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پیش بینی دقیق شاخص های اقتصادی در سال جاری بدون در نظر گرفتن دو سناریوی رفع یا عدم رفع تحریم ها و نیز 
انجام توافق FATF دشوار بلکه غیرممکن است. آقای رییسی و تیم ه مراهش قبل و بعد از انتخاب شان مکرر بیان کرده و 
می کنند که سفره مردم را به تحریم ها گره نمی زنند و مشکالت اقتصادی مردم را حتی بدون رفع تحریم ها حل می کنند. 
اما سفره مردم از پیش از انقالب به فروش نفت گره خورده و پس از انقالب نیز به رغم شعارهای فراوان، به دلیل 
بی کفایتی ها و بی تدبیری های حاکم بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، این گره به روابط خارجی و بنابراین به 
تحریم ها هر گز باز نشد.  اما رها شدن از وابستگی به فروش نفت امکان پذیر است، به شرطی که نظام تصمیم گیری و 
تصمیم سازی زیربار تحوالت عمیق ساختاری در همه ارکان حاکمیت )نه فقط قوه مجریه( برود. اما انجام این تحوالت 
ساختاری هم زمانبر و هم پرهزینه است و هم همراه است با مقاومت گروه های ذی نفع از این ساختارهای معیوب. با این 
وصف، شواهد نشان می دهد که نه تنها عزمی برای انجام تحوالت ساختاری برای قرار گرفتن در مسیر توسعه وجود 
ندارد، بلکه اقداماتی که تاکنون دولت جدید انجام داده در  جهت تداوم و تعمیق این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه 
است. از جمله این نشانه ها، انبوهی از انتصابات جدید است که نه بر اساس شایستگی بلکه عمدتا بر اساس مالحظات 
ایدئولوژیک و گرایش های سیاسی بوده است. امری که در طول سه دهه گذشته از موانع اصلی و اساسی ناکامی در قرار 
گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت بوده است. به عالوه، این میزان تغییر در رده های مدیریتی عالوه بر تحمیل ناکارآمدی 

نظام اجرایی، باعث بی ثباتی سیاست ها و برنامه هاست که خود از موانع دیگر پیشرفت و توسعه در جامعه است.
بنابراین با تداوم چنین ساختار معیوبی، تنها )و البته آسان ترین( راه حل کوتاه مدت برای حل مشکالت اقتصادی رفع 
تحریم ها و برقراری ارتباط تجاری و مالی با جهان خارج است. هرچند با رفع تحریم ها، مشکالت به صورت موقت 
حل می شوند؛ در واقع بهتر است بگوییم مشکالت برطرف نمی شوند بلکه همچون سه دهه گذشته با دوپینگ درآمدهای 
نفتی بر بی کفایتی ها و بی تدبیری های نظام تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور سرپوش گذاشته می شود. با این توضیحات 

مقدماتی، اکنون می توان شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری را براساس دو سناریو بیان کرد: 
1- درصورتی که توافق برجام یا هر توافق دیگری منجر به رفع تحریم ها شود، و با فرض انجام توافق FATF می توان 
پیش بینی کرد که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت نفت، امکان کنترل برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی 
همچون تورم و حفظ قدرت خرید، بیکاری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و... در حد وضع فعلی یا اندکی بهبود برای 
دولت وجود دارد. اما با توجه به بینش و نگرش ایدئولوژیک و سیاسی دولت حتی با رفع تحریم ها، بعید است بهبود 

قابل مالحظه ای ایجاد شود.
2- اما در صورتی که به هر دلیلی توافقی حاصل نشود و تحریم ها تداوم یابد به احتمال زیاد همه شاخص های اقتصادی 

اجتماعی شرایط بدتری را تجربه نموده و معیشت مردم با مشکالت جدی تری مواجه خواهد شد.
مدتی است مقامات دولتی ادعا می کنند که با وجود تداوم تحریم ها، هم صادرات نفت به وضعیت پیش از تحریم ها 
برگشته و هم وجوه ناشی از آن به کشور دریافت می شود. اما عدم تغییر شرایط یا حتی بهبود نسبی شاخص های 
اقتصادی درستی این ادعا زیر سوال می برد. حتی اگر این ادعا درست باشد و فروش نفت به رغم تداوم تحریم ها 
برقرار شده و منابع پولی آن نیز دریافت می شود اما نمی توان به طوالنی مدت بودن و کم هزینه بودن این شیوه از تعامل 
اقتصادی با جهان خارج اطمینان یافت. این بدان معناست که مردم کاالها و خدمات خود )تولیدات داخلی( را با هزینه 

باالتری تامین می کنند. 
بنابراین، تداوم وضع جاری آن هم در شرایطی که ذخایر مالی دولت طی سه سال گذشته تقریبا به اتمام رسیده و امکان 
استقراض های بیشتر و البته کم هزینه برای تأمین بودجه وابسته به نفت دولت وجود ندارد. به عالوه، شرایط سیاسی 
جهان خارج و به خصوص امریکا ممکن است در آینده به گونه ای نباشد که توافق سیاسی و اقتصادی به آسانی قابل 
حصول باشد. به همین دلیل، حل مشکل تحریم ها و قطع ارتباط مالی با جهان خارج اجتناب ناپذیر و تداوم تحریم ها 
غیرقابل دوام است. بنابراین بر اساس واقعیات موجود و تجارب پیشین، به نظر می رسد تصمیم گیران کشور دیر یا زود 

به سمت حل مشکل تحریم ها خواهند رفت.

دو سناریو با  یران  ا اقتصاد 

شت
اددا
ی

سیدمرتضی افقه 
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بهبود کامل سفرهای بین المللی تا سال ۲۰۲۵

براساس گزارش گلوبال دیتا، آمار مسافران 
خروجی بین المللی در سال ۲۰۲۲ به 68 
خواهد  کرونا  از  پیش  سطح  از  درصد 
پیش بینی  همچنین  شرکت  این  رسید. 
این رقم در  ادامه همین روند  با  می کند 
سال ۲۰۲3 به 8۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ 
به 97 درصد از سطح پیش از کرونا برسد.
در نهایت، پس از بهبودی کامل در سال 
۲۰۲۵ و رسیدن به سطح ۱۰۱ درصدی از 
سطح سال ۲۰۱9، تعداد مسافران خروجی 
بین المللی به ۱.۵ میلیارد نفر خواهد رسید. 
گلوبال دیتا البته تاکید کرده که مسیر بهبود 
در تعداد خروجی های بین المللی در همه 
مناطق یا کشورها به صورت خطی نخواهد 

بود.
به گفته »هانا فری»، تحلیلگر سفر گلوبال 
از  آمریکای شمالی  بهبود در  دیتا، روند 
سال ۲۰۲۱ آغاز شد و ایاالت متحده را 
خروجی  سفرهای  بازار  بزرگ ترین  به 
این  کرد.  تبدیل   ۲۰۲۱ سال  در  جهان 
تحلیلگر معتقد است در سال ۲۰۲۲ نیز 
تعداد خروجی های آمریکای شمالی به 69 
درصد سطح سال ۲۰۱9 رسیده و تا سال 
۲۰۲۴ آمار سفرهای خروجی این منطقه 
جلوتر از همه مناطق جهان، به طور کامل 

بهبود خواهد یافت.
در اروپا نیز تعداد سفرهای خروجی های 
درصد  به 69  سال ۲۰۲۲  در  بین المللی 
سطح ۲۰۱9 خواهد رسید و انتظار می رود 
بازار سفرهای داخلی اروپا به دلیل عالقه 
افراد به سفرهای کوتاه مدت، بهره بیشتری 

از این بهبود ببرد.

با این حال مسیر بهبود سفر و گردشگری هموار نخواهد بود. تورم، افزایش هزینه های 
زندگی و جنگ اوکراین از مهم ترین مسائل پیش روی بهبود سفرها است. روسیه تا قبل 
از شیوع کرونا در سال ۲۰۱9 پنجمین بازار بزرگ سفرهای خروجی جهان و اوکراین 
دوازدهمین بازار بود. حاال وقوع جنگ بین این دو کشور و محدودیت تعداد سفرهای 

خروجی از این کشورها، در آینده مانع بهبود کلی گردشگری اروپا خواهد شد.

چین ، مانع بهبودی گردشگری آسیا و اقانوسیه
آمارهای گلوبال دیتا همچنین نشان می دهد با کاهش کندتر محدودیت های سفر در 
منطقه آسیا و اقیانوسیه و تمایل به تمدید محدودیت های داخلی در برخی از کشورهای 
این منطقه، آسیا و اقیانوسیه از نظر بهبودی از سایر مناطق جهان عقب تر است. بر این 
اساس تعداد سفرهای خروجی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲ به 67 درصد سطح سال 

۲۰۱9 خواهد رسید.
یکی از دالیل این عقب ماندگی چین است؛ چین که زمانی بزرگ ترین بازار سفرهای 
خارجی منطقه و جهان بود، هنوز هیچ نشانه ای از تمایل به کاهش محدودیت های مرزی 
سختگیرانه خود در کوتاه مدت نشان نمی دهد. در سال ۲۰۲۱ نیز تعداد خروجی های 
بین المللی از چین تنها ۲ درصد از سطح سال ۲۰۱9 بود. همین مسئله نیز تاثیر زیادی 

بر بهبود سفرها در آینده نزدیک خواهد داشت. 
کارشناس گلوبال دیتا معتقد است بر اساس تجزیه وتحلیل این شرکت، اگرچه  سفرهای 
بین المللی جهانی تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از همه گیری خواهد رسید، اما تقاضاهای 
گردشگران کامال تغییر کرده است. پس از ۲ سال محدودیت سخت سفر، صنعت سفر 
و گردشگری شاهد تغییرات بلندمدت و روندهای کوتاه مدت متعددی نسبت به قبل از 
کرونا است. مسافران اکنون بیشتر به دنبال تجربیات اصیل و غیرتصنعی  هستند، خواهان 
پیشنهادات سفر  شخصی سازی شده اند، سفرهای کاری و تفریحی را با هم ترکیب 

می کنند و از تاثیری که بر محیط می گذارند بیشتر آگاهند. 

GlobalData پیش بینی کرد

 جدیدترین گزارش شرکت تجزیه وتحلیل داده  »گلوبال دیتا« )GlobalData( نشان می دهد 
که رشد سفرهای بین المللی در سال ۲0۲۲ ادامه خواهد داشت و انتظار می رود تا سال ۲0۲۵ 

گردشگری به طور کامل بهبود یابد.
***
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و  گــزارش شــورای جهانــی ســفر 
گردشــگری (WTTC) کــه بــا همــکاری 
ــر  ــه Oxford Economics منتش موسس
شــده نشــان می دهــد کــه ســهم ســفر و 
گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــدی  ــدی 6.۱ درص ــال ۲۰۲۱، رش در س
داشــته؛ امــا هنــوز بــا آمارهــای پیــش از 

ــه دارد. ــری فاصل همه گی
WTTC به تازگــی گزارشــی از تاثیــر 
اقتصــادی صنعــت ســفر و گردشــگری 
ــتغالزایی  ــت در اش ــن صنع ــهم ای و س
بیــن ســال های ۲۰۱9 تــا  ۲۰۲۱ در 
۱8۵ کشــور و ۲۵ منطقــه جغرافیایــی و 
اقتصــادی جهــان را منتشــر کرده اســت. 
گــزارش  ایــن  انتشــار  از  هــدف 
 Oxford کــه بــا همــکاری موسســه
Economics، پیشــرو در زمینــه تحلیــل  
داده هــای اقتصــادی و مشــاوره بــه 
کســب وکارها و دولت هــا، تهیــه شــده، 
آگاهــی دولت هــا و بخــش خصوصــی 
از تاثیــر ارزشــمند صنعــت ســفر و 
ــده  ــوان ش ــاد عن ــگری در اقتص گردش

ــت.  اس
ــتقیم،  ــر مس ــامل تاثی ــزارش ش ــن گ ای
ــی صنعــت ســفر و  غیرمســتقیم و القای
ــر در  ــه مقادی ــت و هم ــگری اس گردش
ــرخ ارز در  ــا قیمت هــا و ن ــق ب آن، مطاب

ــده.  ــبه ش ــال ۲۰۲۱ محاس س

افزایــش ســهم گردشــگری در تولیــد 
ناخالــص داخلــی

ــل از  ــا قب ــزارش، ت ــن گ ــاس ای براس
ــا ســفر و گردشــگری  ــری کرون همه گی

(شــامل تاثیــرات مســتقیم، غیرمســتقیم و القایــی آن) ۱۰.3 درصــد از تولید ناخالص 
ــی داد.  ــون دالر) را تشــکیل م ــادل 9.۲ تریلی ــان (GDP) (مع ــی جه داخل

در ســال ۲۰۲۰ بــا وضــع محدودیــت ســفرها، بــا یــک زیــان ۴.۵ تریلیــون دالری، 
ایــن ســهم بــه ۴.7 تریلیــون دالر کاهــش یافــت؛ یعنــی افــت بیــش از ۴9 درصدی. 
ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان در ســال ۲۰۲۰ 

تنهــا حــدود 3.7 درصــد کاهــش داشــت
بــا بهبــود نســبی همه گیــری کرونــا و رونــق واکسیناســیون در ســال ۲۰۲۱، ســهم 
ســفر و گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در مقایســه با ســال ۲۰۲۰، 
ــای  ــه معن ــه ب ــون دالر رســید ک ــزار و 8۱۲ تریلی ــه ۵ه ــا ۲۱.7 درصــد رشــد  ب ب
رشــدی 6.۱ درصــدی اســت؛ امــا همچنــان فاصلــه زیــادی بــا ارقــام ســال ۲۰۱9 

وجــود دارد.
آمارهــا همچنیــن نشــان می دهــد در ســال ۲۰۲۱، ســفر و گردشــگری در مقایســه 
بــا رشــد ۵.8 درصــدی مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان عملکــرد بهتــری 

گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری
 از تاثیر اقتصادی گردشگری در ۲۰۲۱
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داشــته اســت.

افزایش اشتغال گردشگری در ۲0۲1
ــا  ــد، ت ــان می ده ــزارش WTTC نش گ
قبــل از همه گیــری کرونــا از هــر ۴ 
ــک  ــد در سراســر جهــان ی شــغل جدی
کل  از  درصــد  معــادل ۱۰.6  شــغل، 
مشــاغل ( در مجمــوع 33۴ میلیــون 
ــوده. ــگری ب ــا گردش ــط ب ــغل) مرتب ش
بــا شــیوع کرونــا در ســال ۲۰۲۰، بیــش 
از 6۲ میلیــون شــغل گردشــگری از بیــن 
ــون  ــه از 33۴ میلی ــی ک ــا جای ــت؛ ت رف
شــغل گردشــگری در ســال ۲۰۱9، تنهــا 
۲7۲ میلیــون شــغل باقــی مانــد؛ یعنــی 
معــادل یــک شــغل از هــر ۱۲ شــغل در 

. نیا د
اوضــاع اشــتغال گردشــگری امــا در 
ســال ۲۰۲۱ در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال ۲۰۲۰، رو بــه بهبــود رفته و ســهم 
گردشــگری در اشــتغالزایی با رشــد 6.7 
ــه  ــی ک ــا جای ــود؛ ت ــراه ب درصــدی هم
مجمــوع مشــاغل گردشــگری در ۲۰۲۱ 
بــه ۲89 میلیــون شــغل (یــک شــغل از 
هــر ۱۱ شــغل در دنیــا) رســید. امــا ایــن 
آمــار همچنــان بســیار پایین تــر از آمــار 
اشــتغال گردشــگری در ســال ۲۰۱9 

اســت.
ــاغل  ــیاری از مش ــر، بس ــوی دیگ از س
ــا  ــز ب ــر نی ــال حاض ــگری در ح گردش
دریافــت کمک هــای دولتــی بــه فعالیت 
خــود ادامــه داده انــد و این امــکان وجود 
دارد کــه بــا قطــع ایــن حمایت هــا، 
شــاهد از بیــن رفتــن تعــداد بیشــتری از 

ــیم. مشــاغل گردشــگری باش

و  داخلــی  گردشــگری  وضعیــت 
لمللــی بین ا

در گزارشــی کــه شــورای جهانــی ســفر 
ــه  و گردشــگری منتشــر کــرده اســت ب
وضعیــت مخــارج ســفرهای داخلــی و 
ــا  ــال های ۲۰۱9 ت ــن س ــی بی بین الملل

۲۰۲۱ نیــز پرداختــه شــده اســت. 
در ســال ۲۰۱9 هزینه کــرد ســفرهای 
داخلــی بیــش از ۴ تریلیــون دالر و 
بین المللــی  ســفرهای  در  هزینه کــرد 
ــادل 6.8  ــون دالر (مع ــدود ۱.7 تریلی ح
درصــد از کل صــادرات و ۲7.۴ درصــد 

ــود. ــی) ب ــادرات جهان از ص
بــا محدودیــت ســفرها در ســال ۲۰۲۰، 
ــا ۴7.۴  ــی ب ــفرهای داخل ــرد س هزینه ک



شماره 36- بهار  81401 امروزکاسپین

درصــد کاهــش بــه حــدود ۲ تریلیــون دالر 
ــز  رســیده و هزینه کــرد ســفرهای بین المللــی نی

ــه اســت. 69.7 درصــد کاهــش یافت
بهبــود  بــا   ،۲۰۲۰ ســال  بــا  مقایســه  در 
نســبی ســفرها، در ســال ۲۰۲۱ هزینه کــرد 
ــدی از  ــا 3۱.۴ درص ــی ب ــدگان داخل بازدیدکنن
مــرز 3 تریلیــون دالر عبــور کــرده امــا هزینه کــرد 
بازدیدکننــدگان بین المللــی تنهــا 3.8 درصــد 

ــت. ــه اس ــود یافت بهب
ــا  ــه ب ــد در مقایس ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
ــرد  ــهم هزینه ک ــال ۲۰۲۱ س ــال ۲۰۱9، در س س
در ســفرهای داخلــی در تولیــد ناخالــص داخلی 
ــه امــا  ــه 8۵ درصــد افزایــش یافت گردشــگری ب
ــی ۱۵  ــدگان بین الملل ــارج بازدیدکنن ــهم مخ س

درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

وضعیت سفرهای تفریحی و تجاری 
ــور، مخــارج ســفرهای  ــزارش مذک براســاس گ
ــفرهای  ــد و س ــی  79 درص ــی و فراغت تفریح
تجــاری ۲۱ درصــد از کل تولیــد ناخالــص 
داخلــی ایــن صنعــت در ســال ۲۰۱9 را تشــکیل 

می دادنــد.
در ســال ۲۰۲۱ ایــن آمــار تغییــر چندانــی نکــرده 
ــی  ــفرهای تفریحــی و فراغت ــرد در س و هزینه ک
ــاری ۲۰  ــفرهای تج ــارج س ــد و مخ 8۰ درص
ــن  ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــد از کل تولی درص
صنعــت در ســال ۲۰۲۱ را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــال ۲۰۲۰ در مقایس در س
ســال ۲۰۱9، هزینه کــرد هــر دو دســته ســفرهای 
تجــاری و فراغتــی بــا افــت شــدید همراه بــوده؛ 
برایــن اســاس، هزینه کــرد ســفرهای کاری ۵6.۲ 
درصــد و هزینه کــرد ســفرهای تفریحــی و 

فراغتــی ۵3.۱ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــه و  ــود یافت ــرایط بهب ــا، ش ــال ۲۰۲۱ ام در س
مخــارج ســفرهای تفریحــی و تجــاری در 
مقایســه بــا ســال ۲۰۲۰ به ترتیــب ۲۵.۱ درصــد 
و 3۰.9 درصــد افزایــش یافتــه امــا هنــوز فاصلــه 

ــال ۲۰۱9 دارد.   ــای س ــا آماره ــادی ب زی
ــود  ــا وج ــد ب ــان می ده ــزارش WTTC نش گ
تــرس از ابتــال بــه کرونــا، شــوق ســفر در جهــان 
هنــوز زنــده اســت و بــا تســهیل شــرایط ســفر 
ــت  ــی، صنع ــای کرونای ــش محدودیت ه و کاه
گردشــگری به ســرعت مســیر بهبــود را در پیــش 
ــن  ــرعت ای ــود، س ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس گرفت
ــا و  ــت های دولت ه ــه سیاس ــته ب ــود وابس بهب
فعــاالن صنعــت گردشــگری اســت کــه تــا چــه 

انــدازه مســیر ایــن بهبــود را همــوار کننــد.

