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ابعاد اقتصادی و نتایج حاصل از توافق برجام را هر یک از کارشناسان به نحوی تحلیل 
می کنند. گروهی معتقدند با آزاد شدن ارتباطات بین المللی، ورود ارز حاصل از صادرات یا 
دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، فزونی منابع ارزی به مصارف ارزی منجر به 
کاهش نرخ دالر می شود. بنابراین شرکت های ریال محور و آن دسته از شرکت ها که براساس 
دالر یا کامودیتی ها فعالیت نمی کنند، منتفع خواهند شد. در مقابل، افرادی که معتقدند توافقی 
حاصل نخواهد شد یا اگر توافقی باشد، نتیجه چندانی ندارد، اظهارنظری برعکس آنچه گفته 

شد دارند.

به نظر می رسد واقع بینانه ترین تحلیل این است که توجه داشته باشیم، طی 10 سال گذشته 
60 میلیارد دالر از منابع ارزی دولت »اوباما« وارد کشور شد؛ در آن زمان دالر در محدوده 
سال ها  این  در  تورم  نرخ  است.  تومان  هزار   30 محدوده  در  اکنون  و  بود  تومان   2,500
فزاینده و ضریب تشکیل سرمایه کاهنده بوده است. سایر متغیرهای اقتصادی از جمله حجم 
نقدینگی که به بیش از پنج هزار همت رسیده، به گونه ای بوده است که نشان می دهد صرفًا 
با آزادسازی منابع ارزی ناشی از توافق، در کوتاه مدت ممکن است شاهد اثر جزئی باشیم اما 

در بلندمدت نیازمند اقداماتی در اقتصاد کشور هستیم.

و  کارایی  افزایش  دولت،  کوچک سازی  و  هزینه ها  کاهش  اقتصادی،  برنامه ریزی های 
و  مدیریتی  ساختار  اصالح  نیازمند  و  شده  اداره  دولت  توسط  که  شرکت هایی  بهره وری 
ساختار سرمایه گذاری است، اولویت های بزرگ تری برای بهبود شاخص های اقتصادی است. 
بالتکلیفی در حصول توافق اکنون اقتصاد ایران را معطل نگه داشته است. ما اطالعی از مفاد 
قرارداد، زمان رفع تحریم ها، چگونگی ارتباط با فعاالن اقتصادی دنیا نداریم. اگر همه منابع 
ارزی ما آزاد شده و برای مراودات با همه شرکت های خارجی آزادی عمل داشته باشیم، حتی 

برخی از شرکت های ریال محور نیز ممکن است نابود شوند.

باید بدانیم ابعاد اقتصادی رفع تحریم ها چگونه است. با ارزپاشی در اقتصاد کشوری که رشد 
تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی آن با یکدیگر تطابقی ندارد، نمی توان انتظار داشت 
نرخ ارز کاهش یابد. چنین شرایطی منجر به فرار سرمایه می شود، همانطور که بخش زیادی 
از سرمایه های پیشین که به کشور بازگشت نیز از کشور خارج شد. منابع درآمدی بانک ها 
اکنون به مرزهای جمهوری اسالمی ایران محدود شده است، چنان چه با رفع تحریم ها با 
عرضه بین المللی و از جمله سوییس ارتباط داشته باشیم، برای حوزه بانکی گشایش ایجاد 

خواهد شد.

ایران بالتکلیف  شتاقتصاد 
اددا
ی

فردین آقابزرگی
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مشــاغل  یک چهــارم  اختصــاص 
ــن ــه چی ــان ب جه

ــی  ــزارش شــورای جهان ــر اســاس گ ب
ســفر و گردشــگری، «چیــن» طــی 
ســفر  بخــش  در  آینــده  ســال   ۱۰
3۰ میلیــون  از  بیــش  گردشــگری  و 
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــاد خواه ــغل ایج ش
مشــاغل  یک چهــارم  نشــان دهنده 
اســت.  جهــان  سراســر  در  جدیــد 
ــش  ــرآورد بخ ــن ب ــاس آخری ــر اس ب
ــی،  ــورای بین الملل ــن ش ــادی ای اقتص
بخش ســفر و گردشــگری چیــن عالوه 
ــه ۱۰ درصــدی در  ــک ب ــر رشــد نزدی ب

تولیــد ناخالــص داخلــی، تــا ســال ۲۰3۲ بــه بیــش از ۱۰7 میلیــون شــاغل خواهــد 
رســید. همچنیــن اشــتغال در ایــن بخــش در ســال ۲۰۲3 می توانــد از ســطح قبــل از 
شــیوع کرونــا فراتــر رود و بیــش از 766هــزار شــغل بــه ایــن صنعــت بیفزایــد کــه 
ایــن رقــم را تــا پایــان ســال ۲۰۲3 بــه بیــش از ۸3 میلیــون شــغل برســاند. بخــش 
ســفر و گردشــگری چیــن تــا پیــش از همه گیــری کرونــا و توقــف کامــل ســفرهای 
ــری  ــروع همه گی ــا ش ــا ب ــرد، ام ــتیبانی می ک ــغل پش ــون ش ــی از ۸۲ میلی بین الملل
بیــش از ۱۲ میلیــون شــغل یعنــی ۲/ ۱۵ درصــد را از دســت داد و در ســال ۲۰۲۰ بــه 

ــید. ــغل رس ــون ش 69 میلی
ــفر و  ــش س ــت بخ ــود بازگش ــای خ ــیایی در پیش بینی   ه ــور آس ــر کش ن، دیگ
گردشــگری بــه ســطح پیــش از کرونــا را در ســال آینــده می   دانــد. ژاپن  درصــدد آن 
اســت کــه عــالوه بــر رســیدن تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش ســفر و گردشــگری 
بــه ســطح ۲۰۱9، اشــتغال را نیــز بــه ســطوح قبــل از همه گیــری برســاند و بیــش 
ــه بیــش از ۸/  ــان ســال ۲۰۲3 ب ــا پای ــا خواهــد کــرد و ت از ۲3 هــزار شــغل را احی

افق ۱۰ ساله توریسم ۸ کشور
شورای جهانی سفر، چشم   انداز رشد گردشگری را بررسی کرد

 باوجــود از دســت رفتــن بســیاری از شــغل   ها بــا همه گیــری شــیوع کرونــا در سراســر جهــان، شــورای جهانــی ســفر 
و گردشــگری گزارشــی از ۸ کشــور نــه تنهــا در جهــت بهبــود اوضــاع اشــتغال، بلکــه رشــد چشــمگیر آن طــی یــک 

دهــه آینــده تهیــه کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ۸ کشــور چیــن، ژاپــن، کره جنوبــی، آفریقــای جنوبــی، اندونــزی، عربســتان ســعودی، نیجریه 
و آمریــکا رونــد بهبــودی در «اشــتغال» و «رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی» در بخــش ســفر و گردشــگری را از ســال 
۲۰۲۱ آغــاز کــرده و تقریبــا در پایــان ســال ۲۰۲3 بــه وضعیــت پیــش از کرونــا بازخواهنــد گشــت و تــا ســال ۲۰3۲ 
بــه رشــد چشــمگیری دســت خواهنــد یافــت. نکتــه بســیار مهمــی کــه در گــزارش به   چشــم می خــورد اینکــه، رشــد 
اشــتغال و تولیــد ناخالــص داخلــی در بخــش ســفر و گردشــگری در بیــن کشــورهایی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه طــی 
ــد و در ایــن  ــرای ســفرها به   ویــژه در حــوزه بین الملــل اعمــال کردن دو ســال گذشــته شــدیدترین محدودیت هــا را ب
دو ســال کرونایــی، بــازار گردشــگری بین المللــی ایــن کشــورها تقریبــا به   حالــت نیمــه تعطیــل درآمــده بــود. در مقابــل 
ــا منطقــه  ــی ی ــی خــود را برداشــته همچــون «کشــورهای اروپای کشــورهایی کــه خیلــی زود محدودیت هــای کرونای
کارائیــب» و اجــازه ورود مســافران خارجــی بــا رعایــت پروتکل   هــای الزم را داده بودنــد، در ایــن ارزیابــی ۱۰ ســاله 

ــد. ــرار نگرفته   ان ق
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ــن  ــید. ای ــد رس ــغل خواه ــون ش ۵ میلی
پیش بینــی همچنیــن نشــان می دهــد 
کــه انتظــار مــی رود ایــن بخــش در دهه 
ــغل  ــزار ش ــه 6۸3ه ــک ب ــده نزدی آین
ــن  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک ــاد کن ایج
ســاالنه بیــش از 6۸هــزار شــغل جدیــد 
ایجــاد می شــود و تــا پایــان ســال ۲۰3۲ 
بــه بیــش از ۲/ 6 میلیــون شــغل برســد. 
ــطح  ــی رود س ــار م ــه انتظ ــی ک در حال
ــرعت  ــا س ــش ب ــن بخ ــتغال در ای اش
کمتــری (9/ ۱)  درصــد رشــد کنــد، تــا 
پایــان ســال جاری، بیــش از 6/ ۵ میلیــون 
نفــر در ایــن بخــش کار خواهنــد کــرد. 
ــال  ــگری در س ــفر و گردش ــش س بخ
۲۰۱9 حــدود ۸/ ۵ میلیــون شــغل را 
ــری  ــا همه گی ــه ب ــرد ک ــتیبانی می ک پش
کرونــا در ســال ۲۰۲۰ ایــن بخــش 
ویــران شــده و بــه کمتــر از 3/ ۵ میلیــون 
ــن در  ــه ژاپ ــت. البت ــش یاف ــغل کاه ش
ســال ۲۰۲۱، شــاهد آغــاز بهبــود بخــش 
ــش  ــه بی ــوده ک ــگری ب ــفر و گردش س
از ۲۱۰هــزار شــغل در ایــن بخــش 
بازگشــتند و بــا رشــد 4 درصــدی بــه ۵/ 
۵ میلیــون شــغل رســید. انتظــار مــی رود 
ــی  ــی ط ــگری کره جنوب ــفر و گردش س
ــون  ــه نیم میلی ــک ب ــده نزدی ــه آین ده
شــغل ایجــاد کنــد. پیش بینــی آخریــن 
گــزارش بخــش اقتصــادی شــورای 
ــان  ــگری، نش ــفر و گردش ــی س جهان
ــه طــور متوســط  می دهــد هــر ســال ب
ــد  ــغل جدی ــزار ش ــه 49ه ــک ب نزدی
ــه ۸/  ــه شــود و ب ــا ســال ۲۰3۲ اضاف ت
۱ میلیــون شــغل برشــد، همچنین نشــان 
می دهــد کــه ایــن بخــش از کل اقتصــاد 
ــرای ۱۰ ســال آینــده پیشــی خواهــد  ب
گرفــت. ایــن بخــش در ســال ۲۰۱9 از 

ــه  3/ ۱ میلیــون شــغل پشــتیبانی می کــرد کــه پــس از همه گیــری در ســال ۲۰۲۰ ب
۲/ ۱ میلیــون شــغل کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل محدودیت هــای شــدید 
و بســیار مخــرب ســفر، ســال ۲۰۲۱ شــاهد بهبــودی کنــدی بــرای بخــش ســفر و 
گردشــگری کشــور بــود و کمتــر از ۲هــزار شــغل بهبــود یافتنــد و میــزان افزایــش 

ــوده اســت. تنهــا ۲/ ۰ درصــد ب
شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری همچنیــن نشــان داد کــه انتظــار مــی رود بخش 
ســفر و گردشــگری اندونــزی بیــش از۵میلیــون شــغل جدیــد در دهــه آینــده ایجــاد 
ــود  ــروی محرکــه بهب ــج، نی ــن بخــش پــس از بیــش از دو ســال رن ــرا ای ــد، زی کن
ــش از  ــال بی ــر س ــا ه ــن برآورده ــاس ای ــر اس ــود. ب ــد ب ــور خواه ــادی کش اقتص
۵۰۰هــزار شــغل جدیــد در دهــه آینــده ایجــاد خواهــد شــد کــه تــا ســال ۲۰3۲ بــه 
بیــش از ۱6 میلیــون شــغل در بخــش ســفر و گردشــگری برســد. طبــق گفته ســازمان 
جهانــی گردشــگری، محدودیت هــای مــداوم و موانــع ســفر، مانــع از بهبــود بالقــوه 
ایــن بخــش در ســال ۲۰۲۱ شــده اســت. در ســال گذشــته حــدود ۵۰۰هــزار شــغل 

بهبــود یافتنــد کــه بــا افزایــش 6/ 4 درصــدی نزدیــک بــه ۱۱ میلیــون نفــر رســید.

سریع ترین رشد اشتغال در خاورمیانه
ــد را در  ــریع   ترین رش ــده س ــه آین ــعودی در ده ــتان س ــگری عربس ــفر و گردش س
ــرای  ــتان ب ــی از چشــم   انداز عربس ــر ناش ــن ام ــه ای ــد داشــت ک ــه خواه خاورمیان
ســال ۲۰3۰ و بهبــودی ســریع تر از حــد متوســط پــس از تعهــد کلــی دولــت بــه 
ــتغال  ــه اش ــد ک ــی نشــان می ده ــن پیش بین ــفر و گردشــگری اســت. ای بخــش س
ــش  ــود و بی ــر ش ــده دو براب ــال آین ــی ۱۰ س ــد ط ــگری می توان ــفر و گردش در س
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از 4/ ۱ میلیــون شــغل ایجــاد کنــد و 
تــا ســال ۲۰3۲ بــه 3 میلیــون شــاغل در 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــش برس ــن بخ ای
پیش بینــی، اشــتغال و ســهم ایــن بخــش 
در اقتصــاد ایــن کشــور حتــی از اهداف 
نیــز   ۲۰3۰ چشــم   انداز  بلندپروازانــه 
ــان  ــزارش نش ــن گ ــی رود. ای ــر م فرات
ــش  ــن بخ ــتغال در ای ــه، اش ــد ک می ده
همچنیــن می توانــد ۱/ ۱4 درصــد از 
ــر رود و بیــش  ســطح ســال ۲۰۱9 فرات
از ۲۲3هــزار شــغل جدیــد ایجــاد کنــد 
ــون  ــش از ۸/ ۱ میلی ــان دهنده بی ــه نش ک
شــغل تــا پایــان ســال آینــده اســت. در 
ســال ۲۰۱9، ایــن بخــش از 6/ ۱ میلیــون 
ــس از  ــه پ ــرد ک ــتیبانی می ک ــغل پش ش
توقــف کامــل ســفرهای بین المللــی در 
ســال ۲۰۲۰ بــا کاهــش ۲/ ۲۲ درصــدی 
ــت  ــغل را از دس ــزار ش ــدود 3۵۰ ه ح
داد و بــه ۲/ ۱ میلیــون شــغل رســید. 
ــی  ــورای جهان ــزارش ش ــاس گ ــر اس ب
ســفر و گردشــگری، رشــد ســفر و 
ــرای  ــی ب ــگری در آفریقای جنوب گردش
ــن  ــی ای ــاد مل ــده از اقتص ــال آین ۱۰ س
کشــور پیشــی خواهــد گرفــت و تولیــد 
ــی ســفر و گردشــگری  ــص داخل ناخال
آفریقــای جنوبــی موجب بهبــود اقتصاد 
ملــی در دهــه آینــده خواهــد شــد. 
همچنیــن انتظــار مــی رود ایــن بخش در 
ــغل  ــزار ش ــش از ۸۰۰ه ــده بی ــه آین ده
ایجــاد کنــد و تــا ســال ۲۰3۲ بــه بیــش 
ــون شــغل برســد. بســیاری  از 9/ ۱میلی
ــای  ــان محدودیت ه ــورهای جه از کش
بــرای  را  آسیب   رســانی  و  شــدید 
کشــورهای آفریقایــی اعمــال کردنــد که 
باعــث آســیب بیشــتر بــه ایــن اقتصادها 
ــر را در  ــت دیگ ــزاران معیش ــد و ه ش
معــرض خطــر قــرار داد. آفریقــای 
 /۵ از   ۲۰۱9 ســال  در  کــه  جنوبــی 
۱ میلیــون شــغل در بخــش گردشــگری 
پشــتیبانی می کــرد در ســال ۲۰۲۰ و 
ــا،  ــی از کرون ــای ناش ــروع بحران ه ش
ــون  ــه یک میلی ــش ب ــد کاه ــا 3۰ درص ب

ــت. شــغل کاهــش یاف
در ســال ۲۰۲۱ ایــن کشــور شــاهد آغاز 
ــود و  ــگری ب ــش گردش ــود در بخ بهب
ــرز ۱/  ــه م ــش 9/ ۱ درصــدی ب ــا افزای ب
ــرار اســت  ــید و ق ــغل رس ــون ش ۱ میلی
ــش ۸/  ــن بخ ــال جاری ای ــان س ــا پای ت
ــه بیــش از ۱/  ــد و ب 3 درصــد رشــد کن

۱ میلیــون شــغل برســد.
مشــاغل مســافرتی و گردشــگری نیجریــه، دیگــر کشــور آفریقایــی نیــز طــی دهــه 
آینــده دوبرابــر خواهــد شــد و انتظــار مــی رود بخش ســفر و گردشــگری در نیجریه 
6/ ۲ میلیــون شــغل جدیــد در دهــه آینــده ایجــاد کنــد تــا تعــداد افــراد شــاغل در 
ایــن بخــش تــا ســال ۲۰3۲ دو برابــر شــود. برآوردهــای شــورای جهانــی ســفر و 
گردشــگری نشــان می دهــد به   طــور میانگیــن ســاالنه نزدیــک بــه ۲6۰ هــزار شــغل 
جدیــد در ۱۰ ســال آینــده ایجــاد می شــود و میــزان اشــتغال در ایــن کشــور را بــه 
ــال ۲۰۲۱  ــه س ــد ک ــا نشــان می ده ــاند. آماره ــون شــغل می   رس ــش از ۱/ ۵ میلی بی
شــاهد آغــاز بهبــود بخــش ســفر و گردشــگری نیجریــه بــود و توانســت ۲4۰هــزار 
ــش از 4/  ــه بی ــا رشــد 3/ ۱۱ درصــدی ب ــد و ب ــن بخــش بازگردان ــه ای شــغل را ب

۲ میلیــون شــغل برســد.

بهبودی طوالنی   مدت آمریکا در اشتغال
بــر اســاس آخریــن گــزارش بخــش اقتصــادی شــورای جهانــی ســفر گردشــگری، 
انتظــار مــی رود بخش ســفر و گردشــگری ایــاالت متحــده ۲/ 9 درصــد از کل اقتصاد 
ایــن کشــور را بــا نــرخ رشــد ســاالنه 9/ 3 درصــدی تــا ســال ۲۰3۲ تشــکیل دهــد. 
ــفر  ــاغل در س ــا ۲۰3۲، مش ــال های ۲۰۲۲ ت ــن س ــی، بی ــن پیش بین ــاس ای ــر اس ب
ــال  ــد در س ــط 9/ 3 درص ــرخ متوس ــا ن ــد ب ــده می توان ــگری ایاالت متح و گردش
رشــد کنــد کــه نشــان   دهنده افزایــش 47 درصــدی نســبت بــه ســطوح شــغلی مورد 

انتظــار در ســال ۲۰۲۲ اســت.
در حالــی کــه ســازمان جهانــی گردشــگری از اســتراتژی جدید ســفر و گردشــگری 
ملــی اســتقبال می کنــد و هــدف آن تضمیــن رشــد آینــده ســفر و گردشــگری در 
ایاالت متحــده و ایجــاد مشــاغل جدیــد اســت، شــورای جهانی ســفر و گردشــگری 
ــدت  ــودی طوالنی   م ــد بهب ــوری در حــال حاضــر می توان ــدام ف ــا اق ــد تنه می   گوی
ایــن بخــش بــا ایجــاد 3/ 6 میلیــون شــغل در دهــه آینــده باشــد. ســازمان جهانــی 
ــش  ــد افزای ــا ۲۸ درص ــش ت ــن بخ ــتغال در ای ــد اش ــی می کن ــگری پیش بین گردش

یابــد و بــه رقــم ۵/ ۱3 میلیــون شــغل در سراســر آمریــکا برســد.
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و  پژوهــش  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ــت  ــا، صنع ــری ایرن ــای خب ــی ه بررس
گردشــگری همــواره نقــش مهمــی 
درتوســعه اقتصادی، رشــد درآمــد ارزی 
و اشــتغال نیروهــای جــوان یــک کشــور 
ــن  ــت، دومی ــد از نف ــرده و بع ــا ک ایف
ــان  ــر جه ــاز در سراس ــت پول س صنع

می شــود. محســوب 
ــا  ــه ب ــه خاورمیان ــان، منطق ــن می در ای
تاریخــی کهــن و غنــی بــه واســطه دارا 
بــودن پتانســیل های فرهنگــی و طبیعــی 
ــد  ــی قدرتمن بســیار، همــواره از جذابیت
ــوردار  ــگران برخ ــذب گردش ــرای ج ب
بــوده و در یــک دهــه گذشــته، بــه 
ــرای گردشــگری  ــژه ب ــک مقصــد وی ی
ــن  ــل شــده اســت. همی ــح تبدی و تفری
ــا گردشــگری  موضــوع باعــث شــده ت
ــد  ــد و رش ــم درآم ــع مه ــک منب ــه ی ب
منطقــه  ایــن  اقتصــادی کشــورهای 

ــود. ــل ش تبدی
در  خاورمیانــه  گردشــگری  صنعــت 
ــالدی،  ــا ۲۰۱۸ می ــای ۲۰۱۱ ت ــال ه س
ــه  ــال ها در نتیج ــی س ــه در برخ اگرچ
بی ثباتــی  و  سیاســی  ناآرامی هــای 

اقتصــادی در منطقــه، دچــار آســیب های مقطعــی شــد، امــا بــه طــور کلــی رونــدی 
رو بــه رشــد را در پیــش گرفتــه بــود و در ســال ۲۰۱9 بــه اوج خــود رســید، امــا بــا 
شــیوع ویــروس کوویــد ۱9 در سراســر جهــان و درگیرشــدن کشــورها بــا پاندومــی 
کرونــا، بیشــترین آســیب بــر صنعــت گردشــگری وارد و ســال ۲۰۲۰ به نقطــه افول 

ــل شــد. ــه در یــک دهــه گذشــته تبدی گردشــگری خاورمیان
مهــار نشــدن ویــروس کرونــا، نگرانــی افراد بــرای ســفر، لغــو بســیاری از پروازها و 
شــرایط نابســامان اقتصــادی از جملــه مــوارد محدودکننــده گردشــگری بیــن المللی 

در ســال ۲۰۲۰ میــالدی به شــمار مــی رود.
رشــد گردشــگری همــواره در دو بعــد داخلــی یــا بیــن المللــی ارزیابــی مــی شــود 
ــا در  ــع آوری داده ه ــای جم ــع و روش ه ــی، مناب ــگری بین الملل ــد گردش و در بع
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. در برخــی کشــورها، داده هــا از تعــداد افــراد 
ــادر و  ــا، بن ــرزی (فرودگاه ه ــی م ــت های بازرس ــه پس ــده ب ــاع وارد ش ــر اتب غی
گذرگاه هــای زمینــی) تکمیــل می شــود و در برخــی دیگــر، داده هــا از موسســات 
اقامتــی گردشــگری بــه دســت می آیــد و مربــوط بــه گردشــگرانی اســت کــه وارد 
یــک کشــور شــده و یــک شــب در هتــل اقامــت دارنــد، بنابراین بایــد احتیــاط الزم 

