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رئیسجمهوری در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت جهادکشاورزی:

بیش از نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی را احیا کردیم
صفحه 8

آینده اقتصاد ایران صرف نظر از تحریم

مجری طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در گفتوگو با «ایران»:

یادداشت

آینده گازی ایران
در خطر است
صفحه 10

ایلنا

از حــدود  15ســال پیــش اقتصــاد ایــران بــا
چالشهــای جدیــدی کــه عمدتــاً ناشــی از
دو منبــع «مدیریــت داخلــی» و «خصومــت
بینالمللــی» بودهاند دســت به گریبــان بوده
اســت ،در ایــن مــدت مدیریت اقتصاد کشــور
محمد آذرپناه
جامعه شناس
اغلــب از روش آزمــون و خطــا اســتفاده کرده
اقتصادی و توسعه
ً
و بعضــا ســلیقهها و ندانــم کاریهــای برخی
مدیران اقتصادی فاقد صالحیت نیز فضای تولید و پیشرفت اقتصادی
را مــه آلود نموده و امکان رشــد و بالندگی شــفاف را از کنشــگران حوزه
اقتصــادی بویــژه کارفرمایــان و ســرمایهگذاران دلســوز و کاربلــد وطــن
ســلب کــرده اســت ،چرا کــه در فضــای نااطمینانــی امکان پیــش بینی
مســیر حرکت و برنامهریــزی ،بویژه برای فعالیتهــای تولیدی فراهم
نمیشــود ،بنابرایــن فعالیتهــای ســوداگرانه و کوتــاه مــدت اصحاب
رانت اقتصادی که عمدتاً روشــی برای واردات بیرویه است رشد یافته
و در نتیجه عالوه بر فقیرتر شــدن نیروی کار کشــور ،امکان نقشآفرینی
و فعالیت اقتصادی ازصاحبان کسب وکارهای تولیدی و کارآفرینی نیز
سلب میشود و اقتصاد کشور در سطح کالن به فروش مواد خام بویژه
صادرات نفت و گاز وابستهتر میشود.
این وضعیت چشــمانداز پیشــرفت و توسعه اقتصادی در بلندمدت را
تنــگ و تــار میکند .از طرف دیگــر خصومت نظام ســلطه جهانی و در
رأس آن امریکا از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و مسدودســازی
مســیرهای مربوط به صــادرات و واردات نیز رفــع نیازمندیهای کوتاه
مدت را با چالش مواجه ســاخته و مشــکالت عدیــده ای را به اقتصاد و
زندگی مردم ایران تحمیل کرده است .در این میان از اسفند  98عامل
مؤثر سوم؛ یعنی شیوع ویروس کرونا همزمان با کل دنیا اقتصاد ایران
را نیز در فضای برزخی خود گرفتار کرد.
در طــول یــک ســال گذشــته اقتصــاد جهــان در اثر شــیوع کرونــا بیش از
17درصد کوچک شــد و بیش از  495میلیون شــغل از بین رفت .اقتصاد
ایــران نیــز از تأثیــر کرونا بینصیب نمانــد و کرونا در کنــار دو عامل قبلی
(داللــی و تحریم ظالمانه) کوچک شــدن  5درصدی اقتصــاد ایران را به
ی داســتان
نمایش گذاشــت .کمبــود ارز و افزایش نــرخ آن ،تورم و بیکار 
ســالهای ســخت اقتصاد ماســت ،راهبرد رفع تحریم و برداشــته شدن
آن هــم در قالــب برجام ،اقتصاد ما را از اعتیاد به ســوداگری نجات نداد
و بــا برگشــت دوبــاره شــرایط تحریم آســیبهای بیشــتری نمایان شــد.
بــا همه ایــن اوضاع به نظر میرســد اقتصاد ایران در ســالهای گذشــته
بویژه طول ســال  1399مســیر ثبات خود را پیدا کرده و شــروع درســتی را
آغاز کرده اســت .امروز اقتصاد ایران نسبت به جهان دستکم در زمینه
رشــد اقتصادی و بیکاری آســیب کمتری دیده است ،آن هم در شرایطی
کــه اقتصــاد جهان فقــط از کرونا ضربه خــورده اما اقتصاد ایــران در کنار
کرونا تحریم و فســادهای ناشــی از رانت خــواری ،اختالس ،ضعفهای
مدیریتی و ...را هم تحمل کرده اســت ،گزارشهای صندوق بینالمللی
پول هم نشان میدهد که سال آینده حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد
و همزمان با رشــد اقتصادی 5.2درصدی جهان رشد اقتصادی ایران به
رقم  ۳ /۲درصد خواهد رسید.
ادامه در صفحه 8