ایــران بــا وجــود ایــن کــه هفدهمیــن کشــور پرجمعیــت جهان اســت در 
رده بنــدی کشــورها از نظــر واردات مــواد غذایــی رتبــه ۴3 را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، جدیدتریــن آمــار منتشرشــده از ســوی 
ــان  ــو) نش ــد (فائ ــل متح ــاورزی مل ــار و کش ــی خواروب ــازمان جهان س
می دهــد کشــورهای صنعتــی بزرگتریــن واردکننــدگان مــواد غذایــی در 

جهــان هســتند.
فائــو در رده بنــدی ۱9۵ کشــور جهــان کــه بــر اســاس آمــار ســال ۲۰۲۰ 
ــزرگ  ــده ب ــن واردکنن ــوان دومی ــه عن ــکا را ب ــت آمری ــده اس ــه ش تهی
محصــوالت کشــاورزی معرفــی کــرده اســت. آمریــکا در ایــن ســال بیش 
از ۱۴6 میلیــارد دالر محصــول کشــاورزی وارد کــرده اســت کــه بیــش از 

ــن اســت. هــر کشــور دیگــر به جــز چی
چیــن کــه پرجمعیت تریــن کشــور جهــان اســت بــا واردات ۱۵7 میلیــارد 

دالری محصــوالت کشــاورزی در صــدر ایــن رده بنــدی قــرار دارد.
ــا،  ــه، ایتالی ــن، فرانس ــس، ژاپ ــد، انگلی ــان، هلن ــی آلم ــورهای صنعت کش
بلژیــک و کانــادا نیــز در رده بنــدی بزرگتریــن واردکننــدگان محصــوالت 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــم جه ــا ده ــوم ت ــای س ــاورزی رتبه ه کش
داده انــد. واردات محصــوالت کشــاورزی آلمــان در ســال ۲۰۲۰ بالــغ بــر 
9۵,7 میلیــارد دالر، هلنــد 69,9 میلیــارد دالر، انگلیــس 6۱,7 میلیــارد دالر، 
ژاپــن ۵6,8 میلیــارد دالر، فرانســه ۵6,۲ میلیــارد دالر، ایتالیــا ۴۲,۵ میلیــارد 
دالر، بلژیــک 38,۴ میلیــارد دالر و کانــادا 3۵,8 میلیــارد دالر بــوده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران بــا وجــود ایــن کــه هفدهمیــن کشــور 
ــوالت  ــارد دالری محص ــا واردات 8,3 میلی ــت ب ــان اس ــت جه پرجمعی
کشــاورزی در رتبــه ۴3 رده بنــدی جهانــی بزرگتریــن واردکننــدگان ایــن 

محصــوالت قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــتری ب ــتگی بیش ــان وابس ــت جه ــورهای کم جمعی ــیاری از کش بس
غــذای وارداتــی نســبت بــه ایــران داشــته و در رتبــه باالتــر از ایــران قــرار 
گرفته انــد. از جملــه ایــن کشــورها عبارتنــد از کــره جنوبــی بــا واردات 
۲7,6 میلیــارد دالری، لهســتان بــا واردات ۲۲,7 میلیــارد دالری، عربســتان 
بــا واردات ۲۰,۴ میلیــارد دالری، امــارات بــا واردات ۱6,3 میلیــارد دالری، 
ســوئیس بــا واردات ۱۲,8 میلیــارد دالری، و عــراق بــا واردات ۱۱,۱ 

ــارد دالری. میلی
کشــور کوچــک توالــو نیــز بــا واردات ۲,۲8 میلیــون دالری محصــوالت 

کشــاورزی در انتهــای رده بنــدی جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

رتبه ۴۳ ایران در واردات غذا
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در این اینفوگرافیک، با توجه به آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی کار، به بررسی چشم انداز بازار کار در سال ۲۰۲۲ پرداخته می 
شود. نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جهان در سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۵,9 درصد، ۵9,3 درصد و ۵۵,8 درصد پیش بینی شده 
است. بررسی ها نشان می دهد ایران در مقایسه با کشورهای هم گروه خود (کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین) نرخ بیکاری باالتر و نرخ 
مشارکت اقتصادی پایین تری دارد. نسبت تعداد شاغالن به جمعیت در سن کار نیز در ایران به مراتب پایین تر از متوسط کشورهای نامبرده است.

چشم انداز بازار کار در سال ۲۰۲۲
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رئیــس مجمــع عمومــی ســازمان ملل با 
همــکاری ســازمان جهانــی گردشــگری 
(UNWTO)، ســازمان جهانــی پیشــرفت 
و توســعه یــا برنامــه عمــران ملــل 
جهانــی  ســازمان   ،(UNDP) متحــد 
ســازمان  و   (UNEP) محیط زیســت 
ــعه  ــارت و توس ــس تج ــی کنفران جهان
ــاال  (UNCTAD) مناظــره   ای در ســطح ب
بــا موضوع »ایجــاد گردشــگری پایدار و 
تــاب آوری در جهــت بهبــودی فراگیــر» 

ــرد.  برگــزار ک
عبــداهللا شــهید، رئیــس مجمــع عمومــی 
بهبــودی  به   منظــور  ملــل،  ســازمان 
در دوره پــس از ویرانــی کوویــد-۱9 
ــی  ــوان یک ــی» به   عن ــفر طوالن ــر »س ب
جهــت  در  مهــم  بخش   هــای  از 
ــر،  ــی پایدارت ــگری جهان ــاد گردش ایج
ــد  ــووالنه   تر تاکی ــر و مس انعطاف   پذیرت
کل  کوویــد-۱9  همه گیــری  کــرد. 

بخــش گردشــگری را متوقــف کــرد و »ضربــه   ای ویرانگــر به اقتصــاد جهانــی» وارد 
کــرد. در ســال ۲۰۱9، قبــل از همه گیــری کرونــا، گردشــگری 3/۵ تریلیــون دالر بــه 
تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان کمــک کــرده اســت و تخمین   هــا نشــان می دهــد 
کــه کاهــش شــدید گردشــگری در طــول همه گیــری تــا ۱۲۰ میلیــون شــغل هزینــه 

ــد. ــته باش داش
ــی  ــبه واقع ــا محاس ــرد، ام ــه ک ــداد خالص ــوان در اع ــا را می ت ــه ویرانی   ه اگرچ
ــرای  ــژه ب ــات بســیار ســخت   تر اســت، به   وی ــع و خدم ــردم، جوام ــات روی م تلف
بســیاری از کشــورهای جزیــره   ای کوچــک و کشــورهای کمتــر توســعه   یافته 
ــه گردشــگری متکــی  ــی شــدیدا ب ــای عموم ــن هزینه   ه ــرای تامی ــان ب ــه همچن ک
هســتند. بــا نگاهــی فراتــر از اعــداد و ارقــام، گردشــگری نقشــی عمیقــا انســانی ایفا 
ــا را می   ســازد و  ــرده، پل   ه ــه هــم متصــل ک ــا را ب ــد. ســفر و گردشــگری م می کن
مبــادالت بیــن فرهنگــی را تســهیل می کنــد و از همــه مهم تــر منجــر بــه تقویــت 
صلــح و همبســتگی در سراســر قاره   هــا و مرزهــا می شــود. »منطقــه امن مســافرتی»، 
»تورهــای دیجیتــال»، »پاســپورت   های واکســن» و »راهروهــای انعطاف   پذیــر» 
ــر  ــگری در براب ــه گردش ــک ب ــرای کم ــال ب ــی دو س ــه ط ــت ک ــی اس تالش   های

کوویــد انجــام شــد.
ــت  ــت اس ــال بازگش ــگری در ح ــش گردش ــری، بخ ــش همه گی ــا کاه ــه ب اگرچ
ــده  ــه آین ــه ب ــم اســت ک ــا بازگشــت مجــدد آن، مه ــن حــال، همــراه ب ــا ای ــا ب ام
ایــن صنعــت و تاثیــرات ناشــی از آن فکــر کنیــم. گردشــگری در بعــد اقتصــادی 

فرصت استراتژیک در بازار جهانی گردشگری

مجمع عمومی سازمان ملل مسیر »رشد« با کمک توریسم را بررسی کرد

گردشــگری موضوعــی مشــترک در میــان تمــام بخش   هــای ســازمان ملــل متحــد جهــت ایجــاد صلــح و جوامــع فراگیــر 
ــا ایجــاد تغییراتــی مهــم در آن جهــان را بــه ســمت »ســبز شــدن» و »حفاظــت از ســیاره در آینــده» پیــش  اســت کــه ب
می   بــرد. ایــن موضــوع مــورد مذاکــره در ســطح بــاال در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا حضــور دبیــران بخش   هــای 
مختلــف ایــن ســازمان، نماینــدگان دولت   هــا و بخش هــای خصوصــی برگــزار شــد تــا توانایــی منحصربه فــرد گردشــگری 
را بــرای ایجــاد تغییراتــی مثبــت در آینــده ارزیابــی کننــد. مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــرای اولیــن بــار، دربــاره 
»گردشــگری و نقــش کلیــدی آن در بهبــود و رشــد فراگیــر» تشــکیل جلســه داده   انــد و طــی آن بــه ایــن نتیجه رســیدند که، 
جهــان بــا یــک فرصــت حیاتــی نــه تنهــا بــرای راه   انــدازی مجــدد گردشــگری کــه بســیاری از آنهــا بــه شــغل و معیشــت 
خــود وابســته هســتند، بلکــه بــرای تبدیــل آن بــه ســمت انعطــاف پذیرتــر، پایدارتــر و مســوولیت پذیرتــر مواجــه اســت.
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کــرد کــه »اکنــون زمــان ایجــاد جوامــع منعطــف و صلح   جــو اســت و گردشــگری 
ــک پیشــرو  ــوان ی ــد. گردشــگری به   عن ــر کمــک کن ــن ام ــق ای ــه تحق ــد ب می توان
ــر مــردم  ــی ب ــرا محــور اصلــی آن مبتن در ایجــاد فرصت   هــا به   شــمار مــی رود، زی
اســت، پل   هایــی می   ســازد و در جهــت ایجــاد فردایــی بهتــر بــرای مــردم در همــه 
جــا کمــک می کنــد.» رئیــس ســازمان جهانــی گردشــگری همچنیــن خاطرنشــان 
ــر  ــگری منج ــش گردش ــیب   پذیری بخ ــه آس ــی، ب ــرژی فعل ــران ان ــه بح ــرد ک ک
ــه ســرمایه گذاری در بخــش گردشــگری،  ــی اســت ک ــن در حال ــا ای می شــود، ام
ــت  ــرای معیش ــگری ب ــی رود. گردش ــمار م ــح» به   ش ــرای صل ــرمایه گذاری ب »س
ــادل  ــه تع ــاز ب ــژه   ای دارد و از نی ــت وی ــتایی اهمی ــع روس ــان و جوام ــان، جوان زن
جدیــد و پایــدار بیــن خواســته   های کوتــاه مــدت گردشــگران و نیازهــای بلندمــدت 
جوامــع حمایــت می کنــد.  گردشــگری می توانــد باعــث ایجــاد تغییــرات مثبتــی در 
جهــان شــود. هــر بخــش از ســازمان ملــل، از جملــه ســازمان جهانــی گردشــگری 
ــه  ــک ب ــرای کم ــگری ب ــد از گردش ــی آن، می توان ــس تخصص ــوان آژان ــه عن ب
ــا  ــه اهــداف توســعه پایــدار، از رشــد فراگیــر گرفتــه ت جهــان جهــت دســتیابی ب

توانمندســازی جنســیتی و حفاظــت از تنــوع زیســتی اســتفاده کنــد.»

ســامه وهبــا، رئیــس مدیریــت ریســک بالیــا و تــاب آوری زمیــن بانــک جهانــی، از 
شــهرها و جوامــع پایــدار، فراگیــر و تــاب   آور صحبــت کــرد و از حمایــت کشــورها 
بــرای ترویــج گردشــگری پایــدار بــه نفــع جوامــع فقیــر و حفــظ فرهنــگ، میــراث 
و محیط زیســت حمایــت کــرد. او همچنیــن اظهــار کــرد، از آنجــا کــه گردشــگری 
۱۰ درصــد از نیــروی کار جهانــی را دربــر می گیــرد، فرصت   هــای مهمی بــرای زنان، 
جوامــع روســتایی و مشــاغل کوچــک فراهــم می کنــد. آمنه محمــد، معــاون دبیرکل 
ــه »گردشــگری در آشــفتگی اســت»،  ــد اســت ک ــز معتق ــل متحــد نی ســازمان مل
ــای  ــن از محیط   ه ــد-۱9 و همچنی ــری کووی ــی از همه گی ــفتگی ناش ــن آش ــه ای ک
درگیــر از جملــه اوکرایــن به   وجــود آمــده اســت. او بــا اصــرار بــر اینکــه پایــداری 
بایــد در مرکــز گردشــگری باقــی بمانــد، از تبدیــل شــدن ایــن بخــش بــه نیــروی 
مثبــت اجــرای ســند ۲۰3۰ یونســکو (SDGs) حمایــت کــرد. ســند ۲۰3۰ یونســکو 
مجموعــه   ای از اهــداف توســعه پایــا بــا عنــوان رســمی »دگرگــون ســاختن جهــان 

مــا» اســت کــه بــه آینــده مربــوط می   شــوند./دنیای اقتصــاد

ــا  ــا م ــت، ام ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
ــا آســیب   هایی همچــون انتشــار  ــد ب بای
ــای پرپالســتیک،  ــن، اقیانوس   ه گاز کرب
تلفــات انســانی بــر اکوسیســتم   ها و 
ــه  ــگری ب ــه گردش ــش ک ــات وح حی
کــره زمیــن وارد می کنــد، مقابلــه کنیــم. 
مــا می   دانیــم کــه بســیاری از جوامــع و 
مکان   هــای تاریخــی در سراســر جهــان 
کــه مــورد عالقــه گردشــگران هســتند، 
مســتعد تغییــرات اقلیمــی و طبیعــی نیز 
هســتند، بنابرایــن برای ایجاد تــاب   آوری 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــت دارن ــه حمای ــاز ب نی
گــزارش »اقتصــاد ســبز» ســازمان برنامه 
محیط زیســت ســازمان ملــل، یــک 
ســناریو بــا عنــوان »ادامــه کســب و کار 
ــد  ــی می کن ــول» پیش بین ــکل معم به   ش
کــه تــا ســال ۲۰۵۰، گردشــگری منجــر 
ــه افزایــش ۱۵۴ درصــدی در مصــرف  ب
انتشــار  در  ۱3۱ درصــدی  انــرژی، 
ــدی در  ــه   ای، ۱۵۲ درص ــای گلخان گازه
ــع  ــدی در دف ــرف آب و ۲۵۱ درص مص
زباله   هــای جامــد خواهــد شــد. در ایــن 
ــم  ــازه دهی ــم اج ــا نمی توانی ــرایط، م ش
ــا  ــد. م ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــه ای ک
نبایــد گردشــگری جهانــی را بــه روش 
ــد  ــه بای ــم، بلک ــدازی کنی ــول راه   ان معم
بلندپروازتــر از آن و مســوولیت   پذیرتر 

باشــیم.
ــازمان  ــام س ــن مق ــره، ای ــه مناظ در ادام
ملــل، شــرکت کنندگان را تشــویق کــرد 
ــوب  ــود در چارچ ــدات خ ــه تعه ــا ب ت
اهــداف توســعه پایــدار (SDGs) و 
ــرات  ــاره تغیی ــس درب ــه پاری توافق نام
ــارکت و  ــه و مش ــی پرداخت آب و هوای
توانمندســازی زنــان، جوانــان، بومیــان و 
ســایر جوامــع بــه حاشــیه رانده شــده را 
افزایــش دهنــد. شــهید گفــت: »امــروز، 
مــن از همــه ذی نفعــان می   خواهــم 
کــه از هــر فرصتــی بــرای تغییــر بخــش 
گردشــگری اســتفاده کننــد و رویکــردی 
پایــدار، فراگیــر و مســووالنه   تر را هــدف 
ــات  ــان اقدام ــون زم ــد. اکن ــرار دهن ق
جســورانه اســت و از همــه ایده   هــا 

اســتقبال می شــود.»

گردشگری و صلح
زوراب پولولیکاشــویلی، رئیس ســازمان 
جهانــی گردشــگری، در ســخنرانی خود 
در مناظــره موضوعــی ســطح بــاال، تاکید 
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هــر   Travel Risk Map وب ســایت 
ــور  ــن کش ــتی از خطرناکتری ــال لیس س
و امــن تریــن کشــورهای جهــان بــرای 
ــن  ــان ای ــد. کارشناس ــه می کن ــفر ارائ س
وب ســایت، بــر اســاس معیارهــای 
مختلــف، کشــورها را بررســی و در 
ــد.  ــدی می کنن ــا را رتبه بن ــت آن ه نهای
معتبرتریــن  از  یکــی  لیســت  ایــن 
ــان اســت و امســال  رتبه بندی هــای جه
ســیزدهمین ســالی اســت کــه ایــن 
ــل از  ــا قب ــود. ام ــالم می ش ــت اع لیس
لیســت و رتبه بنــدی  بــه  پرداختــن 
ــن  ــا ای ــی ب ــت کم ــورها، الزم اس کش

ــویم. ــنا ش ــایت آش وب س
ــات  ــی از خدم ــایت بخش ــن وب س ای
اســت   International SOS شــرکت
ــن  ــای ام ــاد فض ــدف ایج ــا ه ــه ب ک
ــیاری  ــت. بس ــده اس ــکیل ش کاری تش
بین المللــی  ســطح  در  شــرکت ها  از 
ــد، شــرکت اینترنشــنال  ــت می کنن فعالی
اطالعــات  می خواهــد  اس  او  اس 
ــت کشــورهای مختلــف  دقیقــی از امنی
ــار ایــن شــرکت ها قــرار دهــد.  در اختی
ــایت،  ــن س ــات ای ــر اطالع ــه ب ــا تکی ب
می تواننــد  راحت تــر  شــرکت ها 
نســبت بــه گســترش تجــارت خــود در 
ــد.  ــم بگیرن ــی تصمی ــاس بین  الملل مقی
همچنیــن گردشــگران از ریســک ســفر 
بــه ســایر کشــورها مطلــع خواهند شــد. 
به عــالوه بــا اســتفاده از برنامه هــای 
ایــن ســایت و رعایــت دســتورالعمل ها، 
ــان  ــت کارکن ــد ســالمت و امنی می توانن
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــن کنن خــود را تامی

ــا  ــفر ی ــگام س ــراد هن ــه اف ــری ک ــزان خط ــف و می ــورهای مختل ــه ای از کش نقش
زندگــی بــا آن مواجــه می شــوند، ارائــه می شــود. در ایــن مطلــب از لســت ســکند 

ــم. ــان می پردازی ــورهای جه ــن کش ــن تری ــن و ام ــی خطرناکتری ــه بررس ب

معیارهــای رتبه بنــدی کشــورهاخطرناک ترین کشــورهای جهان برای ســفر در ســال 
۲۰۲۲کشــورهایی بــا میــزان خطــر مفرطکشــورهایی بــا میــزان خطــر زیادامن تریــن 
ــا  ــزان خطــر ناچیزکشــورهایی ب ــا می ــرای سفرکشــورهایی ب کشــورهای جهــان ب
میــزان خطــر کــم و زیــاد در جهانرتبــه ایــران در ایــن دســته بندیارتباط امنیــت بــا 

گردشگری

معیارهای رتبه بندی کشورها
ایــن نقشــه، کشــورها را بــر اســاس ســه معیــار می  ســنجد: امنیــت بهداشــتی (کــه 
در دوران کرونــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت)، امنیــت کلــی کشــور و امنیت 
جــاده  ای. وقتــی کشــورها در ایــن معیارهــا ســنجیده شــدند، براســاس نتایــج بــه 
دســت آمــده بــه پنــج گــروه تقســیم می  شــوند. ایــن پنــج گــروه از کمتریــن میــزان 
ریســک بــه بیشــترین میــزان ریســک عبارتنــد از: کشــور هایــی بــا میــزان خطــر 
ناچیــز، کشــورهایی بــا میــزان خطــر انــدک، کشــورهایی بــا میــزان خطــر متوســط، 

کشــورهایی بــا میــزان خطــر زیــاد و کشــورهایی بــا میــزان خطــر مفــرط.
بــه طــور کلــی آمــار جرائــم خشــونت بار (ماننــد قتــل، آدم ربایــی، دزدی و ...) در 
رتبه هایــی کــه یــک کشــور بــه دســت مــی آورد بــه شــدت موثــر اســت. اّمــا، ســایر 
خطراتــی کــه بازدیدکننــدگان و مســافرین بــا آن هــا مواجــه هســتند نیــز اهمیــت 
دارد. مثــال، خطــرات ناشــی از خشــونت های سیاســی بســیار مهــم هســتند. منظــور 
از خشــونت سیاســی حمــالت تروریســتی، شــورش، جنــگ و آشــوب های ناشــی 
از تصمیمــات سیاســی اســت. مســئله پــر اهمیــت دیگــر، ناآرامی هــای اجتماعــی 

اســت. مســائلی ماننــد خشــونت های قومــی و قبیلــه ای.
عــالوه بــر مســائلی کــه مســتقیم بــا امنیــت افــراد در ارتبــاط هســتند، مــواردی کــه 
مرتبــط بــه وضعیــت رفاهــی اســت هــم ســنجیده می شــوند. مثــال اینکــه سیســتم 
حمل ونقــل یــک کشــور چقــدر پیشــرفته اســت. یــا اینکــه در مــوارد اضطــراری و 
غیرمترقبــه ماننــد بالیــای طبیعــی یــا جنــگ، کشــور چقــدر امــکان ارائــه خدمــات 
ــت بهداشــتی و  ــرای اطــالع از وضعی ــن نقشــه ب ــوان از ای ــه می ت ــه ک را دارد. البت
درمانــی و امنیــت جــاده ای کشــورها هــم اســتفاده کــرد. در نظــر داشــته باشــید کــه 
مقایســه امتیــاز کشــور محــل ســکونت شــما بــا کشــوری کــه قصــد ســفر بــه آن را 

داریــد، می توانــد بــه شــما در درک بهتــر مقصدتــان کمــک کنــد.

سال  در  جهان  کشورهای  خطرناک  ترین 
کجاست؟  ۲۰۲۲
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جهــان  کشــورهای  خطرناک تریــن 
بــرای ســفر در ســال ۲0۲۲

دو  از  یکــی  در  کــه  کشــورهایی 
میــزان  بــا  کشــورهایی  دســته بندی 
ــزان  ــا می خطــر مفــرط و کشــورهایی ب
خطــر زیــاد قــرار داشــته باشــند، جــزء 
جهــان  کشــورهای  خطرناک تریــن 
بــرای ســفر محســوب می شــوند. طبــق 
 Travel Risk ســایت    بررســی های 
کشــور   9 اول  دســته بندی  در   Map
و در دســته بندی دوم ۵ کشــور قــرار 
 ۱۴ دســته بندی  دو  ایــن  می  گیــرد. 
کشــور خطرنــاک دنیــا را بــه مــا معرفــی 
می کننــد. اگــر تمایــل داریــد کــه بدانیــد 
خطرنــاک تریــن کشــور کجاســت 

ــید.  ــا باش ــراه م هم

کشورهایی با میزان خطر مفرط
را  کشــوری   9 رتبه  بنــدی،  ایــن  در 
ــر  ــزان خط ــترین می ــه بیش ــم ک می بینی
خطرناکتریــن  واقــع  در  و  دارنــد  را 
کشــورهای جهــان محســوب می شــوند. 

