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بدون وابستگی باید واگن مسافربری بسازیم
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه ساخت واگن باری
توانستهایم به خودکفایی برسیم ،گفت :ما در حوزه واگن مسافربری و لکوموتیو
کشور نباید هیچگونه وابستگی به خار ج داشتهباشیم و باید این اهداف از طریق
رقابت با سایر سازندگان به مرحله اجرایی برسد .اسالمی تاکیدکرد :اتصال به

مرکز بار و افزایش سرعت سیر و حرکت قطار و کمک به باال بردن رشد اقتصادی
یکی از این اقدامات بوده ،طوری که امروز شاهد خودکفایی در تولید واگن باری
و مسافری هستیم که این خود یک حرکت خودکفایی در این عرصه به شمار
میرود .وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :کشورهای خارجی نتوانستند در این

مسیر ما را شکست دهند .آنها تالش کردند با هدف قراردادن نیر وها و صنایع
مشکالت زیادی را برای ما به وجود آورند ،اما راهآهن با تالش خود و اقدامات
جهادگرانه تمامی برنامههای آنها را تغییر داده و نسبت به گسترش و مقاومسازی
زیربناهای کشور در این عرصه موثرتر عمل کردهاست /.جامجمدیلی

نبض اقتصاد

عکس :جامجم

دالیل گرانی محصوالت کشاورزی در ماههای اخیر چیست؟

رقابت خیار با بیتکوین!

«کشت گلخانهای پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم 8000 ،هکتار بود که امروز این رقم به ۲۱هزار هکتار رسیده و امید

داریم به مساحت ۲۵هزار هکتار دست یابیم ».این صحبتهای دیروز کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی است که با استناد به این
آمار و ارقام ،افزایش تولید محصوالت گلخانهای را افتخاری بزرگ برای دولت میداند .اما هنوز اخبار آقای وزیر پوشش رسانهای
نشده بود که گرانی خیار به عنوان خبر اول همه خبرگزاریها و رسانههای دیگر قرار گرفت .خیار یکی از محصوالت گلخانهای است
محمدحسین
علیاکبری
اقتصاد

که سال 91پیش از آغاز به کار دولت یازدهم با قیمت 700تا 800تومان به دست مردم میرسید،ولی اکنون به بیش از 20هزار تومان
اف ــزای ــش یــافــتــه اس ـ ــت .الــبــتــه ب ــرخ ــی ک ــارش ــن ــاس ــان دل ــی ــل گ ــران ــی خ ــی ــار را س ــرم ــا و ب ــرخ ــی دی ــگ ــر اس ــت ــخ ــراج بــیــت ک ــوی ــن در
کــرمــان عـنــوان میکنند کــه همه ایــن م ــوارد نیاز بــه بــررســی دارد .جــامجــم بــه دالیــل گــرانــی محصوالت کــشــاورزی از ابــتــدای سال
تاکنون پرداخته است.

این روزها همه از گرانی خیار و موز صحبت میکنند
و در شبکههای اجتماعی مطرح میشود که پول
یک کیلو خیار و یک کیلو موز معادل دو یارانه
نقدی است .اوایل پاییز بود که به دلیل شدید
شدن بحران ارزی ثبت سفارش موز انجام نشد و
تنها کسانی مجاز به واردات این محصول بودند
که قبل از تاریخ ممنوعیت ثبت سفارششان
بــه ثبت رسـیــده بــود .پــس از آن قوانینی مبنی
بر واردات موز در ازای صــادرات سیب گذاشته
شد که انتقادهای ز یــادی به همراه داشــت .به
این دلیل که صادر کننده و واردکننده دو شغل
متفاوت هستند و شاید کشوری که موز صادر
میکند نیازی به واردات سیب نداشته باشد.
اگر هم قرار باشد از ایران به کشور دیگری سیب
صادر شود ،شاید کشور صادر کننده موز ،ارز آن
کشور را برای مبادله قبول نداشته باشد .از این
رو مشکالت زیادی بر سر واردات موز قرار گرفت.
این روزها که موز با قیمت 60هزار تومان در بازار
عرضه میشود برخی افــراد از رسوب این کاال در
گمرک سخن میگویند ا مــا مهدی میراشرفی،
رئیس کل گمرک ایران در این زمینه تصریح کرد:
همه موزهای وارد شده به گمرک ترخیص شده و
در حال حاضر گزارشی از وجود این کاال در گمرک

