولید منجر به تولید، اشتغال، درآمد 
و رفاه خواهد شد. به همین دلیل دولت ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی مدام در تالش و رقابت اند که بتوانند فرایندهای جذب سرمایه 
را به گونه ای تسهیل و از آن حمایت کنند. یکی از مهم ترین برنامه ها و شعارهای دولت دوازدهم ایجاد بستری امن برای جذب سرمایه های 

خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور  بود.

سرمایه پرانی!

190 طرح سرمایه گذاری خارجی برای 
4 سال

در  استان  دارایی  و  اقتصاد  کل  مدیر   
تشریح وضعیت طرح های سرمایه گذاری 
خارجی استان در طول دولت دوازدهم به 
خراسان رضوی می گوید: از سال 96 تاکنون 
برای  خارجی  سرمایه گذاری  طرح   190
استان مصوب شده که بخش عمده این 
سرمایه گذاری ها متعلق به فعاالن اقتصادی 

کشور افغانستان است.
طرح های  تعداد  امیررحیمی،  حسین 
سرمایه گذاری خارجی سال 96 را 32 طرح  
برمی شمرد و می گوید: حجم سرمایه گذاری 
این طرح ها در سال 96 معادل 143,8 میلیون 
دالر بوده که از این میزان حدود 10 میلیون 
تعداد  بیشترین  است.  جذب  شده  دالر 
طرح ها در این سال متعلق به حوزه صنایع 
با 22 طرح بود. سه طرح سرمایه گذاری 
در حوزه کشاورزی، چهار طرح در حوزه 
خدمات، دو طرح در حوزه حمل ونقل و یک 

طرح در حوزه انرژی و ساخت نیروگاه بادی بود. هرچند بنا بر داده های کارشناسان مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان، بیش از 93 میلیون دالر از مجموع سرمایه گذاری خارجی 
استان در سال 96 برای ساخت نیروگاه بادی توسط یک سرمایه گذار ایرانی مقیم سوئیس و 
یک سرمایه گذار سوئیسی مجوز گرفته  شده اما به دلیل تحریم ها و مشکالت انتقال ارز هنوز به 

سرانجام نرسیده است.

طرح های حوزه انرژی سال 97 تکرار نشدند
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان درباره طرح های سرمایه گذاری خارجی استان در سال 
97 می گوید: در سال 97 تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی استان به 37 طرح با حجم 
سرمایه گذاری بیش از 182 میلیون دالر رسید. این حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 97 
بی سابقه بود. از مجموع 37 طرح، 9 طرح در حوزه خدمات، 8 طرح در حوزه کشاورزی، 10 
طرح در حوزه صنایع، 5 طرح در حوزه انرژی و4 طرح در حوزه حمل ونقل و یک طرح در 

حوزه ساختمان از دولت مجوز دریافت کرده اند.
وی ادامه می دهد: مهم ترین شاخصه سرمایه گذاری خارجی سال 97 وجود پنج طرح 
سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی بوده که مجموع سرمایه گذاری این طرح ها بیش از 119 
میلیون دالر یعنی معادل 62 درصد کل سرمایه گذاری خارجی استان در سال 97 بوده است اما 
متأسفانه به دلیل ناتوانی دولت در تحقق وعده های حمایتی خود، پایین بودن نرخ خرید انرژی 
و رقابتی نبودن بازار تولید انرژی در کشور که ناشی از انحصار خرید توسط دولت بود بعد از 
سال 97 سرمایه گذاران خارجی رغبتی به حوزه انرژی پیدا نکردند و شاید یکی از دالیل عمده 

مشکالت امروز تولید انرژی در کشور همین موضوع باشد.

 بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان طی دولت دوازدهم 

مسعود حمیدی
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به  اولویت دادن  امیررحیمی، تمرکز و 
حوزه  در  خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
از  یکی  را  جاده ای  حمل ونقل  توسعه 
مهم ترین برنامه های استان در سال 98  برمی 
شمرد و می گوید: هرچند تعداد طرح های 
سرمایه گذاری در سال 98 کاهش  یافته و 
به 30 طرح رسیده و میزان سرمایه گذاری 
خارجی مصوب شده حدود 141 میلیون 
دالر بوده که از این میزان بیش از 13 میلیون 
دالر تاکنون محقق شده است. در این سال 
به  با ترغیب تجار خارجی  موفق شدیم 
مجوز  افغانستانی  شرکت های  خصوص 
حوزه  در  سرمایه گذاری  طرح  شش 
حمل ونقل را دریافت  و با خرید تریلرها 
،کشنده ها و تانکرهای سوخت در خارج 
کشور و پیوستن آن ها به ناوگان حمل ونقل 
جاده ای استان ظرفیت جابه جایی سوخت و 
بار استان را تقویت کنیم که این موضوع نقش 
مهمی در توسعه آینده و تبدیل  شدن استان 
به قطب حمل ونقل جاده ای منطقه خواهد 

داشت.