ــرد. ــه کار ب را در مقایســه کشــورها در زمینــه تعــداد گردشــگران بین المللــی ب
در گــزارش پیــش رو تعــداد گردشــگران ورودی بــه خاورمیانــه بــا اســتناد بــه داده 
هــای ســازمان جهانــی گردشــگری(UNWTO) وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ایــن داده ها به تعــداد ورود گردشــگران به کشــورهای 
مختلــف اشــاره دارد، نــه بــه تعــداد افــرادی کــه ســفر می کننــد؛ بنابرایــن در ایــن 
پژوهــش، شــخصی کــه در یــک دوره معیــن، چندیــن ســفر بــه یــک کشــور انجــام 

داده، هــر بــار بــه عنــوان یــک تــازه وارد محاســبه شــده اســت.
در ایــن نوشــتار، آمــار گردشــگران ورودی بــه ۱4 کشــور خاورمیانــه شــامل ایــران، 
بحریــن، مصــر، رژیــم صهیونیســتی، اردن، عمان، قطر، عربســتان ســعودی، ســوریه، 

عدد و رقم گردشگری در خاورمیانه در یک 
دهه اخیر

گردشــگری بین المللــی در ســال هــای ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱9 در اکثــر کشــورهای خاورمیانــه از جملــه ایــران، رونــدی صعــودی 
ــه کــرد و در  ــن ســقوط را تجرب ــا بیش تری ــروس کرون ــا شــیوع وی ــالدی ب ــود کــه در ســال ۲۰۲۰ می ــه ب درپیــش گرفت

سراشــیبی بــی ســابقه ای قــرار گرفــت.
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ایران
ــزو  ــا، ج ــایر ارزه ــرخ دالر و س ــش ن ــر افزای ــت تاثی ــال ۲۰۱9 تح ــران در س ای
ــر در  ــن ام ــت و همی ــرار گرف ــرای ســفرهای توریســتی ق ــن کشــورها ب ارزان تری
ــود، امــا  ــه ایــران بســیار تاثیرگــذار ب ــرای ســفر ب اشــتیاق گردشــگران خارجــی ب
درســت در ابتــدای ســال ۲۰۲۰ میــالدی کــه ویــروس کوویــد۱9 در سراســر جهــان 
شــیوع پیــدا کــرد، گردشــگری ایــران همچــون ســایر کشــورها بیشــترین ســقوط را 

تجربــه کــرد.
هــر چنــد ادامــه رونــد تحریم هــا و افزایــش آن در دوران ترامــپ تــا حــد زیــادی 
بــه بحــران گردشــگری در ایــران اضافــه کــرد، امــا آن چــه تیــر خالصــی بــر پیکــر 
گردشــگری ایــران بــود، شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در جهــان بــود و ســایه 
ــه  ــود ب ــا خ ــه ب ــای اقتصــادی ک ــه بحران ه ــدا از هم ــا ج ــروس کرون ــب وی مهی
همــراه داشــت، بــار ســنگینی بــر صنعــت گردشــگری کشــور گذاشــت کــه بیــرون 

آمــدن از زیــر فشــار مــداوم آن، بــه نظــر کار ســاده ای نیســت.
درحــال حاضــر ایــران هــم چنــان از فقــدان برنامه ریــزی منظــم، زیرســاخت های 
ــی و  ــی، فقــدان آمــوزش کاف ــی و هوای ــری زمین ــوان تراب مناســب گردشــگری، ت
ــرد و هنــوز نتوانســته صنعــت  بحــران ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت رنــج می ب

گردشــگری خــود را نیــز از زیــر آوار کرونــا بیــرون بکشــد.
ایــران در شــاخص های و فرهنگــی ظرفیــت باالیــی دارد و ایــن نشــان از ظرفیــت 
ــت  ــا اهمی ــا جاذبه ه ــا تنه ــت ام ــگری اس ــای گردش ــور در جاذبه ه ــاالی کش ب
ندارنــد، بلکــه زیرســاخت ها بســیار مهم تــر از دیگــر شــاخص ها هســتند، چراکــه 
ــذب  ــادی را ج ــگران زی ــته اند گردش ــورهایی توانس ــد کش ــان می ده ــا نش آماره
ــه  ــی ارائ ــت مطلوب ــه در زیرســاخت ها، خدمات دهــی و بهداشــت وضعی ــد ک کنن

. کنند
ایــران بــا کســب رتبــه اول و شــناخته شــدن بــه عنــوان یکــی از ارزان تریــن مقاصد 
ــار توســعه زیرســاختی  ــد در کن ــن رون ــه ای ــی دارد، ادام ــده بزرگ ــرگ برن ــا ب دنی
ــد نقــش بزرگــی در رشــد صنعــت گردشــگری کشــور داشــته باشــد. در  می توان
ــتن از  ــن و کاس ــران ام ــی ای ــره  واقع ــان دادن چه ــرای نش ــالش ب ــا ت ــار این ه کن
ــرای توســعه در گردشــگری  ــز محــرك مهــم دیگــری ب ــی نی تنش هــای بین الملل

خواهــد بــود.

ــه،  ــی، یمــن، ترکی ــارات متحــده عرب ام
عــراق و لبنــان  مورد بررســی و مقایســه 

قــرار گرفتــه اســت.
در ســال ۲۰۱۱ میــالدی، ترکیــه بــا ورود 
34 میلیــون و 7۰۰ هــزار گردشــگر 
صنعــت  در  را  جایــگاه  باالتریــن 
و  بــود  دارا  خاورمیانــه  گردشــگری 
ــس از آن، عربســتان ســعودی، مصــر  پ
ــب  ــه ترتی ــی ب ــده عرب ــارات متح و ام
بیشــترین گردشــگران ورودی را بــه 
خــود اختصــاص دادنــد. ایــران در ســال 
۲۰۱۱ بــا ورود ســه میلیــون و 4۰۰ 
ــه  ــگاه ن ــزار گردشــگر خارجــی جای ه
ــوریه و  ــس از س ــی را پ ــدان مطلوب چن
ــود. در ایــن ســال  اردن کســب کــرده ب
ــگر وارد  ــزار گردش ــا ۸۰۰ ه ــن ب بحری
شــده و عمــان با یــک میلیون گردشــگر 
ورودی، پایین تریــن جایــگاه را در میــان 

ــد. ــه دارا بودن ــورهای منطق کش
ــی  ــد یعن ــال بع ــج س ــد در پن ــن رون ای
تغییــرات  بــا  میــالدی  ســال ۲۰۱۵ 
شــگرفی روبــرو شــد و اگرچــه ترکیــه 
همچنــان صدرنشــین بــود، امــا امــارات 
متحــده عربــی از نظــر تعــداد ورود 
گردشــگر بــه عربســتان ســعودی بســیار 
نزدیــک شــد و ایــران نیــز در این ســال، 
بــا اســتقبال از پنــج میلیــون و ۲۰۰ هزار 
گردشــگر پــس از ترکیــه، امــارات، 
ــم  ــگاه پنج ــر در جای ــتان و مص عربس
منطقــه قــرار گرفــت. یمــن بــا بــا 4۰۰ 
ــن  ــن تری ــزار گردشــگر ورودی، پایی ه
جایــگاه را میــان همســایگان خــود دارا 

ــود. ب
ــکوفایی  ــال ش ــه س ــال ۲۰۱9 ک در س
ــوب  ــه محس ــگری در خاورمیان گردش
می شــود، ترکیــه بــا ورود بیــش از 
۵۱ میلیــون گردشــگر، امــارات متحــده 
ــون  ــش از ۲۵ میلی ــا ورود بی ــی ب عرب
ــون و  ــا ۱7 میلی ــتان ب ــگر، عربس گردش
ــر  ــگر ورودی و مص ــزار گردش ۵۰۰ ه
ــده،  ــگر وارد ش ــون گردش ــا ۱3 میلی ب
همچنــان در صــدر قــرار داشــتند و 
ایــران نیــز بــه عنــوان پنجمیــن کشــور 
منطقــه بــا ورود 9 میلیــون و ۱۰۰ هــزار 
را  گردشــگر، صعــود خیره کننــده ای 
تجربــه کــرد و در ایــن میــان، لبنــان بــا 
ــگر  ــزار گردش ــون و 9۰۰ ه ــک میلی ی
ورودی در انتهــای جــدول قــرار گرفت.
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ترکیه
برتــر  کشــور   ۱۰ از  یکــی  ترکیــه 
توریســتی جهــان اســت و در ســال 
۲۰۱۸ رتبــه ششــم، برتریــن کشــورهای 
گردشــگرپذیر را از آن خــود کــرد. ترکیه 
ــدی  ــد 6 درص ــا رش ــال ۲۰۱۸ ب در س
ــون گردشــگر  ــرای حــدود 46 میلی پذی

ــود. ــی ب خارج
ترکیــه بیــش از هــر کشــور دیگــری در 
ایــن قلمــرو توانســته گردشــگران را بــه 
ــعت  ــد.  وس ــذب کن ــود ج ــوی خ س
جغرافیایــی، تنــوع تاریــخ و طــول عمــر 
گردشــگری موجــب شــده کــه ترکیه در 
یــک دهــه گذشــته میزبــان بــرای طیــف 
وســیعی از بازدیدکنندگان جذاب باشــد 
ــن حــال در ســال ۲۰۱6 صنعــت  ــا ای ب
ــدیدی  ــیب ش ــه آس ــگری ترکی گردش
دیــد و شــمار گردشــگران ورودی آن از 
ــون و ۵۰۰ هــزار نفــر در ســال  39 میلی
۲۰۱۵ بــه 3۰میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر 

در ســال ۲۰۱6 رســید.
در ســال ۲۰۱۵ در پــی بــروز تنــش 
سیاســی بیــن ترکیــه و روســیه بــه 
علــت ســاقط شــدن هواپیمــای جنگــی 
ــیه  ــه و روس ــای ترکی ــی در مرزه روس
ــز  ــه و نی ــی ترکی ــروی هوای ــط نی توس
بــروز چندیــن فقــره حادثــه تروریســتی 
در شــهرهای مختلــف ایــن کشــور، 
خارجــی  گردشــگران  ورود  میــزان 
ترکیــه کاهــش چشــمگیری یافــت، بــه 
ــون گردشــگر  ــه ورود 6 میلی طــوری ک
روســی بــه ترکیــه بــه صفــر رســید و از 
ســایر کشــورهای اروپایــی و خاورمیانــه 
نیــز بــه علــت تــرس از حمــالت 
ــه  ــری ب ــگران کمت ــتی، گردش تروریس
ــد در  ــن رون ــد. ای ــفر کردن ــه س ترکی
ســال ۲۰۱6 نیــز ادامــه یافــت و بــا بروز 
برخی حمالت تروریســتی، میــزان ورود 
گردشــگران خارجــی ترکیه در این ســال 
به شــدت کاهــش یافــت. اما پــس از آن 
ترمیــم روابــط ترکیه بــا روســیه و اتخاذ 
تدابیــری موثــر در مبــارزه بــا نیروهــای 
حــزب کارگــران کردســتان (پ. ك.ك)، 
ــلح  ــی مس ــای افراط ــش و گروه ه داع
باعــث شــد تــا ثبــات و امنیــت آرام آرام 
ــردد و  ــه برگ ــه ترکی ــای جامع ــه فض ب
ــده شــدن فضــای وحشــت از  ــا برچی ب
عملیــات هــای تروریســتی هولنــاك در 
جامعــه ترکیــه، رونــد ســفر گردشــگران 

ــد. ــودی ش ــاره صع ــال ۲۰۱7 دوب ــی از س خارج

امارات متحده عربی
زیرســاخت های صنعــت ســرگرمی و تفریحــی از مهم تریــن مــوارد تاثیرگــذار در 
توســعه صنعــت گردشــگری هــر کشــور اســت و امــارات متحــده عربــی در ایــن 
زمینــه تالش هــای بســیاری کــرده و توانســته بــا توســعه ایــن زیرســاخت هــا در 
میــان کشــورهای خلیــج فــارس، موفق تریــن کشــور در جــذب گردشــگر باشــد و 
ســاالنه میلیون هــا نفــر را بــرای تفریــح و گردشــگری بــه ســمت خــود بکشــاند و 

همــواره رونــد صعــودی ورود گردشــگر خارجــی را حفــظ کنــد.
شــهر دبــی در کشــور امارات متحــده عربی یکــی از مقاصــد گردشــگری چندجانبه 
اســت و بــرای هــر ســلیقه ای گزینه هــای جذابــی داراســت. از همیــن رو دبــی نــه 
تنهــا مقصــدی معــروف بــرای عالقمنــدان بــه خریــد اســت، بلکــه بــرای کســانی 
کــه ســلیقه گردشــگری متفاوتــی دارنــد، هــم گزینــه هــای مناســبی دارد و بــرای 

ســرگرمی و تفریحــات گردشــگران فضــای مناســبی را ایجــاد کــرده اســت.

عربستان سعودی
مهمتریــن عامــل رونــق گردشــگری عربســتان ســعودی، ورود زائــران مذهبــی بــه 
ایــن کشــور اســت، چنانچــه همــه ســاله میلیون هــا مســلمان بــه قصــد انجــام حــج 
تمتــع و حــج عمــره و حضــور در مســجدالحرام و مســجد النبــی راهــی این کشــور 

ــوند. می ش
ــان را دارد و حــدود  ــته جه ــر پیوس ــن کوی ــه بزرگ تری ــا وجــود اینک عربســتان ب
۸۰ درصــد ایــن کشــور خالــی از ســکنه اســت، امــا در نقــاط قابــل ســکونت خــود 
درحــال ســاخت مقاصــد جدیــد گردشــگری اســت کــه می تــوان بــه ایجــاد شــهر 
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به نــام  ریــاض  از  خــارج  تفریحــی 
ــد  ــر جدی ــهر آینده نگ ــک ش ــوم و ی نئ
در شــمال غربــی ایــن کشــور کــه 
احتمــاال بخــش اول آن تــا ســال ۲۰۲۵ 
تکمیــل می شــود، اشــاره کــرد که نشــان 
ــش  ــرای کاه ــور ب ــن کش ــالش ای از ت
وابســتگی بــه نفــت، تنــوع بخشــیدن به 
اقتصــاد و خــروج بــازار گردشــگری از 
گردشــگری مذهبــی و زیارتــی صــرف 

ــه دارد. ــه و مدین ــهر مک در دو ش

مصر
ــت  ــی از آن اس ــی حاک ــوابق تاریخ س
کــه مصــر حتــی در دوران باســتان نیــز 
ــت و در  ــوده اس ــگری ب ــد گردش مقص
ــن  ــی از مهم تری ــم یک ــال حاضــر ه ح
ــای تاریخــی  کشــورهای دارای جاذبه ه
ــا و  ــا قومیت ه ــان ب ــی در جه و فرهنگ
ــون و یکــی از مقاصــد  ــب گوناگ مذاه
مهــم گردشــگری خاورمیانــه بــه شــمار 
بســیاری  تنــوع  دارای  کــه  می آیــد 
ــی  ــی و طبیع ــی، فرهنگ ــد تاریخ در بع
ــذب  ــر ج ــور عالوه ب ــن کش ــت. ای اس
تفریحــی  و  فرهنگــی  گردشــگران 
گردشــگران دینــی بســیاری را بــه خــود 

جــذب می کنــد.  
مصــر یــک برنامــه اصالحــی به منظــور 
ــور  ــگری» در کش ــازار گردش ــم ب «تنظی
تصویــب کــرده اســت کــه هــدف از آن، 
احیــای وضعیــت گردشــگری به عنــوان 
ــاد و  ــی اقتص ــتون های اصل ــی از س یک
منبــع اصلــی درآمــد ارزی ایــن کشــور 
بــوده اســت. ایــن برنامــه اصالحــی در 
ســال ۲۰۱۸ موجــب رونــق گردشــگری 
ــر  ــی ب ــر مثبت ــد و تاثی ــور ش ــن کش ای
آن  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای 

داشــت.

کالم آخر
اگــر چــه از ایــران بــه عنــوان ۱۰ کشــور 
جــذاب بــرای ســفر و گردشــگری یــاد 
ــا  ــت آی ــوال اینجاس ــا س ــود، ام می ش
ــن  ــه همی ــم ب ــاخت های الزم ه زیرس
تناســب رشــد داشــته و بــرای پذیــرش 
و میهمان نــوازی از گردشــگران مشــتاق 

ســفر بــه ایــران مهیــا اســت؟
اگــر قــرار باشــد گردشــگر ورودی 
هــم داشــته باشــیم، آیــا تاسیســات 
ــاری را  ــن ب ــد چنی ــگری می توان گردش

تحمــل کنــد یــا خدمــات اســتاندارد بــه گردشــگران بیــن المللــی ارائــه کنــد؟ همــه 
عالئــم نشــان می دهــد صنعــت گردشــگری ایــران و صنایــع وابســته آن از حمــل و 
نقــل تــا پذیرایــی و اقامــت، نیازمنــد یــک بازبینــی عمیــق و برنامه ریــزی علمــی و 

ــرای توســعه اســت. ــی ب منطق
ــی  ــفر هوای ــر س ــی دفات ــی کارفرمای ــن صنف ــس انجم ــب رئی ــی، نای ــر هاتف امی
گردشــگری و زیارتــی اســتان تهــران در گفــت و گــو بــا پژوهشــگر ایرنا مــی گوید: 
«بــا همــه اقداماتــی کــه انجــام می شــود و شــعارهایی کــه داده می شــود، صنعــت 
گردشــگری هنــوز اولویــت اقتصــادی در نظــام برنامه ریــزی و تصمیم گیــری کشــور 
نیســت، هنــوز هــم تصمیمــی بــرای گســترش جــذب گردشــگر خارجــی وجــود 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــکیل وزارت می ــل از آن تش ــا قب ــدارد، ت ن
دســتی جایــگاه تشــکیالتی آن در کابینــه  دولت هــا تقریبــاً تشــریفاتی بــود و صنعت 
ــال از   ــه س ــه س ــا اینک ــرم ب ــه نظ ــت، ب ــرار نمی گرف ــه ق ــورد توج ــگری م گردش

تشــکیل ایــن وزارتخانــه مــی گــذرد، ایــن نــگاه هنــوز هــم وجــود دارد.»
وی معتقــد اســت «ترکیــه توانســت بــا صنعــت گردشــگری جلــوی توســعه اقتصاد 
ــد دارد،  ــگری درآم ــران از گردش ــی ای ــد نفت ــر درآم ــه دوبراب ــتد. ترکی ــی بایس نفت
ــد داشــته  ــه درآم ــر گردشــگری ترکی ــد ۵ براب ــران می توان صنعــت گردشــگری ای
باشــد، جاذبه هــای باســتانی ایــران در شــهرهای شــیراز، اصفهــان، یــزد، کرمــان و 
کاشــان هــوش از ســر گردشــگر می بــرد و یــک بــار ســفر و دیــدن ایــن شــهرها 
ــاخت های  ــودن زیرس ــم نب ــی فراه ــاله اصل ــا مس ــد، ام ــی نمی کن ــا را راض آنه

ــرش گردشــگری خارجــی اســت». ــرای پذی گردشــگری ب
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فرانسه
یکــی از کشــورهای محبــوب در جهــان 
ــا حفــظ  ــن کشــور ب فرانســه اســت. ای
خــود،  شــهرهای  تاریخــی  بخــش 
ــندگان،  ــدان و نویس ــه هنرمن ــت ب اهمی
ــتن  ــف داش ــای مختل ــاری دوره ه معم
یکــی از مهــم تریــن مــوزه هــای جهــان 
بــه نــام لــوور باعــث شــده اســت کــه 
ســاالنه حــدود ۸9 میلیــون نفــر مســافر 
ــهر  ــد. ش ــفر کنن ــور س ــن کش ــه ای ب
ــن  ــده تری ــس یکــی از پربازدیدکنن پاری
شــهرهای فرانســه اســت. جاذبــه هــای 
فرانســه کــم نیســتند امــا مهــم تریــن آن 
مــوزه ی لــوور، کلیســای نوتــردام، کاخ 
ورســای، بــرج ایفــل ، قلعــه چنانســی، 
تــاالب کارمــاگ فرانســه، تــل شــنی پیال 
ــی فاســیو فرانســه،  فرانســه،  شــهر یون
کلیســای جامــع ریمــز فرانســه و صدها 
ــای تاریخــی و  ــه ه ــر دیگــر از جاذب اث
فرهنگــی و طبیعــت گــردی این کشــور 

ــه حســاب مــی آیــد. ب
ــد  ــم مانن ــای مه ــنواره ه ــور جش حض
فســتیوال کن و برگزاری مســابقات جام 
ملــت اروپــا در ایــن کشــور، رویدادهای 
فرهنگــی و هنــری مختلــف در زمینه ی 

ادبیــات نیــز باعــث شــده اســت کــه ســاالنه مســافرها ایــن مقصــد را بــرای ســفر 
ــز  ــش مراک ــزرگ و معروف ــن کشــور در شــهرهای ب ــد. در ای ــن انتخــاب کنن رفت
خریــد متعــددی نیــز هســت کــه مــی توانیــد بهتریــن و بــه روزتریــن محصــوالت 
هنــر نقاشــی و مــد و فشــن را تهیــه کنیــد. برخــی بــه دلیــل آثــار تاریخــی، برخــی 
بــه واســطه ی جشــنواره هــا برخــی بــرای طبیعــت گــردی بــه ایــن کشــور زیبــا 

ســفر مــی کننــد.