نداریم .چنانچه به کاالی موز ،ثبت سفارش معتبر
و کد ساتا اختصاص یافته باشد ،کــاال ترخیص
م ـیشــود .وی اضــافــه ک ــرد :در هفته گذشته،
۱۰۰کانتینر مــوز ،به وزن  2000تــن ،ترخیص شده
اســت .میراشرفی با اشــاره به محدودیتهای
ارزی گفت :به همین دلیل تصمیماتی در برخی
مــوارد از جمله واردات مــوز در مقابل صــادرات
سیب گرفته شد .ضمن اینکه واردات کاالهای
گرمسیری نیز محدود شــده اســت .امــا در این
میان خیار هم در سبد میوههای الکچری قرار
گرفته و اکنون با قیمت 20ه ــزار تومان به ازای
هر کیلو وارد سبد خانوارها میشود .ظاهرا کنترل
قیمت در بازار میوه و ترهبار از دست مسؤوالن
خــارج شــده و هــر مــاه باید شاهد افــزایــش یک
کاال از رده محصوالت کشاورزی باشیم .بررسی
خبرنگار جامجم نشان میدهد خیار در میادین
میوه و ترهبار اکنون بین 13تا 14هزار تومان عرضه
میشود؛ در حالی که کشاورز کیلویی 8000تومان
محصول خــود را مـیفــروشــد .برخی مسؤوالن
معتقدند سرمای هوا در یک منطقه خاص باعث
شده تا تولید خیار کاهش یابد و طی هفتههای
آینده این بازار به تعادل خواهدرسید .این در حالی
است که ایران پس از چین و ترکیه در رتبه سوم

با مصرف فعلی گاز مجبور به واردات میشویم
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ایـ ــران ب ـهدل ـیــل داش ـتــن منابع
زی ــرزمـ ـیـ ـن ــی نــف ــت و گـ ـ ــاز ،ج ــزو
ک ـشــورهــای صــادرک ـن ـنــده حــوزه
ان ـ ــرژی م ـح ـســوب مــیش ــود امــا
ظ ــاه ــرا ق ـ ــرار اسـ ــت در لیست
واردکنندگان قرار بگیریم و وزیر
نیرو هشدار داده اگر روند مصرف انرژی در کشور اصالح نشود ممکن
است به سمت واردات برویم .وی البته این را هم گفته که همه ما متوجه
شدیم یکی از نقاط آسیبپذیر در جا معه ما ،چگونگی مصرف انرژی
است ،زیرا میزان انرژی که ما برای تولید برق دریافت میکنیم یکهفتم
گازی است که فقط تحویل بخش خانگی و تجاری کشور و برای گرمایش
و پخت و پز مصرف میشود این در حالی است که ما برق تولید شده در
نیروگاهها را به همه بخشهای کشور ازجمله خانگی ،تجاری ،کشاورزی و
برای صادرات ارائه میدهیم .اصالح الگوی مصرف موضوع بسیار مهمی
است و فقط کار یک گروه ،دستگاه و وزارتخانه نیست و برای آن همه
باید همکاری کنند .ما از این سرمایه محدود و تجدیدناپذیر که باید با
ارزشافزوده باال برای امروز و آینده مصرف شود بهدرستی استفاده کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه برنامهریزی برای اصالح این روند بلندمدت خواهد
بود ،افزود :کار اصولی آن همکاری با وزارت آموزش و پرورش است ،زیرا
این وزارتخانه جایگاه مهمی در شکل دادن به منابع انسانی بهعنوان
مهمترین عنصر در حیات کشور است .در این راستا همه باید به وزارت
آموزش و پرورش کمک کنند و ما هم در این موضوع سهم داریم بهعنوان
مثال ،اینکه مدارس دغدغه پرداخت قبض آب و برق را داشته باشند
زیبنده نیست و این دغدغه باید صرف کار مهمتری شود .وی افزود :ما
امروز با همکاری وزارت آموزش و پرورش تالش میکنیم دغدغه آب و برق
را نیز رفع کنیم و حتی حاضریم اعالم کنیم بهصورت هدفمند و با توجیه
اقتصادی ،هزینه متعارف آب و برق مدارس را بپردازیم.