سرمایه  های  طرح  از  نیمی  سال 99؛ 
گذاری خارجی کشور در استان

سرمایه گذاری  طرح های  درباره  وی 
خارجی سال 99 نیز می گوید: سال 99 تعداد 
طرح های سرمایه گذاری خارجی استان به 
59 طرح با حجم سرمایه گذاری 132 میلیون 
دالر رسید که نسبت به سال 98 جهش 
قابل توجهی پیداکرده است. از این تعداد 
11 پروژه سرمایه گذاری مربوط به حوزه 
کشاورزی، 37 طرح در حوزه صنعت، پنج 
طرح در حوزه ساختمان، سه طرح در حوزه 
خدمات و سه  طرح دیگر در حوزه حمل و 
نقل بود. نکته مهم این است که در این سال 
میزان تحقق و جذب سرمایه های خارجی 
استان نسبت به سال 98 دو برابر شد یعنی 
در شرایطی که تحریم ها به طور جدی  مانع 
ورود ارز به داخل کشور می شد اما مبلغ 
قابل توجهی ارز در این سال به استان وارد 

شد
.مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان 
می افزاید: استان خراسان رضوی در طول 
چهار  سال گذشته همواره رتبه نخست 
طرح های سرمایه گذاری خارجی در کشور 

را به خود اختصاص داده است  به طوری که نیمی از طرح های سرمایه گذاری خارجی 
کشور در سال 99 متعلق به استان خراسان رضوی بود و در کل کشور کمتر از 5 درصد حجم 
سرمایه گذاری های خارجی محقق شده اما برای استان خراسان رضوی این رقم حدود 20 

درصد است.

سرمایه گذاران خارجی از کدام کشورها هستند؟
امیر رحیمی درباره ملیت سرمایه گذاران خارجی نیز با اشاره به سهم عمده فعاالن اقتصادی 
افغانستانی می گوید: 111 طرح از مجموع 190 طرح سرمایه گذاری خارجی استان از سال 
96 تاکنون توسط فعاالن اقتصادی افغانستانی انجام  شده است که 70 درصد کل طرح ها را 
شامل می شود. کشور عراق با بیش از 10 طرح در رتبه بعدی و کشورهای پاکستان و هند در 
رتبه های بعدی ملیت سرمایه گذاران خارجی استان در طول چهار سال گذشته قرار دارند. 
سرمایه گذاران کشورهای هلند، کره جنوبی، فرانسه، روسیه، چین، ترکیه ،ترکمنستان، امارات، 
اتریش، انگلستان، بحرین، کویت، گرجستان، ماداگاسکار و هنگ کنگ در رده های بعدی تعداد 

طرح های سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی قرار گرفته اند.
وی درباره طرح های سرمایه گذاری خارجی استان در سال  1400 و تا پایان دولت دوازدهم 
نیز می گوید: از ابتدای  امسال  تاکنون بیش از 50 طرح سرمایه گذاری خارجی بررسی  شده که 
از این تعداد 32 طرح با حجم سرمایه گذاری 21 میلیون دالر از سوی دولت تایید شده است و 
18 طرح دیگر فرایند دریافت مجوز را طی می کنند. پیش بینی ما این است که تعداد طرح ها تا 

پایان سال به 100  طرح خواهد رسید.
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تنها 10 درصد سرمایه گذاری ها محقق 
شده چرا؟

خدمات  مرکز  داده های  اساس  بر 
سرمایه گذاری خارجی استان و اظهارات 
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان از مجموع 
190 طرح سرمایه گذاری خارجی استان با 
میلیون  حجم سرمایه گذاری حدود 620 
این  از  ناشی  ارز  درصد  تنها 10  دالری 