اسپانیا
از محبــوب تریــن کشــورهای جهــان برای ســفر باز هــم کشــوری در قــاره ی اروپا 
اســت. کشــور اســپانیا در اروپــای غربــی یکــی از بهتریــن مقصدهــا برای مســافرها 
بــه حســاب مــی آیــد . ایــن کشــور حــدود ۸3 میلیــون مســافر دارد کــه بــا 47 اثــر 
ثبــت شــده در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو در بیــن مســافرها معــروف گشــته 
اســت. جشــنواره هــای معــروف رقــص فالمنکــو، خوتــا، ســاراباند، موکســرانگا 
نیــز یکــی از مهــم تریــن عامــل جــذب توریســت هــا از سراســر دنیــا اســت. ایــن 
رقــص هــا بنــا بــه فرهنــگ فرانســه دارای فلســفه ای اســت کــه بــرای هنردوســتان 

۱۰ تا از محبوب ترین کشورهای جهان
 از نگاه گردشگران

امــروزه در صنعــت گردشــگری محبــوب تریــن کشــورهای جهــان از نــگاه گردشــگرها بــه حــدود ده مــورد مــی رســد. 
بســیاری از کشــور بــه جاذبــه هــای توریســتی خــود اهمیــت مــی دهنــد و امکانــات گردشــگری خوبــی بــرای مســافرها 
فراهــم مــی کننــد. جــدای از آن تبلیغــات خوبــی نیــز در دنیــای گردشــگری دارنــد و از همیــن رو بــه عنــوان  یکــی 
از مقصدهــای ســفری از ســوی مســافرها انتخــاب مــی شــوند. در ایــن مقالــه تیــم گردشــگری الــی گشــت ده مــورد 
از محبــوب تریــن کشــورهای جهــان را بــه شــما معرفــی میکنــد. ایــن ده کشــور براســاس داده و مســتندات ســازمان 
گردشــگری جهانــی اســت.که هــم بــه لحــاظ ورودی مســافرها و هــم از طریــق ســایت هــای نظــر ســنجی معتبــر و مهــم 

تهیــه شــده اســت و ممکــن اســت در ســال آینــده تغییــر کنــد.
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بســیار مــورد توجه است.کشــور اســپانیا 
درگردشــگری غــذا نیــز بســیار معروف 
اســت و غذاهــای مدیترانــه ای لذیــذی 
دارد کــه خــودش عامــل جذب بخشــی 
از توریســت هــای ایــن کشــور اســت.  
اســپانیا جــزو کشــورهای اروپایی اســت 
ــر  ــه خاطــر آب و هــوای گــرم ت ــه ب ک
شــبگردی آن بســیار معروف اســت و در 
اصطــالح خودشــان پــاپ کــراول و یــا 

همــان شــبگردی اســت.
ایــن کشــور جاذبــه هــای طبیعــت 
گــردی بــی نظیــری دارد ماننــد جزایــر 
ــه  ــن جاذب ــاری کــه در لیســت بهتری قن
ــت،  ــان اس ــردی جه ــت گ ــای طبیع ه
ســاحل کاســتا دل ســول، کاســتا بــروا از 
معــروف تریــن جاذبــه های طبیعــی این 
کشــور اســت. شــهرهای ماننــد گرانــادا 
ــای  ــرزمین ه ــاری س ــا معم ــما را ب ش
اســالمی آشــنا مــی کنــد. اســپانیا تنهــا 
کشــور اروپایــی اســت کــه زیــر ســلطه 
ــی  ــی در م ــوی و عباس ــای ام ی خلف
ــد و از همیــن رو دارای آثارمعمــاری  آی
ــن اســالم اســت. کلیســای  ــن دی از آیی
جامــع ســانتیاگوده کامپوســتال، مســجد 
ــم ،  ــوزه گوگنهای ــا،  م ــزرگ کوردوب ب
کاخ زیبــای الحمرا،شــهرهای ســفید 
آندلــس و صدهــا اثــر دیگــر از جاذبــه 
ــت.  ــپانیا اس ــور اس ــر کش ــای بینظی ه
ایــن کشــور تیــم هــای معــروف فوتبال 
اروپــا را دارد و بخشــی از مســافرها نیــز 
ــتند  ــال هس ــای فوتب ــم ه ــداران تی طرف
کــه بــرای رویــداد مســابقات و ورزشــی 
بــه ایــن کشــور ســفر مــی کننــد. 
بارســلونا یکــی از معــروف تریــن تیــم 

ــال در کشــور فرانســه اســت. فوتب

ایاالت متحده آمریکا
ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز از محبــوب 
تریــن کشــورهای جهــان درزمینه ســفر 
اســت  و حــدود 79 میلیــون مســافر را 
جــذب مــی کنــد. ایــن کشــور از ایالــت 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای مختلف ه
ــان را  ــن خودش ــدام قوانی ــر ک ــه ه ک
دارنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه ایالــت 
ــت  ــن ایال ــده تری ــا پربازدیدکنن کالیفرنی
ایــن کشــور اســت و ســپس نیویــورك، 
واشــنگتن دســی، شــیکاگو، الس وگاس 
اســت آنجلــس از محبــوب تریــن 
شــهرهای گردشــگری ایــن کشــور بــه 

حســاب مــی آیــد .در آمریــکا شــما جاذبــه هــای فــوق العــاده ایجــاد شــده در زمینه 
ی گردشــگری مــی توانیــد ببینیــد و یکــی از ایــن جاذبــه هــای پــارك هــای دیزنــی 
لنــد اســت کــه ســاالنه کــودکان بــی شــماری اشــتیاق دیــدن ایــن پــارك را دارنــد.
آمریــکا یکــی از وســیع تریــن کشــورهای جهان اســت شــما مــی توانید جاذبــه های 
طبیعــت گــردی خــاص را انتخــاب کنیــد. به خاطر وســعت کشــور در انتخــاب نوع 
جاذبــه و هــدف ســفرتان دقــت داشــته باشــید. پارك حیــرت انگیــز بوســمیتی،  دره 
هــای خــارق العــاده گرنــد کنیــون، جنــگل هــا و دامنــه ی کوهســتان راکــی یکــی 
از بی نظیرتریــن جاذبــه هــای طبیعــت گــردی ایــن کشــور اســت. از زمــان تاریــخ 
شــکل گیــری ایــن کشــور آثــار تاریخــی مهمــی مربــوط بــه آمریــکا را مــی توانیــد 

ببینیــد. و چندیــن مــوزه ی مهــم دنیــا نیــز در کشــور آمریــکا قــرار دارد کــه اگــر 
عالقــه بــه باســتان گــردی مــی توانیــد آن هــا را بازدیــد کنیــد. از مهــم تریــن مــوزه 
ی باســتان شناســی و هنــر دنیــا مــوزه ی متروپولیتــن اســت کــه آثــار قابــل توجهــی 

نیــز از کشــور ایــران را دارد.

چین
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چیــن بــا تاریــخ بســیار غنــی و جاذبــه 
ــردی از  ــت گ ــمار طبیع ــی ش ــای ب ه
مقصدهــای بســیاری از مســافرها اســت 
ــگری  ــی گردش ــازمان جهان ــق س و طب
ــان  ــورهای جه ــن کش ــوب تری از محب
ــه  ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــفر ب ــرای س ب
ــور  ــن کش ــه را دارد. ای ــن رتب چهارمی
ــیر  ــد مس ــت و بای ــزرگ اس ــیار ب بس
ســفر شــما مشــخص باشــد. اگــر عالقه 
بــه طبیعــت داریــد، طبیعــت هــای 
ــه فــردی مــی بینیــد کــه در  منحصــر ب
دیگــر ســرزمین هــا وجــود نــدارد. کــوه 
هــای مشــهوری مثــل کــوه امــی، کــوه 
ــا از  ــت همیالی ــه ی اورس ــان، قل هوآش
رویــای بســیاری کوهنوردهــا اســت 
کــه بلندتریــن قلــه ی جهــان را صعــود 

کننــد.
در کشــور چیــن حــدود ۵۵ اثــر نصــب 
شــده در فهرســت آثــار جهانی یونســکو 
اســت کــه معابــد، کاخ، بناهــای مختلفی 
ــروف  ــراردارد و مع ــت ق ــن لیس در ای
تریــن شــان کــه حتمــا اســم آن را 
ــر  ــن اســت. اگ ــوار چی ــد دی ــنیده ای ش
دوســت داریــد بیشــتر بــا جاذبــه هــای 
ــه نــه شــگفتی  چیــن آشــنا شــوید مقال
چیــن را از الــی گشــت مطالعــه کنیــد و 
بــر اســاس جاذبــه و شــهرها مقصدتــان 

ــد. را انتخــاب نمایی

ایتالیا
ایتالیــا بــا تاریــخ غنــی روم باســتان، آثار 
بینظیــر باســتانی و غذاهــای خوشــمزه و 
مردمــی خــون گــرم یکــی از محبــوب 

تریــن کشــورهای جهــان برای ســفر اســت کــه از نظــر ســازمان جهانی گردشــگری 
پنجمیــن کشــور در زمینــه جــذب توریســت اســت و حــدود 6۲ میلیــون مســافر 
دارد. رم تنهــا پایتختــی در جهــان اســت کــه حــدود ۲7۰۰ ســال پایتخــت اســت و 
بیشــترین قدمــت را دارد. ایــن کشــور از شــهرهای ســاحلی و مرکزی تشــکیل شــده 
اســت کــه شــما مــی توانیــد آثــار شــاخصی از معمــاری گوتیــک در آن ببنیــد. در 
صنعــت غــذا بســیار معــروف اســت تــا آنجــا کــه پیتــزا و اســپاگتی را بــه همــه ی 

دنیــا صــادر کــرده اســت و بســیاری بــا ایــن دو غــذای خوشــمزه آشــنا هســتند.
از شــهرهای مهــم گردشــگری ایتالیــا رم، میــالن، سیســیل، توریــن،  ژنــوا، پالرمــو، 
فلورانــس، ســیینا، کالیــاری و لیورنــو اســت کــه هریــک جاذبــه هــای منحصــر بــه 
فــردی از تاریــخ، طبیعــت و جشــنواره هــای جالــب دارنــد. و از همیــن رو مقصــد 
بســیاری از مســافرها اســت. کشــور ایتالیــا جــدای از شــهرهای معــروف در زمینــه 
ی روســتا گــردی نیــز بســیار پیشــرفته اســت و اگــر دوســت داشــتید بــا فرهنــگ 
ســنتی ایتالیــا آشــنا شــوید میتوانیــد ســری بــه روســتاهای آن نیــز بزنیــد. معــروف 
تریــن روســتا ایتالیــا روســتای توســکانی کــه بادیدنــش حــس طــرات و شــادابی را 

خواهیــد داشــت.

آلمان
از دیگــر شــهرهایی کــه مســافرهای ورودی باالیــی دارنــد آلمان اســت و قابل توجه 
شــما مخاطــب هــای گرامــی کــه حــدود شــش کشــور در اروپــا توانســته اســت 
جــزو محبــوب تریــن کشــورهای جهــان بــرای ســفر قــرار بگیــرد. ایــن کشــور بــا 
معمــاری خــاص خــود، آثــار باســتانی، مــوزه مهــم برلیــن، اتفاقــات جنــگ جهانــی 
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دوم، دیــوار برلیــن، آلمــان شــرقی و 
غربی توانســته اســت مســافرهای باالیی 
بــه  ســوی خــود جــذب کنــد. جــدای 
ــی هــای  ــه اقامت ــا و مجموع ــل ه از هت
ــا کیفیــت هســتند کــه  آن نیــز بســیار ب
ــی را احســاس  ــای مختلف توریســت ه
ــد  ــز خری ــد. مراک ــته ان ــت داش رضای
ــوع  ــت و متن ــا کیفی ــیار ب ــی بس آلمان
ــای  ــد برندهه ــی توانی اســت و شــما م
بــرای پوشــاك های ورزشــی و وســایل 
ــای  ــاس ه ــن لب ــه روزتری ورزشــی و ب

ــد. ــد و فشــن را انتخــاب کنی م

موســیقی کالســیک در ایــن کشــور 
ــوب اســت کــه شــما مــی  بســیار محب
توانیــد در ســفر خــود بــه یکــی از 
ــن  ــهر برلی ــای ش ــمفونی ه ــتر س ارکس
بروید.کلیســای جامــع کلــن، قلعــه 
ــتاگ،  ــاختمان رایش ــتاین،  س نویشوانش
ــی  ــاغ جانورشناس ــرگ ، ب ــه هایدلب قلع
الپیزیــک و صدهــا اثــر دیگــر از جاذبــه 

ــت. ــور اس ــن کش ــم ای ــای مه ه

تایلند
نهمیــن ســرزمین از کشــورهای محبوب 
ــت  ــت. پایتخ ــفر اس ــرای س ــان ب جه
ایــن کشــور بانکــوك اســت کــه ســاالنه 
مســافرهای بــی شــماری وارد ایــن 
کشــور مــی شــوند. از بــاغ هــای وحش 
هــای متنــوع گرفتــه تــا معبدهــای 
ــوع ،  ــای متن ــای غذاه ــر، بازاره بینظی
جاذبــه هــای دســت ســاز ایجــاد شــده  
پــارك آبــی فانتازیــا الگــون همــه همــه 

باعــث شــده اســت کــه امــروزه مســافرها ایــن ســرزمین زیبــا در لیســت بازدیــدی 
خــود قــرار دهنــد. ایــن کشــور بــه معابــد بودایــی معــروف اســت کــه حــدود چهل 
ــد بودایــی در سرتاســر تایلنــد وجــود دارد و هــر کــدام ویژگــی هــای  هــزار معب

ــد. ــان را دارن خودش
در تالینــد شــاید پیــدا کــردن غــذا ســخت باشــد بــه خصــوص اگــر بــه شــهرهای 
ــتوران  ــوك رس ــون بانک ــش چ ــهرهای بزرگ ــی در ش ــم ول ــفر کنی کوچــک آن س
هــای بیــن المللــی بــه راحتــی یافــت مــی شــود. تایلنــد هــر روز بــر جاذبــه هــای 
گردشــگری خــود مــی افزایــد تــا بتوانــد توریســت هــای بیشــتری را جــذب کنــد.

انگلستان
دهمیــن کشــور محبــوب ســفر انگلســتان اســت. این کشــور با توجــه به حفــظ آثار 
باســتانی و تاریخــی خــود، ایجــاد جاذبــه های گردشــگری ، هتــل های بــا کیفیت و 
مراکــز خریــد معــروف توانســته اســت آمــار باالیــی از نظر جذب توریســت داشــته 
باشــد. مــوزه مهــم بریتانیــا بــا آثــاری از تمــدن عراقــژ مصــر، اروپــا، بــرج آلفــرد، 
ــی،  کاخ بــزرگ هامپتــون ، بــرج  ــه انتونــی، بــرج کالینــت بــری، قلعــه آمبرل خان
ســاعت لنــدن و صدهــا اثــر خــاص دیگــر از معمــاری قــرون وســطی و رنســانس 
مســافرهای بــی شــماری را جــذب مــی کنــد. امــروزه ایــن ســرزمین از محبــوب 

تریــن کشــورهای جهــان بــرای ســفر اســت.
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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 6۸ 
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 ۸۲ درصد و در سال ۲۰۲4 
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 
۲۰۲4 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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ــان  ــادی جه ــد اقتص ــول از رش ــی پ ــدوق  بین الملل ــد صن ــی جدی ــم پیش بین رق
4/.واحــد کمتــر از پیش بینــی گذشــته اســت. افزایــش پیش بینــی ایــن صنــدوق از 
تــورم جهانــی بــه علــت افزایــش قیمــت  غــذا و انــرژی و عــدم تعــادل عرضــه و 

ــد. ــش می باش ــا افزای تقاض
ــال  ــان در س ــادی جه ــد اقتص ــول، رش ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن ــزارش جدی  گ
ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــت. ای ــرده اس ــی ک ــد پیش بین ــالدی را ۲/ 3درص ــاری می ج

ــت. ــر اس ــد کمت ــد درص ــاد 4/ ۰واح ــن نه ــی ای ــی قبل پیش بین
بــر اســاس ایــن گــزارش، جنــگ و پیامدهــای تنــش انــرژی میــان روســیه و اروپــا، 
ــا و  ــاره کرون ــاال، شــیوع دوب ــای ب ــل تورم ه ــال سیاســت های انقباضــی به دلی اعم

ایجــاد قرنطینــه، رشــد اقتصــادی در ســال جــاری را تهدیــد می کنــد.
 براســاس گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی، رشــد اقتصــادی جهــان نســبت به 

پیش بینــی قبــل کاهــش خواهــد یافــت.
ــا  ــن و روســیه ب ــل رکــود در چی ــی در ســه ماه دوم ســال جاری به دلی ــد جهان تولی
ــار  ــر از انتظ ــکا کمت ــده در آمری ــای مصرف کنن ــده و هزینه   ه ــه رو ش ــش روب کاه

بــوده اســت.
تــورم باالتــر از حــد انتظــار در سراســر جهــان، به ویــژه در آمریــکا و اقتصادهــای 
بــزرگ اروپایــی، شــرایط مالــی انقباضی   تــری را بــه دنبــال داشــته اســت. 
کاهــش بیــش از انتظــار ســرعت رشــد اقتصــادی چیــن بــه دنبــال شــیوع کرونــا 
ــز  ــن نی ــان روســیه و اوکرای و قرنطینه   هــای ســخت و پیامدهــای منفــی تنــش می
ــا  ــری کرون ــیب دیده از همه گی ــی آس ــاد جهان ــه اقتص ــه ب ــتند ک ــوك      هایی هس ش
ــن  ــود کــه در ای ــی شــده ب ــورم 9/ 6درصــد پیش بین ــن ت وارد شــده   اند.(پیش از ای

ــدا کــرد.) ــه 3/ ۸ درصــد افزایــش پی گــزارش ب
ــی  ــد اقتصــاد جهان ــزارش خــود، رش ــن گ ــول در تازه   تری ــی پ ــدوق بین الملل صن
بــرای ۲۰۲۲ را ۲/ 3 درصــد پیش بینــی کــرده کــه 4/ ۰ درصــد نســبت بــه گــزارش 

قبلــی چشــم انداز رشــد اقتصــادی جهــان در مــاه آوریــل کاهــش یافتــه اســت.
ــال جاری،  ــل س ــر در اوای ــد کمت ــون رش ــی همچ ــزارش، عوامل ــن گ ــاس ای براس
ــر ســبب کاهــش 4/  ــی انقباضی   ت ــوار و سیاســت پول ــد خان کاهــش قــدرت خری
ــد  ــه رش ــه طوری   ک ــده، ب ــکا ش ــادی آمری ــد اقتص ــی رش ــدی در پیش بین ۱درص

اقتصــادی ایــن کشــور در ۲۰۲۲ در 
ــی  ــد پیش بین ــر 3/ ۲ درص ــزارش اخی گ

شــده اســت.
از ســوی دیگــر، افزایــش قرنطینه   هــا و 
عمیق   تــر شــدن بحــران بخــش امــالك 
ســبب شــده اســت تــا پیش بینــی رشــد 
ــا ۱/  ــز در ۲۰۲۲ ب ــن نی ــادی چی اقتص
۱ درصــد کاهــش بــه 3/ 3 درصد برســد. 
کاهــش پیش بینــی رشــد اقتصــادی 
کشــورهای اروپایــی نیــز ناشــی از 
اثــرات تنــش میــان روســیه و اوکراین و 
سیاســت مالــی انقباضــی گــزارش شــده 

اســت.

کــدام عوامــل تــورم جهانــی را افزایش 
ــی دهند؟ م

در  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
از  خــود  پیش بینــی  گــزارش  ایــن 
ــش  ــت افزای ــه عل ــی را ب ــورم جهان ت
ــرژی و همچنیــن  قیمت هــای غــذا و ان

چشم انداز رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهان 
۲۰۲۲-۲3

در این گزارش ضمن تبیین شرایط عمومی اقتصاد جهان و چالش های آن، چشم اندازی از رشد اقتصادی، تورم، بهای نفت خام 
و تجارت کاالها و خدمات در جهان برای دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 و بر اساس داده های جوالی سال جاری صندوق بین المللی 
پول به همراه توصیه های این صندوق به کشورهای جهان برای نحوه رویارویی با چالش های فعلی و نوع سیاست های بهینه 

قابل استفاده، ارائه شده است.

پیش بینــی جدیــد صنــدوق   رقــم 
ــادی  ــد اقتص ــول از رش ــی پ بین الملل
ــی  ــر از پیش بین ــد کمت ــان 4/.واح جه
ــی  ــش پیش بین ــت. افزای ــته اس گذش
ــه  ــی ب ــورم جهان ــدوق از ت ــن صن ای
علــت افزایــش قیمــت  غــذا و انــرژی و 
عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا افزایش 

می باشــد.
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عدم تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا مورد 
بازنگــری قــرار داده، بــه طوری   کــه 
تــورم اقتصادهــای پیشــرفته 6/ 6 درصــد 
و بازارهــای نوظهــور و اقتصادهــای 
ــال جاری ۵/  ــرای س ــعه ب ــال توس درح

9 درصــد پیش بینــی شــده اســت.
ــب 9/ ۰ و  ــه ترتی ــا ب ــن پیش بینی   ه ای
۸/ ۰ درصــد نســبت بــه پیش بینــی تــورم 

در گــزارش مــاه آوریــل باالتــر هســتند. از ســوی دیگــر، صنــدوق بین المللــی پــول 
ــد  ــی، تولی ــی غیرتورم ــت های پول ــود سیاس ــا وج ــه ب ــت ک ــرده اس ــی ک پیش بین
ــی اســت  ــن درحال ــا 9/ ۲درصــد رشــد داشــته باشــد. ای ــی در ۲۰۲3 تنهــا ت جهان
کــه ایــن ســازمان رشــد تولیــد جهانــی بــرای ۲۰۲3 را در گــزارش قبلــی خــود 6/ 

ــود. ــرده ب ــی ک 3 درصــد پیش بین
براســاس ایــن گــزارش، ریســک   های چشــم انداز تولیــد جهانــی به شــدت کاهنــده 
ــا از  ــی واردات گاز اروپ ــف ناگهان ــه توق ــد ب ــن می   توان ــگ در اوکرای ــتند. جن هس
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روســیه منجــر شــود.
ــه  ــد ب ــر می   توان ــی انقباضی   ت ــرایط مال ــد و ش ــوارتر باش ــود دش ــی می ش ــه پیش بین ــد از آنچ ــز می   توان ــورم نی ــش ت کاه

ــود. ــر ش ــان منج ــت بدهی   ش ــعه در پرداخ ــال توس ــای درح ــور و اقتصاده ــای نوظه ــی بازاره عدم توانای
از ســوی دیگــر، شــیوع مجــدد کوویــد-۱9 و قرنطینه   هــا و همچنیــن شــدیدتر شــدن بحــران بخــش امــالك ممکــن اســت 
بــه کاهــش بیشــتر رشــد چیــن منجــر شــود و تجزیــه ژئوپلیتیــک نیــز می   توانــد تجــارت و همــکاری جهانــی را مختــل کنــد.
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بحران اشتغال و معیشت
شده  ارائه  داده های  و  آمارها  اساس  بر 
نرخ  کاهش  وجود  با  گزارش،  این  در 
بیکاری از سال ۱39۵، به نظر نمی رسد 
این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام 
وقت نتیجه شده باشد. دلیل این مساله نیز 
این است که سهم شاغالن با 49 ساعت 
کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه 
۱39۰ رسیده و روند آن از سال ۱396 نیز 
کاهشی بوده است. از سوی دیگر تعداد 
و  افزایش  بیکاری  بیمه  مقرری بگیران 
بیمه شدگان مشمول بیکاری نیز 3 درصد 
 ۱399 سال  در  می دهد.  نشان  کاهش 
شاغالن  از  غیررسمی  اشتغال  سهم  نیز 
رسیده  درصد  به ۵۸  بیشتر  و  ساله   ۱۵
آمارهای  است.  توجهی  قابل  رقم  که 
ارائه شده نشان می دهد اتکای محض به 
متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت 
این است  نیست. واقعیت  اشتغال کافی 
که بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش 
خدمات، امنیت شغلی مناسبی ندارند و 
آسیب پذیری باالیی نسبت به بحران های 
یا  پاندمی ها  جمله  از  ملی  و  بخشی 
محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. 

پنج ریسک اقتصاد ایران در ۲۰۲۲

تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه گیری کووید ۱9 از این 
دست موارد است.