تولید خیار قرار دارد .ساالنه بیش از دومیلیون
تن خیار در کشور تولید میشود و سابقه گرانی
این محصول تاکنون سر زبانها نیفتادهبود که
اخیرا شاهد گرانی شدید این کاال هستیم .نکته
قابل توجه این که در آستانه پایان سال هستیم
و با اینکه دید و بازدیدهای نوروز به دلیل شیوع
ویروس کرونا کاهش چشمگیری خواهدداشت؛
اما مصرف میوه در این ایام همانند سالهای قبل
خواهد بود و ممکن است این گرانی به میوههای
شب عید سرایت کند.

وعده کاهش قیمت به خیار رسید

رضا نورانی ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه
دربــاره گرانی خیار به جامجم گفت :در جیرفت
کرمان توفان و سرمای شدیدی آمد محصول خیار
آسیب دید و قول میدهیم قیمت این محصول
تا دو هفته دیگر کاهش یابد.
وی افزود :این مشکل در محصول گوجهفرنگی
هم پیش آمد و اکنون با قیمت متعادل در بازار
عرضه میشود .اخیرا رئیسجمهوری موافقت
کــرده از محل ارز حاصل از صــادرات محصوالت
کـشــاورزی بــه کشورهای حــوزه خلیجفارس که
امکان انتقال آن به داخــل کشور وجــود نــدارد،

موز وارد شود .نورانی ادامه داد :در صورت واردات
میوههای گرمسیری از کشورهای حاشیه خلیج
فارس قیمت موز به  20تا 25هزار تومان کاهش
مییابد.
نورانی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه
آیا بــرای کنترل قیمت میوه شب عید نظارتی
انجام میشود یا خیر ،پاسخ داد :قرار است برای
کنترل قیمت سیب و پرتقال با سازمان تعزیرات
حکومتی ،سازمان حمایت از مصرفکنندگان
و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار جلسهای
بگذاریم که تا  15فروردین کاالها قیمت ثابتی
داشتهباشند.ایندر حالیاست کهستادتنظیم
بــازار کشور در موضوع روغــن و برخی کاالهای
اســاســی بــا مشکل بــرخــورد ک ــرده و مشخص
نـیـســت در ای ــن زم ـی ـنــه مــوفــق خــواهـنــدشــد
یا خیر؟
بهمنظور مشخص شــدن مــاجــرای گــرانــی خیار
حکمت قاسمخانی ،خبرنگار جامجم در استان
کــرمــان بــه جیرفت م ـیرود تــا بـهصــورت میدانی
شرایط را بررسی کند .محمد دلزاده ،گلخانه دار
جیرفتی یکی از دالیل اصلی کاهش تولید خیار
و بهتبع آن افزایش قیمت این محصول در بازار
را افت برداشت آن به دلیل کاهش شدید دمای
هوای جنوب استان کرمان در یک ماه گذشته
م ـیدانــد .وی مـیگــویــد :س ــردی هــوا بــاعــث شد
برداشت محصول خیار سبز 90درصــد کاهش
داشته باشد ،زیرا خیار سبز ازجمله محصوالت
ک ـشــاورزی اســت کــه نسبت بــه نــوســانــات هوا
حساس است و با سرد شدن هوا باردهی آن کم
میشود ،بهگونهای که یک گلخانه یک هکتاری
که همواره  8تا 10تن محصول خیار سبز داشت
اکنون به  800تا یکتن در هر هکتار کاهشیافته
است .وی میافزاید :بهرغم افزایش قیمت خیار
سبز در بــازارهــای مـصــرف در حــال حــاضــر خیار
در منطقه جیرفت هر کیلو حدود  8000تومان از
کشاورز خریداری میشود .طی هفته آینده باعرضه
محصول جــدیــد خـیــار سبز بــه بـ ــازار ،قیمتها
کاهش مییابد و حتی قیمت خرید 4000تومان
بــرای هر کیلو از کشاورز خواهد رسید .دلزاده
ادامــه مـیدهــد80:درصــد گلخانه داران جیرفت
به کشت خیار سبز مشغولند و فقط 20درصــد
محصوالت گلخانهای دیگر همچون توتفرنگی،
بادمجان و فلفل را تولید میکنند .محمد دل زاده
با انتقاد از افزایش هزینههای تولید خیار سبز
میگوید :امسال هزینههای تولیدنسبتبهسال
گذشتهچهار برابر شدهاستکه برای گلخانه داران
بهصرفه نیست.