سرمایه گذاری ها وارد استان شده است،
 مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان 
تحقق  درصد  بودن  پایین  دلیل  درباره 
استان  در  خارجی  سرمایه گذاری های 
در طول دولت دوازدهم با تأکید بر این که 
استان خراسان رضوی همواره رتبه نخست 
طرح های  قالب  در  خارجی  ارز  جذب 
است،  داشته  در کشور  را  سرمایه گذاری 
می گوید:یکی از مهم ترین دالیل و موانع 
خارجی  سرمایه گذاری های  جذب 
مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت ارزی 
است. به دلیل تحریم ها انتقال ارز به داخل 
کشور توسط فعاالن اقتصادی خارجی بسیار 
دشوار است و عمدتاً به صورت چمدانی، 
همراه  مسافر و امثال آن ارز وارد کشور 

می شود.
وی می افزاید: دلیل عمده بعدی جذابیت 
و  رقیب  کشورهای  در  سرمایه گذاری ها 
همسایه است. به  طور مثال کشور ترکیه در 
قبال حجم سرمایه گذاری 100 هزار دالری 
یا خرید خانه به متقاضیان خارجی، اقامت 
صادر می کند اما در کشور ما متقاضی باید 
حداقل 250 هزار دالر در طرح های اقتصادی 
کشور سرمایه گذاری کند تا اقامت یک ساله 
شخصیت  دیگر  سویی  از  کند.  دریافت 
اجتماعی سرمایه گذار چندان حفظ نمی شود 
به طوری که هر سرمایه گذار خارجی باید 
هر سال برای تمدید گواهی نامه اقامت خود 
اقدام کند و این موجب گالیه سرمایه گذاران 

خارجی شده است.

چه باید کرد؟
تجار  سهم  به  اشاره  با  رحیمی  امیر 
افغانستانی در سرمایه گذاری های انجام  شده 
در استان می گوید: با توجه به جایگاه استان 
خراسان رضوی پیشنهاد ما این است که 
دولت برای فعاالن اقتصادی که حداقل 100 

هزار دالر در طرح های اقتصادی استان سرمایه گذاری کنند مجوز اقامت یک  ساله صادر کند و 
بعد از یک سال این مجوزها به صورت پنج ساله تمدید شود. عالوه بر این، نکته حائز اهمیت در 
سرمایه گذاری های خارجی در استان این است که سرمایه گذاران عمدتاً به دنبال صادر کردن 

محصول تولیدی خود در استان به کشور مبدأ خود هستند و این  یک امتیاز برای استان است.
وی می افزاید: تجار و فعاالن اقتصادی افغانستانی امروزه به راحتی قادر هستند حداقل 10 هزار 
دالر در بانک های استان سپرده گذاری کنند اما متأسفانه نمی توانیم از این سپرده ها برای پیشبرد 
برنامه های اقتصادی استان استفاده کنیم اما اگر دولت اجازه دهد این سپرده های خرد را در قالب 
طرح های سرمایه گذاری جذب کنیم بنده شخصاً تعهد می دهم حجم سرمایه گذاری های 

خارجی استان خراسان رضوی سالیانه به یک میلیارد دالر هم خواهد رسید.

نگاه های امنیتی به سرمایه گذار خارجی
نایب  رئیس اتاق بازرگانی استان و مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان معتقد است 
نبود هماهنگی بین نهادهای متولی و سیاست های سخت گیرانه کشور در قبال سرمایه گذاران 
خارجی دلیل عمده بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به طرح های توسعه ای در استان و 

کشور است
.محمود سیادت  اظهار می کند: به نظر بنده مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در کشور 
بهترین عملکرد را دارد اما نگاه »امنیتی« به سرمایه گذار خارجی هنوز غالب است. عالوه بر این، 
با توجه به شرایط خاص کشور که ناشی از تحریم هاست آن  طور که باید شرایط ورود سرمایه 
خارجی به کشور را هموار نکردیم و نگاه ما هنوز به مقایسه با جهان خارج نیست. به  طور مثال 
کشور ترکیه که تا چند سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی کمتر  از یک  میلیون دالر را 
متقبل نمی شد یکی دو سال اخیر با چرخش هوشمندانه و حمایتی برای سرمایه گذاری حدود 
100 هزار دالری  گذرنامه صادر می کند به همین دلیل چند سالی است که تجار افغانستانی مقام 
نخست سرمایه گذاری را در ترکیه به خود اختصاص می دهند.رئیس سابق اتاق مشترک ایران 
و افغانستان می افزاید: در کشور امارات هم تحرکاتی در حال انجام است که به سرمایه گذاران 
اقامت واگذار می کند، در کشورهای دورتر مانند ازبکستان هم نگاه به جذب تجار افغانستانی 
چرخش پیداکرده است. بنابراین اگر ما در این حوزه نگاه خودمان را تغییر ندهیم با توجه به 
راهبرد کشورهای رقیب و همسایه بازنده خواهیم بود و وضعیت ورود سرمایه گذار خارجی به 