در زمینه معیشت نیز بررسی ها نشان می دهد که از سال ۱39۵ تا ۱4۰۰ رقم شاخص 
فالکت بیش از دو برابر شده که با توجه به فرمول این شاخص می توان گفت این تغییر 
به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم باال معیشت 
جامعه را با بحران جدی مواجه می کند. نکته قابل توجه در این آمارها این است که 
متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط 
شهری نیز در سال 9۸ کمترین رقم را در دهه 9۰ داشته است و نسبت هزینه خالص 
مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در فاصله سال های 96 تا 99، ۱/3 برابر شده 
است. افزایش هزینه های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری 

زندگی کاهش می دهد و تامین معیشت را دشوارتر می کند.
شاخص دیگری که روند آن در تحلیل وضعیت معیشت مورد بررسی قرار می گیرد، 
به تفکیک دهک های  مابه التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور 
درآمدی است. بررسی مابه التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور 
به تفکیک دهک های درآمدی در سال 97 نشان می دهد که در دهک های اول تا پنجم 
روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه های آن کمتر بوده است. 
این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می دهد، دشواری 
تامین معیشت و پرداخت هزینه ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد 
می کند. از آنجا که اثرپذیری دهک های درآمدی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و 
تورم یکسان نیست، بررسی ابعاد تورم زایی سیاست ها بسیار مهم است. از جمله مواردی 
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هر گونه سیاست غلط و یا عدم مدیریت است 
که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود. طبق مطالعه انجام شده از سوی پروفسور  
هاشم پسران در سال ۲۰۲۱، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش 
دالر آمریکا به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از 

بر اساس تازه ترین گزارش منتشره از سوی اتاق ایران، اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ با چالش های عدیده ای همچون افزایش سهم 
اشتغال غیررسمی از شاغالن، کاهش امنیت شغلی، افزایش فالکت زدگی خانوارها، عقب ماندگی درآمد از هزینه دهک های پایین، 
کاهش سرانه مصرفی کاالهای ضروری در سبد معیشتی، افزایش آسیب پذیری ساختار تولید و تعمیق رکود اقتصادی مواجه است. 
از نگاه این گزارش، ریسک های اقتصادی یاد شده ثبات کشور را تهدید می کنند، منجر به خروج سرمایه می شوند، سرمایه گذاران 
خارجی را برای ورود سرمایه به کشور بی انگیزه می کنند، رکود، تورم یا ترکیبی از هر دو مورد ایجاد می کنند، رفاه اجتماعی را کاهش 
می دهند و با تبعات اجتماعی، روانی، فرهنگی برای جامعه همراه می شوند. این گزارش با بررسی صحت اعتبار ریسک های یادشده 
برای اقتصاد ایران و دسته بندی آنها در پنج حوزه اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت، 
بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم، تغییر رویه سیاستگذاری برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد 
را به تصمیم گیران گوشزد کرده است. بررسی اتاق ایران از روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک های 

شناسایی شده، نشان از تایید نگرانی های یاد شده دارد.
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ایرانیان، کاهش ارزش ریال به سرعت به 
قیمت های باالتر برای مصرف کننده تبدیل 
پژوهش،  این  یافته های  طبق  می شود. 
مهم  عامل  یک  ریال  ارزش  کاهش 
تعیین کننده تورم در ایران است، به طوری 
که اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش 
ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۰/۱۵ تا 
۰/۱6 درصدی قیمت ها است زیرا قیمت 
کاهش  با  وارداتی  کاالهای  از  بسیاری 
ارزش ریال رو به افزایش می گذارند. با 
سیاست  می رود  انتظار  توضیحات  این 
ارز  تخصیص  حذف  و  شدن  محدود 
رسمی به واردات اقالم اساسی در قانون 
قابل  تورمی  اثرات   ،۱4۰۱ سال  بودجه 
بگذارد  به جا  اقتصاد کشور  بر  توجهی 
توزیعی  سیاست های  اتخاذ  بنابراین  و 
صحیح و فوری برای کاهش اثرات این 
اقدام بر وضعیت معیشتی دهک های پایین 

درآمدی ضروری است.
وضعیت  به  می توان  راستا  همین  در 
سوی  از  ضروری  کاالهای  مصرف 
خانوارها نیز اشاره کرد. بررسی مصرف 
اساس  بر  معیشتی  اساسی  اقالم  سرانه 
دهه  سال های  در  آمار  مرکز  اطالعات 
سرانه  مصرف  که  می دهد  نشان   ۱39۰
سال  در  کیلوگرم   ۱3 از  دام  گوشت 
۱39۰ به حدود 6 کیلوگرم در سال ۱4۰۰ 
رسیده، یعنی این مهم در سال ۱4۰۰ کمتر 

از نصف میزان سال ۱39۰ شده است. مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی نیز از 44 
کیلوگرم به 3۵ کیلوگرم کاهش داشته و به عبارت دیگر در سال ۱4۰۰، مصرف سرانه 
برنج ۰/۸ سال ۱39۰ بوده است. درصد افزایش قیمت کاالهای خوراکی و مقایسه آن 
با کاالهای غیرخورامی نیز نشان می دهد که خوراکی ها که ارتباط مستقیمی با معیشت 
افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدی برخوردار بوده اند. این گزارش با اشاره به 
داده های ارائه شده صحت ریسک نخست اقتصاد ایران یعنی بحران اشتغال و معیشت را 
تایید و عنوان می کند که اگر میزان درآمدزایی در مشاغل داللی و واسطه گری به جای 
بخش مولد اقتصاد بیشتر باشد کاهش نرخ بیکاری الزاما منجر به شکل گیری مشاغل 

باثبات نمی شود.

سرخوردگی گسترده جوانان
آن طور که بررسی ها نشان می دهد، نرخ طالق به ازدواج در دهه ۱39۰ بیش از دو برابر 
شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه های فرهنگی به هزینه 
کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱39۸ نسبت به ۱39۰، ۰/7 و سهم 
هزینه های تفریح و سرگرمی ۰/76 شده است که هر دو کاهش نشان می دهد. مجموعه 
موارد فوق نابسامان شدن متغیرهای مرتبط با سالمت روانی جامعه را نشان می دهد. 
روند تغییرات ضریب جینی و نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد 
فقیرترین جمعیت در سال های دهه ۱39۰ نیز نشان می دهد روند متغیرهای مرتبط با 
توزیع درآمد، بهبود پایداری نشان نمی دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته 
است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش می یابد. این مساله 
می تواند یکی از دالیل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان 
باشد. بنابراین آمارهای فوق نگرانی دوم از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای اقتصاد 

ایران تایید می کند.

رکود اقتصادی طوالنی مدت
داده های موجود نشان می دهد که رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت در سال های دهه 
9۰ متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه گیری کووید ۱9 و 
تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال های 9۲ تا 96 که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات 
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نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و 
کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از 
بوده است،  بهره مند  بین المللی  توافقات 
رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی 
از شوك ارزی سال های ابتدایی دهه 9۰ 
خارج شده و مثبت می شود؛ به طوری که 
رقم ۱3/9 درصد را نیز در سال 9۸ تجربه 
می کند و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تا 
9/3 درصد افزایش می یابد. پس از آن و 
همزمان با افزایش نزدیک به ۱۰ برابری 
نرخ ارز، خروج آمریکا از توافقنامه برجام 
و همه گیری کووید ۱9 مجددا تولید کم 
رشد  نرخ  دوره  دو  از  پس  و  می شود 
منفی، مجددا مسیر بهبود از سال 99 آغاز 
می شود. مجموعه این موارد آسیب پذیری 
ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به 
ارزش پول و موقعیت بین المللی کشور 
نشان می دهد. کاهش ارزش ریال خود 
باالی  سطوح  تداوم  در  ریشه  می تواند 
تورم، همراه با کاهش درآمدهای نفتی و 
پیش بینی کاهش فعالیت بخش خصوصی 
نوبه  به  پول  ارزش  باشد. کاهش  داشته 
خود منجر به افزایش قیمت واردات و 

کاهش رشد اقتصادی می شود.
محیط  شاخص  بخش  در  همچنین 
نشان دهنده  که  آمار  مرکز  کسب وکار 
سهولت و مناسب بودن هر کشور برای 
تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  انجام 
از  بدتر   ۱4۰۰ سال  وضعیت  است، 
در سال های 97 و 9۸  و  بوده  سال 96 
است.  رسیده   6 رقم  از  بیش  به  حتی 
ارزیابی   ۱۰ تا  یک  بین  شاخص  این 
بدترین  نشان دهنده   ۱۰ مقدار  می شود. 
محیط کسب وکار است و هرچه مقدار 
این شاخص کوچک تر باشد، نشان دهنده 
بنابراین  است.  کسب وکار  فضای  بهبود 
آنچه که مشخص است تولید در اقتصاد 
ایران در اثر فرآیندهایی اتفاق می افتد که 
شکننده و آسیب پذیر هستند و این مساله 
به رکودهای  بالقوه دچار شدن  ظرفیت 
در  که  دارد  همراه  به  را  طوالنی مدت 

سالیان اخیر نیز شاهد آن بوده ایم.
در تحلیل بخش تولیدی اقتصاد توجه به 
ترکیب اجزای هزینه نهایی نیز می تواند 
داللت های مهمی به همراه داشته باشد. 
در همین راستا و با بررسی سهم اجزای 
هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی 
می شود  مشخص   ۱4۰۰ تا   ۸۵ سال  از 
که سهم سرمایه گذاری در هر بار شوك 

ارزی کاهش می یابد. سهم مخارج مصرفی دولتی با روند نسبتا بدون نوسانی افزایش 
یافته است و شیب این افزایش در دهه 9۰ شدت می گیرد که به معنای بزرگ شدن 
نقش دولت در اقتصاد است و از آن می توان جهت گیری سیاست های مالی را تحلیل 
کرد. سهم مصرف خصوصی در ابتدای دهه 9۰ و با شوك ارزی این سال ها برای 
چند سال متوالی کاهش می یابد و بعد مجددا روند افزایشی می گیرد. سهم صادرات با 
روندی نوسانی به شدت کاهشی است که این کاهش خصوصا در نیمه دوم دهه 9۰ 
شدت می گیرد. سهم واردات نیز با روندی تقریبا بدون نوسان کاهش یافته و در نهایت 
تغییرات موجودی انبار در سالیان اخیر منفی شده است که آسیب پذیری تولید را افزایش 
می دهد. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت به قیمت های ثابت 
سال 9۰ نیز نشان می دهد که با وجود نوسانات موجود، به طور کلی از روندی نزولی 

برخوردار بوده به طوری که در سال 96 رقم این متغیر کلیدی کمتر از سال ۸۵ است.
از مجموع موارد مطرح شده این گونه برداشت می شود که با وجود بهبود در رشد 
اقتصادی از سال 99 اما همچنان ساختار تولید در ایران شکننده و آسیب پذیر است، 
تاب آوری اقتصاد در برابر بحران های بخشی، ملی و بین المللی پایین است و بخش 
خصوصی با جایگاهی که در سیاست های اصل 44 برای آن در نظر گرفته شده است، 

فاصله زیادی دارد. این موارد تاییدی بر سومین ریسک اساسی اقتصاد ایران است.

بحران منابع طبیعی
در خصوص چهارمین ریسک مهم اقتصاد ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد باید اعالم 
کرد متوسط بارندگی در قاره آسیا 6۰۰ میلیمتر و در جهان ۸۰۰ میلیمتر است. در چند 
سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در کشور، این میزان به حدود ۲۰۰ 
میلیمتر رسیده است. سرانه مصرف آب در ایران ۲۵۰ و در جهان ۱۵۰ لیتر نفر در روز 
است. میانگین پتانسیل آبی کشور برای دوره ۵ ساله ۱3۸۸ تا ۱39۲ حدود ۱۰4 میلیارد 
متر مکعب بوده که بیانگر کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است. ایران یک درصد از 
جمعیت جهان را در خود جای داده است، اما تنها ۰/3 درصد از منابع آب تجدیدپذیر 
را در اختیار دارد. از سال ۱3۸۵ ایران وارد تنش آبی شده و پیش بینی می شود که در 
سال ۱4۱۵ ایران به حد کم آبی مواجهه با کمبود جدی آب خواهد رسید. روند تغییرات 
سرانه آب حاکی از کاهش سریع این شاخص در ایران است که به دلیل افزایش سریع 
جمعیت و کاهش میزان منابع آب تجدیدپذیر است. از اواخر دهه 7۰، وضعیت ایران 
در سطح ملی بر اساس این شاخص در شرایط تنش آبی وارد شده است. بر اساس 

آمارهای فوق نگرانی منابع طبیعی در بخش آب تایید می شود.
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فروپاشی  و  تنوع زیستی  دادن  دست  از 
اکوسیستم

کمیسیون  گزارش  اطالعات  اساس  بر 
تشخیص  مجمع  تولیدی  و  زیربنایی 
محیط زیست،  (کمیته  نظام  مصلحت 
به  تنوع زیستی  تنوع زیستی)  کارگروه 
ارگانیسم های  بین  تمایز  قابلیت  معنای 
زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم های 
زمینی، دریایی و همچنین شامل ترکیبات 
را  اکوسیستم ها  از  بخشی  که  اکولوژی 
تشکیل می دهند، است. این مفهوم شامل 
و  گونه ها  بین  گونه ها،  درون  در  تنوع 
تنوع اکوسیستم ها است. یعنی گوناگونی 
یعنی تمام جانداران،  حیات روی زمین، 
گونه ها، جمعیت ها، تفاوت های ژنی بین 
آنها و زیست بوم ها و اجتماعات پیچیده 
کشور  در  تنوع زیستی  چالش های  آنها 
برشمرد:تخریب  زیر  موارد  می توان  را 
(تکه تکه شدگی)  شدن  جزیره ای  و 
تاالب ها  حقابه  رعایت  عدم  زیستگاه ها، 
به  آلودگی ها  انواع  ورود  رودخانه ها،  و 
کشور،  خشکی  و  آبی  اکوسیستم های 
گونه های  مهارنشده  و  غیراصولی  ورود 
غیربومی (آفت ها) به کشور، شکار و صید 
غیرقانونی و وجود سالح های غیرمجاز، 
عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی، کمبود 
زمینه حیات وحش،  در  اطالعات  و  آمار 
تجارت غیرقانونی گونه های جانوری به 
صورت زنده و یا اعضای آنها، بهره برداری 
بی رویه از منابع زیستی، تغییرات اقلیم و 
موارد  مجموع  متوالی.از  خشکسالی های 
ریسک های  صحت  می توان  شده  یاد 
شناسایی شده در گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد را برای ایران تایید و لزوم اتخاذ 
سیاست ها و راهکارهایی به منظور کاهش 
احتمال وقوع ریسک ها و یا کاهش تبعات 
آنها در صورت وقوع را ضروری دانست. 
با این وجود مالحظات دیگری نیز وجود 
دارد که در گزارش ریسک های جهانی به 
آنها پرداخته نشده است و در بخش بعدی 

ارائه می شوند.

تورم و روند افزایش قیمت ها
مصرف کننده  تورم  نرخ  تغییرات  روند 
قیمت  شاخص  وضعیت  و   9۰ دهه  در 
برای  مختلف  بخش های  در  تولید کننده 
در  می دهد  نشان   99 تا   9۵ سال های 
سال های دهه 9۰ به استثنای سالیانی که به 

دلیل ثبات شرایط داخلی و بین المللی تورم کنترل شده است، در باقی سال ها همواره 
شاهد ارقام باال برای تورم مصرف کننده هستیم. همچنین شاخص قیمت تولید کننده 
به عنوان متغیر پیش نگر، افزایش شدیدی را در پنج سال اخیر در تمامی بخش ها (به 
استثنای برق که مشمول قیمت گذاری دستوری است) نشان می دهد. بنابراین رشد 
شدید سطح عمومی قیمت ها نیز یکی دیگر از ریسک هایی است که رفاه اجتماعی 
و ساختار تولید ایران را تهدید می کند و با توجه به سطح مخارج دولتی در اقتصاد 
ایران و از آنجا که دولت خود یک مصرف کننده بزرگ است، منجر به افزایش کسری 
بودجه دولت می شود. دالیل این مساله را می توان در عدم اتخاذ سیاست های پولی 
و ارزی درست، کاهش شدید ارزش پول ملی، نبود نظارت دقیق بر عملکرد سیستم 
بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت، رکود اقتصادی و وابستگی 
تولید کشور به واردات واسطه ای و سرمایه ای، ناتوانی در ارزآوری به دلیل عدم رونق 

صادرات غیرنفتی و شوك های قیمتی به قیمت کاالهای اساسی برشمرد.

ساختار تجارت خارجی و رابطه مبادله
در این بخش دو مساله از هم تفکیک می گردد؛ نخست بحث حجم تجارت خارجی 
است و دیگری تغییرات قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی. تورم ریالی و دالری برای 
کاالهای صادراتی و وارداتی در فاصله سال های 96 تا تابستان ۱4۰۰ نشان می دهد 
بیشترین افزایش و با فاصله زیاد مربوط به تورم ریالی کاالهای وارداتی است. این 
مساله برای تولید کننده داخلی که وابستگی زیادی به واردات واسطه ای و سرمایه ای 
دارد، اثرات شدیدی به جا می گذارد و به خوبی نشان می دهد چگونه بعد از هر شوك 
در  و صادرات  واردات  وزن  مقایسه  می شود.  رکود  دوره  وارد  ایران  اقتصاد  ارزی، 
سال های 9۲ تا 99 نیز نشان می دهد که از سال 96 و بعد از افزایش نرخ ارز و بعد از 
آن بازگشت تحریم ها، وزن واردات و صادرات هر دو با کاهش رو به رو می شود اما 
این کاهش در ارتباط با صادرات با شیب تندتری اتفاق می افتد. در سال های بعد و 
خصوصا از زمستان 9۸ و 99 با توجه به همزمانی شیوع کووید۱9 و محدودیت های 
نقل و انتقاالت بین المللی دالیل این کاهش می تواند به مجموعه ای از مسائل مرتبط 
باشد.بررسی وضعیت شاخص رابطه مبادله ریالی و دالری در سال های 97 تا تابستان 
۱4۰۰ وخامت وضعیت تجارت خارجی ایران را به تصویر می کشد. دالیلی که می تواند 
منجر به بروز این مساله شده باشد را می توان در موارد متعددی جست وجو کرد از 
جمله: سهم باالی صادرات مواد اولیه و مبتنی بر مواد خام در سبد صادراتی و رقابتی 
بودن بازار عرضه این محصوالت در جهان در مقایسه با محصوالت صنعتی، ساختار 
انحصاری بازار در کشورهای صنعتی، نوسانات شدید در قیمت های جهانی کاالهای 
صادراتی، باال بودن تقاضای کاالهای صنعتی وارداتی، کاهش شدید ارزش پول ملی و 
اثرات آن بر تولید و افزایش قیمت تمام شده محصوالت در داخل. بنابراین از مجموع 
این مالحظات این گونه استنباط می شود که وضعیت تجارت خارجی ایران نیز شکننده 
و آسیب پذیر بوده و تاب آوری کمی در برابر رویدادهای بین المللی و سیاست های 
خارجی کشور دارد. این در حالی است که عرضه ارز در اقتصاد، وابستگی مستقیم 
به صادرات و رونق تولید نیز وابستگی شدید به واردات واسطه ای و سرمایه ای دارد.
در مجموع نتایج بررسی های فوق اعتبار ریسک های شناسایی شده برای ایران را تایید 
می کند. همچنین دو مالحظه که در گزارش ریسک های جهانی به آن پرداخته نشده 
اما مطابق نظر محققان در زمینه نگرانی های اصلی موجود کشور هستند، شامل تورم 
باال خصوصا بعد از جهش های ارزی و نیز وضعیت نامناسب تجارت خارجی و افت 
ارزش وزنی و ریالی/ دالری صادرات و واردات و شاخص مبادله در سال های اخیر 
هستند. با توجه به موارد یاد شده نیز ضروری است که سیاست های درستی برای عبور 

از چالش های یاد شده و کاهش اثرات آن بر اقتصاد اتخاذ شود.
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مروری بر تجارت ایران طی چهار ماهه نخست ۱4۰۱

تراز تجاری تیرماه منفی شد. تجارت ایران 
در فروردین و خرداد ماه به نفع صادرات 
مثبت بوده و در اردیبهشت و تیر به نفع 
واردات حرکت کرده است. بدین ترتیب 
صفر  چهارماهه  تجاری  تراز  اگرچه 
تابستان  اولین ماه  تراز  اما  شده؛  گزارش 
صادرات  است.  دالر  6۰۵ میلیون  منفی 
تیر  به  منتهی  چهارماهه  در  واردات  و 
بال  بین دو  به یکدیگر رسید  و شکاف 

تجارت را از میان برداشت.
در تیر ماه سال جاری از مبدا ایران 4 میلیارد 
در  کاال صادرشده و  و ۱7۱ میلیون دالر 
به  دالر  776 میلیون  و  4 میلیارد  مقابل 
مقصد ایران واردشده است. این درحالی 
که در خرداد ماه ارزش صادرات ایران 4 
شده؛  گزارش  دالر  میلیاردو 9۵4 میلیون 
اما در این بازه ارزش واردات 4میلیارد و 
349میلیون بود. به باور برخی کارشناسان 
کاهش  به  منجر  امروز  آنچه  از  بخشی 
صادرات در تیر ماه شده، ناشی از کاهش 
صادرات محصوالت کشاورزی به واسطه 

از جمله صادرات محصوالتی  کشاورزی  برداشت محصوالت  فصل  به  عدم ورود 
همچون خشکبار است.  این موضوع زمانی قابل قبول می شود که نگاهی به آمارهای 
تجارت در تیرماه سال گذشته نیز بیانگر افت صادرات نسبت به ماه قبل (خرداد ۱4۰۰) 
است. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند کاهش تقاضا به دنبال افزایش قیمت جهانی نیز 

در این امر دخیل بوده است.
با  مایلند  مقصد  کشورهای  خدمات،  و  کاال  جهانی  قیمت  افزایش  دلیل  به  امروز 
عرضه کنندگانی که کمترین بحران بین المللی را دارند، تعامل کنند. براین اساس ایران 
در شرایط کنونی از لیست تامین کنندگان بازار محصوالت غذایی جا مانده است. البته 
افزایش قیمت جهانی کاال در رشد ارزشی واردات ایران هم موثر بوده است. همچنین 
رشد واردات نهاده ها نقش بسزایی در منفی شدن تراز تیر ماه داشته است.  گذشته 
از این گمان        زنی        ها، برخی دیگر از تحلیلگران براین باورند تا زمانی که ارز تک نرخی 
نشود، تنظیم بازار و عوارض صادراتی به درستی تعیین تکلیف نمی شود. از سوی دیگر 
تا زمانی که قوانینی همچون جرم انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات و ده ها 
سیاست اشتباه اصالح نشود، نمی توان امیدوار بود که جهش صادراتی و رشد پایدار 
صادرات رقم بخورد. بر همین اساس نیز در در سال های اخیر سهم ایران از بازارهای 
تجارت جهانی رشد قابل توجهی نکرده و هنوز بسیار کم است. این را تلویحا رئیس 
سازمان توسعه تجارت اشاره می کند. به گفته علیرضا پیمان پاك، سهم ایران از بازار        های 
تجارت جهانی بسیارکم است. در بازار ۱۲۵۰ میلیارد دالری کشور        های هدف، سهم ما 
۲۵ میلیارد دالر است. بدین ترتیب در بازار        های هدف تنها یک تا ۲ درصد نقش داریم. 
به باور معاون وزیر صمت اگر ایران صادرات محور بود، امروز دچار تعارض تنظیم بازار 

نمی شد.

 تراز منفی تجاری در  ماه چهارم
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رئیس  الهوتی  محمد  همچنین 
علل  درخصوص  صادرات  کنفدراسیون 
افزایش واردات به کشور به «دنیای اقتصاد» 
گفت: نگاهی به ۱۰ردیف اول وارداتی در 
تیر ماه نشان می دهد، کاالهای اساسی در 
ارجحیت واردات قرار گرفته اند. باتوجه 
که  اوکراین  بحران  و  جهانی  شرایط  به 
روغنی،  دانه های  خصوصا  و  مواداولیه 
بیشتری  اهمیت  از  گندم، جو و کنجاله 
گرفته  تصمیم  دولت  شدند،  برخوردار 
واقع  در  و  باشد  داشته  بیشتری  ذخایر 
این بخش  بیشتری در واردات  گشایش 
اگر واردات، کمی  بنابراین  داشته است، 
رشد کرده و به صادرات نزدیک شده و 
دالری ماه  6۰۰ میلیون  تفاوت  نهایت  در 
گذشته را پر کرده است؛ به این دلیل است.