ــد از: ــور عبارتن ــن 9 کش ای
افغانستان

جمهوری آفریقای مرکزی
عراق
لیبی
مالی

سومالی
سودان جنوبی

سوریه
یمن

بــا  رتبه بنــدی  ایــن  مقایســه  بــا 
ــه  ــته آن، متوج ــال های گذش ــه س نمون
در  خطــر  میــزان  کــه  می شــویم 
افغانســتان بیشــتر شــده و بــه رتبــه اول 
تغییــر موقعیــت داده اســت. عــراق نیــز 
ــیده و کشــورهایی  ــوم رس ــه س ــه رتب ب
ماننــد برزیــل و مکزیــک از ایــن لیســت 
کشــور  همچنیــن  شــده اند.  خــارج 
ــه  ــت اضاف ــن لیس ــه ای ــز ب ــوریه نی س
شــده اســت. دسترســی بــه بیشــتر نقاط 
ایــن کشــورها بــرای گردشــگران امــری 

ــت. ــن اس ــال خطرآفری کام

کشورهایی با میزان خطر زیاد
در ایــن دســته  بنــدی، ۵ کشــور دیگر را 
داریــم. بــا وجــود اینکــه میــزان خطــری 
ــه رو  ــا آن روب ــورها ب ــن کش ــه در ای ک

هســتیم بــه شــدت 9 کشــور قبلــی نیســت، امــا همچنــان جــزء کشــورهای پرخطــر 
ــتند.  ــز هس ــن نی ــامل اوکرای ــون ش ــم اکن ــن ۵ کشــور ه ــد. ای ــه حســاب می  آین ب
ــی  ــرق صنعت ــی در ش ــای شورش ــکان گروه ه ــاهد اس ــال ۲۰۱۴ ش ــن از س اوکرای
خــود بــود و امــروزه نیــز خطــر حجــوم نیروهــای روســی ایــن کشــور را تهدیــد 

می کنــد.

کنگو
مصر

نیجریه
پاکستان
اوکراین

همــان طــور کــه مشــخص اســت، شــورش و درگیری هــای داخلــی در نتیجــه ایــن 
رتبه بنــدی بســیار تاثیرگــذار اســت. دولت هــا کنترلــی بــر بخــش بزرگــی از کشــور 
ندارنــد و احتمــال درگیری هــای مســلحانه و حملــه بــه گردشــگران زیــاد اســت. 
سیســتم حمل ونقــل کشــور کاربــردی نیســت و گردشــگران بــه بخــش زیــادی از 

کشــور دسترســی ندارنــد.

امن ترین کشورهای جهان برای سفر
در نقطــه مقابــل خطرنــاک تریــن کشــورهای جهــان، امن تریــن کشــورهای جهــان 
ــتی  ــی، بهداش ــر امنیت ــاکنان آن از نظ ــگران و س ــه گردش ــورهایی ک ــم. کش را داری
ــته بندی  ــن دس ــتند. در ای ــاه هس ــی در رف ــل و نقل ــایل حم ــه وس ــی ب و دسترس
کشــورهایی بــا میــزان خطــر ناچیــز و کشــورهایی بــا میــزان خطــر انــدک را معرفــی 

خواهیــم کــرد. 

کشورهایی با میزان خطر ناچیز
ــوان  ــه عن ــور را ب ــال ۲۰۲۲، ۱7 کش ــدی س ــایت Travel Risk Map در رتبه بن س
کم خطرتریــن و امــن  تریــن کشــورهای جهــان معرفــی کــرد. کــه امســال بــا اضافــه 
شــدن لیختــن اشــتاین بــه ایــن لیســت در ســال ۲۰۲۲ تعــداد ایــن کشــورها بــه ۱8 

مــورد رســید. ایــن مــوارد عبارتنــد از:
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آندورا
کیپ وردا
دانمارک

فنالند
گرینلند
ایسلند

کریباتی
لیختن اشتاین
لوکزامبورگ

جزایر مارشال
نائورو
نروژ

سان مارینو
سیشل

اسلوانی
سوییس

جزایر تورکس و کایکوس
تووالو

و  جــرم  آمــار  کشــورها،  ایــن  در 
جنایــت بــه شــدت پاییــن اســت. 
خشــونت سیاســی یــا شــورش  های 
نــدارد و  تقریبــا وجــود  اجتماعــی 
شــاهد درگیری هــای قومــی و قبیلــه ای 
نیســتیم. خدمــات امنیتــی و اورژانســی 
قــوی هســتند و ســرویس حمــل و نقل 
پیشــرفته اســت. گردشــگران بــه راحتی 
ــی  ــور دسترس ــف کش ــاط مختل ــه نق ب
دارنــد، در ســفر بــه ایــن نقــاط امنیــت 
دارنــد و اختــالل در ایــن سیســتم ها بــه 

نــدرت رخ می دهــد.

ــم و  ــر ک ــزان خط ــا می ــورهایی ب کش
ــان ــاد در جه زی

اکثــر کشــورهای اروپایــی، آمریــکا، 
جــزو  کانــادا،  و  نیوزلنــد  اســترالیا، 
بهتریــن کشــورهای جهــان و همچنیــن 
ــدک  ــر ان ــزان خط ــا می ــورهایی ب کش
هســتند. تنهــا کشــور اروپایــی مســتثنی 
از ایــن قاعــده، اوکراین اســت. بســیاری 
از کشــورهای آســیایی و خاورمیانــه 
ــن،  ــنگاپور، ژاپ ــان، س ــد اردن، عم مانن
چیــن، کــره جنوبــی، ویتنــام، مالــزی و 
برونــی نیــز جــز کشــورهای بــا میــزان 

ــد. ــاب می آین ــه حس ــدک ب ــر ان خط
ــوریه،  ــتان، س ــل پاکس ــورهایی مث کش
عــراق و یمــن در خاورمیانــه جــزء 
کشــورهای پرخطــر هســتند. در آفریقــا، 
لیبــی، مالــی، ســومالی، ســودان جنوبــی 

و جمهــوری آفریقــای مرکــزی پرخطــر بــه حســاب می  آینــد. کشــورهای پرخطــر 
در قــاره آمریــکا هــم ال ســالوادور، هاییتــی، هنــدوراس و ونزوئــال هســتند. البتــه که 
برخــی از کشــورها در بیــش از یــک دســته بندی جــای می گیرنــد چــرا کــه نقاطــی 

ــت. ــور اس ــای آن کش ــایر بخش ه ــر از س ــا امن ت از آنه

رتبه ایران در این دسته بندی
ــرار دارد.  ــایت ق ــن س ــدی ای ــه در رتبه بن ــزو کشــورهایی اســت ک ــز ج ــران نی ای
همــراه بــا کشــورهایی ماننــد بحریــن، برزیــل، هنــد، اندونــزی، قزاقســتان، روســیه، 
ترکیــه، و تونــس، ایــران در لیســت کشــورهایی بــا میــزان خطــر متوســط قــرار دارد. 
لیســت کشــورهایی کــه امنیــت آن هــا در ســطح متوســط قــرار دارد، بــه 68 مــورد 
می رســد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه عــالوه بــر تمــام عوامــل درونــی کشــور 
ــر باشــند.  ــد موث ــز می توانن ــی نی ــل بیرون ــد، عوام ــر دارن ــی تاثی ــه نهای ــه در رتب ک
کشــورها در قیــاس بــا یکدیگــر بــه جایگاهــی در ایــن لیســت می رســند. در نتیجه، 
ممکــن اســت جایــگاه یــک کشــور تنهــا بــه دلیــل بهبــود وضعیــت کشــورهای هم 

رتبــه اش بدتــر شــود.

ارتباط امنیت با گردشگری
بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه امنیــت از مهم تریــن عوامــل تأثیــر گــذار در انتخاب 
یــک مقصــد گردشــگری اســت. حتــی جذاب تریــن مقاصــد گردشــگری نیــز اگــر 
ــگران  ــن گردش ــرعت بی ــه س ــند، ب ــاکام باش ــود ن ــافران خ ــت مس ــن امنی در تامی
ــبی  ــر نامناس ــز تصوی ــردن اوضــاع نی ــا درســت ک ــی ب ــوند و حت ــوش می ش فرام
از یــک کشــور در ذهــن گردشــگران شــکل گرفتــه اســت کــه تغییــر آن نیازمنــد 
تبلیغــات و تالش هــای زمــان بــر خواهــد بــود. بــرای مثــال برخــی از گردشــگران 
خارجــی دیــدگاه خوبــی نســبت بــه خاورمیانــه ندارنــد بــه همیــن دلیــل حتــی از 
ســفر بــه کشــورهای خاورمیانــه ای کــه در ســطح خوبــی از امنیــت قــرار دارنــد نیــز 

ــد. ــاب می کنن اجتن

سخن آخر
در نهایــت، بــا وجــود اینکــه کارشناســان می کوشــند تــا در ایــن رتبه بنــدی نهایــت 
ــاده ای  ــورها کار س ــی کش ــت داخل ــالع از وضعی ــا اط ــد، ام ــه کار ببرن ــت را ب دق
نیســت. پــس اگــر قصــد ســفر بــه هــر یــک از کشــورهای مطــرح شــده در لیســت 
ــه  ــی ب ــن چنین ــد. رتبه بندی هــای ای ــه را در نظــر بگیری ــن نکت ــد، حتمــا ای را داری
ــه برخــی مقاصــد، جانــب احتیــاط  شــما ایــن امــکان را می دهنــد کــه در ســفر ب
ــا وجــود اینکــه  ــن، ب ــد. بنابرای ــاب کنی ــی اجتن ــت و از حادثه هــای احتمال را رعای
خطرنــاک تریــن و امــن تریــن کشــورهای جهــان را معرفــی کردیــم، در کنــار آن 

ایــن منابــع و رتبــه بنــدی، حتمــا از منابــع معتبــر دیگــر نیــز اســتفاده کنیــد. 

Atlas & Boots :منبع
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در این مطلب ضمن اشاره ای به چشم انداز رشد و تورم جهان، متغیرهای مهم اقتصاد ایران طی سالهای ۱398 الی ۱۴۰۰ به همراه 
چشم انداز آنها طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بررسی و جدول کامل کلیه متغیرهای اقتصادی طی بازه زمانی مزبور ارائه شده است.

 

چشم انداز اقتصاد جهان و ایران



شماره 36- بهار  161401 امروزکاسپین

همه گیــری یــک بیمــاری نشــان داد 
کــه مــردم جهــان چقــدر بــرای زندگــی 
روزمره شــان بــه تکنولــوژی و اینترنــت  
وابســته اند. رشــد چشــمگیر خریدهــای 
آنالیــن و تجــارت الکترونیــک در ایــن 
ــوع  ــن موض ــر ای ــدی ب ــر تایی دوره مه
اســت. بــه ایــن ترتیــب رونــق تجــارت 
ــال  ــول س ــان در ط ــک همچن الکترونی
ــبک  ــرد و س ــدا ک ــه پی ــم ادام ۲۰۲۱ ه
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــراد را تح ــی اف زندگ
کنفرانــس  اخیــر  بررســی های  داد. 
ملــل  توســعه ســازمان  و  تجــارت 
متحد(آنکتــاد) نشــان می دهــد کــه 
کوویــد-۱9،  همه گیــری  ادامــه  بــا 
رشــد فعالیــت کاربــران در صنعــت 
تجــارت الکترونیــک به ســال ۲۰۲۱ هم 
ــی از  ــود ناش ــر از رک ــید. صرف نظ رس
محدودیت هــا در بعضــی کشــورها، این 
ــد  ــه درآم ــش قابل توج ــه افزای ــد ب رون
حاصــل از فــروش آنالیــن منجــر شــده 
اســت. در 66 کشــوری کــه آمــار آنهــا 
در دســترس اســت، متوســط ســهم 
ــن  ــد آنالی ــه خری ــت ک ــران اینترن کارب
ــد، از ۵3 درصــد در ســال  انجــام داده ان
۲۰۱9 و پیــش از همه گیــری، بــه 6۰ 
درصــد در آغــاز همه گیــری کوویــد در 
ســال ۲۰۲۰ رســید. البتــه موقعیت پیش 
از همه گیــری کوویــد و میــزان افزایــش 
ــورهای  ــان کش ــن، در می ــد آنالی خری
ــیاری از  ــت. بس ــاوت اس ــف متف مختل
کشــورهای توســعه یافته نســبت بــه 
پیــش از همه گیــری، رشــد نســبی 
خریــد آنالیــن را تجربــه کرده انــد کــه 
ــران  شــامل بیــش از ۵۰ درصــد از کارب
ــی  ــن در حال ــود. ای ــان می ش اینترنت ش
اســت کــه اغلــب کشــورهای در حــال 
توســعه شــاهد رشــد کمتــری در میــزان 

ــد. ــک بوده ان ــارت الکترونی ــت تج ــان در صنع ــران اینترنت ش ــت کارب فعالی

بیشترین رشد در کشورهای در حال توسعه
بیشــترین رشــد در خریدهــای آنالیــن و تجــارت الکترونیــک در چنــد کشــور در 
حــال توســعه رخ داده اســت. در امــارات متحــده عربــی ســهم کاربــران اینترنتــی 
کــه خریــد آنالیــن کرده انــد، بــا رشــد دو برابــری از ۲7 درصــد در ســال ۲۰۱9 بــه 
63 درصــد در ســال ۲۰۲۰ رســیده اســت. در بحریــن امــا ایــن میــزان، رشــد ســه 
برابــری را بــه ثبــت رســانده و در ســال ۲۰۲۰ بــه ۴۵ درصد رســیده و در ازبکســتان 
ســهم ایــن خریــداران آنالیــن از ۴ درصــد در ســال ۲۰۱8 بــه ۱۱ درصــد در ســال 
۲۰۲۰ افزایــش یافتــه اســت. در تایلنــد کــه تجــارت الکترونیــک رشــد چشــم گیر  
۱6 درصــدی نســبت بــه پیــش از همه گیــری داشــته، بــرای نخســتین بــار در ایــن 
کشــور و در ســال ۲۰۲۰ بیــش از نیمــی از کاربــران اینترنــت (۵6 درصــد) خریــد 
ــد  ــعه یافته بیشــترین رشــد خری ــان کشــورهای توس ــد. در می ــن انجــام دادن آنالی
ــه  ــاده و ایــن کشــور رشــد ۱8 درصــدی را نســبت ب ــان اتفــاق افت آنالیــن در یون
ــان، دو  ــد از یون ــانده اســت. بع ــت رس ــه ثب ــد ب ــری کووی ــش از دوران همه گی پی
کشــور مجارســتان و رومانــی بــا رشــد ۱۵ درصــدی در جایگاه هــای بعــدی قــرار 
دارنــد. از میــان 66 کشــور حاضــر در ایــن بررســی، کمتریــن میــزان رشــد بــا یــک 
ــاق  ــت، در الســالوادور اتف ــران اینترن ــن از کل کارب ــداران آنالی درصــد ســهم خری
ــا ۱۱ درصــد و  ــا ۵ درصــد، ازبکســتان ب ــد از آن آذربایجــان ب ــاده اســت و بع افت

ــا ۱7 درصــد در جایگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد. کلمبیــا ب
ــده  ــاد ش ــی ایج ــوالت دیجیتال ــزان تح ــاوت، می ــن تف ــم ای ــل مه ــی از دالی یک
ــریع  ــری س ــا در به کارگی ــی آنه ــال آن توانای ــه دنب ــف و ب ــورهای مختل در کش
ــر  ــادی منج ــای اقتص ــش رکوده ــه کاه ــه ب ــت ک ــال اس ــای دیجیت تکنولوژی ه
ــرای بهره گیــری بیشــتر  ــر توســعه یافته ب ــه خصــوص کشــورهای کمت می شــود. ب
از تجــارت الکترونیــک بــه حمایــت مضاعفــی نیــاز دارنــد، امــا ایــن کشــورها بــه 
خاطــر کمبــود اطالعــات دربــاره میــزان استفاده شــان از اینترنــت، در ایــن بررســی 

ــده اند. ــه نش ــر گرفت در نظ

رونق خرده فروشی آنالین
آمارهــای رســمی موجــود از هفــت کشــور (شــامل ایاالت متحــده آمریــکا و چیــن) 
کــه روی هــم رفتــه نیمــی از تولیــد ناخالــص جهانــی را در اختیــار دارنــد، نشــان 
ــن  ــه ای در ای ــل مالحظ ــور قاب ــن به ط ــی آنالی ــروش خرده فروش ــه ف ــد ک می ده
ــش از  ــال ۲۰۱9 و پی ــون دالر در س ــدود ۲تریلی ــه و از ح ــش یافت ــورها افزای کش
ــون دالر  ــال ۲۰۲۰ و 9/ ۲ تریلی ــون دالر در س ــدود ۵/ ۲ تریلی ــه ح ــری، ب همه گی
ــش از نیمــی از  ــن بی ــن کشــورها، چی ــان ای در ســال ۲۰۲۱ رســیده اســت. در می
ــکا بیــش از 3۰ درصــد آن را  فــروش خرده فروشــی آنالیــن و ایاالت متحــده آمری
در اختیــار دارنــد. ایــن رونــد رشــد در بســیاری از ایــن کشــورها از پیــش از دوران 

تداوم رشد تجارت الکترونیک در جهان
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ــری هــم وجــود داشــته اســت؛  همه گی
بــه خصــوص آن دســته از کشــورهایی 
کــه ســهم نســبتا کمــی از فــروش 
در  داشــتند.  آنالیــن  خرده فروشــی 
در  آنالیــن  خرده فروشــی  ســنگاپور 
ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال ۲۰۱8 بــا 
رشــد تقریبــا ســه برابــری همــراه بــوده 
ــش  ــادا و اســترالیا هــم افزای اســت. کان
ــی  ــه زمان ــن فاصل چشــمگیری را در ای

ــد. ــه کرده ان تجرب
بــا نگاهــی بــه تمــام ایــن کشــورها بــه 
ــا  ــه ب ــد ک ــه ش ــوان متوج ــی می ت خوب
وجــود رکــود و بی ثباتــی اقتصــادی 
ناشــی از همه گیــری کــه خرده فروشــی 
تحــت   ۲۰۲۰ ســال  در  را  آنالیــن 
ــاهد  ــت ش ــن صنع ــرار داد، ای ــر ق تاثی
رشــد قابل توجهــی بــوده اســت؛ چــون 
الگــوی مــردم در ایــن دوره بــه ســرعت 
ــر  ــن تغیی ــای آنالی ــمت خریده ــه س ب
ــه دو کشــور اســترالیا  کــرده اســت. البت
ــال های ۲۰۱9  ــه س ــکا در فاصل و آمری
ــی  ــق خرده فروش ــاهد رون ــا ۲۰۲۰ ش ت
ــد. ایــن رونــد  آنالیــن خودشــان بوده ان
ــروش  ــهم ف ــش چشــمگیر س ــه افزای ب
آنالیــن از کل فــروش خرده فروشــی 
از ۱6 درصــد در ســال ۲۰۱9 بــه ۱9 
درصــد در ســال ۲۰۲۰ منجــر شــد. 
ــه ســال ۲۰۲۱ هــم  ایــن رونــد رشــد ب
ــردن  ــا فروکــش ک ــد ب رســید؛ هــر چن
مــوج مر گ ومیــر ناشــی از کوویــد-۱9، 
جــان  دوبــاره  فیزیکــی  خریدهــای 
ــد  ــدود ۲۵ درص ــا ح ــن ب ــد. چی گرفتن
نســبت بــه آمریــکا بــا حــدود ۱۲ 
ــروش  درصــد، در ســال ۲۰۲۱ ســهم ف
ــن بســیار بیشــتری از کل فــروش  آنالی
خرده فروشــی را بــه ثبــت رســانده 
اســت. بریتانیــا و کره جنوبــی بــه خاطــر 
رشــد ســریع فــروش آنالیــن از ابتــدای 
همه گیــری - بــا ۲8 درصــد بــرای هــر 
ــی  ــهم خرده فروش ــترین س ــدام- بیش ک
آنالیــن را در ســال ۲۰۲۱ داشــته اند.

ــن  ــرای بزرگ تری ــود ب ــترین س بیش
پلتفرم هــای آنالیــن

ــول دوران  ــی، در ط ــش مصرف ــر بخ ــی ب ــک مبتن ــارت الکترونی ــرکت تج ۱3 ش
ــرکت ها در  ــن ش ــد. ای ــان بوده ان ــریع درآمدهای ش ــش س ــاهد افزای ــری ش همه گی
ــروع  ــا ش ــتند. ب ــون دالر داش ــا ارزش ۴/ ۲ تریلی ــی ب ــروش خالص ــال ۲۰۱9 ف س
ــت  ــش یاف ــرعت افزای ــه س ــم ب ــن رق ــال ۲۰۲۰، ای ــد-۱9 در س ــری کووی همه گی
ــوم را  ــش از یک س ــدی بی ــال ۲۰۲۱ رش ــید و در س ــون دالر رس ــه 9/ ۲ تریلی و ب
تجربــه کــرد تــا بــا احتســاب قیمت هــای فعلــی، ارزش کل فــروش آنهــا بــه 9/ 3 
تریلیــون دالر برســد. تغییــر رویکــرد خریــد بــه ســمت خریــد آنالیــن بــه فراتــر 
ــد و متمرکــز روی  ــازاری قدرتمن از مــرز پیش بینی هــای فعلــی خواهــد رفــت و ب
خرده فروشــی و بازارگاه هــای آنالیــن را ایجــاد می کنــد. درآمــد شــرکت های 
علی بابــا، آمــازون، جــی دی دات کام (JD. com) و پینــدودو (Pinduoduo) در 
فاصلــه ســال های ۲۰۱9 تــا ۲۰۲۱، رشــد 7۰ درصــدی داشــته و ســهم آنهــا از کل 
فــروش ایــن ۱3 پلتفــرم بــزرگ، از حــدود 7۵ درصــد در ســال ۲۰۱8 و ۲۰۱9 بــه 

ــیده اســت. ــال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رس ــش از 8۰ درصــد در س بی
ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت های بــزرگ فعــال در زمینــه خدمــات مســافرتی 
آنالیــن شــامل اکســپدیا (Expedia)، بوکینگــز (Booking Holdings) و ایــر 
بی ان بــی (AirBnB) بــه دنبــال اعمــال کنترل هــای شــدید روی رفت وآمدهــا 
ــش از  ــت، در ســال ۲۰۲۰ شــاهد کاهــش بی ــرای ســفر و اقام و کاهــش تقاضــا ب
ــا وجــود ادامــه  ــد امــا در ســال ۲۰۲۱ ب ــد. ایــن رون دو ســوم رزروهای شــان بوده ان

ــر شــد. ــرد و بهت ــر ک ــی تغیی ــا، کم بعضــی از محدودیت ه
ایــن آمارهــا تنهــا چشــم اندازی نســبی و نــه چنــدان فراگیــر از تحــوالت تجــارت 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــری را منعکــس می کنن ــول دوران همه گی ــک در ط الکترونی
تصویــری دقیق تــر و بهتــر از وضعیــت ایــن صنعــت و آینــده آن، طبیعتــا دسترســی 

بــه آمارهــای بیشــتر و مرتبط تــر الزم اســت.