کشور بدتر خواهد شد 
.سیادت می گوید: برخی سرمایه گذاری ها در استان و کشور به  صورت شراکتی انجام می شود 
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به خصوص تجار ایرانی و افغانستانی اما به 
دلیل نگاه های متفاوت به قوانین و نحوه هزینه 
کردها معموالً این شراکت ها به سرانجام 
نمی رسد. این که سرمایه های ایرانی به خارج  
از کشور می رود و در برخی کشورها رتبه 
نخست سرمایه گذاری را به خود اختصاص 
می دهد خود بیانگر وضعیت حمایت از 
سرمایه گذار در کشور است. عالوه بر این، 
ما هنوز در برخی مسائل اولیه سرمایه گذاری 
با چالش روبه رو هستیم؛ مثاًل  دوستان 
نیروی انتظامی و مرکز سرمایه گذاری اصرار 
دارند سرمایه گذار برای تمدید گواهی نامه 
خود به تهران مراجعه کند و در آن جا هم 
بی مورد  بعضاً  و  زیاد  سخت گیری های 
انجام می شود هر چند ما قبول داریم کشور 
در شرایط خاص قرار دارد و دشمنان از 
هر طریقی دنبال ضربه زدن به ما هستند اما 
متأسفانه مرجع باالدست مقتدری وجود 
ندارد که این مسائل را مدیریت و تصمیم 
نهایی را اتخاذ کند و نگاه ها عمدتاً بخشی 

است 
.نایب  رئیس اتاق مشهد تأکید می کند: 
اصل ماجرا این است که ما آن چنان که باید 
فرصت های سرمایه گذاری را به خارجی ها 
معرفی نکرده ایم و سرمایه گذاران قدرتمند 
افغانستانی که در این چند دهه مورد اقبال 
قرار نگرفته اند امروز در کشورهای امارات 
و ترکیه سرمایه گذاری های کالنی انجام 
داده اند و باید به روش های مختلف سرمایه 
گذاران باقی مانده را نگه داریم یا سرمایه 
گذارانی را که امروز به  دلیل شرایط خاص 
افغانستان ترجیح می دهند از کشور خارج 
شوند جذب و شرایط را برای جذب سرمایه 

ها فراهم کنیم. 

اطالعات طرح ها به روز نیست
سیادت می افزاید: برای یک سرمایه گذار 
داشتن اطالعات به روز و صحیح درباره 
طرح ها مهم است. ما هنوز اطالعات دقیق 
و درستی را درباره طرح ها و فرصت های 
سرمایه گذاری استان که روزآمد باشد تهیه 
نکرده ایم هر چند کارهایی انجام  شده  است 
اما این داده ها باید به صورت کامل و واحد 
در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد، عالوه بر 
این، یک سرمایه گذار وقتی می خواهد کار 

خود را شروع کند باید به چندین مرکز و نهاد مراجعه کند و یک چرخه فرسایشی را انجام دهد. 
دلیلی ندارد وقتی می توان دولت الکترونیک را اجرایی کرد و یک سرمایه گذار تنها با مراجعه به 
سیستم و ارائه درخواست بعد از دو یا سه روز تعیین تکلیف شود مدام از این مرکز به آن مرکز و 

اداره در رفت و آمد باشد. این رویه ها خود باعث دلسردی سرمایه گذار خارجی می شود.
مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان می گوید: عالوه بر سرمایه گذاران افغانستانی ما 
سال های اخیر سرمایه گذاران قدرتمندی را که از حوزه خلیج فارس در بخش های مختلف در 
استان سرمایه گذاری کرده بوده اند به خاطر یک اقدام نادرست از دست دادیم و امروز خسارت 
ها و آسیب های ناشی از خروج این سرمایه گذاران را می توانیم ببینیم ولی هیچ اقدامی برای 
جبران این رفتار نکردیم تا سرمایه گذاران ترغیب شوند که مجدد به استان و مشهد بازگردند 
زیرا تاجر خارجی نه تنها می تواند برای آینده فرزندان ما شغل ایجاد کند و موجب توسعه 
صادرات کشور شود بلکه حتی به دلیل ارتباطات گسترده با دیگر کشورها می تواند پل ارتباطی 
ما با جهان خارج و دیگر کشورها باشد و روابط ما با کشورهای دیگر را تسهیل ببخشد و این 

اصل نیازمند آن است که ما نگاهمان  را به سرمایه گذار خارجی تغییر دهیم. 