تجارت چهار ماهه
تجارت  ایران،  گمرك  گزارش  براساس 
امسال  نخست  4ماه  در  کشور  غیرنفتی 
به 46میلیون و ۸۱۵هزار تن کاال رسیده 
است. ارزش این میزان کاال 34میلیارد و 
4۸۰ میلیون دالر برآورد شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد۱9درصدی 
داشته است.  براساس داده های گمرك، 
سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران 
3۵میلیون و 6۵6هزار تن کاال به ارزش 
که  بوده  دالر  ۲4۰میلیون  و  ۱7میلیارد 
نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد 
۲۲درصدی در ارزش همراه بوده است. 
درضمن ۱۱میلیون و ۱۵9هزار تن کاال به 
ارزش ۱7میلیارد و ۲4۰میلیون دالر نیز در 
چهار ماه ابتدایی سال  وارد و از گمرکات 

کشور ترخیص شدند که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱7درصدی همراه بوده است. 
بدین ترتیب برآورد ها نشان می دهد، سهم واردات و صادرات در این بازه در ارزش 

یکسان بوده و تراز تجاری نیز به صفر رسیده است.

تجارت  ماه چهارم
و  ۸ میلیارد  رقم  به  ایران  تجارت  سال جاری  تیر ماه  در  موجود،  داده های  براساس 
947 میلیون دالر رسیده؛ این رقم نسبت به  ماه گذشته افت کرده است. وزن کاالهای 
مبادله شده در خرداد ماه ۲۵ میلیون و۵33 هزار تن اعالم شده است. این داده ها نشان 
می دهد، از مبدا ایران 4 میلیارد و ۱7۱ میلیون دالر کاال و خدمات صادرشده و در مقابل 
4 میلیارد و 776 میلیون دالر کاال به مقصد ایران واردشده است. این درحالی که در 
خرداد ماه ارزش صادرات ایران 4 میلیارد و 9۵4 میلیون دالر و ارزش واردات 4میلیارد 
و 349میلیون بود. در تیرماه امسال تراز تجاری منفی 6۰۵ ثبت شده است. این درحالی 
است که تراز تجاری  ماه گذشته مثبت 6۰۵ میلیون دالر بود.  آمارها نشان می دهند، این 
حرکت سینوسی در سال گذشته نیز تکرار شده است.  در خرداد سال گذشته صادرات 
ایران 4 میلیارد و 36۸ میلیون دالر اعالم شده؛ صادراتی که در تیر۱4۰۰ نیز افت کرده بود 
و به رقم 3 میلیارد و6۵۰ میلیون دالر رسید. این روند اما در سال ۱399 برعکس بود، 
بدین معنی که در تیر ۱399 کشور با رشد صادرات نسبت به  ماه قبل خود مواجه بود. 

کشور در تیر۱399 شاهد صادراتی به ارزش ۲ میلیارد و 36۵ میلیون دالر بوده است.

پنج مقصد وارداتی و صادراتی
بر اساس این گزارش، چین با خرید ۱۰میلیون و 63هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و 
6۱7میلیون دالر، عراق با 6میلیون و 93۲هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و 39۸میلیون 
دالر، امارات با سه میلیون و 9۵۲هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲64میلیون دالر، ترکیه 
با سه میلیون و 363هزار تن به ارزش دو میلیارد و 6۰میلیون دالر و هند با یک میلیون 
و 3۲7هزار تن کاال به ارزش ۵67میلیون دالر، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران 
در چهار ماه نخست امسال بودند. این خبر نشان می دهد همچنان افغانستان از لیست 
مقاصد صادراتی حذف شده است. درمقابل امارات با فروش سه میلیون و 6۰۰هزار 
تن کاال به ارزش چهار میلیارد و ۸7۵میلیون دالر، چین با یک میلیون و ۱۸6هزار تن به 
ارزش چهار میلیارد و 4۲۲میلیون دالر، ترکیه با 9۸3هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 
7۸7میلیون دالر، هند با ۵۲۸هزار تن به ارزش ۸۵9میلیون دالر و روسیه با 93۰هزار 
تن کاال به ارزش ۵99میلیون دالر، پنج کشور اول فروشنده کاال به ایران در این مدت 

چهار ماهه بودند.
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سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات و به نوعی ایجاد یک تراز تجاری مثبت است، 
افزود: وظیفه دیگر ما مدیریت واردات است. افزون بر این، طبق اساس نامه سازمان 
توسعه تجارت، انتظاری که از آن می        رود، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت 
خارجی است.  رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: کاری که ما در طول این 
چند ماه انجام دادیم، این است که با استفاده از خرد جمعی و تجاربی که وجود داشت، 
یک نقشه راه توسعه تجارت تعریف کردیم. در این نقشه راه، اولین گام هدف گذاری 
روی 7۰ میلیارد دالر بود که به معنای دوبرابر کردن توسعه صادرات غیرنفتی کشور در 

افق۱4۰4 است.
او افزود: کشور        ها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشور        های همسایه و کشور        های 
کشور        های  برخی  آفریقایی،  آسیا،  جنوب شرق  کشور        های  همچون  ما  با  همسو 
آمریکای التین و برخی کشور        های اروپای شرقی را که در اسناد باالدستی مشخص 
شده است، در اولویت اول صادرات هستند. پیمان پاك گفت: در گام بعدی الزامات 
ورود به این بازار        ها را به 4 رده تقسیم کردیم. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، 
مالی و بانکی و تامین زیرساخت های حمل ونقلی انجام گرفت. در برخی کشور        ها این 
زیرساخت ها فراهم شده و رشد 7۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته ایم.  او افزود: 
رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع زدایی است. سیاست های ارزی باید متوازن 
و هماهنگ با سیاست های تجاری باشد. در حوزه ارزی، تجار درخصوص بازگشت 
ارز صادراتی مشکل داشتند که با همکاری بانک مرکزی این سیاست ها اصالح شده 

است.
رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص مزیت        های نسبی ایران در بازار        های هدف 

10 قلم کاالی وارداتی و صادراتی
براساس داده های موجود، گندم معمولی، 
برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، 
شکرخام،  آفتابگردان،  روغن  سویا،  دانه 
و  جاده ای  تراکتورهای  سویا،  کنجاله 
کک های زغال سنگ ۱۰قلم اول کاالهای 
وارده به کشور طی چهار ماه اخیر بودند. 
درمقابل پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی 
مایع شده، اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر 
نفت، روغن های سبک نفتی، شمش آهن 
و فوالد و فرآورده های سبک دارای بیش 
معدنی  روغن های  یا  نفت  7۰درصد  از 
قیری، ۱۰قلم کاالی اول صادراتی ایران 

از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند.
برنامه توسعه تجارت

رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی درباره برنامه های 
سازمان توسعه تجارت سخن گفت. به 
گزارش سازمان توسعه تجارت، پیمان پاك 
رسالت        های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با 
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نشریه فوربس، ۱۰۰ شرکت بزرگ خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ را معرفی کرد. این در 
حالی است که در میان یک صد غول  مالی و صنعتی خاورمیانه، نامی از شرکت های 
ایرانی دیده نمی شود و آرامکو عربستان، سابیک عربستان و بانک ملی قطر در صدر 

این فهرست قرار دارند.
 ۱۰۰ شرکت بزرگ فهرست شده خاورمیانه در سال گذشته ۲۰۱,7 میلیارد دالر 
درآمد خالص کسب کردند و نشریه فوربس اینگونه تحلیل کرده است که در شرایطی 
که اقتصاد جهانی تورم بی سابقه ای را تجربه می کند و جنگ روسیه و اوکراین نیز به 
تالطم و ناآرامی ها در اقتصاد بین المللی دامن زده است، شرکت های برتر خاورمیانه 
در فهرست این نشریه معروف، عملکرد بهتری داشته اند. بر اساس اعالم فوربس، 
۱۰۰ شرکت برتر خاورمیانه، توانسته اند طی سال ۲۰۲۱ میالدی، ۲۰۱,7 میلیارد 
دالر درآمد خالص کسب کنند که در مقایسه با درآمد خالص 9۱ میلیارد دالری 
شرکت های این منطقه از جهان در سال ۲۰۲۰، افزایشی معادل ۱۲۱ درصد را نشان 

می دهد.
به این ترتیب، اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس به لطف افزایش قیمت جهانی 
نفت نسبت به سایر کشورهای جهان، روند ترمیم را به سرعت طی کرده است به 
طوری که در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر خاورمیانه، عربستان سعودی با 33 شرکت و 
پس از آن امارات متحده عربی با ۲۵ شرکت، جزو کشورهای برتر قرار دارند. قطر با 
۱6 و کویت با ۸ شرکت برتر، عملکرد بهتری از دیگر کشورهای این منطقه داشته اند.
بزرگترین غول نفت و گاز جهان، آرامکو عربستان، با 4۰۰,۵ میلیارد دالر فروش 
و ارزش بازار ۲,3 تریلیون دالر در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت بزرگ خاورمیانه 
قرار دارد و سابیک و گروه QNB قطر در رده های بعدی قرار دارند. در فهرست 
فوربس، بخش بانکداری و خدمات مالی با 4۲ شرکت، بیشترین نمایندگی را دارد. 
شرکت های فعال در بخش انرژی، صنایع و پتروشیمی در این فهرست نیز بیش از 

6۵ درصد از کل درآمد خالص ۱۰۰ شرکت برتر فوربس را تشکیل می دهند.
همچنین فهرست امسال پذیرای ۲4 تازه وارد است. از جمله اداره برق و آب دبی، 
هولدینگ آلفا دابی، شرکت Fertiglobe که بزرگترین صادرکننده کود نیتروژن در 
 ADNOC جهان است و دفتر آن در ابوظبی امارات مستقر است، شرکت نفت و گاز
Drilling در ابوظبی امارات، شرکت توسعه دهنده نیروگاه های برق و آب شیرین کن

در  که  امارات  ابوظبی  از   AD Ports عربستان،شرکت  ریاض  در   ACWA Power
زمینه لجستیک فعال است، و شرکت Nahdi Medical که در جده عربستان مستقر و 
بزرگترین داروخانه زنجیره ای خرده فروشی محصوالت دارویی و بهداشتی در این 

کشور است.

همچون آمریکای التین، آفریقا، اروپا، 
آسیای مرکزی  و  آسیا  جنوب شرق 
گفت: ما در برخی کشور        ها استفاده 
در  داریم.  دانش بنیان  حوزه  توان  از 
تجاری  تبادالت  کشور        های  برخی 
مواداولیه  و  پتروشیمی  مواد  پایه  بر 
و نیمه خام داریم که به سمت ایجاد 
حرکت  هم  بیشتر  ارزش افزوده 
بحث  کشور        ها  برخی  در  می کنیم. 
مزیت ترانزیت مطرح است؛ به طور 
مثال کریدور شمال به جنوب و شرق 
می شود.   محسوب  مزیت  غرب  به 
سازمان  رئیس  گفت وگو  این  در 
توسعه تجارت تاکید کرد: اصلی ترین 
مساله        ای که در سازمان توسعه تجارت 
تجربه  و  دانش  از  استفاده  داشتیم، 
برنامه ریزی        ها  در  بخش خصوصی 
تقابل  ما  است.  بوده  مانع زدایی        ها  و 
تبدیل  قرابت  به  را  دولت  با  اتاق ها 
کردیم. کشور        ها را به اتاق های استانی 
برسیم  به جایی  باید  کرده ایم.  وصل 
و  باشد  تنظیم گر  فقط  دولت  که 
بازیگر اصلی، بخش خصوصی باشد.  
درخصوص  صمت  وزیر  معاون 
روند رتبه بندی صادرکنندگان گفت: 
رتبه بندی صادرکنندگان تاکنون خیلی 
مولفه        ها  برخی  چراکه  نبوده،  موفق 
قابل نرم افزار کردن نبوده اند. ما تاکید 
تا  بر سامانه        ای شدن رتبه بندی داریم 
زمینه امضا        های طالیی و رانت از بین 
برود.  با همکاری که با اتاق بازرگانی 
سامانه        ای  رتبه بندی  این  داشته ایم، 
می شود و اقدامات اولیه آن انجام شده 
است و اتاق های استانی یکی یکی به 

این سامانه متصل می شوند.
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صادرات و واردات اقالم کشاورزی و غذایی در فصل نخست ۱4۰۱ بررسی شد

بررسی ژئوگرافی تجارت غذای ایران در 
فصل نخست سال ۱4۰۱ نشان می دهد، 
به  نسبت  ایران  تجاری  شرکای  عمده 
مدت مشابه تغییری نکرده است. در این 
دوره پنج کشوری که بازار محصوالت 
کشاورزی ایران را تامین کردند، امارات، 
ترکیه، هند، انگلستان و روسیه بودند. در 
مهم ترین  نقش  که  کشوری  پنج  مقابل 
کردند،  بازی  را  ایران  صادراتی  مقاصد 
و  پاکستان  افغانستان،  امارات،  عراق، 
روسیه بوده     اند که نزدیک به 7۲ درصد از 
ارزش کل صادرات اقالم کشاورزی به 

این کشورها ارسال شده است.
جغرافیای تجارت بهاری غذای ایران

در  وضعیت  این  کارشناسان  نگاه  از   
صادرات نشان دهنده محدودبودن تجارت 
ایران به ۱۵کشور همسایه است. گذشته 
ایرانی  کاالهای  رقابت  قدرت  اینکه  از 
این  کنار  در  است.  تحلیل رفتن  درحال 
پایدار  موضوع، عدم وجود سیاست های 
مقطعی  ممنوعیت  جمله  از  صادراتی 
صادرات یکی دیگر از عوامل موثر است. 
شاید به همین دالیل حجم صادرات در 
این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ ارزشی و وزنی افت کرده است. 
بررسی های  معاونت  پژوهش  برمبنای 
اقتصادی اتاق تهران، صادرات غذایی و 
از  فروردین۱4۰۱  در  کشور  کشاورزی 
لحاظ ارزشی با افت حدود ۱۱ درصدی 
و از لحاظ وزنی با افت حدود 9 درصدی 
همراه  نخست۱4۰۰  سه ماهه  به  نسبت 
واردات  زمانی  بازه  این  در  است.  بوده 
ارزشی  لحاظ  به  نیز  ایران  به  اقالم  این 
حدود3 درصد رشد کرده، درحالی که به 

لحاظ وزنی ۱3 درصد کمتر از بهار سال گذشته اقالم غذایی و کشاورزی وارد کشور 
شده است.

این موضوع به دلیل افزایش قیمت جهانی کاالها به خصوص در جریان بحران اوکراین 
است و موجب شده کاالهای کمتر با قیمت بیشتر به کشور وارد شود. در این دوره 
ذرت دامی، گندم معمولی، برنج کامل سفید شده، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان و 
روغن گلرنگ عمده اقالمی بودند که در بهار امسال به ایران وارد شده اند، در مقابل 
هندوانه تازه، گوجه فرنگی زراعی تازه یا سردکرده، شیرخشک صنعتی از گاو، پسته با 
پوست تازه یا خشک و سیب تازه محصوالتی بودند که از مبدا ایران به کشورهای هدف 
صادر شدند. برمبنای تحلیل کارشناسان، عامل مسلط بر کاهش نمودار ارزش صادرات 

جغرافیای تجارت بهاری غذای ایران
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سهم  غذایی،  و  کشاورزی  محصوالت 
منفی 9 واحد درصدی پسته     ها با پوست 
تازه یا خشک بوده است. سهم این کاال 
از کل صادرات محصوالت کشاورزی ۸/ 

3درصد بود.
محصوالت  تجارت  به  کلی  نگاهی  اما 
نخست  فصل  در  غذایی  و  کشاورزی 
 /7 حدود  می دهد،  نشان  سال ۱4۰۱ 
7میلیون تن بالغ بر 6/ 4میلیارد دالر اقالم 
سایر  و  ایران  بین  غذایی  و  کشاورزی 
میزان  این  از  است.  مبادله شده  کشورها 
۲/ ۲میلیون تن به ارزش ۱/ ۱ میلیارد دالر 
مربوط به صادرات و حدود ۵/ ۵میلیون 
تن به ارزش ۵/ 3 میلیارد دالر مربوط به 
واردات است. برآیند آمار موجود بیانگر 
آن است که تراز تجاری این محصوالت 
نیز در بازه مورد بررسی، منفی ۵/ ۲میلیارد 
با مدت مشابه  مقایسه  بوده که در  دالر 
دالر  ۲39 میلیون  حدود  سال ۱4۰۰ 
تجاری  تراز  البته  است.  شده  تضعیف 
ایران در این بخش همواره منفی بوده، اما 
میزان کسری تجاری متغیر بوده و گاهی 
واردات فاصله کمتری با صادرات داشته 

و گاهی بالعکس.

اساس  بر  واردات  و  صادرات  ترکیب 
مقاصد

صادراتی  عمده  مقاصد  ترکیب  بررسی 
محصوالت کشاورزی و غذایی در فصل 
با  عراق  می دهد  نشان   ۱4۰۱ نخست 
سهم ارزشی حدود 3۸ درصدی، بیشترین 
ارزش صادرات را به خود اختصاص داده 
است و پس از آن کشورهای امارات و 
با سهم     هایی حدود  ترتیب  به  افغانستان 
دارند.  قرار  ۸ درصدی  و  ۱۲ درصدی 
روندی که در مقایسه با بهار ۱4۰۰ تغییر 
کرده است.  در بهار سال گذشته نسبت 
با  کشورها  برخی  سهم  امسال  بهار  به 
افزایش و برخی با افت همراه بوده است، 
به طوری که عراق بیشترین افزایش سهم 
ارزشی را با 4/ ۵واحد درصد تجربه کرده 
افغانستان  به  صادرات  درضمن  است. 
ارزش  از  سهم  در  کاهش  بیشترین 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی 
به  صادرات  افت  میزان  است.  داشته  را 
این کشور ۸/ ۲واحد درصد گزارش شده 

است.
با این تفاسیر در حال حاضر پنج کشور 
عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و روسیه 



شماره 37- تابستان   301401 امروزکاسپین

کاالهای  صادرات  مقاصد  عمده     ترین 
کشاورزی در فصل نخست ۱4۰۱ بوده     اند 
کل  ارزش  از  7۲ درصد  به  نزدیک  که 
صادرات این اقالم را در سه ماه سال جاری 
به خود اختصاص داده     اند. در این دوره 
کشاورزی  محصوالت  صادرات  ارزش 
و غذایی به عراق حدود یک  میلیون تن 
از  به ارزش 4۱۲ میلیون دالر بوده که  و 
3 درصدی   /۵ افزایش  با  ارزشی  لحاظ 
همراه شده است. درمیان ۵ مقصد عمده 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی، 
ارزش صادرات به کشورهای پاکستان و 
امارات به ترتیب با افزایش ۱9 درصدی 
مقابل  در  بوده؛  همراه  7درصدی   /۲ و 
صادرات به کشورهای افغانستان و روسیه 
۲3 درصد  و  33 درصد  حدود  ترتیب  به 

افت کرده است.
اما کشورهایی که نقش مهم ترین مبادی 
فصل  در  ایران  برای  را  کاال  وارداتی 
امارات،  می کنند،  بازی  نخست۱4۰۱ 
هستند.   روسیه  و  انگلستان  هند،  ترکیه، 
دوره  این  در  موجود  داده های  براساس 
به ارزش حدود  امارات  از مبدا  واردات 
یک  میلیارد دالر با سهم ۲9 درصدی بوده 
است. بدین ترتیب این کشور در جایگاه 
نیز  وزنی  لحاظ  از  دارد.  قرار  نخست 
تن  ۲ میلیون  حدود  امارات  از  واردات 
با  ترکیه  این کشور،  از  بوده است، پس 
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4۱6 میلیون دالر و هند با 3۰۰ میلیون دالر 
قرار  و سوم  دوم  رده های  در  ترتیب  به 
گرفته     اند. در میان ۵ مبدا عمده وارداتی 
محصوالت کشاورزی و غذایی، واردات 
از کشورهای هند با افزایش 4۸ درصدی، 
با  ترکیه  و  7 درصد  افزایش  با  امارات 
افزایش 4 درصدی همراه بوده است، در 
و  روسیه  کشورهای  از  واردات  مقابل 
و  ۱4 درصد  حدود  ترتیب  به  انگلستان 

4 درصد افت کرده است.

روند تجارت
ارزش  الی۱4۰۰،   ۱39۵ زمانی  بازه  در 
صادرات کاالهای کشاورزی ایران به طور 
متوسط ساالنه ۲/ 3درصد افت کرده اما 
به طور  کاالها  گروه  این  واردات  ارزش 

متوسط ساالنه ۱6 درصد رشد داشته است. در سال ۱4۰۰، ارزش صادرات این گروه 
از کاالها، با افت 7/ ۱4 درصدی و ارزش واردات آنها با افزایش 6/ ۵7درصدی نسبت 
به سال۱399 همراه بوده است. این ارقام در این سال به ترتیب به 3/ ۵میلیارد دالر و 
3/ ۱6میلیارد دالر رسیده است. از لحاظ وزنی نیز در این بازه، روند صعودی افزایش 
صادرات اقالم کشاورزی که از ابتدای سال ۱396 آغاز شده بود، در سال ۱4۰۰متوقف و 
به ۵/ ۸ هزارتن رسید  که در مقایسه با سال ۱399 افت 7/ 3درصدی را تجربه کرده است. 
برخالف صادرات، مقدار واردات اقالم کشاورزی در سال گذشته، ۲9 درصد نسبت به 
سال ۱399 افزایش یافته و به 4/ 3۰ هزارتن رسیده است. در فصل نخست ۱4۰۱ نیز 
حدود ۲/ ۲ هزارتن کاالهای کشاورزی به ارزش ۱/ ۱ میلیارد دالر صادر و در مقابل ۵/ 

۵ هزارتن از این اقالم به ارزش ۵/ 3 میلیارد دالر واردشده است.

رشد میانگین قیمت کاالهای وارداتی
میانگین قیمت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و غذایی در بهار۱4۰۱ به 
واقع  در  است،  بوده  تن  هر  ازای  به  دالر  و 63۸  تن  هر  ازای  به  ترتیب 497دالر 
از  بیشتر  حدود۲۸ درصد  میانگین،  به طور  واردشده،  کشور  به  که  کاالهایی  قیمت 
کاالهایی بوده که از کشور صادرشده است. مقایسه میانگین قیمت کاالهای صادراتی و 
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وارداتی محصوالت کشاورزی و غذایی 
آمارهای  با   ۱4۰۱ نخست  سه ماهه  در 
سال ۱4۰۰،  نخست  سه ماهه  در  متناظر 
نشان می دهد، متوسط قیمت صادراتی و 
وارداتی به ترتیب کاهش ۱۱ دالر به ازای 
هر تن و افزایش 99دالر به ازای هر تن را 

تجربه کرده است.