ــن  ــداران آنالی ــداد خری ــط تع متوس
ــه 60  ــال ۲01۹ ب ــد در س از ۵3 درص
درصــد در ســال ۲0۲0 رســیده اســت

***
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رصد  با  مجلس  پژوهش های  مرکز 
ابعاد مگاپروژه چینی »کمربند و راه» 
رسمی  شکل  به   ۲۰۱3 سال  از  که 
فرصت های  شده،  آغاز  و  مطرح 
همکاری تجاری ایران در این پروژه 
را بررسی کرده است. ارزیابی های این 
استفاده  می دهد  نشان  پژوهشی  نهاد 
بر  عالوه  طرح،  این  مزیت های  از 
اینکه در جهت کاهش آثار اقتصادی 
با  می تواند  است،  موثر  تحریم ها 
فرمول »همه کریدورها به جز ایران» 

مقابله کند.
چه  چین  راه  و  کمربند  »ابتکار 
قرار  ایران  اختیار  در  را  فرصت  هایی 
مجلس  پژوهشی  بازوی  می دهد؟» 
اشاره  فرصت ها  این  به  گزارشی  در 
پژوهش،  این  اساس  بر  است.  کرده 
گامی  ابتکار،  این  به  ایران  ورود 
نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی 
موثر  راهبردی  بلکه  تحریم هاست، 
برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی 
ساختن  بی اثر  جمله  از  تحریم ها 
مزیت های  تنزل  برای  تالش ها 
جغرافیای سیاسی ایران است. به ویژه 
ابتکار کمربند و راه  آنکه حضور در 
می تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی 

کریدور تجاری »کمربند و راه«

خط  چون  پروژه هایی  از  حمایت  طریق  از  اخیر  دهه های  در  آمریکا  که  کشور 
لوله باکو- تفلیس-جیحان و در قالب فرمول »همه کریدورها به جز ایران» در پی 
تضعیف آن بود، بینجامد. در این گزارش آمده است که بخش های دولتی درگیر 
ایران  اثرگذار  و  فعال  ورود  دست اندرکار  و  مسوول  اجرایی  و  مدیریتی  امور  با 
به ابتکار کمربند و راه خواهند بود. همچنین تنظیم روابط راهبردی و بلندمدت 
و  کشور  اقتصادی  منافع  و  صنعتی  توسعه  استراتژی  براساس  چین  با  اقتصادی 
همچنین به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر 

است.
نیست  اقتصادی  مالحظات  به  محدود  چین،  راه  و  کمربند  طرح  اساسی  اهداف 
بین الملل  با محاسبات پکن در عرصه سیاست  اهدافی که  فرااقتصادی  و ماهیت 
از حیث  از منظر مالحظات کالن سیاست خارجی چین و هم  ارتباط دارد، هم 
ترتیبات حاکم بر معادالت منطقه ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. 
به طور خالصه باید تاکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلت فرم اصلی پکن برای تبدیل 
به هژمون نوظهور جهان است و با تالش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در 
نظام بین الملل ارتباط دارد، کمااینکه براساس جدیدترین گزارش جامعه اطالعاتی 
آمریکا، چین با پشت سرگذاشتن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل 
خواهد شد. چین قبل از عملیاتی سازی ابرپروژه ابتکار کمربند و راه، با کشورهای 
واقع در کریدور کمربند و راه توافق نامه های بلندمدت همکاری منعقد می کند که 
پایان سال ۲۰۲۰ چنین توافقنامه هایی را در حدود ۲۰۵ مورد امضا  تا  تاکنون و 
کرده است. در اوایل سال ۱۴۰۰ نیز تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله بین چین و ایران 
به امضا رسید که می توان گفت زمینه اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه در کریدور 

ایران فراهم شده است.

 تجارت ایران با کشورهای کریدور
از حیث کمی، پتانسیل باالیی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای کریدور 
کمربند و راه وجود دارد؛ به گونه ای که با افزایش پیوستن کشورها به این ابتکار، 

مزیت مگاپروژه چینی »کمربند و راه« برای ایران چیست؛ مرکز پژوهش های مجلس پاسخ داد
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می توان شاهد ارتقای روابط تجاری نیز 
بود. براساس آمار گمرک ایران، حجم 
هم مسیر  کشورهای  با  ایران  تجارت 
سال  در  راه  و  کمربند  ابتکار  در  واقع 
۱399 (۲۰۲۰) بیش از ۲۵ میلیارد دالر 
کل  از  37 درصد  که حدود  است  بوده 
را  دالر)  میلیارد   66) ایران  تجارت 
37 درصدی  سهم  در  می شود.  شامل 
در  ایران  با  که  کشورهایی  تجارت 
کریدور  یک  در  راه  و  کمربند  ابتکار 
به  متعلق  ۲7 درصد  دارند، حدود  قرار 
چین و حدود 9 درصد متعلق به ترکیه 
حدود  کشور  دو  مجموع  (در  است 
36 درصد از کل تجارت با ایران را در 
کریدور مشترک ابتکار کمربند و راه در 
اختیار دارند). سایر کشورهای واقع در 
مسیر مشترک (ترکمنستان، تاجیکستان، 
قزاقستان)  و  ازبکستان  قرقیزستان، 
کل  از  یک درصد  از  کمتر  مجموع  در 
اختصاص  به خود  را  ایران  با  تجارت 

داده اند.
حدود  چین،  کشور  خود  احتساب  با 
ایران  صادراتی  کاالهای  از  37 درصد 
اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵ / 
۱۱ میلیارد دالر) در سال ۱399 (۲۰۲۰) 
در  واقع  کشورهای  به  مستقیم  به طور 

کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. عالوه بر این، حدود 38 درصد 
از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱3 میلیارد دالر نیز به طور مستقیم از 
طریق 6 کشور واقع در کریدور »ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، 
در  واقع  (کشورهای  می شود  تامین  ترکیه  و  ترکمنستان  تاجیکستان،  ازبکستان، 

کریدور مستقیم و مشترک).
 ،۲۰۱8 سال  در  صادراتی  عمده  کاالیی  ۱۰ گروه  دریافتی،  آمار  آخرین  براساس 
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به  ایران  صادرات  از  89 درصد  حدود 
جهان را تشکیل می دهد که ارزش آن 
 6۵ است.  دالر  86میلیارد   /۲ بر  بالغ 
حدود   ،BRI کریدور  در  واقع  کشور 
را  کاالیی  صادرات  این  از  3۵ درصد 
طبیعتا  می دهند.  اختصاص  خود  به 
دارای  کشورهای  تعداد  افزایش  با 
کمربند  ابتکار  در  عضویت  شرایط 
بیش   ،۲۰۲۰ سال  در   ۱۴۰ به  راه  و 
کشورهای  به  کاالها  از  3۵ درصد  از 
شده  صادر  مزبور  کریدور  در  واقع 
کاهش  می دهند  نشان  تحقیقات  است. 
هوایی  ریلی،  هزینه های  ۱۰درصدی 
کشورهای  در  را  صادرات  دریایی،  و 
فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به 
ترتیب ۲، ۵/ ۵ و ۱/ ۱درصد، افزایش 
بهبود  ارزیابی ها،  این  طبق  می دهد. 
تجارت  تسهیل  شاخص های  وضعیت 
در ایران منطبق با استانداردها و اهداف 
نظیر  راه،  و  کمربند  ابتکار  در  موجود 
نقل  و  حمل  زیرساخت های  توسعه 
به رشد  منجر  مالی  تامین  و تجاری و 
ایران خواهد  قابل توجهی در صادرات 
شد. بر این اساس، در صورت مدیریت 
منافع  دقیق  تصریح  و  تبیین  و  صحیح 
افزایش  راه،  و  کمربند  ابتکار  در  ملی 
در  پاسخگویی  و  شفافیت  و  کارآیی 
و  دسترس بودن  در  مرزی،  مدیریت 
و  ونقل  حمل  زیرساخت های  کیفیت 
در دسترس بودن و استفاده از فناوری 
به  می توانند  ارتباطات  و  اطالعات 
 /9 ۲۰۰درصدی،   /۴ رشد  ترتیب 
۵۲درصدی و3/ ۱6۱درصدی صادرات 

ایران را منجر شود.

 تاثیر حضور در کمربند و راه بر تحریم های 
آمریکا

شدیدترین  تحت  ایران  حال حاضر  در 
فشار  دارد.  قرار  آمریکا  تحریم های 
آمریکا بر بخش های اقتصادی- تجاری 
به  کشورها  سایر  در  ایران  با  مرتبط 
اقتصادی  همکاری های  در  اختالل 
ایران  روابط  کیفیت  است.  شده  منجر 
پیشرفته تر  کشورهای  سایر  و  چین  با 
برمبنای  ابتکار،  این  مسیر  در  واقع 
مواد  فروش  یعنی  الگوی سابق،  همان 
خام در حوزه انرژی و خرید کاالهای 
عمدتا مصرفی پیگیری می شود. ارتباط 
بهترین حالت  در  نیز  با سایر کشورها 
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پایین و عمدتا غیرصنعتی  با ارزش افزوده  بر اساس صادرات محصوالتی  ممکن 
عمده  کمبودهای  هم  و  تحریم ها  فشار  هم  که  می رسد  به نظر  است.  شده  دنبال 
زیرساختی و مدیریتی در بخش های اقتصادی- تجاری، ضرورت الزم برای ورود 
فعال به طرح ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده است. محدودیت کمی و کیفی 
ابتکار و همچنین  با کشورهای واقع در مسیر این  ایران  موافقت نامه های تجاری 
ضعف های لجستیکی و مخابراتی در پیشبرد با کیفیت تجارت، کمترین دالیل برای 

توجیه لزوم ورود ایران به این طرح محسوب می شود.
بنابراین به نظر می رسد که ورود به این طرح عالوه بر اینکه امکانات مالی گسترده ای 
تجاری  روابط  بستر  ایجاد  با  کند،  می  مهیا  زیرساختی  کمبودهای  رفع  برای  را 
راهبردی تر با چین و سایر کشورها، تاثیرات تحریم ایران را به حداقل می رساند. 

عالوه بر این، تسهیالت موجود به کاهش آثار تحریم نیز کمک خواهد کرد.
از  راه،  و  کمربند  ابتکار  کریدور  در  واقع  با کشورهای مختلف  ارتباط  از طرفی 
و  تجاری  تمرکز  کاهش  به  تجاری،  کاالهای  و  کشورها  به  بخشی  تنوع  طریق 
افزایش شاخص اکمال تجاری (این شاخص نشان می دهد که تا چه اندازه آنچه 
که یک کشور صادر می کند با آنچه کشور دیگری وارد می کند همپوشانی دارد) 
منجر خواهد شد که این امر می تواند تاثیرات تحریم علیه اقتصاد ایران را کاهش 
دهد. همچنین در راستای حفظ قدرت رقابت پذیری با کشورهای طرف تجاری که 
در کریدور ابتکار کمربند و راه قرار دارند، اقتصاد ایران باید کیفیت حمل و نقل، 
لجستیک (سخت افزاری و نرم افزاری) و ارائه خدمات به مشتریان و طرفین تجاری 
را ارتقا دهد که این امر با تکیه بر تجربه کشورهای موفق طرف تجاری، موجب 

تسریع در به روزرسانی و ارتقای کیفیت موارد مذکور خواهد شد.
بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شده است، جایگاه چین در این ابتکار طی 
زمینه سازی  مهم ترین عوامل در ضرورت  از  به عنوان یکی  را می توان  آینده  دهه 
برای ایجاد یک رابطه راهبردی با این کشور از مجرای ابتکار کمربند و راه دانست. 
را  ساله   ۲۵ همکاری  تفاهم نامه  موضوعی،  چنین  به  علم  با  ایران  راستا  این  در 
در ابتدای سال ۱۴۰۰ با چین امضا کرده است، بنابراین الزم است تا بخش های 
ابتکار کمربند و راه و در سطحی وسیع تر  با تصمیم سازی های مربوط به  مرتبط 
بلندمدت  و  میانمدت  بازه های  در  با چین  عملی  روابط  مدیریت  و  تنظیم  نحوه 

سیاست گذاری ها و اقدامات الزم را به انجام برسانند.
اما مسوولیت این سیاستگذاری و اقدام در راستای تنظیم روابط با چین بر عهده 
با  درگیر  دولتی  بخش های  است،  آمده  گزارش  این  در  آنچه  اساس  بر  کیست؟ 
امور مدیریتی و اجرایی در هر دو سطح سخت افزاری (شبکه های حمل ونقل) و 
نرم افزاری (تسهیل تجارت در حوزه قوانین و مقررات و همکاری های تجاری در 
سطوح مختلف) به نوعی مسوول و دست اندرکار ورود فعال و اثرگذار ایران به 

ابتکار کمربند و راه خواهند بود.

تقریبا همه دستگاه ها و نهادهای کشور، 
وظایف و نقش مشخصی را در پیوستن 
می کنند.  ایفا  راه  و  کمربند  ابتکار  به 
فرادستگاهی  کمیته  یک  ایجاد  عین  در 
استراتژیک  اختیارات  از  برخوردار 
میان  هماهنگی  ایجاد  راستای  در 
به  پیوستن  حوزه  در  فعال  ارگان های 
این ابتکار، ذیل رئیس جمهور یا معاون 
هماهنگی  برای  رئیس جمهور،  اول 
مجموعه  اقدامات  به  جهت  دهی  و 
و  کارآمد  شکل  به  مرتبط  دستگاه های 

اثربخش ضروری به نظر می رسد.
رقبای  با  راه  و  کمربند  ابتکار  ابرطرح 
جهانی  سطح  در  بالقوه ای  و  بالفعل 
مواجه است که چگونگی تعامل با آنها 
یا تضعیف و کنار  تثبیت  در تحکیم و 
بسیار  طرح  این  در  ایران  گذاشته شدن 
به طور  آمریکا  هرچند  است.  حیاتی 
اجرایی شدن  از  ممانعت  در  ضمنی 
ابتکار منزوی شده است و روسیه  این 
در  نانوشته ای  توافقات  به  نیز  چین  و 
آسیای میانه  در  قدرت  تقسیم  زمینه 
دست یافته اند، اما هوشمندی ایران در 
به  پیوستن  از  حداکثری  بهره برداری 

ابتکار کمربند و راه ضروری است.
برنامه ریزی  و  »دقت  راستا  این  در 
ملی  منافع  تحقق  راستای  در  مناسب، 
هوشمند  »تعامل  چین»،  با  تعامل  در 
ابتکار  ظرفیت  از  استفاده  بین المللی 
و  نسبت  »تبیین  و  راه»  و  کمربند 
با  راه  و  کمربند  ابتکار  طرح  جایگاه 
امری  ایران»  برنامه های توسعه ای  سایر 

ضروری است.
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 بانک مرکزی حجم تسهیالت  دهی در ۱۲ 
ماهه سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد. بر اساس 
گذشت  که  سالی  در  اعالمی،  آمارهای 
میلیارد  هزار  و 968  میلیون  دو  مجموعا 
بخش های  به  بانکی  تسهیالت  تومان 
مختلف اقتصادی پرداخت شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۰7۰ هزار میلیارد 
تومان، یعنی معادل ۵۴ درصد بیشتر بوده 
می توان  برآوردها  این  اساس  بر  است. 
اعالم کرد که عملکرد وام دهی بانک ها در 
سال گذشته ۱/۵ برابر سال 99 بوده است. 
مطابق جداول آماری بانک مرکزی، عمده 
تسهیالت اعطایی با سه هدف تامین سرمایه 
حوزه های  توسعه  و  ایجاد  گردش،  در 
دریافتی پرداخت شده است. ضمن آنکه 
از 898 هزار میلیارد تومان تسهیالتی که به 
بخش صنعت و معدن رسیده، 69۵ هزار 
درصد  معادل 77/۴  یعنی  تومان،  میلیارد 
آن بابت سرمایه در گردش بوده است. بر 
این اساس می توان گفت که بخش صنعت 
مقصد اصلی سرمایه در گردش بانک ها در 
سال گذشته بوده است. نکته قابل توجه در 
خصوص اطالعات ارائه شده این است که 
تقریبا نیمی از کل تسهیالت پرداختی به 
حوزه خدمات و یک سوم این وام ها نیز به 

بخش صنعت رسیده است. سهم ۴۲ درصدی بخش خدمات از وام های اعطایی بانک ها 
می تواند نشان دهنده جان تازه گرفتن بخش های خدماتی بعد از رکود چند ساله ناشی از 
بحران کرونا باشد. از آنجا که این بخش پیشران رشد اقتصادی در آمارهای اخیر بانک 
مرکزی نیز معرفی شده، می توان افزایش اشتغالزایی این بخش در دوره اخیر را تایید کرد. 
اما سهم 3۰/۲ درصدی بخش صنعت از وام های پرداختی با وجود افت ارزش افزوده این 
گروه در تولید ناخالص داخلی این پرسش را مطرح می کند که آیا پرداخت این وام ها به 

بخش صنعت توجیه اقتصادی داشته است؟

دالیل رشد وام دهی
بر اساس تازه ترین اطالعات بانک مرکزی، میزان کل تسهیالت پرداختی بانک ها در 

ماشه حرکت بازارها کشیده شد؟
گزارشی  از رشد ۵۴ درصدی حجم تسهیالت دهی در سال گذشته

 بانک مرکزی حجم تسهیالت  دهی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد. بر اساس آمارهای اعالمی، در سالی که گذشت 
مجموعا دو میلیون و 968 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۰7۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۵۴ درصد بیشتر بوده است. بر اساس این برآوردها می توان اعالم کرد 
که عملکرد وام دهی بانک ها در سال گذشته ۱/۵ برابر سال 99 بوده است. مطابق جداول آماری بانک مرکزی، عمده تسهیالت 
اعطایی با سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه حوزه های دریافتی پرداخت شده است. ضمن آنکه از 898 هزار 
میلیارد تومان تسهیالتی که به بخش صنعت و معدن رسیده، 69۵ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 77/۴ درصد آن بابت سرمایه 
در گردش بوده است. بر این اساس می توان گفت که بخش صنعت مقصد اصلی سرمایه در گردش بانک ها در سال گذشته بوده 
است. نکته قابل توجه در خصوص اطالعات ارائه شده این است که تقریبا نیمی از کل تسهیالت پرداختی به حوزه خدمات 
و یک سوم این وام ها نیز به بخش صنعت رسیده است. سهم ۴۲ درصدی بخش خدمات از وام های اعطایی بانک ها می تواند 
نشان دهنده جان تازه گرفتن بخش های خدماتی بعد از رکود چند ساله ناشی از بحران کرونا باشد. از آنجا که این بخش پیشران 
رشد اقتصادی در آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز معرفی شده، می توان افزایش اشتغالزایی این بخش در دوره اخیر را تایید کرد. 
اما سهم 3۰/۲ درصدی بخش صنعت از وام های پرداختی با وجود افت ارزش افزوده این گروه در تولید ناخالص داخلی این 

پرسش را مطرح می کند که آیا پرداخت این وام ها به بخش صنعت توجیه اقتصادی داشته است؟
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سال گذشته با رشد ۵۴ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال 99 همراه بوده است. 
جزئیات آمارهای اعالمی نشان می دهد که 
حجم کل این تسهیالت دو میلیون و 968 
هزار میلیارد تومان بوده که به میزان ۱۰7۰ 
هزار میلیارد تومان از سال 99 بیشتر است. 
سال های  در  پرداختی  تسهیالت  حجم 
 898 و  میلیون   ۱ ترتیب  به   99 و   98
میلیارد  تومان و 97۵ هزار  میلیارد  هزار 
حجم  اساس  این  بر  است.  بوده  تومان 
تسهیالت دهی در سال 99 معادل ۲ برابر 
سال 98 و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱/۵ برابر 
سال 99 بوده است. مقایسه این ارقام با آمار 
سال های گذشته نشان می دهد که وام دهی 
از بانک ها در دو سال گذشته با افزایش 
قابل توجهی همراه بوده است. برای مثال 
اصلی رشد 9۵ درصدی  از دالیل  یکی 
تسهیالت پرداختی بانک ها در سال 99 به 
دلیل افزایش رونق فعالیت های سفته بازی 
بوده است. بدیهی است به دلیل تورم باالی 
۴۰ درصدی در اقتصاد، دریافت تسهیالت 
بانکی و سرمایه گذاری در بازارهای دارایی 
گیرندگان  وام  برای  بیشتری  سودآوری 
جهت  آن  از  موضوع  این  است.  داشته 
رونق  دوره های  در  که  دارد  اهمیت 
بازارهای موازی، عمده سرمایه ها جذب 
این بازارها می شود. با این حال رکودی که 
در سال اخیر به ویژه بر این بازارها حاکم 
بوده جذب سرمایه را در بازارهای دارایی 
کاهش داده است. اما این مساله نمی تواند 
به معنای عدم جذابیت دریافت تسهیالت 
باشد. طبق آمارها در سال گذشته نیز تورم 
کماکان باالی ۴۰ درصد بوده و حتی در 
شده  رد  نیز  درصد  مرز ۴۵  از  مواردی 

است. بدیهی است در چنین شرایطی دریافت وام توسط تسهیالت گیرندگان و مصرف 
آن در اقتصاد برای آنان سودآوری و بازده به همراه داشته است. به نظر می رسد عمده 
این وام ها برای بهبود شرایط اقتصادی و پاک کردن آثار و تبعات بحران کرونا بوده است. 
پرداخت تقریبا نیمی از این وام ها به بخش خدمات شاید تاییدی بر این ادعا باشد. جدول 
آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیالت پرداختی با شش هدف 
عمده ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کاالی شخصی و خرید 
مسکن در مدت یاد شده پرداخت شده است. از بین موارد یاد شده، هدف اصلی بانک ها 
در پرداخت وام ها به ترتیب تامین سرمایه در گردش با سهم 6۵/3 درصدی، ایجاد با سهم 

۱۱/7 درصدی و توسعه با سهم 8/3 درصدی بوده است.