چرا سرمایه گذار به ایران بیاید؟ چگونه ارز انتقال دهد؟
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این  باره به خراسان رضوی 
می گوید: مسئله اصلی این است که نظام ما موضع خودش را با سرمایه داری و سرمایه گذار 
مشخص نکرده است و این محدود به دولت های یازدهم و  دوازدهم نیست.تا زمانی که ما 
سرمایه گذار را خادم ندانیم برخوردها تغییر نخواهد کرد و این رویه ادامه خواهد داشت به 
همین دلیل است که اگر یک  میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم شاهد آن هستیم 
که پنج برابر آن سرمایه از کشور خارج می شود.وی خاطر نشان می کند: انتقال ارز به داخل 
کشور مانع دیگری است. تا پیش از سال 97 ثبت ارز وارد شده الزامی نبود و اکنون ارز باید ثبت 
شود. وقتی سیستم رسمی برای انتقال ارز به داخل کشور وجود ندارد چگونه توقع می شود که 
ارز وارد شده را ثبت کنیم؟ از چه طریقی؟ بنده نوعی با سرمایه گذار خارجی شریک می شوم و 
می خواهم ارز سرمایه گذار خارجی را وارد کشور کنم با کدام فرایند؟ جز این که ابتدا باید دالر 
را به صرافی خارجی بدهم که به ریال تبدیل کنم و بعد در ایران ریال دریافت کنم و بعد مجدد 
در داخل کشور دالر از بازار آزاد خریداری و آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنم. در این رویه 
بابت تبدیل هر یک دالر باید حدود 1500 تومان ضرر کنم. با این رویه کدام سرمایه گذار راغب 

می شود که سرمایه خود را به ایران بیاورد؟/خراسان رضوی
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.رفع تحریم ها یکی از آزمون های پیش 
روی دولت سیزدهم است

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران می گوید: عملکرد اقتصاد کشور به 
طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم ها تاثیر 
پذیرفته و بخش زیادی از انرژی مسووالن 
فرصت آفرینی  جای  به  کشور  اول  تراز 
برای استفاده از مزیت های کشور در عرصه 
بین المللی، صرف مدیریت روزمره اقتصاد 
کشور و به اصطالح دور زدن تحریم ها شده 
است. لذا تصمیم گیری درست درباره این 
موضوع و رفع تحریم یکی آزمون های مهم 

مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم در 
حوزه بین المللی چیست؟

پیش روی دولت سیزدهم است.
شافعی تاکید می کند: بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست گذاری برای بهبود 
وضعیت اقتصاد نشان می دهد مهمترین عامل توضیح دهنده توفیق کم در حد مسائل، غفلت از 
رعایت منطق علمی در سیاست گذاری ها از جمله مسائل اقتصادی بوده است. به نظر می رسد 
مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به 

آموزه های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
 محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با بیان 
اینکه بایستی تکلیف مان را در ارتباطات بین المللی روشن کنیم، می گوید: دولت سیزدهم باید 
تکلیفش را با شرق مشخص کند و از شرق کمک بگیرد و قراردادهای چین، روسیه و هند را 

مشخص کند؛ این موارد می تواند با شرط حفظ استقالل، منافع دوجانبه را در پی داشته باشد.
روشنک البته خاطرنشان می کند که نباید با غرب از سر جنگ برخورد کرد. او تاکید می کند: 
غرب باید بداند ایران کشوری قوی و مقتدر است و قصد ایجاد دردسر در عرصه بین  المللی 
ندارد. موید این مطلب آن است که ایران برجام را پذیرفت و نظام جمهوری اسالمی این مهم 
را تایید کرد. بنابراین هم اکنون جمهوری اسالمی نباید طوری رفتار کند که دنیا گمان کند ایران 

قصد همکاری در عرصه بین المللی را ندارد.