کمبود سوخت ،خیار را گران کرد

مشایخی ،کارشناس ارشد کشاورزی و گلخانهدار
جیرفتی نیز یکی از دالیل کاهش تولید خیار سبز را
هزینههای باالی تولید آن در سال گذشته عنوان
میکندکهبهگفتهوی،باعثشدهامسالبسیاری
از گلخانهداران از کشت خیارسبز منصرف شوند.
وی میگوید :قیمت باالی بذر خیارسبز که بین
 4تا  6هزار تومان است به همراه دستمزد باالی
کــارگــرانــی کــه بــایــد خیارسبز را بــرداشــت کنند،
تولید ایــن محصول را کاهش دادهاس ــت .وی
مـیافــزایــد :به دلیل اینکه برخی گلخانهداران
وسایل گرمایشی نداشتند یا نتوانستند سهمیه

 3صفر به صورت نمادین از اسکناس حذف شد
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رئیس سازمان تولید اسکناس
و مسکوک بانک مرکزی گفت:
اسکناسهای جدید در انطباق
با حذف چهار صفر طراحی شده
اسـ ــت .ام ـیــر ش ـکــری ام ـ ــروز با
رونمایی از سه اسکناس جدید
هزار تومانی 2000 ،تومانی و  5000تومانی افــزود :در این اسکناسها و
همچنین در ایران چکهای جدید  ۱۰۰هزار تومانی چهار صفر بهصورت
کمرنگ چاپ شدهاست .وی با بیان اینکه الیحه اصالح ماده یک قانون
پولی و بانکی دربــاره حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس در حال
بررسی است گفت :ما به صورت پیشدستانه از قبل خود را برای این
موضوع آماده میکنیم و در تولید اسکناسهای بین نسلی یا نسل
جدید کمرنگ شدن چهار صفر زمینه ذهنی را برای مردم برای حذف چهار
صفر فراهم میکند تا خود را بتوانند با واحد پولی جدید تطبیق دهند.
شکری افزود :تفاوتهای مهم اسکناسهای جدید عالوه بر کمرنگ
شدن صفرها این است که همه این قطعات در انــدازه واحد منتشر
خواهد شد و نشانههای به کار رفته نیز طبق الگوی سند اسکناس است
که دو سال و نیم پیش به تصویب رسیده و از این به بعد اسکناسها
براساس این سند به صورت منظم و منسجم چاپ و توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمر مفید اسکناس در کشور ما حدود پنج سال است
گفت:انتشار اسکناسجدیدروالعادیبانکمرکزیاست کههماکنون
در قالب اشکال جدید این کار صورت گرفته و هزینه جدیدی را اضافه
نکرده است .شکری همچنین درباره ضرب مسکوکات در کشور گفت:
اقبال زیادی در کشور به استفاده از مسکوک وجود ندارد با این حال
بانک مرکزی برنامههای خود را برای مسکوکات به شکلی که ارزش ذاتی
بیشتر از ارزش اسمی نباشد خواهد داشت ،ولی در طراحی بانک مرکزی
پرداختهای خرد با آمدن کیفهای الکترونیکی مدیریت خواهد شد.