خدمات، اولویت اصلی تسهیالت بانکی
خدمات یکی از نکات قابل توجه حوزه هایی است که در محل اصابت این وام ها قرار 
گرفته اند. بر این اساس، حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و متفرقه بخش هایی است که از بانک مرکزی وام دریافت کرده اند. مساله مهم تر 
این است که از کل تسهیالتی که در ۱۲ ماهه سال گذشته پرداخت شده، بخش اعظم 
آن به خدمات رسیده است. بعد از آن نیز صنعت و معدن در رتبه بعدی جای می گیرد. 
بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز دیگر حوزه هایی هستند که از بانک مرکزی 
تسهیالت کالن دریافت کرده اند. بررسی جزئی تر این آمار و اطالعات نشان می دهد که 
بخش خدمات در ۱۲ ماهه سال گذشته موفق به دریافت یک میلیون و ۲39 هزار میلیارد 
تومان وام بانکی شده است. به این ترتیب سهم این حوزه از وام های پرداختی ۴۰/۲ 
درصد بوده که بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است. شاید یکی از دالیل توجیهی برای 
اولویت داشتن بخش خدمات در پرداخت وام را باید بازگشت این بخش از دوره رکود 

چند ساله دانست.
این بخش از زمان شیوع بحران کرونا آسیب بسیاری دید و بسیاری از حوزه های مرتبط 
با آن تعطیل و غیرفعال شدند. با این حال با فروکش کردن بحران کرونا و افزایش فعالیت 
بخش های خدماتی می توان گفت که این حوزه جان تازه تری گرفته است. آمارهای اخیر 
بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته نیز نشان از رشد 6/۵ درصدی بخش 

خدمات دارد به طوریکه این بخش بعد از حوزه نفت پیشران رشد بوده است.
بر این اساس می توان گفت که بخش خدماتی کشور اهمیت باالیی در اشتغالزایی در 
اقتصاد داشته و از همین رو توانسته بخش زیادی از تسهیالت بانکی را به سمت خود 
جذب کند. با توجه به آنکه از حدود یک میلیون و ۲39 هزار میلیارد تومان تسهیالتی که 

به بخش خدمات 
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 ۱۴۰۰ سال  ایران  خارجی  تجارت 
داده های  رساند؟  پایان  به  چگونه  را 
آماری نشان می دهد که در سال گذشته 
معادل  ارزشی  غیرنفتی  تجارت  کل 
۱۰۰میلیارد دالر داشته که نسبت به سال 
99 رشد 38درصدی را ثبت کرده است. 
از حیث  تا ۱۴۰۰،  سال های ۱39۰  طی 
به  متعلق  باالترین رقم صادرات  ارزش، 
 ،۱39۰ سال  از  بعد  است.   ۱۴۰۰ سال 
باالترین واردات کاالیی کشور نیز در سال 

۱۴۰۰رقم خورده است.
در  ایران  خارجی  تجارت  تصویر   
کل  حجم  شد.  ترسیم  سال ۱۴۰۰ 
نسبت  سال گذشته  در  خارجی  تجارت 
با رشد 38 درصدی همراه  به سال ۱399 
شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی 
به  نسبت  را  ۴۱ درصدی  افزایش  ایران 
دیگر  از سوی  و  کرد  تجربه  سال ۱399 
سال ۱۴۰۰  در  کشور  واردات  ارزش 
سال ۱399  به  نسبت  36 درصد  معادل 
در  خارجی  تجارت  حجم  یافت.  رشد 

سال گذشته وزن ۱6۲ میلیون تنی و ارزش ۱۰۰ میلیارد دالری داشته است. صادرات در 
سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۱399 رشد ۴۱ درصدی را در ارزش تجربه کرده و از ۵/ 
3۴ میلیارد دالر در سال 99 به ۴8 میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ و وزن کاالهای صادراتی نیز 
از ۱۲۲ میلیون و 3۰۰ هزار تن در سال 99 به ۱۲۲ میلیون تن در سال گذشته رسیده است.

واردات در سال گذشته نیز با رشد ارزشی 36 درصدی نسبت به سال 99 همراه بوده 
است؛ به عبارتی ارزش واردات در سال 99 معادل ۴/ 38میلیارد دالر بوده؛ درحالی که در 
سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۲ میلیارد دالر رسیده است. عالوه بر این، وزن کاالهای وارداتی 
در سال ۱399 معادل ۴/ 33 میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ میلیون تن رسیده 
است که رشد ۲۱ درصدی را نشان می دهد. در عین حال برآوردها نشان می دهد که تراز 
تجاری ایران در سال ۱۴۰۰ منفی ۴ میلیارد دالر و مانند سال ۱399 بوده است، بنابراین 
فاصله صادرات و واردات نسبت به سال 99 تغییری نیافته است.  در مجموع صدور کاال 
به کشورهای مقصد در سال ۱۴۰۰ از آنچه پیش بینی شده بود نیز سبقت گرفت. مقامات 
مسوول در ابتدا وعده دستیابی به صادرات ۴۰ میلیارد دالری تا پایان سال ۱۴۰۰ را داده 
بودند و پس از آن اعالم کردند که صادرات تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دالر می رسد. 
تحلیل ها نیز حاکی از آن است که طی سال های ۱39۰ تا ۱۴۰۰ از حیث ارزش باالترین 
رقم صادرات ایران در حوزه کاالیی بدون احتساب نفت خام متعلق به سال ۱۴۰۰ و از 
نظر مقداری مربوط به سال ۱398 بوده است. در سال ۱۴۰۰ رشد مقداری صادرات در 
مقایسه با سال قبل حدود 7 درصد و رشد ارزشی نیز حدود ۴۱ درصد بوده که با توجه 
به تفاوت رشد وزنی و ارزشی، علت اصلی رشد باالی ارزش صادرات در این بازه 
زمانی مربوط به افزایش میانگین قیمت صادرات بوده است.  به رسم هر ساله، متولیان 
تجارت خارجی، هدف گذاری صادراتی امسال را نیز اعالم کردند. به گفته رئیس 

تصویر تجارت در ۱۴۰۰
نمرات ۱۴۰۰ تجارت خارجی
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سازمان توسعه تجارت، صادرات کشور 
۵۵ میلیارد  به  سال جاری  در  است  قرار 
برنامه هایی  منظور  این  به  و  برسد  دالر 
نیز از سوی مقامات مسوول تدوین شده 
است. بخشی از این برنامه ها بر کشورهای 
بخشی  و  دارد  تمرکز  صادراتی  هدف 
تسهیل کننده صادرات است. البته آخرین 
در سال ۱۴۰۰  تجارت خارجی  سکانس 
نشان می دهد در اسفندماه صادرات کشور 
نسبت به بهمن ماه افت داشته و نسبت به 
اسفند ۱399 با رشد روبه رو بوده است، 
هم  این ماه  در  کاال  واردات  آنکه  حال 
نسبت  هم  و   ۱۴۰۰ بهمن ماه  به  نسبت 
داشته  اسفند ماه ۱399 روند صعودی  به 

است.

تصویر تجارت در اسفند ماه
ارزیابی های مقدماتی از تجارت خارجی 
آن  بیانگر  سال گذشته  دوازدهم  در  ماه 
است که صادرات نسبت به بهمن ماه افت 
داشته، اما واردات با افزایش قابل توجهی 

روبه رو بوده است.

بر اساس محاسبات آماری، در  ماه دوازدهم سال ۱۴۰۰، صدور 9 میلیون و 3۴۲ هزار تن 
کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۴83 میلیون دالر در کارنامه تجارت خارجی ثبت شده است. 
این ارقام نشان می دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش 7/ ۵ درصدی 
روبه رو بوده است. در بهمن ماه صادرات ۴ میلیارد و 7۵۴ میلیون دالر بود، در عین حال 
صادرات در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱399 رشد 9/ ۱7 درصدی را 
تجربه کرده است. در اسفندماه سال 99 صادرات ارزشی معادل 3 میلیارد و 8۰۰ میلیون 

دالر داشت.
واردات در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز به ۵ میلیارد و ۴۲3 میلیون دالر رسیده است که نشان 
می دهد نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ رشد ۴7 درصدی داشته و نسبت به اسفند سال ۱399 
با افزایش 6/ ۱8درصدی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۰ ارزش واردات 3 میلیارد و 
686 میلیون دالر بود و در اسفند ۱399 نیز ۴ میلیارد و ۵7۲ میلیون دالر واردات انجام 

شده بود. تراز تجاری اسفند ۱۴۰۰ نیز منفی 9۴۰ میلیون دالر و به نفع واردات است.
کشورهای عمده مقصد و مبدا

بیشترین صادرات ۱۴۰۰ به کدام کشورها انجام شده است و بیشتر کاالهای وارداتی در 
این سال از کجا آمده اند؟ رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این سوال اعالم کرده است: 
کشور             های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵کشور عمده 
طرف معامله واردات کاال به کشور و کشور             های چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی 
و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کاال             های صادراتی کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند. 
گفته های علیرضا مقدسی نشان می دهد که سوئیس از لیست ۵ کشور عمده وارداتی 
حذف شده و جای خود را به روسیه داده است. مقدسی همچنین گفته است: کاال             های 
عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال ۱۴۰۰ با رشد 68 درصدی، به ۱۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن رسید  که پس از هفت سال  مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت 
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کاال بازگردد. او اعالم کرد: عمده کاالهای 
اساسی،  کاالی  نیز  کشور  به  وارداتی 

موادخام و ماشین آالت تولید بودند.

هدف گذاری صادرات 1401
رئیس       کل سازمان توسعه تجارت ایران از 
هدف گذاری ۵۵ میلیارد دالری صادرات 
به  است.  گفته  سخن  سال ۱۴۰۱  در 
اعالم  پیمان پاک  علیرضا  »شاتا»  گزارش 
تجارت  توسعه  نقشه راه  که  است  کرده 
ایران با تعیین اولویت ها و شاخص       های 

کمی و کیفی، تهیه شده است.
شاخص       های  بررسی  با  کرد:  اظهار  وی 
انتخاب بازار به یک اولویت       بندی رسیدیم 
که از جمله این اولویت ها تعیین مقاصد 
صادراتی مانند کشورهای همسایه، منطقه 
اوراسیا، شرق و جنوب شرق آسیا، شبه 
قاره هند و منتخب کشورهای آفریقایی 
دنیا  تجاری  بزرگ  بازارهای  سایر  و 
است. به گفته وی، با هدف رونق تولید، 
برنامه       ریزی الزم برای توسعه صادرات با 
اولویت       گذاری تکمیل ظرفیت       های خالی 
واحدها در سازمان توسعه تجارت ایران 
دنبال می شود.  معاون وزیر صمت تصریح 

کرد: در مسیر تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت در حوزه صادرات غیرنفتی مواردی شامل 
مانع       زدایی و اصالح مقررات با هدف تسهیل       تجاری، تامین و تعریف سازوکارهای مالی، 
پشتیبانی لجستیک، ایجاد کنسرسیوم       ها و زنجیره       های تامین و بازتعریف شبکه توزیع 
و بازاریابی در دستور کار است. پیمان پاک گفته است: هدف       گذاری کمی صادرات 
غیرنفتی سازمان توسعه تجارت برای امسال، حدود ۵۵ میلیارد دالر است که ۵۰ میلیارد 
دالر آن در حوزه صادرات کاال و ۵ میلیارد دالر در حوزه صادرات خدمات پیش       بینی و 
تعریف شده است. در همین راستا و برای رونق صادرات غیرنفتی، افزایش تعداد رایزنان 
تجاری از 9 نفر به 3۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران 
قرار دارد. رئیس       کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: یکی دیگر از رویکردهای 
ویژه این سازمان برای توسعه صادرات غیرنفتی، تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه 
تجاری در کشورهای مقصد صادراتی ایران است تا صادرکنندگان کشور بتوانند به طور 
کامل خدمات موردنیاز خود را از این مراکز دریافت کنند و پشتیبانی الزم از آنها انجام 
شود.  پیمان       پاک گفت: امسال مکانیزم تهاتر و واردات در برابر صادرات در همه کاالها 
قابل اجراست و این امکان برای همه صادرکنندگان مهیاست و خوشبختانه با همکاری 
بانک مرکزی روند خوبی بر جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات حاکم شده است.  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همین زمینه و برای رفع بدهی 
ارزی صادرکنندگان شناسنامه       دار، برنامه ویژه       ای در دستور کار سازمان توسعه تجارت 
قرار گرفته است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: امسال به       طور حتم 
مشوق       های صادراتی را دریافت کرده و از صادرکنندگان با اولویت شرکت های صادراتی 
با کاالی دارای بیشترین ارزش افزوده، حمایت خواهد شد.  وی تصریح کرد: برای 
تسهیل در امور حوزه تجارت و هم       افزایی و ایجاد هماهنگی بیشتر، احیای شورای عالی 
صادرات در قالب شورای عالی تجارت با اختیارات ویژه در دستور کار دولت قرار دارد 

که به زودی نهایی و عملیاتی خواهد شد.
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بازارهای مالی ۱۴۰۰
در این مطلب به روند تغییر شاخص بورس، نرخ دالر و یورو آزاد و بهای سکه بهار آزادی طی سالهای ۱39۰ الی ۱۴۰۰ اشاره، و درصد 

تغییرات آنها برای کل دوره و برای سال ۱۴۰۰ در قیاس با تورم بررسی شده است.
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اکونومیست در یک گزارش تاکید کرد که 
احتمال بروز یک رکود اقتصادی جدید 
جنگ  تحلیل،  این  مطابق  دارد.  وجود 
روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت غذا 
و انرژی شده و به درآمد واقعی خانوارها 
ضربه زده است. قرنطینه کرونایی در چین 
بانک های  و  کرده  مختل  را  عرضه  نیز 
حال  در  تورم  کاهش  برای  نیز  مرکزی 
افزایش نرخ بهره هستند. این عوامل باعث 
شد که ریکاوری اقتصاد جهان در سال 

جاری کند شود.
چشم انداز  گزارش  یک  در  اکونومیست 
اقتصادی  رشد  نظر  از  را  دنیا  اقتصاد 
تحلیل کرد. در این گزارش عنوان شده 
است که از سال۱9۰۰ اقتصاد جهان تقریبا 
شده؛  رکود  گرفتار  یک  بار  ۱۰سال  هر 
به طوری  که سرانه تولید ناخالص داخلی 
ساالنه کاهش یافته است. در ۲۰۲۰ جهان 
پایان  از  اقتصادی پس  عمیق  ترین رکود 
جنگ جهانی دوم را تجربه کرد. آیا تنها 
دو سال بعد از آن، رکود دیگری در راه 

است؟

خوش بینی محتاطانه
شکی نیست که نگرانی  ها از وقوع رکود 
اقتصادی در حال افزایش است. جنگ در 
اوکراین سبب افزایش قیمت غذا و انرژی 
شده و به درآمد واقعی خانوارها ضربه زده 
است. قرنطینه های کرونایی چین زنجیره 
عرضه جهان را دچار اختالل کرده است 
و بانک  های مرکزی برای کاهش تورم به 
بهره  نرخ  های  افزایش  حال  در  سرعت 
اقتصاد  شرایط  بابت  نگرانی  ها  هستند. 
داده  تکان  نیز  را  مالی  بازارهای  جهان 
است. در طول ماه گذشته بازارهای مالی 
یک  دهم  حدود  ثروتمند  کشورهای  در 
افت داشته  اند. دارایی  های پرریسک چون 

ریکاوری الک پشتی اقتصاد جهان

سهام تکنولوژی و ارزهای دیجیتال، ضربه بدی خورده  اند. اقتصاددانان به طور مداوم 
پیش  بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش می  دهند. اما سوال اینجاست که این 
نگرانی  ها از رکود اقتصاد جهان تا چه اندازه تحقق یافته است؟ نگاهی به داده ها زمینه 

را برای خوش  بینی محتاطانه، حداقل برای امروز، فراهم می  کند.

نگاه منفی در نظرسنجی
درست است، به  نظر می  رسد در بسیاری از کشورها رکود اتفاق افتاده است. در کشورهای 
مصرف  کنندگان  اعتماد   (OECD) توسعه  و  اقتصادی  همکاری  های  سازمان  عضو 
نسبت به زمان شروع همه  گیری کرونا کاهش یافته است. معیاری موسوم به اعتماد 
مصرف  کنندگان آمریکایی که توسط دانشگاه میشیگان ایجاد شده است، در ماه جاری 
به پایین  ترین سطح خود در طول یک دهه رسیده است. شرکت  کنندگان در نظرسنجی 
شرایط مالی حال حاضر خود را تیره  تر می  بینند و تعداد کمی از آنها فکر می  کنند اکنون 
زمان مناسبی برای خرید کاالهای بادوام است. درصورتی  که مصرف  کنندگان خرید را 

کاهش دهند، رشد اقتصادی کاهش می  یابد.

وضعیت خوب مصرف کنندگان
با این وجود تا امروز به  نظر می  رسد کاری که مردم انجام می  دهند با چیزهایی که 
می  گویند متفاوت است. رزرو رستوران  ها در وب سایت رزرواسیون اوپن  تیبل همچنان 
نسبت به پیش از وقوع همه  گیری باالتر است. در آمریکا نیز آمار اقامت هتل  ها هنوز 
نشانه هایی از بهبود دارد. معیار عادات خرج کردن انگلیسی  ها، که توسط اداره ملی 
آمار انگلستان و بانک مرکزی این کشور تهیه می  شود نیز نشانه های کمی دارد مبنی 
بر اینکه مردم از فعالیت  های اجتماعی یا خریدی که می  تواند به تعویق انداخته شود 
کنار کشیده  اند. حتی درصورتی  که تورم قدرت خرید را کاهش دهد، مصرف  کنندگان 
اکونومیست،  برآوردهای  طبق  دهند.  ادامه  خرید  به  مدتی  برای  می  توانند  احتماال 
خانوارها در کشورهای عضو سازمان همکاری  های اقتصادی و توسعه همچنان حدود 
۴ هزار میلیارد دالر پس انداز دارند که در طول همه  گیری کرونا جمع  آوری شده 
است (این پس انداز معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی است) و برعکس چیزی که 
عموما گمان می  رود، تمام آن در دستان ثروتمندان نیست. در آمریکا حساب  های بانکی 
خانوارهای کم درآمد در پایان۲۰۲۱ هنوز 6۵درصد نسبت به ۲۰۱9 بیشتر بوده است.

افزایش مخارج سرمایه ای
کسب  وکارها نیز همچنان پویاتر هستند. روسای بسیاری از کشورها از افزایش هزینه ها 
در گزارش های مالی دوره  ای شکایت کرده  اند. ولی شاخص سازمان همکاری  های 
اقتصادی و توسعه در زمینه اعتماد کسب  وکارها ثابت باقی مانده است. داده های سایت 
کاریابی ایندید نشان می  دهند که ممکن است افزایش موقعیت  های شغلی در کشورهای 
ثروتمند متوقف شده باشد، ولی همچنان فراوان هستند. اشتیاق برای سرمایه  گذاری 
نیز وجود دارد. تحلیلگران بانک جی  پی مورگان برآورد می  کنند که مخارج سرمایه  ای 

اکونومیست در یک گزارش با بررسی عوامل موثر در جهان تحلیل کرد
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جاری  سال  نخست  ماه  سه  در  جهان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 7درصد 

افزایش داشته است.