عمده ترین کاالهای صادراتی
گمرك  داده     های  برمبنای  نهایت  در 
صادراتی  تعرفه  کد   43۲ درمیان  ایران، 
محصوالت کشاورزی و غذایی در فصل 
نخست۱4۰۱، حدود 44 درصد از ارزش 
صرفا  کاالیی  گروه  این  صادرات  کل 
رقمی  تعرفه هشت  به ۱۰ ردیف  متعلق 
اقالم  درمیان  ترتیب  بدین  است.  بوده 
کشاورزی صادراتی ایران، ارزش صادرات 
هندوانه تازه حدود ۱33 میلیون دالر بوده 
که با سهم 3/ ۱۲درصدی بیشترین سهم 
از کل ارزش صادرات اقالم کشاورزی و 
غذایی کشور را در فصل نخست۱4۰۱ به 
خود اختصاص داده است. متوسط قیمت 
هندوانه تازه نیز در این مدت، حدود ۲۲۲ 
این  از  پس  است،  تن  هر  ازای  به  دالر 
زراعی  محصول، صادرات گوجه فرنگی 
با سهم  و شیرخشک صنعتی به ترتیب 
حدود 7 درصدی و ۵ درصدی و به ارزش 
دالر  6/ ۵4 میلیون  و  دالر  4/ 7۵ میلیون 
قرار دارند. متوسط قیمت صادراتی این 
نخست ۱4۰۱  سه ماهه  در  محصول  دو 
ازای هر تن  به  به ترتیب 44۸ دالر  نیز 
و ۲۵۵4 دالر به ازای هر تن بوده است. 

میان  نشان می دهد، در  داده     های موجود 
غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  کلیه 
گروه  نخست۱4۰۱  فصل  در  صادرشده 
توتک تمشکی،  توتک سیاه،  «تمشک، 
سیاه سفید»،  فرنگی  انگور  و  بی دانه 

بیشترین افزایش را از لحاظ ارزشی در مقایسه با سایر اقالم نسبت به بهار ۱4۰۰ 
تجربه کرده اند. ارزش صادرات این محصوالت در سه ماهه نخست ۱4۰۱ حدود ۲/ 
44 هزار دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نسبتا قابل توجهی داشته 
است. میانگین قیمت این کاال نیز در این مدت ۲ هزار و ۱4۰ دالر به ازای هرتن بوده 
که در مقایسه با فصل نخست۱4۰۰ حدود 6۸ درصد کاهش یافته است، پس از این 
محصول، «پوست و اجزای پرندگان» و «کتیرا»، در رده     های بعدی قرار دارند که به 
ترتیب در مقایسه با سه ماهه نخست۱4۰۰ رشد حدود ۱۲۰۰ برابری و ۵۱9برابری را 
تجربه کرده     اند. ارزش صادرات این دو محصول در سه ماهه نخست ۱4۰۱ به ترتیب 

4/ 36 میلیون دالر و ۸/ 76 میلیون دالر بوده است.
سه ماهه  در  ارزشی  لحاظ  از  را  افت  بیشترین  که  غذایی  و  کشاورزی  کاالی   ۱۰
نخست۱4۰۱ نسبت به سه ماهه نخست۱4۰۰ تجربه کرده     اند، نشان می دهد درمیان 
اقالم کشاورزی و غذایی صادرشده، ارزش صادرات آب آناناس تلغیظ شده، سایر 
انگورهای خشک کرده و سایر شاخ و برگ، برگ، شاخه     های کوچک و سایر اجزای 
نبات بدون گل و..، با افت حدود ۱۰۰ درصدی در بهار۱4۰۱ بیشترین کاهش را در 
مقایسه با بهار۱4۰۰، تجربه کرده اند. بدین ترتیب سهم این سه کاال از کل ارزش 
صادرات کاالهای کشاورزی و غذایی بسیار ناچیز بوده است. نکته قابل توجه اینکه 
درمیان این اقالم، از ابتدای سال جاری، صادرات دو کاالی دانه سویا تراریخته و سایر 
دانه     ها و میوه     های روغنی ممنوع بوده است؛ این درحالی است که عوارض صادرات 

سایر کاالها در سال جاری صفر است.
 /3 افتی  با   ۱4۰۱ نخست  سه ماهه  در  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
۱۱ درصدی نسبت به سه ماهه نخست ۱4۰۰ همراه بوده     اند. عامل مسلط بر کاهش 
نمودار ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی، سهم منفی 9واحد درصدی 
پسته ها با پوست تازه یا خشک بوده است. سهم این کاال از کل صادرات محصوالت 
کشاورزی ۸/ 3 درصد بود. براساس داده های موجود سهم این کاال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 73 درصد افت کرده است، پس از این پسته با پوست تازه یا خشک، سیب تازه 
و مغز پسته تازه به ترتیب با سهم منفی ۵/ ۲واحد درصد و منفی ۲ واحد درصد، بیشترین 

سهم در کاهش اقالم کشاورزی و غذایی را در این مدت داشته     اند.

عمده ترین کاالهای وارداتی
در فصل نخست سال جاری ۱۰ کاالی عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و غذایی 
بالغ بر 3 میلیارد دالر داشته که حدود ۸۵ درصد از ارزش کل واردات این  ارزشی 
محصوالت در این مدت را تشکیل می دهد. درمیان اقالم وارداتی ذکر شده، ارزش 
واردات ذرت دامی حدود 637 میلیون دالر بوده که سهم حدود ۱۸ درصدی داشته 
است، یعنی بیشترین سهم از ارزش کل واردات محصوالت کشاورزی و غذایی را در 
فصل نخست ۱4۰۱ به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت واردات این محصول 
در 3 ماهه نخست۱4۰۱ حدود 3۸۱دالر به ازای هر تن بوده است، پس از این محصول، 
واردات گندم معمولی و برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده با سهم 6/ ۱7 درصد 
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۱3 درصد  و  دالر)  6۲۱ میلیون  (حدود 
متوسط  دارند.  قرار  دالر)  (4۵9 میلیون 
قیمت واردات این دو محصول در فصل 
نخست ۱4۰۱ به ترتیب 4۰6دالر به ازای 

هر تن و ۸۸۸ دالر به ازای هر تن است.
و  کشاورزی  محصوالت  کلیه  میان  در 
غذایی واردشده در فصل نخست۱4۰۱، 
گیاه غازیانی به استثنای بذر آن، بیشترین 
افزایش را از لحاظ ارزشی در مقایسه با 
به سه ماهه  نسبت  این گروه  اقالم  سایر 
سه ماهه  در  داراست.  نخست۱4۰۰ 
این  واردات  ارزش  سال جاری  نخست 
محصول ۱۲3 هزار دالر و میانگین قیمت 
به  نیز ۲ هزار و ۱۲6 دالر  این محصول 
واردات  ارزش  است.  بوده  تن  هر  ازای 
این محصول در فصل نخست۱4۰۱ در 
از  بیش  با مدت مشابه سال قبل  مقایسه 
3۸ برابر شده است، پس از این محصول، 
تخم  و  پروتئینی  تغلیظ شده     های  سایر 
دانه کدو، در مقایسه با سه ماهه نخست 
سال گذشته رشد حدود 3۵ برابری و ۱7 
برابری را تجربه کرده     اند. ارزش صادرات 
دو محصول ذکر شده در سه ماهه نخست 
 /3 و  دالر  ۲۸۲ هزار  ترتیب  به   ۱4۰۱

۸میلیون دالر بوده است.

بررسی کاالی کشاورزی و غذایی وارداتی که بیشترین افت از لحاظ ارزشی در سه ماهه 
نخست۱4۰۱ را نسبت به سه ماهه۱4۰۰ تجربه کرده     اند، نشان می دهد درمیان اقالم 
کشاورزی و غذایی واردشده، ارزش واردات برنج نیمه  سفیدشده، چای سیاه و روغن 
خام سویا به ترتیب 99 درصد، 9۱ درصد و 9۰ درصد افت کرده است. در مورد واردات 
این اقالم در مقایسه با بهار ۱4۰۰ بیشترین کاهش گزارش شده است. بدین ترتیب سهم 
این سه کاال از کل ارزش واردات کاالهای کشاورزی و غذایی کمتر از یک درصد بوده 
است. آمار موجود همچنین نشان می دهد، در فصل نخست۱4۰۱، واردات برخی از 
کاالها در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱4۰۰ به صفر رسیده است که از مهم ترین 
آنها می توان به روغن خام ذرت، تخم مرغ نطفه     دار، جوجه یک روزه گوشتی و لوبیا 
سویا اشاره کرد که ارزش واردات آنها در سه ماهه نخست ۱4۰۰ به ترتیب ۲/ ۲میلیون 
دالر، 9/ ۱ میلیون دالر و 4/ ۱میلیون دالر بوده، اما در سه ماهه نخست ۱4۰۱ این مقادیر 

به صفر رسیده است.  
افزایش  با  در سه ماهه نخست سال جاری  واردات محصوالت کشاورزی و غذایی 
3 درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته همراه بوده است. عامل مسلط بر 
افزایش واردات محصوالت کشاورزی و غذایی، سهم حدود ۱3 واحد درصدی برنج 
کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده و ۱۱واحد درصدی گندم معمولی بوده که به 
ترتیب سهم حدود ۱3 درصدی و ۱۸ درصدی از کل واردات این اقالم در سه ماهه 
نخست ۱4۰۱ را به خود اختصاص داده     اند، پس از این کاالها چای سیاه در بسته     بندی 
غیرخرده فروشی و گوشت مرغ و خروس به ترتیب با سهم ۸۵/ ۰ واحد درصد و 6/ 
۰واحد درصد، بیشترین سهم در افزایش واردات اقالم کشاورزی و غذایی را در این 

مدت داشته     اند.
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تجارت  جزیره ای ،  اقتصاد  تشدید   
محدود با برخی از کشورهای همسایه 
سرمایه گذاری  بیشتر  هرچه  کاهش  و 
از  بخشی  تنها  خارجی  و  داخلی 
مذاکرات  نرسیدن  نتیجه  به  عوارض 
تجارت  توسعه  هرچند  است.  برجامی 
چین  مثل  کشورهایی  و  همسایگان  با 
دولت  سیاست های  اولویت  در  هند  و 
دارد  قرار  تحریم  شرایط  در  سیزدهم 
حوزه  این  در  نیز  موفقیت هایی  و 
که  بررسی هایی  طبق  اما  شده  حاصل 
انجام  «جهان صنعت»  روزنامه  اخیرا 
ایران  تجارت  که  شده  مشخص  داده، 
و  گرفته  قرار  کشور   ۵ محاصره  در 
سال  ابتدای  ماهه   4 در  مثال  عنوان  به 
جاری، ارزش هر تن واردات سه برابر 
آنجایی  از  البته  است.  بوده  صادرات 
به  نسبت  کاالهای صادراتی  ارزش  که 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته 
این  به  نسبت  مدام  مسووالن  است، 
اما  می کنند  خوشحالی  ابراز  موضوع 
کارشناسان با هشدار در مورد تنوع کم 
شرکای تجاری ایران اعالم می کنند که 
دولت باید سیاست خود را به گسترش 
کشورهای  با  چندجانبه  تعامالت 
ایران  تجارت  تا  کند  معطوف  خارجی 
این  باید  اینکه  ضمن  نشود.  محدودتر 
کشورهایی  که  داشت  نظر  مد  را  نکته 
همچون عراق و ترکیه اگرچه همچنان 

راه فرار از اقتصاد جزیره ای

شرکای تجاری ایران هستند اما محدودیت هایی را در حوزه تجارت و در راستای 
با ضرر و  ایرانی را  کمک به تولید داخلی خود پیش می گیرند که همواره تجار 

زیان مواجه می کند.
بنابراین گسترش شرکای تجاری و افزایش تعامل با دنیا برای توسعه تجارت و 
رشد اقتصادی از موضوعاتی است که با ادامه روند مذاکرات هر چه بیشتر جدی 
شده است. در این باره صاحب نظران اقتصادی می گویند که احیای برجام، حجم 
تجاری ایران را افزون می کند. این موضوع می تواند راه تجارت تمام شرکای جهانی 
با ایران را باز کند و در نتیجه بین اروپا و آمریکا و چین و ژاپن و غیره، رقابتی 
تجاری به نفع دولت و ملت ایران اتفاق بیفتد. در این تباره سیدمحمد غرضی وزیر 
اسبق نفت با بیان اینکه ایران همواره مرکز و محل تجارت جهانی بوده و نمی تواند 
از این قانون تخطی کند، اعالم کرد: مفهوم تجارت بدین معنا است که جنس بهتر 
با قیمت ارزان تر عرضه شود. اگر این مفهوم را بپذیریم، پس دخالت قدرت سیاسی 
در شکل تجارت مردود بوده و به نفع اقتصاد کشور نیست. در این میان اما دولت 
باید قیمت دالر را در بازار آزاد و بانک مرکزی یکسان کند تا شرکای تجاری اعم 

از اروپا و آمریکا و همسایگان و غیره، بتوانند مبنای مقایسه ای داشته باشند.
دستیابی به گشایش هایی به مرور زمان

توافق  اگر  که  می کنند  اعالم  فعاالن بخش خصوصی  این خصوص همچنین  در 
االن  که  این جزیره ای  از  اقتصاد کشور  و  می شود  نشود، شرایط سخت تر  انجام 
خواهند  سخت تر  نیز  مقابل  طرف های  و  می شود  جزیره ای تری  اقتصاد  هستیم، 
اتفاق  زمان  مرور  به  گشایش هایی  نیز  توافقات  رسیدن  نتیجه  به  با  البته  گرفت. 
می افتد اما تجارت و اقتصاد ایران را از حالت جزیره ای خارج خواهد کرد. البته 
در این میان نباید از یاد برد که حل مشکالت و چالش های داخلی نیز از اهمیت 
قابل توجهی برخوردار است به طوری که حتی اگر تحریم های خارجی هم رفع 
شود اما تحریم های داخلی تداوم داشته باشد، نمی توان هیچ گامی در جهت توسعه 

تجارت و اقتصاد برداشت.
بر همین اساس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، دستیابی به توافق در برجام 
اتفاقات  نباید توقع رخ دادن  امضا شود،  اگر برجام  تلقی کرد و گفت:  را مثبت 
خوب و سریع را داشته باشیم. به نظرم اتفاقات خوب برای کشور ما در کوتاه مدت 
شاید بعید باشد اما با امضای برجام، به گشایش هایی به مرور زمان می رسیم چون 
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ما بر سر FATF هم بحث هایی داریم. 
مشکالت  مهم ترین  از  بانکی  مباحث 
حاصل از تحریم هاست، از همین روی 
مساله اف ای تی اف هم باید تعیین تکلیف 
شود و از سوی دیگر مطابق اخباری که 
می شنویم، به یکباره اتفاقی قرار نیست 
رخ دهد و مثل دفعه قبل احتماال برجام 
تحریم ها  و  می رود  جلو  گام  به  گام 
برای  اقتصادی  مزیت های  و  برداشته 

ایران حاصل می شود.
دلیل  همین  به  داد:  ادامه  عباد  مهراد 
اول شرکت های کوچک  گام  شاید در 
و متوسط ایرانی بتوانند مسائل را حل 
داده  انجام  راحت تر  را  خریدها  کنند، 
و بتوانند با قیمت های مناسبت تر خرید 
واسطه ها  از  و  دهند  انجام  فروش  و 
از سویی شاید  نکنند.  دیگر خریداری 
کشتیرانی  و  حمل و نقل  شرکت های 
کنند  کار  بتوانند  کمتری  قیمت های  با 
چون به واسطه تحریم ها این شرکت ها 
نیز باید تحریم ها را دور بزنند. در انتها 
به  می توانند  دولتی  شرکت های  نیز 
این  تمام  با  اما  برسند؛  بین المللی  امور 
پیش  چگونه  قضیه  دید  باید  اوصاف 

می رود.

وام های بین المللی با تحریم ها از بین رفت
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو 
مساله  مهم ترین  خصوص  در  تهران 
تحریم ها گفت: شاید مهم ترین مساله، 
ابتدای  از  که  باشد  بوده  بانکی  امور 
نوعی  به  اسنادی  اعتبارات  تحریم ها، 
شرکت های  و  شد  حذف  ایران  از 
خارجی پس از تحریم ها دیگر با ایران 
کشورهای  اوایل  البته  نگرفتند؛  ارتباط 
مبادله  و  فروش  و  خرید  کوچک تر 
داشتند اما آن ها نیز از دور خارج شدند. 
به عنوان مثال چینی ها پاسخ درخواست 
ایرانی ها را به دلیل تحریم ها نمی دهند 
بسیار  مراودات  ما  که  آنجایی  از  و 
خوبی با چین داریم اما در عین حال با 
تحریم روبه رو هستیم، و در انتقال های 
مالی پول ها بلوکه شده و برگشت داده 
آن  از  بسیاری  شکایت های  و  می شود 
خاطر  به  اینها  تمام  که  گرفته  صورت 

تحریم ها بود.
عباد در خصوص از بین رفتن وام های 
بحث  کرد:  خاطرنشان  بین المللی 
از  تحریم ها  با  نیز  بین المللی  وام های 

ایرانی نتوانسته وام بین المللی بگیرد که  بین رفت و سال هاست که هیچ شرکت 
در صورت برطرف شدن تحریم ها و مورد قبول شدن اف ای تی اف، ما می توانیم 
مزیت های ارتباطات خوب و سالم بین المللی را برای شرکت هایمان متصور شویم؛ 
این  استفاده کنند.  فاینانس را شرکت های بزرگ تر در سطح کالن می توانند  البته 
قضیه که بتوانیم یک ارتباط نرمال با جهان داشته باشیم، باعث پیشرفت ما می شود 

و امیدواریم این قضیه زودتر اتفاق بیفتد.

تشدید اقتصاد جزیره ای 
صورت  در  گفت:  بین المللی،  توافق  به  نیافتن  دست  احتمال  پیش بینی  با  وی 
اقتصاد  از این جزیره ای که االن هستیم،  عدم توافق، شرایط سخت تر می شود و 
در  گرفت .  خواهند  سخت تر  نیز  مقابل  طرف های  و  می کنیم  پیدا  جزیره ای تری 
واقع نمی توان گفت تحریم ها هیچ تاثیری ندارد و ما خودکفا هستیم چون به نظر 
من این ها واقعیت ندارد. اینکه ما بتوانیم ارتباط عادی با دنیا داشته باشیم، مقدمه 
توسعه است. به عبارتی نمی توانیم برای توسعه با دنیا سر جنگ داشته باشیم و 

توقع توسعه هم داشته باشیم.
عباد در خصوص لزوم سرمایه گذاری خارجی برای توسعه گفت: یکی از الزامات 
با  چیز  همه  زیرا  است  خارجی  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و  پیشرفت 
سرمایه گذاری داخلی ایجاد نمی شود و بزرگ ترین کشورها هم روی سرمایه گذاری 
خارجی حساب ویژه ای باز می کنند زیرا سرمایه گذاری خارجی یکی از مالك های 
توسعه شاید باشد که متاسفانه در ایران به کل حذف شده و عمال به صفر رسیده 
اما بعد از تحریم ها، سرمایه کشورهایی که  که مهم ترین دلیل آن، تحریم هاست . 
با ایران ارتباط مناسب تری دارند را شاید راحت تر بتوانیم جذب کنیم؛ از جمله 
این کشورها عمان است که همیشه با ما دوست بودند و می توانیم باعث جذب و 

استفاده آن ها در صنایع مادر شویم.
وی در خصوص توافقات ۲۵ ساله گفت: اگر قرار باشد توافقات انجام نشود و 
تحریم ها ادامه پیدا کند، باید سیاست گسترش روابط با چین و روسیه را پیگیری 
با  همواره  من  کنیم.  بسنده  همسایگان  و  چین  و  روسیه  به  را  تجارت  و  کنیم 
قراردادهای مشارکتی موافق بودم و چندان تفاوتی ندارد که چه کشوری باشد و ما 
باید بتوانیم از این قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت با تمام کشورهای توسعه یافته 
داشته باشیم که بتوانیم باعث توسعه کشور شویم. شعار نه غربی نه شرقی اینجا 
برای اقتصاد ما بسیار الزم است و باید آن را اجرا کنیم و بتوانیم با همه دنیا ارتباط 



شماره 37- تابستان   361401 امروزکاسپین

داشته باشیم.

بازار آفریقا برای ایران بسیار خوب است
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
کاالهای  بودن  متناسب  خصوص  در 
نیازهای  با  داخل  ساخت  شده  عرضه 
بازارهای  نیاز  رفع  با  ما  گفت:  جهانی 
تخصصی فاصله داشتیم؛ به عنوان مثال 
با بازار غذای حالل می توانستیم در آن 
سهم بزرگی داشته باشیم که نداریم و 
هم  اسالمی  کشورهای  بازار  سویی  از 
بسیار  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
مسائل  از  می توانستیم  و  است  بزرگ 
مذهبی-فرهنگی خود برای گرفتن این 
بازارها استفاده کنیم و کشورهای حوزه 
خلیج فارس به جز امارات با ما رابطه 

خوبی نداشتند.
وی اظهار کرد: با این حال بازار آفریقا 
ادامه  یا  توافق  به  رسیدن  صورت  در 
خوب  بسیار  ایران  برای  تحریم ها 
است زیرا در این بازار می توانیم روی 
محصوالتمان مانور دهیم چون متاسفانه 
کیفیت  معضل  و  بحث  ایران  در 
تمام  در  که  دارد  وجود  بسته بندی 
محصوالت است که در زمینه صادرات، 
یک  عنوان  به  مشکالت  سایر  کنار  در 
مانع جدی در جهت کاهش صادرات 
کشورهای  در  اما  می شود  عنوان 
اهمیت  این عوامل چندان  به  آفریقایی 
قیمت  و  مناسب  کیفیت  و  نمی دهند 

مناسب مهم تر است.
به  ما  صادرات  درصد   ۸۰ افزود:  عباد 
کشورهای همسایه اختصاص پیدا کرده 
مانند  چندان  آفریقایی ها  سویی  از  و 
به تحریم ها  اروپایی ها و اعراب توجه 

ندارند که باید به این موضوع توجه کرد.