خبر

گازوئیل سوخت وسایل گرمایشی گلخانهها
را تهیه کنند ،باعث شد محصول تولیدی آنها
به دلیل ســردی هوا کاهش یابد .وی به نقش
پــر رن ــگ صــاحـبــان بــرخــی حـجــرههــا در میادین
میوه و تــرهبــار در دالل بــازی و افــزایــش قیمت
فــروش محصوالتکشاورزی مختلف همچون
خیارسبز اشــاره میکند و میافزاید :متاسفانه
دولت در زمینه برخورد با این افراد هیچ نقشی
را ایفا نمیکند و عدهای دالل بدون اینکه برای
تولید یک محصول کشاورزی زحمتی بکشند،
درآمد باالیی را کسب میکنند.
وی با بیان اینکه تعداد دالالنــی که محصول را
از کشاورز میخرند انگشتشمار است و این
افراد با خرید محصول کشاورزان با هم هماهنگ
هستند و آنقدر در خرید محصول کشاورز تعلل
میکنند تــا کـشــاورز مجبور باشد بــا هــر قیمتی
که داللها تعیین میکنند ،بفروشد .وی ادامه
میدهد :وضعیت دالل بازی در خرید محصوالت
کشاورزان به گونهای پیش رفته که حتی عدهای از
افراد بومی منطقه محصوالت تولیدی کشاورزان
را به قیمت بسیار پایینتر خریداری و به قیمت
باالتر به داللها میفروشند و طبق شنیدهها فقط
در همین افزایش قیمت خیار سبز میلیاردها
تومان سود کردهاند .مشایخی ،معتقد است:
اک ـثــر ک ـ ـشـ ــاورزان ج ـنــوب ک ــرم ــان خـ ــرده مــالــک
هستند و به دلیل اینکه سرمایه و امکاناتی
همچون سردخانه بــرای نگهداری محصوالت
کـشــاورزی تولیدیشان نــدارنــد ،مجبورند برای
اینکه محصولشان بر سر زمین یا در بازار روی
زمـیــن نماند و خ ــراب نـشــود ،بــه هــر قیمتی که
داللها تعیین میکنند بفروشند؛ زیرا تعدادی
از کشاورزان اگر محصول تولیدیشان را تا شب
در بازار به داللها و واسطهها نفروشند حتی برای
روز بعد هم پول خرید نان را هم ندارند.

کاهش صادرات به عراق

سعید بــرخــوری ،رئیس جهاد كـشــاورزی كرمان
بــه خبرنگار مــا مـیگــویــد« :در گذشته  17هــزار
هكتار خیار كشت میشد كه  15هزار هكتار آن
خیار زمینی و  2000هكتار خیار گلخانهای بود و
بخشی عمدهای از این تولیدات به كشور عراق
صادر میشد .اما ممنوعیت واردات خیار ایران
توسط عراق ،باعث شد که امسال خیار همانند
گــذشـتــه زی ــر كـشــت ن ــرود و ســرمــای اخ ـیــر هم
م ــز ی ــد بـ ــر عــل ــت شـ ــد و خـ ـی ــار را گـ ـ ــران ك ـ ــرد».
این در حالی است که برخی کارشناسان استخراج
بیتکوین در مزار ع کشاورزی را عامل افزایش
قیمت محصوالت کـشــاورزی مطر ح میکند که
مسؤوالن کرمان آن را رد کردند.

تاثیر حذف ارز  4200تومانی

پس از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران هر
سال دست کشور برای تخصیص ارز بستهتر شد،
طوریکه واردات خودرو از سبد واردات حذف و
بـ ــرخـ ــی ک ـ ــااله ـ ــا در ف ـ ـهـ ــرسـ ــت م ـم ـنــوع ـیــت
قرار گرفتند .با افزایش نرخ ارز ،دولت همچنان
نرخ  4200تومان را برای واردات کاالهای اساسی در
نظر گرفت که سم و کود برای بخش کشاورزی
یکی از این اقالم بود؛ اما حذف آن باعث شد هزینه
تولید کشاورزان افزایش یابد.