نگرانی از رشد اقتصادی روسیه و چین
به  نظر  ضعیف  کشورها  برخی  شرایط 
نام  به  شاخصی  گلدمن ساکس  می  رسد. 
رشد  که  می  کند  تولید  جاری  فعالیت 
اقتصادی را براساس ترکیبی از برآوردها و 
داده های رسمی اندازه  گیری می  کند. رشد 
کشورهای  که  زمانی  از  روسیه  اقتصاد 
این  علیه  را  شدیدی  تحریم  های  غربی 
کشور اعمال کرده  اند تا حد زیادی کند 
شده است. در چین هم که برای مقابله 
با گسترش کرونا شدیدترین قرنطینه ها از 
احتماال  است،  شده  اعمال  دولت  سوی 
است.  شدن  کوچک تر  حال  در  اقتصاد 
نشان  منتشرشده  داده های  جدیدترین 
می  دهند تولید صنعتی در ماه آوریل 9/ 
۲درصد و خرده فروشی ۱۱درصد (قبل 
سال  به  نسبت  تورم)  نرخ  با  تعدیل  از 
لو،  تینگ    گفته  به  داشته  اند.  کاهش  قبل 
اقتصاددان برجسته بانک نامورا، ۴۱ شهر 
چین که حدود 3۰درصد از تولید ناخالص 
داخلی این کشور را تشکیل می  دهند، در 
تاریخ ۱۰ ماه مه همچنان در قرنطینه کامل 
یا جزئی بوده  اند. مجموعه  ای از شاخص  ها 
نشان دهنده آسیب مداوم به اقتصاد هستند. 
به عنوان نمونه، درآمد گیشه سینماها در 
۵ روز منتهی به چهارم ماه مه نسبت به 
داشته است. قبل 8۲درصد کاهش  سال 

ولی بیشتر کشورها قوی  تر هستند.
یکسری زمانی از تولید ناخالص داخلی 
هفتگی ۴۵ کشور از جمله هند، اندونزی 
نیکالس  توسط  که  جی7  کشورهای  و 

وولوسکو از سازمان همکاری  های اقتصادی و توسعه ایجاد شده است، نشان دهنده 
پایداری رشد تولید ناخالص داخلی جهان در هفته های اخیر است. در حالت کلی، 
شاخص فعالیت اقتصادی گلدمن نسبت به اوایل۲۰۲۱ (شروع بازگشایی اقتصادهای 
جهان) کاهش یافته است؛ ولی هنوز رضایت  بخش است. اما اگر روسیه صادرات گاز 
به اروپا را متوقف کند، چین محدودیت  های کرونایی را بیشتر کند یا بانک  های مرکزی 
نرخ بهره را با سرعتی بیشتر از آنچه انتظار دارند افزایش دهند، این شرایط می  تواند تغییر 
کند. به عقیده جی  پی  مورگان، داده های تاریخی نشان می  دهند زمانی که بازار کار آمریکا 
تا این حد نزدیک به اشتغال کامل است، احتمال وقوع رکورد در میان مدت وجود 
دارد. اما به  نظر نمی  رسد دوازدهمین رکود از سال۱9۰۰ تا کنون هنوز آغاز شده باشد.
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بانک مرکزی از وضعیت شاخص های عمده 
اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ رمزگشایی 
سه  مرکزی  بانک  جدید  گزارش  در  کرد. 
می خورد.  چشم  به  جدید  آماری  تصویر 
نخست آنکه طبق برآوردهای اعالمی، رقم 
سال  ماهه   9 در  کشور  از  سرمایه  خروج 
گذشته به بیش از ۱۰ میلیارد دالر رسیده که 
مساله  این  است.  ماهه سال 99  برابر 9  دو 
از کشور را  افزایش سرعت خروج سرمایه 
تایید می کند. تصویر آماری دوم سه برابر شدن 
میزان صادرات نفتی و غیرنفتی در 9 ماهه سال 
۱۴۰۰ است. نکته قابل توجه آنکه صادرات 
نفتی 9 ماهه پارسال به نسبت 9 ماهه سال 
99 دو برابر و صادرات غیرنفتی نیز ۱/۵ برابر 
نظر می رسد محدودیت های  به  است.  شده 
صادراتی کشور در سال گذشته کمتر شده و 
زمینه های فروش اقالم نفتی و غیرنفتی برای 
کشور بیش از پیش فراهم شده است. سهم 
۵/۴ درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی 
سه ماهه سوم سال گذشته به عنوان یکی از 
پیشران های اصلی رشد نیز این مساله را تایید 
می کند. سومین تصویر آماری بانک مرکزی 
است.  تورمی  شاخص های  عملکرد  نیز 
هرچند اطالعاتی از وضعیت تورم در سال 
گذشته منتشر نشده، اما در خالل این آمار و 
ارقام اطالعاتی در خصوص عملکرد شاخص 
قیمت مصرف کننده در سال 99 منتشر شده 
است. مطابق این اطالعات، نرخ تورم در پایان 

سال 99 به ۴7/۱ درصد رسیده که این رقم برای گروه خوراکی ها ۵۵/۱ درصد است. این در 
حالی است که طبق آمارهای اعالمی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در پایان سال 99 برابر با 
36/۴ درصد بوده است. بنابراین رقم تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی ۱۱ درصد باالتر از 

رقمی است که مرکز آمار محاسبه کرده بود.

رکوردزنی خروج سرمایه
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس اطالعات 
ارائه شده در این گزارش، وضعیت تراز پرداخت ها به وضعیت نگران کننده ای در 9 ماهه سال 
گذشته رسیده است. طبق اطالعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در 
9 ماهه ۱۴۰۰ به منفی ۱۰/۱ میلیارد دالر رسیده است. رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت 
و بلندمدت در مدت یاد شده نیز به ترتیب به منفی 9/7 میلیون دالر و منفی ۴۲۴ میلیون دالر 
رسیده است. نکته قابل توجه این است که خالص حساب سرمایه در 9 ماهه سال 99 برابر با 
۵/۱ میلیون دالر بوده است. با مقایسه آمارهای دو سال یاد شده می توان فهمید که میزان خروج 
سرمایه در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ با رشد 96 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 99 همراه شده 
است. افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور مطابق آمارهای اعالمی می تواند زنگ خطری 
برای وضعیت سرمایه گذاری در کشور باشد. در کنار آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور، 
برآوردهای بانک مرکزی از بهبود وضعیت صادراتی کشور خبر می دهند. صادرات نفتی کشور 
در 9 ماهه سال گذشته مطابق اطالعات بانک مرکزی به ۲7/9 میلیارد دالر رسیده که نسبت به 9 
ماهه سال 99 تقریبا دو برابر شده است. میزان صادرات غیرنفتی نیز در مدت یادشده پارسال ۲8 
میلیارد دالر اعالم شده که ۱/۵ برابر 9 ماهه سال 99 است. نگاهی به جزئیات آمارهای اعالمی 
نشان می دهد که به طور کلی روند صادرات کشور در سال گذشته مثبت بوده است، به طوری 
که در سه ماهه اول سال میزان کل صادرات نفتی و غیرنفتی ۱7/۲ میلیارد دالر بوده که تا پایان 
نیمه اول سال به 36/۱ میلیارد دالر رسیده است. این میزان در پایان 9 ماهه پارسال نیز به ۵6 
میلیارد دالر رسیده است. رقم کل صادرات نفتی و غیرنفتی در سال گذشته نسبت به سال 99 
بیش از ۱/۵ برابر شده است. هرچند بهبود وضعیت صادراتی کشور در آمارهای اعالمی مشهود 
است با این وجود کماکان فاصله زیادی با میزان صادرات در سال های 96 و 97 داریم که به 

ترتیب 96 و 93/3 میلیارد دالر بوده است.
سهم نفت در رشد اقتصادی

رکوردزنی خروج سرمایه از کشور
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تولید  به  مربوط  آمارهای  به  نگاهی  اگر 
می شویم  متوجه  بیندازیم  داخلی  ناخالص 
که نفت سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی 
سال گذشته داشته است. بر اساس آمارهای 
اعالمی، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون 
نفت در 9 ماهه سال گذشته به ترتیب ۵/7 و 
۵/8 درصد بوده است. نکته نخست آنکه در 
تمام فصول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
آنکه دو بخش  نکته دوم  بوده است.  مثبت 
نفت و خدمات پیشران های اصلی رشد در 
فصل  در  مثال  برای  بوده اند.  یادشده  مدت 
درصد  نفت ۲3/3  بخش  رشد  بهار ۱۴۰۰، 
و رشد بخش خدمات نیز 7/۴ درصد بوده 
ارقام در فصل دوم سال گذشته  این  است. 
به ترتیب به 7/۴ و ۴/۲ درصد رسیده و در 
سه ماهه سوم سال نیز رشد اقتصادی بخش 
نفت و خدمات به ترتیب ۵/۴ و 8/۱ درصد 
اعالم شده است. هرچند عملکرد بخش نفت 
به تدریج با افت همراه بوده با این حال سهم 
آن در رشد اقتصادی همچنان پررنگ بوده که 
این مساله نشان می دهد زمینه های صادرات و 
فروش نفت برای دولت کماکان وجود دارد 
و محدودیت ها در این خصوص کمتر شده 
کشاورزی  بخش  یادشده،  مدت  در  است. 
بدترین عملکرد را داشته و در همه فصول 
سال رشد منفی را تجربه کرده است. رشد 
این بخش در فصل اول تا سوم سال به ترتیب 
است.  بوده  درصد   -۲/۵ و   -۱/9  ،-۲/۲
عملکرد بخش صنعت نیز در مدت یاد شده 
به ترتیب ۱/6، ۵/۱- و 3/8 درصد بوده است.

آمارهای تازه از شاخص تورمی
در کنار آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده، 
تصویر جدیدی از وضعیت شاخص تورمی 
آمار  آنجا که مرکز  از  آمده است.  به دست 
نهاد رسمی انتشار نرخ تورم به حساب می آید 

نیز  ارائه نمی دهد. در گزارش تازه بانک مرکزی  بانک مرکزی اطالعاتی در این خصوص 
اشاره ای به وضعیت تورم در سال گذشته نشده است با این حال این نهاد آمارهای تورمی سال 
99 را به روزرسانی کرده است. بر اساس اطالعات این مرکز، نرخ تورم در سال 99 رکوردهای 
جدیدی به ثبت رسانده است. نرخ تورم سال 99 طبق این گزارش برابر با ۴7/۱ درصد بوده 
است حال آنکه مرکز آمار این نرخ را 36/۴ درصد اعالم کرده بود. به این ترتیب شکاف تورمی 
در آمارهای این دو مرکز به حدود ۱۱ درصد می رسد. تورم خوراکی ها نیز در پایان سال 99 طبق 
اعالم بانک مرکزی به ۵۵/۱ درصد رسیده است. اما آمارهای فصلی این مرکز از سرعت باالی 
رشد تورم فصلی در سال 99 خبر می دهد. برای مثال نرخ تورم در سه ماهه دوم سال 36/7 
درصد اعالم شده که در سه ماهه چهارم سال به 6۴/۱ درصد رسیده تورم خوراکی ها نیز در 
همین بازه زمانی از 37/3 درصد در فصل دوم سال به 86/6 درصد در فصل چهارم سال رسیده 
است. رکوردشکنی در شاخص های تورمی نشان از وضعیت نگران کننده رشد قیمتی کاالها و 
اقالم مصرفی دارد. شکاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نکته مهمی است که نشان 

می دهد اطالعات درست و دقیقی از وضعیت تورم از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی شود.

روند فزاینده بدهی های دولت
طبق اطالعات بانک مرکزی بازار پول نیز با تحوالتی در طول دوره مورد بررسی همراه شده 
است. حجم نقدینگی با رشد ۲7/۴ درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته به ۴۴۲6 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز رشد ۲۲/۲ درصدی در مدت یاد شده داشته و به ۵6۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت رشد پول ۲7/۱ درصد و رشد شبه پول نیز ۲7/۴ 
درصد بوده است. مقایسه این آمارها با آمارهای سال 99 نشان می دهد که رشد نقدینگی در سه 
ماهه سوم این سال برابر با ۲6/6 درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در مدت یاد شده ۱۵/۵ 
درصد بوده است. بنابراین مشخص است که نقدینگی به طور مکرر در حال افزایش بوده و 
سیاستگذاری های بانک مرکزی کمکی به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نکرده است. بدهی 
دولت به بانک مرکزی و بانک ها نیز در طول زمان همواره رو به افزایش بوده است. طبق گزارش 
ارائه شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد 39 درصدی همراه 
شده و به ۱6۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک ها نیز در این مدت ۴/۲ 

طی ۲0 سال منتهی به سال 13۹۹، روند سرمایه  گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب  های زیادی 
مواجه بوده که از جمله مهم  ترین دالیل آن می  توان به تحریم  های بین  المللی اشاره کرد. در سال 
13۹۹ سرمایه  گذاری خارجی ایران حدود 1.4 میلیارد دالر بوده که این رقم در مقایسه با سال 
13۹8 حدود 3۹ درصد افزایش یافته است. در این گزارش، روند سرمایه گذاری خارجی طی ۲0 
سال منتهی به سال 13۹۹ به تفکیک سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار و 

دالیل نوسانات آن ارائه شده است.

***
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سال  شعارهای  مطابق  که  حالی  در   
تبیین  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که 
و  سیاستگذاری ها  کلیه  باید  می شوند، 
اجرایی  دستگاه های  برنامه ریزی های 
ارتقای  و  تولید  موانع  رفع  به  معطوف 
باشد، شاهد  وضعیت صنعتگران کشور 
دیدگاه های  واسطه  به  مکررا  که  هستیم 
بخشی نگر و نیز بخشنامه های خلق الساعه، 
موانع جدید در مسیر تولیدکنندگان قرار 

می گیرد.
ماه  چند  طول  در  قضیه  این  نمونه های 
گذشته کامال مشهود بوده است. به عنوان 
نمونه در حالی که کشور نیاز مبرمی به 
صادرات  برای  دارد،  ارزی  درآمدهای 
فوالد تعرفه ۱7 درصدی وضع می شود؛ 
به  گذشته  سال  که  است  حالی  در  این 
واسطه مشکالت ناشی از قطعی برق و 
کمبود گاز، فوالد مبارکه به عنوان یکی 
حالی  در  کشور  اقتصادی  قطب های  از 
که می توانست به تولید 9/۵ میلیون تن 
درصد   8/۵ کند،  پیدا  دست  سال  در 
جالب  نکته  است.  داشته  تولید  کاهش 
به  وقتی  که  است  این  رابطه  این  در 
در  اینچنینی  چالش های  افزایش  واسطه 
کارخانه   ۱۱۰ حدود  در  گذشته  سال 
فعال فوالدی مربوط به بخش خصوص 
تعطیل شده اند، وزیر صنعت در واکنش 
به اعتراض تولیدکنندگان نسبت به وضع 
موجود از آنها خواست که جمع کنند و به 
سوریه بروند! یا اینکه اکنون شواهد نشان 
پیش روی  مشکالت  واسطه  به  می دهد 
تولیدکنندگان، بسیاری از فعاالن صنعتی 
انتقال  حال  در  کشور  غربی  مناطق  در 
مرزی  شهرهای  به  خود  کارخانه های 

عراق و ترکیه هستند.

در این رابطه در حالی که اخیرا معاون وزیر صمت از تصویب بسته ۲7 ماده ای رفع 
موانع تولید در هیات دولت خبر داده، هنوز تکلیف طرح حمایت از کارخانجات 
صنعتی و واحدهای تولیدی که در مجلس تصویب شده نیز مشخص نبوده ولی به 
جای آن مجلس چراغ سبز به بنگاهداری بانک ها نشان می دهد؛ به طوری که در دی ماه 
سال گذشته محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد 
که در جلسه این کمیسیون تبصره های یک تا پنج الیحه بودجه سال آینده با حضور 
معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های 
مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک ها برای 

انجام سرمایه گذاری موافقت کردند!

بخشنامه ضدتولید
جدیدترین اقدام از این دست نیز به بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و گمرک ایران 
در خصوص لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آالت و تجهیزات تولیدی باز می گردد؛ 
معافیتی که برای شرکت هایی که در بخش صنعت فعال هستند بسیار حائز اهمیت بوده 
اما هفته قبل با استناد به قانون بودجه امسال از سوی مجلس و اصالحاتی که در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ اعمال شده، بر اساس بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه 
ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق 

ورودی شده اند.
در واقع برای صنعتگران در بخش های تولیدی، کشاورزی، دارویی و غیره، وزارت 
صمت پیش از این در همکاری با گمرک ایران یک بسته تشویقی در نظر گرفته بود 
مبنی بر اینکه برای واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی که نمونه و ظرفیت تولید 
داخلی آن وجود ندارد، معافیت گمرکی صادر می شد. این امر چه برای کارخانه های در 
حال احداث و چه برای واحدهایی که به دنبال نوسازی و به روزرسانی خط تولید خود 
بوده اند، صورت می گرفت. با این حال پس از اینکه در دی ماه سال گذشته، بخشنامه ای 
نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برخی از کاالهای 
وارداتی ابالغ شد، چند روز قبل نیز لغو معافیت گمرکی واردات ماشین آالت تجهیزات 
خطوط تولید باعث شوکه شدن برخی فعاالن صنعتی شده و حتی صدای اعتراض آن 

به خبرگزاری های دولتی نیز رسید.

حرکت برخالف حمایت از تولید
به  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  قائم مقام  خالقی  آرمان  این خصوص  در 
»جهان صنعت» می گوید:  قاعدتا این موضوع نقض غرض است؛ یعنی به نوعی با 
روح قانون قبلی که بحث حمایت از تولید را مطرح می کرد منافات دارد. حتی در 
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تصریح شده بود که حقوق ورودی از ماشین آالت 
و تجهیزات صنعتی و کشاورزی اخذ نخواهد شد. معتقدم چنین اقداماتی، تصمیماتی 

مرگ تدریجی تولید

انتقاد کارشناسان از همدستی دولت و مجلس برای لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آالت و تجهیزات صنعتی
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مقطعی و بدون توجه به قوانین قبلی است. 
دست  آن  وضع  در  که  دوستانی  یعنی 
داشته اند، احتماال اطالعی از سیاست های 
کلی نداشته اند که با یک قانون یک ساله، 
یک قانون دائمی را نقض می کنند. در این 
راستا هم اداره کل قوانین مجلس به عنوان 
مرجع رسیدگی و هم دولت باید به این 
موضوع ورود کنند. البته ما نظرات خود را 
به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارسال 
کرده ایم و نظر مجلس در خصوص این 

عدم معافیت را جویا شده ایم.
خالقی در ادامه می افزاید: قاعدتا در اینجا 
نهادهای  به  تولید  بخش  صدای  باید 
باالدستی برسد که بر چه مبنایی معافیت 
واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی 
پیش  که  کسانی  است.  شده  برداشته 
گمرکی  معافیت  قانون  برمبنای  این  از 
ثبت و سفارش کرده و برای فرآیندهای 
تولیدی خود برنامه ریزی کرده اند، امروز 
با این قانون خلق الساعه، تمام محاسبات 
سرمایه گذاری شان به هم خواهد ریخت. 
تنها  نه  اینچنینی  تصمیماتی  واقع  در 
دور اندیشانه نبوده، بلکه خالف حمایت 
از تولید نیز محسوب می شود؛ امری که 
به روزرسانی  و  سرمایه گذاری  انگیزه 
ماشین آالت تولیدی برای فعال صنعتی را 

کاهش می دهد.

شوک به تولیدکننده
از سوی دیگر علیرضا مرادزاده کارشناس 
و فعال حوزه صنعت نیز در گفت و گو با 
»جهان صنعت» در این خصوص توضیح 
می دهد: شما زمانی که به عنوان یک فعال 
باشید،  گمرکی  معافیت  دارای  تولیدی 
فراهم  را  امکان  این  شما  مالیاتی  حوزه 
درصد   9 پرداخت  جای  به  تا  می کند 
مالیات بر ارزش افزوده، چک تضمین به 
تنها  تسهیالت  این  بدهید.  مالیات  اداره 
معافیت گمرکی  دارای  که  اشخاصی  به 
هستند، اعطا می شود؛ یعنی اگر خط تولید 
باشد،  نداشته  داخلی  تولید  مشابه  شما 
ماشین آالت  ورود  برای  صمت  وزارت 
و  را صفر  تجهیزات، حقوق گمرکی  و 
گمرک نیز در نامه ای خطاب به سازمان 
امور مالیاتی اعالم آمادگی می کند که این 
بر  مالیات  درصد   9 جای  به  اشخاص 
ارزش افزوده و پرداخت نقدی آن، چک 
تضمین به اداره کل مالیاتی ارائه کنند و 
متعاقبا با اعالم رسمی امور مالیاتی بدون 
کاالی  ارزش افزوده  بر  مالیات  پرداخت 

خود را از گمرکات اجرایی ترخیص کنند.
این مساله یک رقم قابل توجه برای صنعتگر است که بر اساس ارزش خط تولید، بعضا 
می تواند به باالی یک تا ۱/۵ میلیارد تومان نیز برسد. با این حال بخشنامه اخیر تقریبا 
تمام تولید کنندگان را مستاصل و شگفت زده کرده است. این اقدام باعث می شود شما 
مانند قضیه خودرو که چاره دیگری به غیر از خرید از دو خودروساز بزرگ کشور و 
یا برخی از محصوالت چینی ندارید به عنوان مثال در بخش دارو که حوزه تخصصی 
من است، صنعتگر ناچار می شود تنها از ظرفیت تولید داخل استفاده کند، این در 
حالی است که بخش عمده ای از ماشین آالت خطوط تولید دارو دارای فناوری بسیار 
باال بوده و شاید در این خصوص انجمن های تولیدکننده داخلی مدعی تولید آنها در 
داخل باشند، اما به اعتقاد من، در حال حاضر میان تولیدات ماشین آالت خط تولید 
داروسازی داخلی و خارجی تفاوت های چشمگیری وجود دارد. نمونه این مساله در 
بحث دستگاه های هواساز مشاهده می شود. اکنون چندین سال است که وزارت صمت 
دستگاه های هواساز داروسازی را تولید داخلی محسوب کرده و یا اجازه ثبت سفارش 
آن را نمی دهد. یا اینکه اگر اجازه ثبت سفارش وجود داشته باشد، شامل معافیت های 
مالیاتی و گمرکی نمی شود. یعنی وزارت صمت در اینجا میان دستگاه های هواساز 
داروسازی با دستگاه های هواساز یک ساختمان یا مجتمع تجاری تفاوتی قائل نشده 

است!
وی در خصوص چالش های این مساله می گوید: شما وقتی در صنعت داروسازی 
بخواهید در سطح باال، یک کارخانه داروسازی احداث کرده و محصول خود را تحت 
لیسانس تولید و صادرات کنید، از شما مدرکی دال بر وجود استاندارد »یورو ونت» 
خواسته می شود. این در حالی است که هیچ کدام از تولیدکنندگان هواساز داخلی ما 
چنین استانداردی را ارائه نمی کنند و وقتی هم معترض می شوید که قصد تولید تحت 
لیسانس و صادرات دارو را داریم، می گویند، تولید داخل دستگاه های هواساز ما در حد 

»یورو ونت» است، اما قادر به ارائه چنین مدرک استانداردی نیستیم!