ایران باید تکلیف خود را در زمینه برجام و پذیرش FATF مشخص کند
»ایران باید تکلیفش را در زمینه توافقات برجام و پذیرش FATF مشخص کند؛ هیچ کشوری 
در دنیا بدون ارتباطات بین المللی نمی تواند اقتصادش را اداره کند و هیچ کشوری نمی تواند 
مدعی شود که با درهای بسته به روی دنیا، می تواند اقتصادش را بچرخاند. چنین چیزی 

تعامل و رفع تحریم

دولت سیزدهم با برگزاری مراسم تحلیف در ۱6 مردادماه، کار خود را رسما آغاز کرد و با ارسال فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم 
رئیسی به مجلس، کار بهارستان نشینان برای تایید یا رد وزرای پیشنهادی آغاز شد.

آغاز فعالیت دولت سیزدهم با اتفاقات مهمی در داخل و خارج از کشور همزمان شده است: شدت گرفتن پیک پنجم کرونا در 
بسیاری از نقاط کشور و بحرانی شدن وضعیت کالن شهرها به ویژه مشهد در این زمینه، نیاز مبرم به واردات واکسن کرونا، مساله 
افغانستان و پیشروی های هر روزه طالبان در این کشور و تاثیر آن بر صادرات و مراودات ایران و نیز ناتمام ماندن مذاکرات برجامی در 

وین که می توان آن را مهمترین برنامه پیش روی دولت در حوزه روابط بین المللی دانست.
تحریم ها در سال های اخیر، تاثیر بسیاری بر حوزه های مختلف اقتصادی و در نتیجه بر معیشت مردم گذاشته است؛ فعاالن اقتصادی 
در تمام این سال ها بارها بر لزوم بهبود تعامالت بین المللی از سوی دولت تاکید کرده اند و امسال هم از دولت سیزدهم می خواهند با 

رویکردی مثبت و دقیق و همه جانبه به این موضوع ورود کند
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به هیچ وجه امکان پذیر نیست. ایران برای 
تعامالت بین المللی به دنیا نیاز دارد و دنیا 
هم به ما نیازمند است.« روشنک با بیان این 
نکته می افزاید: ایران باید در شرایط برابر 
و بدون تحکم دوطرف به یکدیگر، چه با 
غرب و چه با شرق ارتباط داشته باشد؛ این 
مساله بسیار ضروری است و بدین طریق 
می توانیم با آمریکا و اروپا همکاری داشته 
باشیم. درباره کشورهای همسایه هم نکته 
مهم این است که ایران از طریق مذاکره در 
تعامالت بین المللی با این کشورها پیش قدم 
شود؛ زیرا هیچ یک از آنها به جز اسرائیل، 
دشمن بالقوه و بالفعل کشورمان نیستند. 
اولویت تعامالت بین المللی ما با کشورهای 
همسایه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

آسیای میانه است.
فعاالن اقتصادی معتقدند دولت سیزدهم 
باید متقاضی گفت وگو در عرصه بین المللی 
باشد تا دنیا بر این مساله واقف شود که ایران 
صلح طلب و آرام است. رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی مشهد هم دراین باره 
می گوید: باب مذاکره و گفت وگو باید با 
دادوستد  محل  گفت وگو  باشد؛  باز  دنیا 
امتیازاتی  که  همان گونه  و  امتیازهاست 
دریافت می کنیم باید امتیازاتی نیز بدهیم. در 
شرایط فعلی مذاکره با غرب باید تداوم پیدا 
کند؛ زیرا تداوم این مذاکرات  هیچ ضرری 

نخواهد داشت.

وضعیت کنونی تعامل کشورها با ایران از 
دید فعاالن اقتصادی

 روشنک درباره وضعیت کنونی تعامل 
دیگر کشورها با ایران تصریح می کند: در حال 
حاضر برخی از کشورها از جمله غربی ها 
با فعاالن اقتصادی ایران همکاری ندارند. 
دسته دیگری از کشورها نیز از ترس غرب، 
حاضر به همکاری با ایران نیستند؛ هیچ بانک 
بین المللی، بانک های ایران را به رسمیت 

نمی شناسد و تا هویت ایرانی برای آنها هویدا می شود، همکاری نمی کنند. بازرگان کشورهای 
منطقه و کشورهای شرقی هم از ترس تحریم شدن از سوی آمریکا، تمایلی به دادوستد با تجار 
ایرانی ندارند. فعاالن اقتصادی در شرایط فعلی به بن بست رسیده اند. قانون FATF بین المللی 
است و تمامی کشورها نیز آن را پذیرفته اند و بانک های کشورهای تابع این مقررات، حاضر به 

تعامل با تجار ایرانی نیستند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می دهد: باید تکلیفمان را با دنیا 
در حوزه FATF  روشن کنیم. ایران که به دنبال پولشویی نیست. آقای رئیسی عنوان کردند که 
»شفافیت ضد فساد است«. پذیرفتن FATF   هم یکی از مصادیق شفافیت است؛ پس چرا نباید 