تمدید مهلت دریافت وام جدید کرونا

+

اقت

در حالی که پیش از ایــن مهلت
ثبتنام متقاضیان دریافت وام
کرونا برای برخی از بنگاههای حوزه
گردشگری ،فرهنگ و هنر و ورزش
و جوانان تا پایان دی و بهمن ماه
اعالم شده بود ،ستاد ملی مقابله
با کرونا مهلت دریافت تسهیالت کرونایی برای هر سه بخش را تا نیمه
اسفندماهتمدید کرد.بر اساساعالممعاونتاقتصادیریاستجمهوری
با توجه به آنکه هنوز تمام منابع جذب نشده و از طرفی امکان مراجعه به
بانکها بهدلیل تداوم محدودیتهای ترددی در دی ماه وجود نداشته،
فرصت مراجعه صاحبان بنگاهها و کسب و کارهای حوزه گردشگری،
فرهنگوهنر وورزشوجوانانبهبانکهابرایدریافتتسهیالت کرونایی
تا نیمه اسفند ماه تمدید شده است .محمد نهاوندیان به متقاضیان
دریافت وام کرونا در هر سه بخش تاکید کرد که حتما برای دریافت وام
در مهلت مذکور مراجعه کنند .شرایط و ویژگیهای استفاده از تسهیالت
کرونا طبق آییننامههای مختلف به تصویب رسیده و بانک مرکزی نیز
بخشنامههای الزم را به بانکها ابالغ کرده است .به گفته وی تسهیالت
در حوزه فرهنگ و هنر با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل
حال ناشران ،مراکز نمایشی و سینمایی و تولیدکنندگان رسانهای شده
است و در بخش گردشگری نیز به جهت آنکه این دسته مشاغل هم
در عید سال  ۹۹و هم در عید سال گذشته بهدلیل وقوع حادثه سیل در
مناطق مختلف کشور عمال امکان کسب درآمد پیدا نکردند با تشخیص
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت تسهیالت مذکور صورت
گرفته است .حوزه ورزش و جوانان یکی دیگر از سه بخش مورد نظر برای
دریافت تسهیالت جدید کرونا معرفی شده بود که بر این اساس بخشی از
تسهیالت مذکور به صاحبان بنگاههای این بخش ازجمله اماکن ورزشی،
پارکهای آبی و باشگاههای سوارکاری پرداخت شدهاست.

صاد

چرا دیپلماسی اقتصادی را
باید جدی گرفت؟

از ابتدای سال
سیبزمینی
گوجهفرنگی
موز  ،پرتقال
سیب  ،پیاز
گالبی و اخیرا خیار
بیش از صددرصد
گران شده است