حرکت پله به پله برای محدودیت بیشتر
مرادزاده در بخش دیگری از صحبت های خود می افزاید: در واقع بخشنامه جدید برای 
عدم معافیت گمرکی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی به واسطه هزینه های باالیی که 
برای تولیدکننده ایجاد می کند، باعث می شود که صنعتگر یا دستگاه ها و خطوط تولید 
خود را تعویض و به روزرسانی نکند و یا اینکه کال از خیر احداث کارخانه جدید 
به عنوان مثال یکی از خطوط تولید ما قیمتی در حدود ۱/۵ میلیون یورو  بگذرد. 
دارد. شما برای وارد کردن چنین دستگاهی اکنون باید ۱۰ درصد عوارض گمرکی 
و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید که با محاسبه نرخ ارز نیمایی این 
مبلغ با فرض باقی ماندن نرخ اظهار گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به چیزی 
حدود دو میلیارد تومان می رسد و اگر نرخ ارز اظهار گمرکی بر اساس نرخ سامانه 
ETS به روز رسانی شود این رقم به چیزی حدود هفت و نیم میلیارد تومان می رسد؛ 
در نتیجه عمال یا مجبور می شوید خطوط تولید خود را به روزرسانی نکنید که منجر 

اادامه در صفحه 35
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ــا از دســت  ــوم» ب ــن» و »اتری  »بیت کوی
دادن مناطــق حمایتــی حیاتــی، بــه نظــر 
ــی  ــای قابل توجه ــه ضرره ــد ک می رس
و  »بیت کویــن»  کننــد.  تجربــه  را 
گذشــته  ســاعت   ۲۴ در  »اتریــوم» 
پشــتیبانی ارزش خــود را از دســت 
ــا  ــازار رمزارزه ــات ب ــد و احساس دادن
دوبــاره دچــار تــرس شــدید شــد. 
داده هــای زنجیــره ای حاکــی از افزایــش 
ــد  ــه می توان ــت ک ــروش اس ــار ف فش
ــود.  ــی ش ــان قابل توجه ــه زی ــر ب منج
همچنیــن نزدیــک بــه 3۰۰ میلیــون دالر 
در  فــروش  و  موقعیت هــای خریــد 
ــد  ــال نق ــازار ارزهــای دیجیت سراســر ب
شــده اســت. داده هــای پلتفــرم تحلیلــی 
کویــن گلــس نشــان می دهــد کــه 
از  پــس  کوتاهــی  مــدت  زیان هــا 
ــزار  ــر ۲8 ه ــه زی ــن ب ســقوط بیت کوی
دالر و از دســت دادن پشــتیبانی اتریــوم 

در ۱8۰۰ دالر افزایــش یافــت.
ــروش  ــرای ف ــازار ب ــاالن ب ــون فع اکن
بــه  خــود  توکن هــای  از  برخــی 
ــد. داده هــای  صرافی هــا هجــوم آورده ان
کــه  می دهــد  نشــان  زنجیــره ای 
ــزار  ــا ۱۰ ه ــای دارای ۱۰۰۰ ت نهنگ ه
گذشــته  ســاعت  در ۲۴  بیت کویــن 
بیــش از 3۰ هــزار بیت کویــن بــه ارزش 
ــه  ــون دالر را فروخت ــی 87۰ میلی تقریب
کرده انــد.  خریــداری  مجــددا  یــا 
ــش  ــا افزای ــبکه ب ــت ش ــش فعالی افزای
توکن هایــی  تعــداد  در  قابل توجهــی 
کــه بــه کیــف پول هــای صرافــی 
ــال شــناخته می شــوند،  ــای دیجیت ارزه
همزمــان اســت. بیــش از ۱۰ هــزار 
ــه  ــی ب ــازه زمان ــان ب ــن در هم بیت کوی
ــده  ــال ش ــی ارس ــای معامالت پلتفرم ه
ــدار  ــال پرچم ــن ارز دیجیت ــر ای ــه ب ک
فشــار وارد کــرده اســت. در حالــی کــه 
ــای  ــروش در صرافی ه ــفارش های ف س
ــوند،  ــته می ش ــال انباش ــای دیجیت ارزه
بــه  ضعیــف  بیت کویــن  پشــتیبانی 
ــی ورودی/ ــدل جهان ــر می رســد. م نظ

ــد از متحمــل شــدن ضــرر  خروجــی پــول نشــان نمی دهــد کــه بیت کویــن بتوان
بیشــتر جلوگیــری کنــد. چیــزی کــه می تــوان مشــاهده کــرد یــک مانــع عرضــه 
عظیــم بیــن ۲9 هــزار و ۱9۰ تــا 3۰ هــزار و 7۰ دالر اســت کــه در آن ۱/۴6 
میلیــون آدرس بیــش از 9۰۰ هــزار بیت کویــن خریــداری کردنــد. بیت کویــن بایــد 
خیلــی ســریع ایــن منطقــه حیاتــی را بــه عنــوان پشــتیبان بازیابــی کنــد تــا شــانس 
ــث  ــد باع ــن کار می توان ــام ای ــدم انج ــد. ع ــته باش ــت داش ــرای بازگش ــی ب خوب
ــن شــود و  ــن بیت کوی ــن آدرس هــا و باعــث فروخت ــان ای ایجــاد وحشــت در می
ــی ۲۱ هــزار دالر  ــا حت ــن ســطح ۲۵ هــزار 37۰ دالر ی ــه پایین تری ــن را ب بیت کوی

می فرســتد.
اگرچــه معیارهــای روی زنجیــره افزایــش مشــابهی را در تعــداد اتریــوم کــه به کیف 
ــد،  ــان نمی دهن ــوند نش ــده وارد می ش ــگاری ش ــای رمزن ــی ارزه ــای صراف پول ه
مــدل جهانــی ورودی/خروجــی پــول کمبــود تقاضــا را نشــان می دهــد. مهم تریــن 
ســطح پشــتیبانی بــرای اتریــوم حــدود 73۰ دالر اســت؛ جایــی کــه بیــش از ۱3/3۱ 
میلیــون آدرس بیــش از ۱3/۲۵ میلیــون اتریــوم خریــداری کردنــد. کریپتــو گــزارش 
کــرد، بــر اســاس تاریخچــه تراکنــش، اتریــوم تــا زمانــی کــه بــه پایین تریــن ســطح 
بــازار در حــدود 73۰ دالر یــا بــه بــاالی ۲۵۵۰ دالر برســد، بعیــد اســت کــه بهبــود 
یابــد و وارد رونــد صعــودی جدیــدی شــود. بــا ایــن حــال شــرایط فعلــی حاکــی 
از آن اســت کــه فضــای بیشــتری بــرای کاهــش پیــش از پایــان زمســتان کریپتــو 
ــت  ــه به دق ــود دارد ک ــره وج ــار روی زنجی ــد معی ــبختانه، چن ــود دارد. خوش وج
ــی  ــد راهنمایی های ــد و می توانن ــی کرده ان ــی را پیش بین ــای قبل ــن بازاره پایین تری

در مــورد تغییــر رونــد بالقــوه در آینــده ارائــه دهنــد.

قیمت منصفانه »بیت کوین« از نظر غول بانکداری جهان
ــت  ــرد، قیم ــر ک ــتریان منتش ــرای مش ــورگان ب ــک جی پی م ــه بان ــتی ک در یادداش
ــطح  ــر از س ــد باالت ــه ۲8 درص ــته ک ــن را 38۰۰۰ دالر دانس ــه بیت کوی منصفان
ــوالوس  ــه »نیک ــت ک ــن یادداش ــت. در ای ــدود ۲9۰۰۰ دالر اس ــی آن در ح فعل
پانی گیرتزوگلــو»، استراتژیســت بانــک، نویســنده اصلــی آن اســت، آمــده کــه در 
ــم  ــا خواهی ــازار رمزارزه ــن و ب ــرای بیت کوی ــودی ب ــت صع ــاهد حرک ــده ش آین
ــازار  ــا از ب ــازار رمزارزه ــه ب ــت ک ــده اس ــن آم ــت همچنی ــن یادداش ــود. در ای ب
امــالک و مســتغالت و صندوق هــای تامینــی بــه عنــوان یــک دارایــی جایگزیــن 
ــل  ــون»، مدیرعام ــی دیم ــت. »جیم ــه اس ــی گرفت ــا، پیش ــرای بانک ه ــی ب ترجیح
»جی پی مــورگان»، بارهــا مخالفــت شــخصی خــود را نســبت بــه ارزهــای 
دیجیتــال ابــراز کــرده و تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه آن را کالهبــرداری خوانده اســت. 
بــا ایــن همــه خــود بانــک موضــع عملی تــری اتخــاذ کــرده اســت. ایــن بانــک در 
اوایــل ســال جاری میــالدی بــه اولیــن بانــک بــزرگ در »متــاورس» تبدیــل شــد. 
»دیمــون» نیــز پــس از ایــن اتفــاق دنیــای رمزارزهــا را بــرای تســهیل پرداخت هــای 

ــت. ــرده اس ــین ک ــرزی تحس برون م

افزایش تقاضا برای رمزارزهایی که تراکنش ناشناس دارند
همچنیــن بــا افزایــش تقاضــا بــرای کوین هــای حریــم خصوصــی محــور، »مونرو» 
ــن  ــن را در بالکچی ــناس و ایم ــه ای ناش ــه تجرب ــی ک ــای دیجیتال ــایر ارزه و س
ــای  ــاس داده ه ــر اس ــده اند. ب ــه ش ــت مواج ــش قیم ــا افزای ــد، ب ــه می دهن ارائ

ترس شدید بر بازار رمزارزها
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CoinMarketCap، »مونــرو» در هفــت روز گذشــته 
بــا وجــود ســیر نزولــی پیوســته بــازار کریپتــو، تقریبــا 
۲7 درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت. همان طــور 
کــه داده هــا نشــان می دهنــد، »مونــرو» تقریبــا حرکــت 
ــازار را  ــال در ب ــای دیجیت ــایر ارزه ــن» و س »بیت کوی
نادیــده گرفتــه و طــی دو هفتــه گذشــته بــدون هیــچ 
ارتباطــی بــه حرکــت صعودی خــود ادامــه داده اســت. 
ــی  ــدی در برخ ــا 6۰ درص ــش تقریب ــود کاه ــا وج ب
ــرر  ــی از ض ــا نیم ــرو» تقریب ــی، »مون ــای زمان مقطع ه
خــود در آوریــل را جبــران کــرده اســت. در گذشــته، 
ــای ارز  ــت را در صرافی ه ــن محبوبی ــرو» کمتری »مون
دیجیتــال داشــت چــون ایــن ارز دیجیتــال بــا توانایــی 
ــکالت  ــا مش ــا ب ــناس دائم ــای ناش ــال تراکنش ه ارس
نظارتــی بــوده اســت. بــا ایــن حــال، همیــن موضــوع 
ــان  ــن مجرم ــاده آن در بی ــت فوق الع ــث محبوبی باع
ــرو» در ۴8  ــت. »مون ــده اس ــویی ها ش ــام پولش و انج
ســاعت گذشــته ۱/8۵ درصــد رشــد داشــته و اکنــون با 
ــه  ــه می شــود و در رتب قیمــت حــدود ۱9۵ دالر معامل

۲۵ جــدول CoinMarketCap قــرار دارد.
ــارت  ــران خس ــرای جب ــا دالر ب ــاص میلیون ه اختص

ــرا» ــران »ت کارب
ــام  ــه ن از ســوی دیگــر یــک پروتــکل بیمــه دیفــای ب
InsurAce اعــالم کــرده کــه بــه دنبــال اتفاقــات اخیــر 
ــه  حــال ۱73 ادعــای  ــا ب ــرا»، ت ــه ســقوط »ت ــوط ب مرب
خســارت از ســوی کاربــران متضــرر را بررســی کــرده 
و آمــاده پرداخــت ۱۱ میلیــون دالر بــه شــاکیان اســت. 
ــزرگ  ــده ب ــومین ارائه دهن ــای، س ــرکت دیف ــن ش ای
خدمــات بیمــه بــرای پروتکل هــای مالــی غیرمتمرکــز 
بــا ارزش بــازار ۱۵ میلیــون دالر اســت. پروتــکل 
InsurAce در ۱3 مــی، گفتــه بــود کــه ثبــت شــکایات 
مربــوط بــه Anchor، Mirror و TerraUSD را محــدود 
ــر ایــن شــرکت، »دن  خواهــد کــرد. در آن زمــان، مدی
تامســون»، ایــن اقــدام را بــرای جلوگیــری از ضررهــای 

بیشــتر، ضــروری دانســته بــود.
ــو  ــه کریپت ــیاری در جامع ــال بس ــم، جنج ــن تصمی ای
ــه تــالش  ــه  طــوری  کــه برخــی، فرضی برانگیخــت. ب
InsurAce بــرای عمــل نکــردن بــه تعهداتــش را 
ــو  ــتا، FatMan، عض ــن راس ــد. در همی ــرح کردن مط
انجمــن تحقیقاتــی »تــرا»، ایــن اقــدام را یــک حرکــت 
ــال،  ــن  ح ــا ای ــد. ب ــوی InsurAce خوان ــف از س کثی
آقــای »تامســون»، ضمــن تمجیــد از ســرعت رســیدگی 
ــن  ــرکتش ممک ــه ش ــرده ک ــالم ک ــا اع ــه پرونده ه ب
اســت رســیدگی بــه 6۱ پرونــده دیگــر را نیــز در نظــر 
ــا»، Grim، ســازمان  ــا فروپاشــی »تــرا» و »لون بگیــرد. ب
افســانه ای رســیدگی بــه جرائــم مالــی در کــره جنوبــی 
ــات دو  ــال تخلف ــش در خصــوص احتم ــز تحقیقات نی

ــرده اســت. ــاز ک ــرا» را آغ ــر »ت ــوان، مدی ک

به کاهش کیفیت محصول می شود و یا اینکه از سرمایه گذاری برای 
احداث خطوط جدید تولید منصرف شوید. در واقع سال گذشته چنین 
مشکلی برای واردات ماشین آالت در بحث مالیات ایجاد شد و اکنون 
یک پله به مشکل قبلی نیز افزوده شده است. یعنی در زمستان سال 
گذشته شما برای واردات دستگاه ها و ماشین آالت، معافیت گمرکی 
داشتید اما اداره مالیات این معافیت را از شما به واسطه بخشنامه جدید 
قبول نمی کرد، اما دیگر امروز همان معافیت گمرکی را نیز ندارید. در 
واقع در اینجا از سرمنشاء  و باالدست برای ایجاد محدودیت اقدام شده 
است، چراکه وقتی تولیدکننده معافیت گمرکی نداشته باشد، ملزم به 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و چک تضمین مالیات نیز از او 
پذیرفته نمی شود. به همین دلیل است که طی روزهای اخیر بسیاری 
از صنعتگران دچار تشویش، اضطراب و سردرگمی شده اند. در واقع 
وقتی شعار سال حمایت از تولید و رفع موانع است، مشخص نیست 
که چنین بخشنامه هایی با کدام منطق و نظر کارشناسی ابالغ می شود؟ 
در این رابطه ما در مورد بازرگانی و واردات یک کاال صحبت نمی کنیم 
که بحث فروش و سود آن مطرح باشد، بلکه مساله خط تولید مطرح 
است. در بحث تولید دارو یک بحث آن نیروی انسانی، منابع مواد اولیه 
و فرموالسیون است، اما قسمت مهم تر مربوط به ماشین آالتی است که 
تولید دارو را انجام می دهد و اگر این ماشین آالت کیفیت الزم را نداشته 
باشد، قطعا برای تولید محصول نهایی نیز دچار اشکال خواهید شد. 
مرادزاده همچنین با بیان اینکه در وهله اول باید ظرفیت تولید داخل 
تقویت شده و در این خصوص جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست، 
توضیح می دهد: وقتی یک ماشین با کیفیت مناسب و گارانتی در داخل 
کشور تولید شود و قیمت آن هم نصف نمونه مشابه خارجی باشد، 
قاعدتا هر تولیدکننده ای از آن استقبال کرده و قطعا از ظرفیت تولید 
داخل استفاده می کند، اما وقتی ظرفیت تولید اثبات نشده و بسیاری 
از خطوط تولید در داخل نیز ایجاد نشده است، چنین اقداماتی به 
غیر از فشار مضاعف روی صنعتگران معنی دیگری نمی تواند داشته 
باشد؛ امری که در نهایت باعث خروج سرمایه یا انصراف تولیدکننده از 

احداث کارخانه خواهد شد.
وی همچنین در ادامه هشدار داد: اقدامات اخیر نشان می دهد که حلقه 
محدودیت ها در حال تنگ تر شدن برای تولیدکنندگان است. برای مثال 
اقدام اخیر جهت واردات ماشین آالت در زمستان سال گذشته ابتدا در 
خصوص عدم معافیت مالیاتی و سپس عدم معافیت حقوق گمرکی 
صورت گرفت است. اکنون هم به نظر می رسد مرحله سوم این حلقه، 
تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی جهت محاسبه نرخ اظهار 
گمرکی برای ترخیص کردن دستگاه ها و ماشین آالت باشد. به عنوان 
مثال نرخ ارز یورو در سامانه اظهار گمرک که به صورت هفتگی اعالم 
می شود در حدود ۴6۰۰ تا ۴7۰۰ تومان است، اما اکنون صحبت هایی 
نیمایی  نرخ  به  قیمت  این  قرار است  اینکه  بر  مبنی  مطرح می شود 
یعنی حداقل ۲6 هزار تومان تبدیل شود که در این صورت تبعات و 
پیامدهای این مساله برای صنعتگران و بخش تولید کشور قابل مالحظه 

و آسیب زا خواهد بود.

مرگ تدریجی ...

اادامه ازصفحه 33
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 مطابق با اعالم بانک مرکزی، در سه ماهه 
سوم سال پیش، ۱3۰۰ پروانه ساختمانی در 
شهر تهران صادر شد؛ آماری که از کاهش 
ساخت وساز  درصدی   ۲۴ به  نزدیک 

نسبت به پاییز ۱399 حکایت دارد.
بر اساس نماگر اقتصادی کشور در سه 
ماهه سوم ۱۴۰۰ که بانک مرکزی برای 
جمله  از  اقتصادی  مختلف  بخش های 
بخش ساختمان منتشر کرده، تنها ۱3۰۰ 
تهران  شهر  در  ساختمانی  پروانه  فقره 
صادر شده بود که نسبت به دوره مشابه 
این  که   (۱399 (پاییز  آن  از  قبل  سال 
ساختمانی  پروانه های  (تعداد  شاخص 
کاهش  است،  بوده  فقره   ۱7۰۰ صادره) 
تعداد  می دهد.  نشان  را  درصدی   ۲3/6
پروانه های ساختمانی صادرشده در پاییز 
پارسال نسبت به تعداد پروانه های صادره 
نیز کمتر بوده  بهار ۱۴۰۰  تابستان و  در 
و ساخت وساز در کشور در پاییز ۱۴۰۰ 
روند نزولی داشته است. برآورد می شود 
سطح زیربنای طبقات حاصل از این تعداد 
میلیون و 9۰۰ هزار  پروانه ساخت یک 
مترمربع باشد که 33/8 درصد کمتر از سه 

ماهه سوم ۱399 است.
در پاییز ۱۴۰۰ در شهرهای بزرگ 63۰۰ 
و سایر مناطق شهری ۱7 هزار و 3۰۰ فقره 
پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به 
پاییز ۱399 به ترتیب 37/9 و ۲7/۱ درصد 
کاهش صدور پروانه ساختمانی رخ داده 

است.

از سلطه نظام سنتی تا حضور مافیا 

در کل مناطق شهری در سه ماهه سوم سال گذشته ۲۴ هزار و 8۰۰ فقره پروانه ساخت 
صادر شده بود که 3۰ درصد نسبت به پاییز ۱399 کاهش داشته است. برآورد سطح 
زیربنای تعداد طبقاتی که قرار است از این ۲۴ هزار و 8۰۰ پروانه ساختمانی که در 
پاییز گذشته صادر شده بود، ۱7 میلیون و 8۰۰ هزار مترمربع است که رشد منفی ۲۲/3 
درصدی نسبت به پاییز ۱399 داشته است. در 9 ماهه ۱۴۰۰ معادل چهار هزار و ۵۰۰ 
فقره پروانه ساختمانی در تهران و 87 هزار و ۲۰۰ فقره در کل کشور صادر شده است. 
سطح زیربنای طبقات ساخته شده در پروانه های ساختمانی 9 ماهه ۱۴۰۰ در تهران 
هفت میلیون مترمربع و در کل کشور ۵9 میلیون و 8۰۰ هزار مترمربع برآورد می شود. 
گفتنی است بیشترین میزان رشد ساخت وساز در پنج سال اخیر به سال ۱397 با صدور 
۱۰ هزار و 9۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران و ۱۴3 هزار و 3۰۰ فقره در کل مناطق 

شهری کشور برمی گردد.
همچنین در این سال (۱397) معادل ۱۴ میلیون و 3۰۰ هزار مترمربع سطح زیربنای 
طبقات ساخته شده در تهران و 79 میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع در همه مناطق شهری 

بوده که بیشترین میزان ساخت وساز در پنج سال اخیر است.
با این حال بیشترین میزان رشد بهای خدمات ساختمانی به پاییز ۱۴۰۰ با رشد ۵9/۴ 
درصدی تعلق دارد، ولی میزان رشد شاخص تولید مصالح ساختمانی سه ماهه سوم 
سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰) معادل ۴۰/7 درصد بوده است، بیشترین میزان افزایش مصالح 
ساختمانی به سه ماهه دوم سال گذشته (تابستان ۱۴۰۰) اختصاص دارد که 7۰/۱ درصد 

رشد داشته است.
روند کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ در حالی است که دولت 
سیزدهم با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، کار خود را از تابستان سال 
گذشته آغاز کرد. گفتنی است در روزهای اخیر محمد آیینی معاون وزیر راه وشهرسازی 
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نسبت به کندی صدور پروانه ساخت انتقاد کرده 
و گفته بود برخی شهرداری ها تا ۱7 ماه دیرتر از زمان درخواست، نسبت به صدور 

پروانه های ساختمانی اقدام می کنند.

کاهش ساخت وساز در شرایط رکود
در دوره های مختلف  کارشناس حوزه مسکن گفت: همیشه  رابطه یک  در همین 
پروانه های  صدور  تعداد  می شود،  رو به رو  رکود  با  مسکن  بازار  که  وقتی  تاریخی 
ساختمانی با کاهش همراه خواهد شد. زمانی هم که بازار رونق دارد، سرمایه های 

عوامل موثر بر کاهش ساخت وساز در کشور را بررسی کرد
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سرگردان از بازارهای موازی وارد حوزه 
مسکن شده و منجر به رونق گرفتن بیشتر 
بازار مسکن می شود، موضوعی که به تبع 
ساختمانی  پروانه های  صدور  تعداد  آن 
نیز افزایش می یابد. علیرضا محمدی در 
گفت و گو با »جهان صنعت» افزود: ایجاد 
روند نزولی در حوزه ساخت وساز کشور 
مسکن  ملی  نهضت  پروژه  با  ارتباطی 
ندارد. در واقع نهضت ملی مسکن تا به 
حال به جز حرف و ایجاد سامانه و انجام 
ثبت نام و چند شعار چیز دیگری نداشته 
است. بنابراین کاهش روند ساخت وساز 
در کشور نمی تواند ارتباطی با نهضت ملی 

مسکن داشته باشد.