باید بتوانیم عمده مشکالت را در درون کشور حل کنیم
در این باره همچنین نماینده آبادان در مجلس گفت: احیای برجام و توافقات، قطعا 
بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود اما باید بتوانیم عمده مشکالت را در درون 

کشور حل کنیم.
سیدمحمد مولوی با اشاره به نزدیک شدن به توافقات احیای برجام اظهار کرد: اگر 
کشور بتواند به داشته های خود متکی باشد و این داشته ها را در همه بخش ها به 

خوبی مدیریت کند، قطعا بیش از ۸۰ درصد مشکالتش حل خواهد شد.
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  اقتصادی  مفاسد  بر حذف  تاکید  با  وی 
معیشت مردم افزود: ما باید بتوانیم اقتصاد ایران را از تکانه ها و آسیب ها در امان 

نگه داریم و بازار را کنترل کنیم و این مساله نیازمند مدیریت صحیح است.
نماینده آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: احیای برجام و توافق در این زمینه 
بتوانیم عمده مشکالت را در  باید  اما  قطعا بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود 
درون کشور حل کنیم و مشکالتی که در زمینه مدیریت، آیین نامه ها، مبارزه با فساد 

و… وجود دارد را از پیش پای اقتصاد برداریم.
مولوی با بیان اینکه برجام حداقل اثرگذاری را در اقتصاد کشور خواهد داشت، 
عنوان کرد: باید تالش کرد با مدیریت صحیح، وضعیت بازار در کشور کنترل را 
کرد تا مردم با مشکالت معیشتی و اقتصادی کمتری مواجه شوند. در این زمینه 
اگر اقدامات درستی در حوزه اقتصاد کشور انجام شود قطعا شاهد حل بسیاری از 

مشکالت خواهیم بود.
وی با اشاره به نزدیک شدن به توافقات احیای برجام و اثرگذاری این توافق بر 
وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم ادامه داد: احیای برجام قطعا می تواند به 

حل مشکالت اقتصادی کشور کمک کند و ما نیز موافق این اتفاق هستیم.
نماینده آبادان در مجلس گفت: احیای برجام و توافقات به سیستم بانکی و تسهیل 
روابط اقتصادی و بانکی با کشورها کمک خواهد کرد و همچنین زمینه ساز توسعه 
تجارت خواهد بود. علی رغم همه مزیت هایی که برجام دارد اما کشور نباید همه 
نگاه خود را به برجام معطوف کند و از کارهای اصلی خود باز بماند. مولوی گفت: 
از نظر اقتصادی نباید چندان به برجام وابسته باشیم و باید به داشته های خودمان 
توسعه  زمینه ساز رشد و  با مدیریت صحیح در بخش های مختلف  و  کنیم  تکیه 

اقتصادی شویم./جهان صنعت
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 آمارها نشان می دهد که در سال ۱4۰۰ معادل 73 درصد کل مخارج خانوارهای شهری 
کشور غیرخوراکی و ۲7 درصد نیز خوراکی بوده است؛ همچنین 6۰ درصد مخارج 

ساکنان روستاها غیرخوراکی و 4۰ درصد نیز به خوراك اختصاص یافته است.
به گزارش «ایران»، بررسی کلی گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت هزینه کرد 
خانوارهای شهری و روستایی کشور نشان می  دهد که هزینه های مسکن به همراه مخارج 
بخش سوخت و روشنایی، حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان مجموعاً ۵6 
درصد از کل مخارج خانوارهای ساکن در شهرها را تشکیل می  دهد که در این بین سهم 
مسکن به تنهایی 36 درصد کل مخارج است که این میزان در قالب سهم از سبد هزینه های 
غیرخوراکی تا 49 درصد است. همچنین در بخش روستایی کشور نیز هزینه های بخش 
مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و بهداشت و درمان از کل مخارج به میزان 4۱ درصد 
است که اگر سهم مسکن را از سبد هزینه های غیرخوراکی خانوار در نظر بگیریم، مخارج 
مسکن به میزان 3۱ درصد هزینه های غیرخوراکی را تشکیل می  دهد. بررسی دقیق تر 
ترکیب هزینه های خانوار در سال ۱4۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان 
می  دهد که در سال گذشته خانوارهای شهری 9۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان هزینه داشته اند 
که 73 درصد از کل هزینه ها در این بخش به میزان 67 میلیون و ۸4۸ هزار تومان 
غیرخوراکی و ۲4 میلیون و 6۵3 هزار تومان معادل ۲7 درصد نیز خوراکی بوده است. به 
بیان دیگر، هزینه غیرخوراکی ماهانه زندگی در شهرها طی سال گذشته، ۵ میلیون و 6۵4 

هزار تومان و مخارج خوراکی ماهانه نیز ۲ میلیون و ۵4 هزار تومان بود.
مسکن به همراه سوخت و روشنایی سهم قابل توجهی از سبد هزینه های خانوار را در 
اختیار دارد به نحوی که 36 درصد کل هزینه های ماهانه خانوارهای ساکن در شهرهای 
کشور طی سال گذشته به مسکن مربوط بوده است. بنابراین، این مسأله نشان دهنده 
آن است که دولت در این زمینه باید اقدامات ویژه ای را در دستور کار داشته باشد و به 

سرانجام رسیدن پروژه های مسکن ملی را با جدیت دنبال کند.

در  مسکن  بخش  هزینه های  بررسی 
غیرخوراکی  هزینه های  ترکیب  قالب 
خانوارهای شهری، اهمیت مسأله مسکن 
و مخارج مرتبط با آن را در شهرها بویژه 
کالنشهرهای کشور بیشتر نمایان می  کند 
موجود، 49  آمارهای  که طبق  نحوی  به 
درصد کل مخارج غیرخوراکی شهرنشینان 
را مسکن تشکیل می  دهد. به بیان دیگر، 
و  مناسب  مدیریت  اعمال  صورت  در 
بخش  در  دولت  مؤثر  سیاستگذاری های 
مسکن، می  توان شاهد کاهش فشار مخارج 

خانوار از ناحیه مسکن بود.
عالوه بر مسکن، سوخت و روشنایی ها 
غیرخوراکی  مخارج  از  نیمی  حدود  که 
می  شود،  را شامل  خانوارهای شهرنشین 
به  درمان  و  بهداشت  مانند  اقالم  برخی 
میزان ۱4 درصد و حمل و نقل و ارتباطات 
نیز به میزان ۱3 درصد مخارج غیرخوراکی 
خانوار را تشکیل می  دهد. طی سال گذشته، 
مخارج خانوارهای شهری در برخی اقالم 
میزان ۲  به  سرگرمی  و  تفریحات  مانند 

سهم 36 درصدی مسکن
 از کل هزینه های یک خانوار شهری

محاسبات جدید مخارج زندگی در شهرها و روستاها نشان می دهد

ادامه در صفحه 44



شماره 37- تابستان   381401 امروزکاسپین

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت 
تجارت  توسعه  مرکز  الکترونیکی، 
الکترونیکی از رشد اقدام کسب و کارهای 
مجازی برای دریافت ستاره رتبه بندی و 
مشتریان  رضایتمندی  و  اعتماد  افزایش 
خبر داد و به «ایران» گفت: با اینکه شرکت 
ستاره ها  دریافت  و  رتبه بندی  فرایند  در 
کماکان از سوی کسب و کارهای مجازی 
اختیاری است ولی این اقدام مرکز توسعه 
کسب  استقبال  با  الکترونیکی  تجارت 
وکارهای دیجیتال مواجه شده و نسبت 
نشان  را  قبل رشد 66 درصدی  به سال 

می دهد.
از 4۰۰  بیش  تاکنون  افزود:  ابوالمعصوم 
کسب و کار مجازی وارد فرایند رتبه بندی 
شده اند که از این تعداد تقریباً ۲ درصد ۵ 
ستاره، ۱۰ درصد 4 ستاره، 46 درصد 3 
ستاره و 3۱ درصد دو ستاره شده اند و ۱۱ 

درصد نیز یک ستاره باقی مانده اند.

ایجاد سیستم خودکنترلی
الکترونیکی، مرکز  پایش تجارت   مدیر 
توسعه تجارت الکترونیکی هدف از ایجاد 
مستمر  را سیستم خودکنترلی  رتبه بندی 
برای عملکرد کسب و کارها و افزایش 
اعتماد و رضایتمندی مشتریان بر مبنای 
برای  سنجش  قابل  و  شفاف  معیارهای 
کمک به مصرف کننده در انتخاب صحیح 
کسب وکار مجازی عنوان کرد و گفت: 
رتبه بندی کسب و کارها در قالب ستاره ها 
توسعه  مرکز  کار  دستور  در  دهه ۸۰  از 
تا  ولی  داشت  قرار  الکترونیکی  تجارت 
سال 97 ساز و کاری برای اجرای آن ایجاد 
نشده بود که از سال 97 گام های نخست 
با همکاری ذینفعان بخش خصوصی مانند 
اتحادیه ها، کسب وکارهای پیشرو، سازمان 
شاخص های  تعریف  برای  صنفی  نظام 
رتبه بندی برداشته و از نیمه دوم سال 9۸ 

وارد فاز اجرایی شد.
وی با بیان اینکه  شناسنامه نماد اعتماد 

الکترونیکی کسب و کارهای مجازی به روزرسانی شده اند، افزود: هر کاربری روی 
نماد اینماد کسب و کارهای مجازی کلیک کند، شناسنامه کسب و کار را مشاهده 
میزان شکایت ها و تخلفات کسب وکار  می کند که شامل موقعیت مکانی، هویتی، 
است اما در راستای اجرای رتبه بندی، شاخص های دیگری مانند نحوه پاسخگویی به 
شکایت ها، سابقه فعالیت اثربخش و سابقه تخلفات و یا مغایر با دستورالعمل اینماد به 

آن اضافه و منتشر شد.
ابوالمعصوم با بیان اینکه رتبه بندی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته اجرا می شود، افزود: 
در بخش مقدماتی کسب و کارها برای دریافت دو و سه ستاره اینماد مورد ارزیابی قرار 
می گیرند. این سطح بیشتر برای کسب وکارهایی در نظر گرفته شده که نوپا هستند و 
هنوز به بلوغ نرسیده اند. این دسته از کسب وکارها با ارزیابی عملکردی خود و بررسی 
بازخوردها به دنبال رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت خود هستند تا کیفیت کار خود 
را برای خریداران به نمایش بگذارند و از سوی دیگر بتوانند جایگاهی در دنیای 

الکترونیکی و در رقابت با دیگر کسب وکار ها به دست آورند.
در  مجازی  ارزیابی کسب وکارهای  برای  دسته شاخص  اینکه سه  به  اشاره  با  وی 
دو سطح مقدماتی و پیشرفته در نظر گرفته شده که شامل شاخص های عملکردی، 
توانمندی کسب و کار و مالی است، گفت: شاخص ها برای دریافت ۲ تا ۵ ستاره در 
سطح پیشرفته جزئی تر و سختگیرانه تر از مرحله مقدماتی است. به عبارتی در این سطح 
کسب وکارهایی که از لحاظ بلوغ به جایگاه خوبی رسیده اند و پیشرو هستند و وضعیت 
عملکردی آنها و به سابقه فعالیت و مالی خود اطمینان دارند از لحاظ شاخص های 

تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و ستاره های باالتری دریافت می کنند.

ارزیابی مستمر و ساالنه
دوره  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  الکترونیکی،  تجارت  پایش  مدیر  گفته  به 

 افزایش ورود کسب و کارهای اینترنتی
 به فرایند رتبه بندی اینماد

کاربران در هنگام خرید به رتبه بندی کسب و کارهای مجازی که با ستاره در کنار لوگو 
اینماد هر کسب و کار قرار داده شده است، توجه کرده و برای اطمینان از عملکرد آنها 

روی لوگو کلیک کنند
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ــل  ــد قاب ــا از رش ــاری اروپ ــع آم  مناب
ــورهای  ــا کش ــران ب ــارت ای ــه تج توج
اروپایــی در نیمــه اول ســال ۲۰۲۲ خبــر 
داده انــد. درحالــی کــه در یک ســال 
اخیــر و همزمــان بــا آغــاز بــه کار دولت 
درتجــارت  اول  اولویــت  ســیزدهم، 
خارجــی کشــورهای همســایه و منطقــه 
اســت و در ایــن زمینــه جهش هــای 
ــا  ــت رســیده اســت، ام ــه ثب تاریخــی ب
ــای  ــی بازاره ــای فراموش ــه معن ــن ب ای
اروپایــی و خــارج از همســایگی ایــران 
نیســت. در یک ســال اخیــر در مجمــوع 
در بخــش تجــارت غیرنفتــی رکوردهای 
تاریخــی یکــی پــس از دیگری شکســته 
ــال  ــه س ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ش
ــران  ــی ای ــارت خارج ۱4۰۰ ارزش تج
ــارد دالر و ارزش  ــش از ۱۰۱ میلی ــه بی ب
صــادرات غیرنفتــی  بــه حــدود ۵۰ 

ــد. ــک ش ــارد دالر نزدی میلی
تازه تریــن  طبــق  راســتا  همیــن  در 
ــران و  ــادالت تجــاری ای ــا، مب گزارش ه
اتحادیــه اروپــا در نیمــه نخســت ســال  
جــاری میــالدی 34 درصــد رشــد کــرد 
ــورو  ــون ی ــارد و ۵۵۰ میلی ــه ۲ میلی و ب
رســید. جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده 
از ســوی پایــگاه خبــری یــورو اســتات 
ــران و ۲7  ــارت ای ــد تج ــان می ده نش
عضــو اتحادیــه اروپــا در نیمــه نخســت 
ــد 34  ــا رش ــالدی ب ــاری می ــال  ج س
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس درص
ســال قبــل مواجــه شــده و بــه ۲ میلیارد 
ــت.  ــیده اس ــورو رس ــون ی و ۵۵۰ میلی
مبــادالت تجــاری ایــران و اتحادیــه 
ــن  ــا ژوئ ــه ت ــای ژانوی ــا در ماه ه اروپ
ــارد و  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــال ۲۰۲۱ بال س

ــود. ــده ب ــالم ش ــورو اع ــون ی 9۰۰ میلی

رشد 37 درصدی صادرات به اروپا
هرچنــد بــه روال تاریخــی تــراز تجــاری ایــران بــا اروپــا منفــی اســت، امــا آمــار 
ــا اســت.  ــه بازاراروپ ــی ب ــل توجــه صــادرات کاالهــای ایران حاکــی از جهــش قاب
براســاس ایــن گــزارش، واردات اتحادیــه اروپــا از ایــران در نیمــه نخســت ۲۰۲۲ 
ــه  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و ب ــا رشــد 37 درصــدی نســبت ب ب
ــه  ــی اســت کــه در ماه هــای ژانوی ــورو رســیده اســت. ایــن درحال ــون ی ۵۵۰ میلی
تــا ژوئــن ســال قبــل 4۰۰ میلیــون یــورو کاال از ایــران توســط کشــورهای اروپایــی 

وارد شــده بــود.

افزایش 33 درصدی واردات از اروپا
ــمگیری رخ داده  ــد چش ــز رش ــش واردات نی ــا دربخ ــه اروپ ــادرات ب ــد ص همانن
اســت، بــه طــوری کــه صــادرات اتحادیــه اروپــا بــه ایــران در نیمه نخســت امســال  
ــه ۲ میلیــارد  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه و ب 33 درصــد نســبت ب
یــورو رســیده اســت. برپایــه ایــن گــزارش، اتحادیــه اروپــا در نیمــه نخســت ســال 

قبــل یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون یــورو کاال بــه ایــران صــادر کــرده بــود.

آلمان بزرگ ترین شریک اروپایی ایران
ــران در  ــر اســاس آمارهــای یورواســتات آلمــان بزرگ تریــن شــریک تجــاری ای ب
میــان کشــورهای اروپایــی در نیمــه نخســت ســال  جــاری میــالدی بــوده و بیــش از 

یک ســوم تجــارت ایــران بــا اروپــا مربــوط بــه ایــن کشــور بــوده اســت.
مبــادالت تجــاری ایــران و آلمــان در نیمــه نخســت ســال  جــاری میــالدی 6 درصد 

رونق 34 درصدی تجارت بین ایران و اروپا

 عبور مبادالت بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران از ۲.۵ میلیارد یورو
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ــیده  ــورو رس ــون ی ــه 9۵۰ میلی ــه و ب ــش یافت افزای
اســت. در مــدت مشــابه ســال قبــل تجــارت ایــران 
ــود.  ــده ب ــالم ش ــورو اع ــون ی ــان ۸9۲ میلی ــا آلم ب
ــال  ــت امس ــه نخس ــران در نیم ــان از ای واردات آلم
ــورو  ــون ی ــه ۱۵۱ میلی ــه و ب ــش یافت ۸ درصــد افزای
رســیده اســت. آلمــان در نیمــه نخســت ســال قبــل 
ــود. ــرده ب ــران وارد ک ــورو کاال از ای ــون ی ۱4۰ میلی

صــادرات آلمــان بــه ایــران در نیمــه نخســت امســال 
ــده و از 7۵۲  ــه ش ــدی مواج ــد 6 درص ــا رش ــز ب نی
میلیــون یــورو در نیمــه نخســت ســال قبــل بــه 799 
ــیده  ــال رس ــابه امس ــدت مش ــورو در م ــون ی میلی
اســت. همانگونــه کــه اشــاره شــد، هرچنــد دولــت 
ــراودات و  ــعه م ــود را برتوس ــز خ ــیزدهم تمرک س
تجــارت بــا کشــورهای همســایه قــرارداده اســت، اما 
درجهــت توســعه تجــارت بــا ســایر مناطــق دنیــا نیز 
تــالش می کنــد. بــا وجــود ایــن بــه دلیــل ارتباطــات 
سیاســی و فرهنگــی، افزایــش مبــادالت تجــاری بــا 
ــور  ــرای کش ــتری ب ــع بیش ــه مناف ــورهای منطق کش
بــه همــراه دارد. درهمیــن راســتا، آمارهــای گمــرك 
ایــران نشــان می دهــد درچهارماهــه اول امســال، 46 
میلیــون و ۸۱۵ هزارتــن کاال بــه ارزش 34 میلیــارد و 
4۸۰ میلیــون دالر میــان ایــران و بــا شــرکای تجــاری 
دادوســتد شــد کــه درهمین مــدت تجــارت غیرنفتی 
ایــران بــا ۱۵ کشورهمســایه بــه ۲7میلیــون تــن بــه 
ــاس  ــت. براس ــیده اس ــارد دالر، رس ارزش ۱6,9میلی
ــان  ــا پای ــاری ت ــال  ج ــدای س ــزارش، از ابت ــن گ ای
ــه ارزش  ــن کاال ب ــزار ت ــون و 3۵ه ــاه، ۲7 میلی تیرم
۱6میلیــارد و ۸7۱میلیــون و ۸73هــزار و 79۲دالر کاال 
بیــن ایــران و کشــورهای همســایه تبــادل شــد کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۸ درصــد 
رشــد داشــته اســت. ازســوی دیگر، مقایســه تجارت 
ــبت  ــایه نس ــور همس ــا ۱۵ کش ــران ب ــی ای خارج
بــه کل تجــارت خارجــی کشــور درچهارماهــه 
ــدی  ــهم ۵7,7 درص ــی از س ــال، حاک ــت امس نخس
همســایگان ازتجــارت غیرنفتــی کشــورازنظر وزنــی 
ــه  ــایگان ب ــهم همس ــی نیزس ــاظ ارزش ــت. ازلح اس
ــرك  ــای گم ــه آماره ــد. برپای ــد می رس 4۸,9 درص
ایــران، ســهم صــادرات کاالی ایرانــی در تجــارت بــا 
ــن کاال  ــون و 7۱۱هــزار و6۵7 ت همســایگان، ۲۰میلی
ــزار و  ــون و 733ه ــارد و ۸7۱میلی ــه ارزش ۸ میلی ب
6۵۵ دالر بــوده کــه بــا رشــد ۲۲درصــدی نســبت بــه 

مــدت مشــابه همــراه بــوده اســت.
بــا پیشــتازی صــادرات غیرنفتی ایــران به کشــورهای 
همســایه نســبت بــه واردات از ایــن کشــورها، تــراز 
تجــاری ایــران بــا همســایگان در چهــار ماه نخســت 
ــون و ۵93هــزار و ۵۱۸ دالر  ــت ۸7۱میلی امســال مثب

. شد

ارزیابی ها فصلی بوده و اعتبار ستاره ها یکساله است ولی با ارائه رتبه 
و ستاره به کسب وکار، رتبه بندی در همین مرحله تمام نمی شود و از 
سوی ناظر سوم بیرونی متخصص ارزیابی کسب و کارهای مجازی 
مستمر ادامه دارد و اگر کسب و کاری عملکرد ضعیفی داشت، رتبه و 
ستاره هایش تغییر می کند و اگر عملکرد خوبی از خود به جا گذاشت 
دریافت ستاره بیشتری در انتظار آنهاست از این جهت بسیاری از کسب 
و کارهای مجازی در تالش هستند که رتبه های خود را حفظ کرده و 

یا ارتقا دهند.
ابوالمعصوم در ادامه گفت: البته ابزارهای نظارتی و سیستمی در خود 
نماد الکترونیکی در نظر گرفته شده است و امکان ثبت تخلف و شکایت 
برای مصرف کننده از کسب و کار مجازی وجود دارد و از طریق سامانه 
هوشمند و داوری به تخلفات و شکایت های کاربران رسیدگی می شود 
و همین موضوع باعث شده تا ریسک خرید اینترنتی در فضای مجازی 
کاهش یافته و ضمن افزایش اعتماد کاربران به کسب و کارهای مجازی، 
تجارت الکترونیکی نیز افزایش یافته و به توسعه اقتصاد دیجیتالی کمک 

کند.
وی درباره اپراتورهای تخصصی رتبه بندی کسب و کارهای مجازی نیز 
گفت: پیش از این تنها یک اپراتور (سازمان مدیریت صنعتی) رتبه بندی 
اپراتور  اما  داشت  عهده  بر  را  مجازی  کارهای  و  کسب  تخصصی 
دومی(شرکت اعتباری پایا) نیز به رتبه بندی تخصصی اضافه شده و با 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همکاری دارد.
کلیک برای اطمینان

 مدیر پایش تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به 
کاربران توصیه کرد تا هنگام خرید به رتبه بندی کسب و کارهای مجازی 
که با ستاره در کنار لوگو اینماد هر کسب وکار قرار داده شده است، 

توجه کنند.
به گفته این مسئول کاربران تنها نباید به دیدن لوگو و ستاره ها اکتفا 
کنند چون امکان جعل لوگو و ستاره وجود دارد؛ کاربران باید روی 
لوگو کلیک کرده و شناسنامه کسب وکار را که شامل اطالعات هویتی، 
مکانی، ستاره ها، میزان رضایتمندی مشتریان و شکایت از آنها است 
مشاهده کرده و بعد تصمیم به خرید و یا دریافت خدمات از کسب و کار 

مربوطه کنند.
ابوالمعصوم در ادامه گفت: البته ابزارهای نظارتی سیستمی و کارشناسی 
برای جلوگیری از جعل نماد در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد 
شده است ولی کاربران تنها با کلیک روی لوگو و انتقال به صفحه 
شناسنامه کسب وکار مجازی می توانند از جعلی نبودن لوگو و نماد آگاه 
شوند چون معموالً لوگو و ستاره جعلی به صفحه شناسنامه کسب و 

کار منتقل نمی شود.