تابع این قانون بین المللی باشیم؟

صادرکنندگان در انتظار سهولت تعامالت بین المللی
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی 
و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم می گوید: 
از دولت سیزدهم انتظار داریم تا مانند سایر 
کشورها تعامالت بین المللی راحت و روان را 
برای فعاالن اقتصادی فراهم کند تا تبادالت مالی 
و کاالیی برای گردش اقتصادی به سهولت انجام 
بگیرد؛ زیرا در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی 
در حوزه تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. 

عالوه بر این، تعامالت قوی در عرصه بین المللی به توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات 
دارای برند و با ارزش افزوده منجر خواهد شد. حال از آنجا که این نوع صادرات جایگاه خود را 
در عرصه بین المللی پیدا کرده و شرکت ها و موسسات در زمینه بسته بندی، کیفیت و شناخت 
بازار و فعالیت های مارکتینگ فعال تر از گذشته اقدام کرده اند، برقراری تعامالت بین المللی 

می تواند در این زمینه فرصتی استثنائی پیش روی ایران قرار دهد.
شریعتی مقدم توافق در زمینه برجام را نشانه نقطه عطفی در معامالت و معادالت تجاری 
می داند و اضافه می کند: امیدواریم که در این دوره سوئیفت باز شود و امکان مبادالت مالی و 
کاالیی به خوبی فراهم شود. همچنین انتظار می  رود که تحریم ها به شکل واقعی رفع شود و 
دردوران پسابرجام فضای امنی برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود. عالوه بر این، 
قطعا در دوران پسابرجام از افزایش قیمت ارز جلوگیری خواهد شد یا قیمت ارز به تعادل 

می رسد.

لزوم عضویت ایران در بلوک های اقتصادی مختلف دنیا
فعاالن اقتصادی بر این باورند که عضویت در بلوک های اقتصادی مختلف دنیا و توسعه 
روابط سالم می تواند نظام تعرفه ای را برای کشورمان متحول کند و هزینه ها را کاهش دهد و 

فرصت های بی شماری را پیش روی آنها قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه بسیاری از محصوالت در 
کشورهای منطقه و بعضی دیگر در حوزه فرامنطقه ای نمود بیشتری دارند، می گوید: می توان 
با کشورهای مختلف در حوزه های تخصصی ارتباط گرفت و تعامل داشت؛ به طور مثال، در 
حوزه گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی می توان با هند و چین تعامل داشت؛ البته در مبادله با 
این کشورها با محدودیت ها و هزینه های خاصی مواجه هستیم. در زمینه فناوری صنایع غذایی 
و بسته بندی هم می توان با کشورهای اروپایی تعامل برقرار کرد؛ چون پایه های صنعتی ما به 
کشورهای اروپایی وابسته است. کشورهای عربی و همسایه نیز به عنوان بازار مصرف، تبادل 
و جذب سرمایه می توانند مدنظر قرار بگیرند؛ اما شاید از همه مهم تر این است که باید فضایی 
مهیا شود تا ایرانیان خارج از کشور از اقصی نقاط دنیا که دارای فکر، اندیشه و بازار و سرمایه 
هستند، بتوانند سرمایه گذاری خود را درون کشور توسعه دهند و از این محل صادرات غیرنفتی 
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را افزایش دهند.

لزوم تامین پیش نیازهای صادرات

صنعتی،  موفقیت  نشانه های  از  یکی 
است؛  صنعت  هر  بودن  صادرات محور 
کارشناسان می گویند شکوفایی اقتصادی 
صرفا نمی تواند منوط به تولید داخلی باشد؛ 
بلکه باید به سمت صادرات تولیدات داخلی 
اقدام کرد و تحقق آن به پیش نیازهایی وابسته 