بوروکراسی سنتی شهرداری ها
ادامه  در  مسکن  حوزه  کارشناس  این 
ارائه شده،  آمار  طبق  کرد:  خاطرنشان 
صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران 
از 9 تا ۱۴ ماه زمان می برد. در خصوص 
پروانه های ساختمانی  اینکه چرا صدور 
باید به سیستم  تا این حد زمانبر است، 
شهرداری ها  سنتی  بسیار  بوروکراسی  و 

اشاره کرد.
کاداستر  جامع  طرح  داد:  ادامه  محمدی 
تفصیلی  طرح  است.  نشده  اجرا  هنوز 
شهرداری همچنان شکل منظم و مدونی 

ندارد.
او همچنین گفت: بخشی از این مشکل 
نیز به وجود سیستم شهرداری ارگانیک 
تهران  مناطق  از  بسیاری  در  اولیه  و 

برمی گردد.
دیگری  عمده  عوامل  این خصوص  در 
نیز مطرح هستند، عواملی از جمله فقدان 
سیستم مکانیزه بر و کف. شهرداری ها در 
این رابطه هنوز از سیستم های عقب افتاده 

و سنتی استفاده می کنند.

سازنده ها با شهردار و معاونین چانه زنی 
می کنند

در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  محمدی 
برای  متقنی  قانون  کماکان  شهرداری ها 
طرح  طبق  ندارد.  وجود  طبقات  تعداد 
چند  به  تهران  شهر  اعالم شده،  تفصیلی 
پهنه تقسیم شده است، پهنه هایی از قبیل 

تجاری، مسکونی، فضای سبز و… .
این کارشناس حوزه مسکن افزود: با این 
وجود در شهرداری ها هنوز هم با شهردار 
در  شهرداری ها  عمرانی  معاونت  یا  و 

خصوص تعداد طبقات چانه زنی می شود، چانه زنی هایی مبنی بر اینکه سازنده بتواند 
تعداد طبقات بیشتری بسازد تا ساخت وساز برایش به صرفه تر باشد. او ادامه داد: در این 
خصوص هنوز قانون متقنی وجود نداشته و بیشتر به قدرت چانه زنی سازنده بستگی 
دارد، موضوعی که مزید بر علت بوده و زمان صدور پروانه های ساختمانی را طوالنی تر 

می کند.

قیمت مسکن از اقدامات مافیا تاثیر می پذیرد
عنوان  به  از مسکن می توان  کرد:  ادامه خاطرنشان  در  کارشناس حوزه مسکن  این 
تنبل ترین بازار کشور نام برد، بازاری که همواره دیرتر از بازارهای موازی خود را به روز 

می کند، روندی که تکرار شونده است.
محمدی همچنین گفت: همیشه در زمان رونق بازار، تعداد مجوزهای ساختمانی زیاد 

شده، سرمایه ها جذب این حوزه می شوند و تولید مسکن افزایش می یابد.
زمانی هم که بازار رو به رکود می رود، دیگر سرمایه ای جذب این حوزه نمی شود، تعداد 

مجوزهای ساختمانی کاهش یافته و میزان ساخت وساز نیز طبعا کم می  شود.
او ادامه داد: کاهش تعداد پروانه های ساختمانی سهم کوچکی از تاثیر بر بازار مسکن 
و قیمت ها دارد. آن هم به این علت است که این بازار از حضور مافیا تاثیر زیادی 

می پذیرد، مافیایی که در راس آن بانک ها قرار دارند.
قیمت مسکن از اقدامات همین مافیا تبعیت می کند. این کارشناس حوزه مسکن در پایان 
خاطرنشان کرد: درست است که در سال های آینده به خاطر روند نزولی فعلی، عرضه 
مسکن نیز با کاهش رو به رو خواهد شد، اما میزان تولید مسکن بسیار بیشتر از ظرفیت 
بازار است، تولیداتی که به عنوان یک کاالی سرمایه ای در قبضه مافیا مانده و در بازار 

عرضه نمی شوند.
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۵,8۵(تقریبا مشابه دوره گذشته) در پله شانزدهم در بین استان های کشور قرار گرفته 
و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (زمستان ۱399)، ۲,۴۴ درصد 

اُفت داشته است.
هاشمی با ذکر این توضیح که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل 
می دهند، یادآور شد: در این دوره ۲۵3 فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت 
در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعالم نظر و تکمیل 
پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت 38 

درصدی فعاالن اقتصادی استان را به همراه داشت.
وی تاکید کرد: در این طرح همچون دوره های گذشته ۲8 مانع اصلی در محیط کسب 
وکار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شاخص ملی 
محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع کسب و کار محاسبه 

ملی  پایش  در  رضوی  خراسان  استان 
زمستان  در  ایران  کار  و  کسب  محیط 
۱۴۰۰، پنج پله دیگر تنزل کرد، آن هم 
در حالی که نمره ای مشابه فصل گذشته 
(۵,8۴) کسب کرده بود. فعاالن اقتصادی 
بینی  این خطه، همچنان »غیرقابل پیش 
و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن 
از  مالی  تأمین  »دشواري  و  محصوالت» 
بانک ها» را به عنوان دغدغه های شاخص 
و  »فساد  و  بودند  کرده  معرفی  خود 
سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری 
در دستگاه هاي اجرایی » را نیز به عنوان 
مشکالت  تشدیدکننده  عامِل  سومین 

عنوان نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، 
خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
هاشمی»،  »سیدمحمدرضا  رضوی؛ 
سرپرست دفتر پایش طرح ها و برنامه 
های اتاق مشهد با اعالم این خبر توضیح 
داد: طرح پایش ملی محیط کسب وکار 
راستای  در   -  ۱۴۰۰ زمستان   – کشور 
اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط 
مجلس   ۱39۰ مصوب  وکار  کسب 
انجام  امسال  شورای اسالمی، در اسفند 
گرفت. هدف کلی از اجرای این طرح، 
کسب  محیط  جاری  وضعیت  شناخت 
و کار در ایران و تغییرات آن به صورت 
فصلی  و ساالنه است. خراسان رضوی 
فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰) بعد از 8پله 
تنزل، در رتبه یازدهم در میان استان های 
کشور قرار گرفت اما در فصل زمستان 
نیز با ۵ پله تنزل دیگر، به رتبه شانزدهم 
در میان استان های مختلف کشور دست 

پیدا کرد.
وی ادامه داد: گزارش پایش ملی محیط 
که  می دهد  نشان  ایران  کار  و  کسب 
خراسان رضوی با کسب نمره شاخص 

تداوم تنزل رتبه خراسان رضوی
 در محیط کسب و کار 

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار خراسان رضوی در زمستان ۱۴۰۰ همچنان رضایت بخش نیست

نمودار زیر بیانگر وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان خراسان رضوی طی دو 
سال اخیر است که با شاخص محیط کسب و کار کشور مقایسه شده است.

باال بودن شاخص به معنای نامناسب بودن وضعیت آن است
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شد.
سرپرست دفتر پایش طرح ها و برنامه 
این  نتایج  به  اشاره ای  اتاق مشهد،  های 
پایش و بررسی نیز داشت و خاطر نشان 
کرد: در زمستان ۱۴۰۰، فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده، سه مولفه »غیرقابل پیش 
اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن  بینی 
و محصوالت»، »دشواري تأمین مالی از 
بانک ها» و »فساد و سوءاستفاده افراد از 
دستگاه هاي  در  اداری  موقعیت  و  مقام 
اجرایی» را نامناسب  ترین عوامل اثرگذار 
بر این محیط معرفی نمودند. متقابال سه 
عامل »دسترسی به آب»، »نحوه استقبال 
ارائه  در  ابتکار  و  نوآوری  از  مشتریان 
به  »دسترسی  و  محصول»   و  خدمات 
حامل های انرژی» نیز به عنوان مولفه های 

مناسب ارزیابی و جمع بندی شدند.
ویروس  تأثیرگذاری  میزان  به  هاشمی، 
فعاالن  نظر  از  کارها  و  بر کسب  کرونا 
پایش  طرح  در  کننده  شرکت  اقتصادی 
اشاره کرد و توضیح داد: استان خراسان 
رضوی با کسب نمره 6,37 ،  رتبه بیست 
و چهارم را در میزان اثرپذیری از ویروس 
کشور کسب  های  استان  بین  در  کرونا 

نموده است.
او گوشه چشمی هم داشت به مولفه هایی 
طی  استان،  کار  و  کسب  فضای  در  که 
فصل گذشته، بیشترین افول را در مقایسه 
توضیح  و  کرده اند  تجربه  پاییز  با فصل 
داد: فعاالن اقتصادی استان معتقد بودند 
که برداشت هاي سلیقه اي از قوانین و 
زیست،  محیط  مأموران  توسط  مقررات 
نحوه  بهداشت؛  گمرک،  شهرداری، 
استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در 
نظام  ضعف  محصول؛  و  خدمات  ارائه 
توزیع و مشکل در رساندن محصول به 
بازار؛ مباحثی هستند که یک تغییر منفی 
عمده در فضای کسب و کار (در دوره 

مورد بررسی) داشته اند.

نمره هر یک از ۲8 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان 
تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به 

منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می باشد.)
 خراسان رضوی فصل گذشته )پاییز 
1400( بعد از 8پله تنزل، در رتبه 

یازدهم در میان استان های کشور قرار 
گرفت اما در فصل زمستان نیز با ۵ پله 
تنزل دیگر، به رتبه شانزدهم در میان 
استان های مختلف کشور دست پیدا 

کرد.

***
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 به روز رسانی جدید مرکز آمار از شاخص 
افزایش  از  خبر  مصرف کننده  قیمت 
تازه ترین  براساس  می دهد.  ماهانه  تورم 
اطالعات ارائه شده، نرخ تورم اردیبهشت 
۱۴۰۱ رکورد هفت ماهه قبل از خود را 
جابه جا و به قله 3/۵ درصدی صعود کرده 
است. سهم تورمی گروه خوراکی ها در 
اردیبهشت 3/3 درصد بوده که روغن و 
چربی ها با رشد ۱3/8 درصدی و نان و 
با رشد 7/۲ درصدی، در ردیف  غالت 
پرتورم ترین کاالهای خوراکی در ماه قبل 

قرار گرفته اند.
نرخ  آزادسازی  نظر می رسد سیاست  به 
دالر  با  ترجیحی  دالر  جایگزینی  و  ارز 
کاالهای  بر  را  خود  تاثیر  اولین  نیمایی، 

یادشده نشان داده است. رشد 3/7 درصدی تورم نقطه ای اردیبهشت در مقایسه با 
فروردین نیز این نکته را تایید می کند که خانوارها هزینه بیشتری برای تهیه اقالم مصرفی 
خود پرداخت کرده اند؛ به ویژه آنکه در گروه خوراکی ها نیز تورم نقطه به نقطه رشد 
6/۱ درصدی نسبت به فروردین داشته است. هرچند تورم ساالنه اردیبهشت بر اساس 
اعالم مرکز آمار ۰/۵ درصد نسبت به فروردین کمتر شده، با این حال عقب نشینی آرام 
شاخص تورمی نشان می دهد که به دلیل تقویت انتظارات تورمی این شاخص مقاوت 

زیادی در برابر کاهش از خود نشان می دهد.
مرکز آمار روز گذشته گزارش عملکرد شاخص قیمت مصرف کننده در دومین ماه 
از فصل بهار را منتشر کرد. گزارش ارائه شده نشان می دهد که با وجود عقب نشینی 
تورم ساالنه، شاهد حرکت دو شاخص تورمی دیگر در مسیر صعود بوده ایم. جزئیات 

ارائه شده خبر از رکوردشکنی تورم ماهانه در اردیبهشت ماه می دهد.
در این ماه نرخ تورم ماهانه با رشد 3/۵ درصدی همراه شده که باالترین نرخ ثبت شده 
بعد از مهر ۱۴۰۰ (به میزان 3/7) درصد است. تورم ماهانه اردیبهشت ماه در مقایسه 
با فروردین امسال نیز به اندازه ۰/۲ درصد بیشتر شده است. این نرخ برای خانوارهای 
شهری 3/7 درصد و برای خانوارهای روستایی ۲/8 درصد اعالم شده است. به این 

نقطه اصابت تورم اردیبهشت
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ترتیب شهرنشینان بیش از روستانشینان 
در معرض فشارهای تورمی ماه قبل قرار 
به  ماهانه  تورم  داشته اند. هرچند صعود 
برای  معتبری  شاخص  می تواند  تنهایی 
برآورد وضعیت معیشتی خانوارها باشد، با 
این حال بررسی جزئیات تورمی کاالهای 
در  باالیی  اهمیت  ضریب  که  خوراکی 
سبد معیشتی جامعه دارد می تواند تصویر 
به  تورم  اصابت  میزان  از  روشن تری 

گروه های مختلف درآمدی ارائه دهد.
تحوالت تورمی اردیبهشت

بر همین اساس و با تکیه به جداول آماری 
ارائه شده، مشخص می شود که تورم ماهانه 
گروه خوراکی ها در اردیبهشت ماه به 3/3 
مقایسه  در  است. هرچند  درصد رسیده 
ماهانه خوراکی ها  ماه، تورم  با فروردین 
وجود  این  با  داشته،  درصدی  افت ۱/6 
مصرفی  کاالهای  ضروری ترین  تورم 
برابر  چندین  اردیبهشت ماه  در  جامعه 
شده است. در همین راستا، گروه روغن 
و چربی ها باالترین تورم را در مقایسه با 
دیگر کاالهای خوراکی داشته است. تورم 
ماه دوم سال ۱3/8  این گروه در  ماهانه 
درصد اعالم شده، حال آنکه این نرخ در 
است.  بوده  امسال ۱/۵ درصد  فروردین 
نان و غالت نیز که کاالی مهمی در سبد 

مصرفی خانوار محسوب می شود، تورم ماهانه 7/۲ درصدی را در اردیبهشت تجربه 
کرده حال آنکه این نرخ در فروردین رشد ۲/3 درصدی داشت. دلیل چنین رشدی 
در قیمت کاالهای یادشده را می توان در سیاست های اخیر دولت جست وجو کرد. 
سیاستگذار در هفته های اخیر و در راستای پایان دادن به دالر ترجیحی اعالم کرد که 
از این پس هیچ کاالی اساسی با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری نخواهد شد، در 
ادامه نیز به طور ناگهانی این سیاست را به مرحله اجرا رساند و ظرف چند روز نرخ های 

جدیدی برای برخی اقالم مصرفی اعم از روغن، لبنیات، مرغ و تخم مرغ اعالم کرد.
بررسی وضعیت این اقالم در بازارهای کاالیی نشان از چندبرابر شدن قیمت آنها دارد. 
برای مثال قیمت روغن پس از اعمال این سیاست به بیش از پنج برابر نرخ قبلی آن 
رسید، به طوری که روغن 8۱۰ گرمی که پیش تر با قیمت حدودی ۱۴ هزار تومان 
عرضه می شد هم اکنون با نرخ های باالی 6۰ هزار تومان به فروش می رسد. این مساله 
در خصوص کاالی نان نیز صدق می کند، به طوری که با آزادسازی قیمت آرد صنف 
و صنعت و افزایش قیمت هر کیلوی آن به ۱6 هزار و 9۰۰ تومان، قیمت انواع نان های 
صنعتی و فانتزی چند برابر شد. با این حال هنوز تغییری در قیمت نان های سنتی ایجاد 
نشده چه آنکه دولت اعالم کرده با پرداخت مستقیم یارانه به نانواها اجازه افزایش قیمت 
در این نوع از نان ها را نخواهد داد. در عین حال دولت برای کاهش اثرات آزادسازی 
نرخ ارز نیز یارانه نقدی به دهک های اول تا نهم درآمدی پرداخت کرده با این وجود 
به نظر می رسد این شیوه حمایتی در برابر شوکی که به قیمت کاالها وارد شده چندان 
کارساز نبوده است. نکته قابل توجه اما اینکه طبق پیش بینی مقامات دولتی، حذف ارز 
ترجیحی کمتر از ۱۰ درصد آثار تورمی خواهد داشت. طبق گفته مقامات، این پیش بینی 
بر اساس یافته های چهار مرکز پژوهشی به دست آمده است. با توجه به آنکه از اجرا 
شدن سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی زمان زیادی نمی گذرد، نمی توان آثار 
تورمی این سیاست را به طور کامل در اردیبهشت ماه مشاهده کرد. با این حال سرعت 
رشد تورم روغن در ماه قبل نشان می دهد که چند برابر شدن قیمت این کاال با دستور 

دولت می تواند شتاب تورمی آن را در ماه های آتی بیشتر کند.
رشد قابل توجه تورم نقطه ای
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با نگاهی به آمارهای ارائه شده مشخص 
می شود که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 
شده  همراه  قابل توجهی  افزایش  با  نیز 
است. آن طور که مرکز آمار اعالم کرده، 
تورم نقطه ای در دومین ماه سال به 39/3 
تورم 3۵/6  به  نسبت  که  رسیده  درصد 
افزایش  درصد   3/7 فروردین،  درصدی 
داشته است. این تورم نشان می دهد که 
خانوارها برای تامین مجموعه مشخصی 
از کاالها و خدمات در اردیبهشت امسال 
و در مقایسه با اردیبهشت سال قبل چه 

میزان هزینه کرده اند.
این تورم در مقایسه  بدیهی است رشد 
اصابت  از  نشان  نیز  امسال  فروردین  با 
پیامدهای تورمی سیاست های دولت به 

سبد مصرفی خانوارها دارد.
بررسی ها نشان می دهد که تورم نقطه ای 
کاالهای خوراکی در اردیبهشت ماه ۴9/6 
درصد بوده که در مقایسه با نرخ ۴3/۵ 
اندازه 6/۱ درصد  به  درصدی فروردین 
افزایش یافته است. در میان اقالم خوراکی 
 6۵/7 غالت  و  نان  نقطه ای  تورم  نیز 
درصد بوده که رقم قابل توجهی به نظر 
با تورم نقطه ای  نیز  می رسد. سبزیجات 
پرتورم ترین ها  صدر  در  درصدی   7۴/۲
قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد 
که در گروه کاالهای غیرخوراکی نیز نرخ 
که  بوده  درصد   3۴ اردیبهشت ماه  تورم 
اندازه ۲/7  به  فروردین ماه  با  مقایسه  در 
درصد بیشتر شده است. رشد تورم ماهانه 
ُمهر  اردیبهشت ماه،  در  نقطه به نقطه  و 
تاییدی بر افزایش سطح عمومی قیمت 
کاالهاست، به این معنا که خانوارها هزینه 
بیشتری برای اقالم مصرفی خود پرداخت 
مواجه  خرید  قدرت  افت  با  و  کرده اند 

شده اند.
یکی از نکات قابل توجه در خصوص 
تغییر  که  است  این  اعالمی  آمارهای 
چندانی در نرخ تورم برخی کاالها ایجاد 
دو  ماهانه  تورم  مثال  برای  است.  نشده 
کاالی مرغ و تخم مرغ که هر دو مشمول 
سیاست آزادسازی قیمت ها در هفته های 
گذشته شده اند به ترتیب ۲/8 و 3 درصد 
اعالم شده است. در این خصوص باید 
کاالی  که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به 
و  سفید  قرمز،  گوشت  گروه  در  مرغ 
فرآورده های آنها دسته بندی شده است که 
تورم فروردین ماه این گروه ۴/8 درصد 
بوده است. به عبارتی با وجود آزادسازی 

قیمت ها در هفته های گذشته، مرکز آمار در بررسی هایش خبر از کاهش شتاب تورمی 
این گروه کاالیی می دهد که به نظر نمی رسد با واقعیت های موجود تطابق داشته باشد. 
در عین حال کاالی تخم مرغ نیز در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ دسته بندی می شود 
که تورم ماهانه آن در فروردین ۱/9 درصد و در اردیبهشت 3 درصد بوده است. در 
هفته های اخیر و با اعالم دولت، قیمت یک شانه تخم مرغ به 76 هزار تومان رسید در 
حالی که قبل از آن تخم مرغ با نرخ دولتی هر شانه ۴3 هزار تومان به فروش می رسید. 
به این ترتیب با مقایسه این دو رقم مشخص می شود که تخم مرغ در چند وقت اخیر 

76 درصد افزایش قیمت داشته است.
پیش بینی تورم ماه های آتی

مرکز آمار اما براساس محاسبات خود نشان داده که تورم ساالنه با کاهش همراه شده 
است به طوری که از 39/۲ درصد در فروردین ماه به 38/7 درصد در اردیبهشت رسیده 
است. به این ترتیب تورم ساالنه با افت ۰/۵ درصدی همراه شده است. ضمن آنکه 
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه برای دهک های مختلف هزینه ای از 37/7 درصد برای 

دهک نهم تا ۴۱/۲ درصد برای دهک اول متغیر است.
به این ترتیب دهک اول که پایین ترین دهک درآمدی محسوب می شود تورم باالتری 
را نسبت به تورم باالی درآمدی جامعه تجربه کرده است. اما نکته قابل توجه آنکه تورم 

ساالنه با سرعت پایینی در مسیر برگشت حرکت می کند.
این مساله نشان می دهد که انتظارات تورمی مانع مهمی برای عقبگرد شاخص تورمی 
این  نیز  ترجیحی  ارز  برای حذف  دولت  سیاست  آنکه  ویژه  به  می شود  محسوب 

انتظارات را در جامعه بیش از پیش تقویت کرده است.
درمجموع باید گفت همه اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها را نمی توان در اردیبهشت مشاهده کرد و این مساله نیاز به رصد شاخص تورمی 
در ماه های آتی دارد. به این ترتیب باید دید که نرخ تورم گروه های مختلف کاالیی در 
ماه های آتی با چه تغییراتی همراه خواهد شد، آن زمان می توان به درستی یا نادرستی 

پیش بینی مقامات دولتی مبنی بر تورم کمتر از ۱۰ درصدی پی برد.
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