چ ـ ـ ــن ـ ـ ــدی پـ ـی ـ ـ ــش
شریف زمانی
مــحــمــدبــاقــر قــال ـی ـبــاف،
رئیس مجلس در جریان
تحلیلگر اقتصاد
ح ــض ــور وزی ــرخ ــارج ــه در
صحن مجلس و پس از
قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای وزیرخارجه،
در جمالتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی
اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و
عنوان کرد :باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم
و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام
آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بینالملل
تبدیل کنیم .ولی منظور از این کار انجام کارهای
تجاری از سوی این وزارتخانه نیست؛ در برخی
کشورها میبینیم وزارت خارجه آنها موضوع
تجارت و اقتصاد را با کشورهای دیگر دنبال
میکنند .اگر بخواهیم نام وزارت خارجه را تغییر
دهیم باید مجلس با ارائه طراحی این موضوع را
پیگیری و این آمادگی را اعالم کند.
اینکهچرانمایندگانودر راس آنرئیسمجلس
براین قضیه اصرار میورزند ،ناشی از هدر رفت
فرصتهای به وجــود آمــده در چندسال اخیر
است که بر اثر آن درآمدهای میلیارد دالری که
کشور میتوانست کسب کند ،به محاق رفت.
بههمینمنظور بهچندمورداخیر اشارهمیکنیم:
 3آذر  94بود که رهگیری جنگندهنظامی روسیه
در نقطه مــرزی ترکیه و سوریه توسط پدافند
ترکیه باعث بهوجود آمدن بحرانی بیسابقه در
روابط ترکیه و روسیه شد .توامان با این اقدام
ترکیه و عدم تامین خواسته روسیه از دولت
ترکیه ،روسیه و مشخصا وزارت کشاورزی آن
با اشکال بر استاندارد اقالم کشاورزی از سوی
ترکیه ،زمینه را بــرای دیگر کشورهای مجاور
به منظور پوشش صــادراتــی ترکیه به روسیه
فراهم کرد که متاسفانه این ظرفیت شگرف و
فرصت استثنایی از سوی ایران و دیپلماتهای
آن جدی گرفته نشد تا امکان فعالیت تجاری
بیش از پیش بــرای بــازرگــانــان ایــرانــی در این
کشور فراهم شود.
 15خرداد  96در پی اوجگیری و تشدید اختالف
کشورهای حاشیه خلیجفارس و در راس آن
عربستانسعودی با قطر ،این کشور به محاصره
درآمد و جز از طریق ایران و راه دریایی آزاد ،مسیر
دیگری برای انجام مبادالت آن متصور نبود .خبر
محاصره قطر و بیم شهروندان آن از قحطی به
حــدی بــود که در کمترین زمــان ممکن بیشتر
قفسههای فروشگاههای زنجیرهای از اجناس
خوراکی و مصرفی خالی شد.
توامان با این بحران ،قطر به لحاظ واردات تمامی
مرزهای خود را به روی ایران آزاد کرد ،اما در سایه
نبود دیپلماسی اقتصادی ،کشور ترکیه در عرض
 24ساعت تمام نیاز مصرفی فروشگاههای قطر
را تامین کرد درحالی که وزارتخانههای اقتصادی
کشورمان تا یک ماه در حال برگزاری همایش
و سمینار در خصوص فرصتهای بازرگانی در
قطر بودند.
 6مهر  99هم زخــم قدیمی قرهباغ دوبــاره سر
باز کرد و دو کشور آذربایجان و ارمنستان وارد
مناقشهای یکماهه شدند .همزمان با این
درگــیــری مــرزی ،نــامـهای از ســوی وزارتخــارجــه
این کشور به ایران با پیوست  2250قلم کاالیی
مورد نیاز ارمنستان ارسال شد که متاسفانه
با گذشت بیش از یک ماه تاثیری از تغییر در
میزان صادرات ایران به ارمنستان که ظرفیت
یک میلیارد دالر را دارد ،نمیبینیم .همچنین
آمارهای تجاری و گمرکی کشورهای همسایه
ایران گواه ضعف عملکرد برخی دستگاههای
ای ـ ــران اس ـــت؛ چ ــراک ــه مــجــمــوعــا کــشــورهــای
همسایه ایران بازاری 1100میلیارد دالری دارند
اما ایران در سال  2019تنها توانسته  24میلیارد
و  ۳۰۹میلیون دالر (معادل  2.2درصــد) از این
ظرفیت را پوشش دهد.
بدون شک باید ساختار وزارتخــارجــه در این
زمینه تغییر کــنــد؛ چــرا کــه ایــن وزارت ـخــانــه طی
سالیان اخیر کارکرد اقتصادی خود را به مساله
بــرجــام و رو شه ــای مقابله نظیر اینستکس
اخ ــت ــص ــاص دادهاس ـ ـ ـ ــت و در س ـ ــوی دی ـگــر
خدما تدهی سفارتخانههایش نیز همچون
آژانس مسافرتی محدود به خدمات کنسولی،
اعطای روادید و گذرنامه شدهاست .به عنوان
مــثــال ،قبلتر در ایــن ساختار تـعــدادی رایــزن
اقــتــصــادی در کــشــورهــای مــجــاور داشـتـیــم که
متاسفانه ایــن مــقــدار بــه مــیــزان شــش کشور
تقلیل پیدا کرده و این درحالی است که میزان
رایــزنهــای بــازرگــانــی و اقـتـصــادی در بعضی از
کشورها به میزان  25تا  40برابر ایــران است.
به عنوان مثال در کشور سوئد تعداد را یــزن
بازرگانی به  235نفر میرسد.