است.
رئیس  چمنیان،  محمدعلی  گفته  به 
بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  کمیسیون 
اقتصادی  فعاالن  حاضر  حال  در  مشهد، 
افتتاح  نمی توانند در سایر کشورها برای 
دفتر، اخذ ویزا، افتتاح حساب بانکی، فروش 
محصول خود به نام ایران و... اقدام کنند؛ 
یک تاجر باید محصول ایرانی را به چند 
برند مختلف نامگذاری کند تا کسی متوجه 
ایرانی بودن محصول نشود؛ زیرا بسیاری 
از کشورها حاضر نیستند کاالی ایرانی را به 
قیمت تحریم از سوی آمریکا بخرند. ضمن 
اینکه تاجر پس از فروش محصول قادر به 
بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور نیست. 
در واقع، این اقدام هزینه های جانبی زیادی در 
خصوص واریز و انتقال وجه به دنبال دارد. 
بدین ترتیب، تاجر ایرانی قدرت رقابتش 
را در بازارهای بین المللی از دست می دهد. 
البته به غیر از اینها، بخش خصوصی باید در 
سیستم داخلی هم درباره رفع تعهدات ارزی 
پاسخگو باشد و تمام این مراحل تجار را از 

فرآیند صادرات پشیمان می کند.

کنفرانس های  در  شرکت  امکان 
بین المللی را نداریم

چمنیان به مشکالت موجود در مسیر 
اشاره و  دانش بنیان  صادرات محصوالت 

تصریح می کند: طی سالیان گذشته در صنایع دانش بنیان تالش بسیار کردیم تا به مرحله صادرات 
برسیم اما بستر برای صادرات این محصوالت مهیا نیست و نمی توان از این محصوالت ارزش 
افزوده، افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی حاصل کرد. عالوه بر این، نیاز به تقویت بنیه دانشی 
داریم تا بتوانیم از دانش های روز دانشگاه  های خارجی و کنفرانس های بین المللی استفاده کنیم؛ 
اما متاسفانه در شرایط فعلی حتی نمی توان حق عضویت به منظور شرکت در یک همایش 

خارجی را پرداخت کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مشهد با بیان اینکه چندین سال است که سیاست حاکم 
بر کشور منوط به آن است که از بخش اقتصاد، رفاه و معاش مردم برای پیاده سازی سیاست ها 
در عرصه بین المللی هزینه شود، می گوید: اما دیدگاه مقابل آن است که بخشی از سیاست های 
کالن کشور باید در اختیار اقتصاد و در مسیر بهبود معاش مردم باشد. لذا از دولت سیزدهم تقاضا 
داریم که دیدگاه نخست، یعنی فدا کردن اقتصاد به پای سیاست را کنار بگذارد؛ زیرا بسیاری 
از مشکالت فعلی کشورمان مانند کمبود مسکن، انرژی برق، آب و... ناشی از کمرنگ بودن 
تعامالت بین المللی است. در نتیجه اگر دولت درصدد بهبود وضعیت معیشتی مردم است، 

بایستی تعامالت خود را با کشورهای خارجی افزایش دهد.
وی معتقد است دولت سیزدهم نباید تعامالت بین المللی را صرفا سیاسی ببیند؛ بلکه موضوع 
اصلی باید بهبود معاش و اقتصاد مردم باشد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران شکوفا نخواهد 
شد. البته باید به این مهم توجه داشت که برقراری تعامل با کشورهای همسایه ارجح بر 
کشورهای شرقی و غربی است؛ زیرا صادرات به کشورهای همسایه در دو سه مورد دارای 
مزیت های رقابتی برای تجار ایرانی است؛ به طور مثال، تعامالت اقتصادی با کشورهای 
همسایه سبب شده هزینه حمل و نقل کمتری به تجار ایرانی تحمیل شود و سرعت  تحویل کاال 
نیز افزایش می یابد. البته ناگفته نماند در صورت تعامل مطلوب با کشورهای منطقه و پذیرفتن 
پیمان های منطقه ای قطعا تعرفه های گمرکی نیز کاهش خواهد یافت. این در حالی است که 
هم اکنون بسیاری از بازارهای هدف صادراتی مان را در کشورهای عربی از جمله کویت، 
بحرین، عربستان و امارات از دست داده ایم اما همین کشورها، بهشت صادراتی آمریکا و اروپا 

هستند ؛ زیرا مردم این کشورها از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند.
چمنیان ادامه می دهد: عالوه بر این کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان، 
ترکمنستان و حوزه خلیج فارس از تکنولوژی باالیی برخوردار نیستند لذا این کشورها 
می توانند مقصدهای صادراتی خوبی برای ما در حوزه کاالهای »های تک« و دانش بنیان باشند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد تاکید می کند: دولت سیزدهم 
باید گام های اساسی برای برقراری ثبات در کشورهای همسایه مانند افغانستان، تنش زدایی با 

کشورهای عربی و تالش برای رفع تحریم ها بردارد./اقتصادشرق
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