 افزایش دوبرابری ورود

 کسب و کارهای ...
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 بازار مسکن به عنوان محلی که خانوارها 
کاالی  ضروری ترین»  و  «گران ترین 
تامین می کنند،  آنجا  از  را  مصرفی خود 
در یک دوراهی قرار گرفته است؛ «حل 
معادله برجام» یا «تداوم وضعیت فعلی» 
می تواند بیش از هر متغیر (عامل) دیگری 
جهت این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 
«از  که  «برجام»  حلقه ای  چند  موضوع 
سپس  و   9۰ دهه  ابتدای  تحریم های 
عملیات دستیابی به توافق شروع می شود 
و تا خروج یک طرفه آمریکا و در حلقه 
می رود»،  پیش  احیا  برای  تالش  آخر، 
طی ۱۰ سال گذشته به کارگردان اصلی 
تغییرات  روند  شد.  تبدیل  مسکن  بازار 
قیمت مسکن و از آن مهم تر، آنالیز رفتار 
خریداران و فروشنده های ملک از سال9۱ 
تا کنون نشان می دهد این بازار به شکل 
تحوالت  از  معنادار  و  محسوس  کامال 
مرتبط با «ریسک غیراقتصادی» (تحریم و 
مسائل مرتبط با آن) تاثیر گرفته است. فراز 
و فرود شدید تورم مسکن در چهار مقطع 
طی این ۱۰سال و هر بار درست در زمان 
حرکت  «شروع  یا  منفی»  حرکت  «آغاز 
مهم ترین  برجامی،  کارگردان  مثبت» 
عالمت از نقش اصلی این فاکتور خارجی 
دو  در  دوم۱4۰۱  نیمسال  مسکن  است. 
قابل  الگو،  همین  با  مرتبط  سناریوی 

پیش بینی است.
بازار مسکن در آستانه ورود به نیمسال 
آماده  همزمان،  و  دارد  قرار   ۱4۰۱ دوم 
نیروی  «تاثیرگذارترین  از  واکنش  پذیری 
چه  شود  احیا  چه  «برجام»  خارجی»؛ 
یا   ۱4۰۰ یک سال  مثال  مطابق  وضعیت 
سال های 97 تا 99 باشد، وضعیت بازار 

ملک چگونه خواهد شد؟
این، مهم ترین پرسشی است که «فعاالن 
حاضر» در بازار مسکن، «تماشاچی  ها» و 

رصد برجامی »مسکن تا ۱4۰۲ «

«خارج نشین»  های صحنه معامالت ملک –دسته سوم هم خانه  اولی  هایی هستند که به 
خاطر امواج جهش قیمت به بیرون بازار رانده شدند و هم تقاضای سرمایه  ای که در 

حال رصد اوضاع است- هم  اکنون با آن روبه رو هستند.
در این مقاله برای پاسخ به پرسش روز (سوال برجامی) اهالی بازار مسکن، «سریال 
۱۰ ساله مسکن به کارگردانی برجام و تحریم» را مورد بررسی قرار داده  ایم تا به واسطه 
«واکنش  های متفاوت و معنادار بازیگران (خریداران و فروشنده ها) به این کارگردان 
(متغیر برون  زا) و همچنین نحوه تاثیرپذیری قیمت مسکن و روند تورم ملکی از این 
بازی»، بتوان مسیر آینده معامالت مسکن و قیمت  ها را در سناریوهای مختلف و متناسب 
با آینده «مذاکرات» پیش بینی کرد. فاکتور چند  حلقه  ای «تحریم، مذاکرات، شکل  گیری 
برجام، خروج یک  طرفه از آن و مذاکره برای احیای آن»، از سال 9۱ تاکنون به کارگردان 
اصلی بازارهای معامالت مسکن و ساخت  وساز تبدیل شده است. هر چند طی این 
۱۰ سال، نیروهای مختلف داخلی و خارجی (متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن)، 
بر روند بازار ملک تاثیر داشته اما، همه این فاکتورها عمدتا نقش مکمل یا فرعی را 
داشتند به گونه  ای که مثال در سال هایی که کارگردان اصلی، رفتار بازیگران بازار مسکن 
را به سمت «خریدهای تهاجمی» و مسیر قیمت را به سمت «صعود تند» هدایت کرد، 
فاکتورهایی مثل «جهش نرخ ارز» یا «هیجان بورس  بازان» توانست اثر مکمل بر التهاب 
ملکی داشته باشد. یا در دوره  ای که آن کارگردان (اصلی) در مسیر مخالف «تشدید 
انتظارات تورمی»، تغییر جهت داد و باعث «توقف خریدهای سرمایه ای ملک» و «ایست 
تورم مسکن در مسیر صعود» شد، ریزش نرخ دالر در نقش «کاهنده مضاعف هیجان 

خرید ملک» عمل کرد.
این، خالصه  ای از سریال برجامی بازار مسکن 9۰ تا ۱4۰۰ است که طی این سال ها 
گروه های مختلف ذی  نفع در این بازار آن را تجربه کردند و احتماال همه بخش های آن 

را به یاد دارند. اما از االن به بعد، چه می شود؟

بازی  خوانی برجامی »مسکن«
سریال برجامی بازار مسکن که فعال ۱۰ سال و ۵ ماه به طول انجامیده، چهار سکانس 
داشته است. این چهار سکانس به لحاظ نوسان یا تغییر جهت «فاکتور برجام (تحریم) »، 
در چهار برش زمانی شکل گرفته است اما وضعیتی که بازار مسکن در مجموع این 

سکانس  ها داشته است را می توان در سه حالت دسته بندی کرد.
این مدل بررسی (واکاوی) اثر «برجام و ملحقات آن» بر رفتار و روند بازار مسکن کمک 
می کند فعاالن این بازار با دید بهتر و دقیق  تر، آینده را برای خود ترسیم و تحلیل کنند.

سکانس اول؛ جهش ابتدای دهه 90
موضوع تحریم و پیامدهای آن تقریبا از سال 9۱ در اقتصاد ایران به صورت محسوس 
بازیگران،  رفتار  بر  هم  و  اقتصاد  اصلی  متغیرهای  بر  هم  اتفاق  این  شد.  پدیدار 

سرمایه  گذاران و فعاالن بازارها و کسب و کارهای مختلف، اثر گذاشت.
در بازار مسکن، پیامد اصلی این موضوع در سال 9۱، «شکل  گیری انتظارات تورمی» 

 سناریوهای تورم ملکی
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تقاضای  و  میل  «افزایش  سپس،  و 
سرمایه  گذاری ملکی» بود.

سال 9۱ به دنبال آثار اعمال تحریم ظالمانه 
توسط آمریکا و محدودیت فعالیت  های 
اقتصادی، چشم  انداز تورم عمومی برای 
در  و  کرد  پیدا  صعودی  حالت  افراد، 
نتیجه، در بازار مسکن، حجم خریدهای 
با هدف «حفظ ارزش واقعی  سرمایه  ای 
دارایی در برابر تورم آینده»، افزایش یافت. 
نتیجه این رفتار بازیگران بازار مسکن به 
جهش قیمت منجر شد. در تهران سال 9۱ 
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. ادامه 
تشدید  باعث  بهار 9۲  در  این وضعیت 
در  به طوری که  شد  قیمت  جهش  موج 
اردیبهشت سال 9۲ تورم ملکی در تهران 

به سطح کم  سابقه 7۱ درصد رسید.
ابتدای  در  که  سریال  این  اول  قسمت 
اتفاقاتی  با  شد  همزمان  بود،  تحریم ها 
جمله  از  پایتخت  مسکن  بازار  در 
«داستان  سازی  هایی که برای آغاز اجرای 
ابتدای  در  تهران»  جدید  تفصیلی  طرح 
دهه 9۰ به راه افتاد. متغیر طرح تفصیلی 
مکمل  نقش  متغیرهای  همان  از  یکی 
در مسیر جهش قیمت مسکن و هیجان 
زمانی  مقطع  آن  در  ملک  بازی  به  دادن 
اجرای  «با  شد  شایعه  به طوری که،  بود 
هر  جدید،  تفصیلی  طرح  قریب  الوقوع 
سوی  از  ساختمانی  اضافه  خواهی  نوع 
سازنده ها ممنوع می شود» یا اینکه «بعد از 
اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، قیمت 
این  کشید».  خواهد  فلک  به  سر  ملک 
متغیر به اثر تورمی «ریسک غیراقتصادی» 
(تحریم)،   9۱ سال  در  شکل گرفته  تازه   
نیروی مکمل داد تا هیجان خرید زمین 
و آپارتمان در تهران در سال های 9۱ و 

ابتدای 9۲، تشدید شود.

سکانس دوم؛ پساجهش با »برجام«
جهش قیمت مسکن از سکوی «ریسک 
غیراقتصادی» در سال 9۱ و بهار 9۲، با 
شد.  متوقف   9۲ تابستان  از  اتفاق  دو 
فصل دوم سال 9۲ مصادف شد با تغییر 
حوزه  در  مثبت»  «انتظارات  و  دولت 
افراد  نزد  مولد  سرمایه  گذاری  و  اقتصاد 
مختلف به واسطه وعده ها و برنامه هایی که 
رئیس  جمهور منتخب و کابینه او در آن 
زمان اعالم کرده بودند. یکی از وعده های 
دولت وقت، «تالش برای لغو تحریم های 

ظالمانه از طریق مذاکرات هسته  ای» بود که طرح آن وعده، قبل از عملیاتی شدن آن، از 
همان ماه اول تابستان 9۲ توانست «اشتها و جریان خریدهای سرمایه  ای در بازار ملک» 
را محدود (مهار) کند. اثر این اتفاق بیرونی بازار مسکن، در همان ماه تیر بر «تورم ماهانه 

مسکن تهران» اثر معنادار گذاشت.
آن زمان، «پایان انتظارات تورمی» در جامعه و اقتصاد ایران به واسطه «امید عمومی به 
وعده های دولت یازدهم»، آغازی شد برای «انتظارات کاهشی» و «خوش  بینی نسبی 
به آینده» که در نهایت، نیروی حاصل از این تغییر اوضاع، در بازار مسکن توانست 
خریدهای سرمایه  ای (معامالت غیرمصرفی آپارتمان) را به شکل چشمگیر کاهش 
دهد.  با شروع مذاکرات هسته  ای در دولت یازدهم طی سال های 9۲ و 93، بازار مسکن 
کامال تحت تاثیر کارگردان اصلی بود. البته نقش کارگردان که در سال 9۱ و بهار 9۲، 
«تورم  سازی در بازار مسکن» بود، از تابستان 9۲ به بعد، بازیگران این بازار را به بازی 

در نقش «کاهنده تورم مسکن» دعوت کرد.
میانگین تورم ماهانه مسکن در تهران از تیر 9۲ تا پایان سال 93، رقم ۱/ ۰ درصد (یعنی 
صفر) را ثبت کرد. این، همان «ثبات قیمت مسکن به واسطه در امان بودن بازار ملک از 

انتظارات تورمی و هیجان خریدهای سرمایه  ای ملک» در آن مقطع بود.
سکانس دوم بازی برجامی در بازار مسکن البته به پایان 93 ختم نشد بلکه در سال 
94 که «برجام شکل گرفت» و مذاکرات سال 93 به نتیجه رسید، «ثبات نسبی قیمت 
مسکن» و «حفظ بازار ملک از سوداگری و سفته  بازی و مالکی» همچنان ادامه پیدا کرد. 
تیر ماه سال 94، مذاکرات هسته  ای «۱+۵» به امضای «برنامه جامع اقدام مشترك» یا 
همان برجام منجر شد. پایان تحریم و آغاز دوباره «صادرات بدون مانع نفت» و سپس 
«دستیابی مجدد اقتصاد ایران به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت»، مهم ترین اتفاقات 

«شکل  گیری برجام» در سال 94 و بخش هایی از سال 9۵ بود.
طی سال های 93 تا 9۵ که سکانس دوم بازی برجامی بازار مسکن را شکل می دهد، 
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متوسط قیمت مسکن در پایتخت در حد 
4 میلیون تا 4 میلیون و 3۰۰ هزار تومان، 
ثابت ماند؛ بدون جهش و بدون هیجان 
مالکی. در آن سال ها بخش قابل توجهی 
قیمت  ثبات  فرصت  از  خانه  اولی  ها  از 
مسکن و آرامش بازار معامالت ملک –
نبود سوداگران و سفته  بازها- توانستند از 

بازار خرید کنند.
البته در سال های 93 تا 9۵، طبق معمول، 
نقش  اثرگذاری  به  مکمل،  متغیر  یک 
مسکن  بازار  اصلی  کارگردان  کاهشی 
کمک کرد. آن متغیر، «سطح غیرمتعارف 
قیمت مسکن در سال 9۲» و «شکل  گیری 
دوره عبور از جهش قیمت در سال های 

93 تا 9۵» بود.
طبق الگوی تغییر فاز بازار مسکن از رونق 
همه  طی  همواره  برعکس،  و  رکود  به 
سال های دور گذشته تاکنون، معموال بعد 
از حدود دو سال رونق خرید و افزایش 
سال   ۲ حدود  برای  ملک  بازار  قیمت، 
قیمتی می شود.  فاز رکود  وارد  بیشتر  یا 
آن زمان، این اتفاق افتاد اما اگر «برجام» 
شکل نمی گرفت، تداوم انتظارات تورمی 
در سال های 93 تا 9۵، همان کاری را با 
قیمت ملک انجام می  داد که سال   99 در 
 ،93 سال  در  اگر  خورد.  رقم  بازار  این 
انتظارات کاهشی با فروکش کردن ریسک 
غیراقتصادی، به وجود نمی  آمد، «الگوی 
به هم  تورمی»  رونق  از  عبور  تاریخی 

می  خورد.

سکانس سوم؛ معادله ترامپی بازار ملک
سکانس سوم بازی برجامی بازار مسکن 
را می شود گفت از آبان سال 9۵ شروع 
شده و شاید دقیق  تر هم بتوان گفت، از 

ابتدای 97.
ترامپ  دونالد  ورود  با   9۵ سال  آبان 
مقام  در  آمریکا  سیاسی  عرصه  به 
که  تحلیل  هایی  دلیل  به  رئیس جمهور، 
درباره رفتار احتمالی او با برجام در همان 
زمان در عرصه سیاست بین الملل مطرح 
شد، یک نااطمینانی به آینده برجام شکل 

گرفت.
اما آن زمان، بازار مسکن هنوز فاز رکود 
غیرتورمی را تجربه می کرد. نیمه دوم سال 
96 اما در داخل بازار مسکن، «انتظار برای 
ثبات بیشتر (کاهش قیمت واقعی ملک)  » 
معامالت  صحنه  و  رسید  سر  به  تقریبا 
تقاضای  آرام  «بازگشت  شاهد  ملک 

مصرفی» بود. معموال بعد از تخلیه حباب قیمت یا ثبات قیمت اسمی مسکن، رکود 
معامالت با «ورود تقاضای مصرفی»، ترك می  خورد. این اتفاق از اواخر سال 96 در 

بازار مسکن تهران افتاد.
درست از ابتدای سال 93 تا پایان سال 96، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران، در کانال 4 میلیون تومان نوسان کرد و از آن خارج نشد. اما در اوایل سال 97 
با «اجرای تصمیم ترامپ در حوزه برجام»، به شکل کامال محسوس، سکانس سوم در 
بازار مسکن به کارگردانی برجام شکل گرفت؛ پایان زودرس رونق غیرتورمی معامالت 
مصرفی مسکن با آغاز موج خریدهای سرمایه  ای ملک به واسطه «انتظارات تورمی» 

ناشی از خروج یک طرفه آمریکا از برجام.
درست از اردیبهشت سال 97 با خروج یک طرفه آمریکا از برجام، تورم ماهانه مسکن 
در تهران جهش کرد و از منفی ۸/ ۰ درصد در فروردین به 7 درصد رسید. این افزایش 
سرعت رشد قیمت مسکن تا پایان سال 97 و البته تا نیمه پاییز 99 ادامه پیدا کرد. در 
این سکانس سوم، «خریدهای سفته  بازانه و سرمایه  ای ملک» ناشی از «انتظارات تورمی» 
باعث تداوم رشد قیمت مسکن طی حدود سه سال شد. البته در کنار این کارگردان 
اصلی، جهش مکرر نرخ ارز نیز «انتظارات تورمی» را شارژ کرد. تحلیل دقیق  تر اتفاقاتی 
که از بیرون بر درون بازار مسکن سال های 97 تا 99 گذشت، عامل را فقط «برجام» 
معرفی نمی کند بلکه «غفلت سیاستگذار ارزی در سال های قبل از آن» برای «تعدیل 
ساالنه نرخ ارز متناسب با تورم» کمک کرد به اثرگذاری بیشتر «کمای برجام بر نرخ 

ارز».
سال 97، قیمت دالر تقریبا 3 برابر شد (بیش از ۱7۰ درصد رشد) که یکی از علل آن، 
«فشردگی فنر ارزی» در سال های قبل از 97 بود. این فشردگی فنر که با سرکوب ارزی 
توسط سیاستگذار اعمال شد، از سال 97 به بعد به خاطر محدودیت درآمد نفتی، امکان 
تداوم پیدا نکرد و نیروی حاصل از فشردگی باعث جهش تند نرخ ظرف یک سال شد.
به این ترتیب اثر انتظارات تورمی اقدام ترامپ در کنار شوك ارزی 97، نیروی پرقدرتی 

برای جهش قیمت مسکن در سال های 97 تا 99 ایجاد کرد.

سکانس چهارم؛ پایان ترامپ، پایان بدبینی
بازار معامالت مسکن – هم رفتار بازیگران و هم رفتار قیمت- درست از نیمه پاییز سال 
99 با به پایان رسیدن کار ترامپ در عرصه سیاسی آمریکا، تغییر جهت داد. آبان سال 
99 تورم ماهانه مسکن در تهران از ۱۰ درصد ماه مهر به ۸/ ۱ درصد رسید و این یعنی 
کاهش سرعت رشد قیمت ملک به یک دهم «دوره ترامپ». فعاالن اقتصادی و فعاالن 
بازار مسکن در آن زمان انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا را به منزله «برگ 
جدید از معادله برجام» برداشت کردند و این انتظار در جامعه شکل گرفت که آمریکا 

در دوره جدید به سمت «احیای برجام» خواهد رفت.
از آبان 99 تا پایان همان سال، متوسط تورم ماهانه مسکن در تهران به واسطه «افت 
محسوس جریان خرید سرمایه  ای ملک»، به ۲ درصد کاهش یافت. این سکانس در 
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سال ۱4۰۰ به شکل کامل در بازار مسکن اکران شد. سال گذشته، قیمت 
مسکن عمال ثبات نسبی را تجربه کرد به طوری که میانگین تورم ماهانه قیمت 
مسکن در تهران در سال ۱4۰۰ به نرخ 6/ ۱ درصد رسید. این در حالی است 
که طی سال های 97 تا 99، این شاخص نرخ باالی ۵ درصد را تجربه کرده 
بود. فعاالن بازار مسکن در سال ۱4۰۰ امیدوار بودند به «نتیجه مثبت مذاکرات 
هسته  ای تیم جدید در وین» و این امیدواری مانع از «هیجان دوباره برای خرید 

سرمایه  ای ملک» شد.
مسیر  همان  در  برجامی»  «کارگردان  اگر چه  اول سال ۱4۰۱  ماه  در۵  البته 
مذاکرات پیش رفت اما به دلیل «طوالنی شدن مذاکرات و وقفه چند ماهه 
در آن» از یکسو و «از جذابیت افتادن بازار سرمایه» از سوی دیگر، بخشی از 
متقاضیان سرمایه  گذاری در این دوره برزخ تصمیم گرفتند سراغ بازار بدون 
ریسک یعنی بازار ملک بروند. همین شد که بازدهی بازار مسکن در 4 ماه اول 

امسال از همه بازارهای رقیب بیشتر شد.
به این ترتیب، چهار سکانس برجامی بازار مسکن طی ۱۰ سال گذشته سه 

حالت «التهاب، ثبات و برزخ» را به خود دیده است.

نیمسال دوم 1401؛ یکی از دو سناریوی ملکی
اکنون با توجه به پایان مذاکرات هسته  ای و رد و بدل شدن نظرات ایران و 
آمریکا بین اعضای گروه حل مساله برجام، همگان منتظر اعالم نتیجه نهایی 

هستند.
بررسی  ها نشان می دهد، در قالب سناریوی اول، «احیای برجام» می تواند بازار 
مسکن در نیمسال دوم را شبیه سال های 93 تا 9۵ کند به این معنا که سرعت 
رشد قیمت مسکن به شکل چشمگیر کاهش پیدا کند (تیر ماه امسال تورم 
ماهانه ملکی در پایتخت ۸/ ۵درصد شد که بسیار باال ارزیابی می شود) . این 
سناریو به شکل «پایان خریدهای غیرمصرفی در بازار ملک برای دست کم 
یک سال» ممکن است محقق شود. آنچه به عنوان متغیرهای (نیروهای) مکمل، 
اثر احیای برجام را تقویت خواهند کرد، «نسبت  های به هم خورده قیمت مسکن 
با متغیرهایی مثل اجاره  بها» است که «انتظار کاهشی» را در بازار پشتیبانی 
می کنند. اما در سناریوی دوم، چنانچه توافق به این زودی حاصل نشود، «مسیر 
بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف»، سخت و مشروط خواهد شد. 
در حال حاضر بررسی  ها از «استعداد کاهشی قیمت مسکن» در تهران نشان 
می دهد، سطح قیمت مسکن حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد باالتر از سطح مورد 
انتظار تقاضای مصرفی و باالتر از سطح متعارف است. نسبت قیمت مسکن 
به اجاره ۵ واحد عددی باالتر از سقف تاریخی و 9 واحد باالتر از میانگین 
3۰ساله است. همچنین رابطه تورم مسکن با نرخ رشد نقدینگی و رابطه قیمت 

مسکن با نرخ دالر نیز «اضافه پرش» قیمت مسکن را تایید می کند.
البته، یک فاکتور در حداقل یک سال و نیم اخیر، از باال ماندن قیمت مسکن 

پشتیبانی کرده و آن، «تورم فزاینده مصالح ساختمانی» است.
با این حال، از آنجا که جهش قیمت سال های 97 تا 99 خود عاملی برای 
رشد تند قیمت مصالح ساختمانی طی سال های 99 و ۱4۰۰ و ماه های اخیر 
شد، کاهش قیمت مسکن نیز می تواند بر نبض قیمت  ها در بازارهای باالدست 

مسکن (زمین و مصالح) اثر بگذارد.
در سناریوی دوم، مسیر کاهش قیمت مسکن به شکل مشروط سخت می شود. 

این شرط، به «هنر سیاستگذار» برمی  گردد.
چنانچه توافق به این زودی حاصل نشود، سیاستگذار می تواند برای در امان 
گذاشتن بازار مسکن از بازگشت دوباره تقاضای سرمایه  ای، از اهرم مالیات 
به «ریسک واقعی»  تبدیل «ریسک صفر» سرمایه  گذاری ملکی  برای  موثر 

استفاده کند.

درصد یا در پوشاك و کفش ۵ درصد بوده است.
ترکیب مخارج خوراکی ساکنان در  به  نگاهی 
شهرها حاکی از آن است که برخی اقالم مانند 
گوشت، میوه ها و سبزی، آرد و نان و شیر و تخم 
پرندگان مجموعاً 7۱ درصد کل مخارج خانوار را 

در این بخش تشکیل داده است.
خانوارهای  مخارج  ترکیب  بررسی  همچنین 
از  حاکی  نیز  گذشته  سال  در  کشور  روستایی 
از کل رقم  آن است که در روستاهای کشور، 
۵۱ میلیون و 9۱۱ هزار تومان متوسط هزینه کل 
ساالنه، 6۰ درصد مخارج به میزان 3۱ میلیون و 
۲۰۸ هزار تومان برای اقالم غیرخوراکی و 4۰ 
درصد نیز به میزان ۲۰ میلیون و 7۰3 هزار تومان، 
مخارج  عبارتی،  به  است.  اقالم خوراکی  برای 
سال  در  کشور  روستایی  غیرخوراکی  ماهانه 
گذشته، ۲ میلیون و 6۰۰ هزار تومان و مخارج 

خوراکی نیز یک میلیون و 7۲۵ هزار تومان بود.
در مجموع، مسکن در روستاها ۱9 درصد کل 
سبد مخارج را شامل می  شود و به نوعی می  توان 
گفت ساکنان روستاهای کشور طی سال ۱4۰۰، 
حدود یک پنجم درآمد ماهانه خود را برای تأمین 
مسکن اختصاص داده اند که از این منظر نسبت 
به ساکنان در شهرها و بویژه کالنشهرهای کشور، 
وضعیت به مراتب بهتری دارند و فشار سنگینی از 
ناحیه مخارج تأمین مسکن متوجه آنها نیست. اما 
نگاهی دیگر به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران در بحث مربوط به هزینه های خوراکی 
و دخانی روستایی کشور نشان می  دهد که ۲۱ 
برای گوشت، ۲۲  درصد کل مخارج خوراکی 
درصد برای خرید آرد، غالت، نان و فرآورده های 
آن و همچنین ۱۸ درصد نیز برای تأمین میوه و 

سبزی هزینه شده است.
در بررسی سبد هزینه های غیرخوراکی خانوارهای 
ساکن در روستاها طی سال ۱4۰۰ باید گفت که 
سهم مسکن چشمگیرتر و به میزان 3۱ درصد از 
کل مخارج است. در سایر بخش ها نیز حمل و 
نقل و ارتباطات ۱9 درصد و بهداشت و درمان 

هم ۱6 درصد سهم داشته اند.

سهم 36 درصدی مسکن ...

ادامه از صفحه 37
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