تلویزیونــی نبــوده اســت کــه رئیــس جمهــور بــه
دغدغــه خــود در ایــن زمینــه اشــاره نکنــد .خــود
رئیــس جمهــور بارهــا اظهار کــرد که پیگیری مســائل
مرتبــط بــا معیشــت مــردم یکــی از دغدغههــای
همیشــگی و یکــی از دالیــل تماسهــای مکــرر او
بــا دیگــر اعضــای دولــت اســت .همــکاران رئیــس
جمهــور نیــز بارهــا بــه ایــن مســأله اذعــان کردهانــد
کــه ســاعتهای غیــرکاری یــا روزهــای تعطیــل ،بــا
تمــاس رئیــس جمهــور مواجــه بودنــد کــه از آنــان
دربــاره آخریــن اقدامــات انجــام شــده در زمینــه
بهبــود معیشــت مــردم ســؤال کــرده اســت .دلیــل
عمــده ایــن تأکیــد آیتاللــه رئیســی ایــن واقعیــت
بــود کــه تحریمهــای ظالمانــه ،ســوءتدبیرهای
مدیریتــی داخلــی در ســالهای گذشــته ،ســاختار
بودجــه ،افزایــش نقدینگــی نســبت بــه تولیــد و
ت
افزایــش نــرخ ارز از عوامــل اصلــی افزایــش قیم ـ 
هــا در ســالهای منتهــی بــه فعالیــت دولــت
ســیزدهم بــود کــه آســیب جــدی بــه ســفره مــردم
وارد کــرد .از ایــن رو ،اقتصــاد و معیشــت ،پــس از
کرونــا دومیــن دغدغــه مهــم رئیــس جمهــور در آغــاز
کار دولــت ســیزدهم بــود .بــه همیــن دلیــل در یــک
ســال گذشــته بیشــترین تــوان و توجــه آیتاللــه
رئیســی معطــوف بــه عرصــه اقتصــاد و معیشــت
بــوده و اقدامــات مهــم و گســتردهای در ایــن زمینــه
صــورت گرفــت کــه ایجــاد ثبــات نســبی در بــازار
و کنتــرل نــرخ رشــد تــورم از جملــه مهمتریــن
آنهاســت .در ایــن زمینــه ،آمارهــا نشــان میدهــد
از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم تــا
اردیبهشــت  ،1401نــهتنهــا رونــد روبــ ه رشــد نــرخ
تــورم کنتــرل شــد ،بلکــه ســیر نزولــی پیــدا کــرد،
بــهطــوری کــه در مــواردی ماننــد تــورم نقط ـ ه بــه
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در ایـن زمینـه ،آمارهـا نشـان

میــان بایــد بــه دو متغیــر کالن دیگــر نیــز توجــه
کــرد :کاهــش نــرخ بیــکاری و کنتــرل رشــد پایــه
پولــی و نقدینگــی .در زمینــه کاهــش نــرخ بیــکاری،
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،شــاخص نــرخ
بیــکاری کــه در ارزیابــی شــرایط اقتصــادی کشــور
اســتفاده میشــود ،در بهــار ســال  1401بــه 9/2
درصــد رســید و تکرقمــی مانــد .همچنیــن در
حــوزه رشــد پایــه پولــی و نقدینگــی بهعنــوان
یکــی از تأکیــدات همیشــگی آیتاللــه رئیســی بــه
اعضــای دولــت ،آمارهــا و شــواهد مســتند گــواه
ایــن اســت کــه مجموعــه سیاســتهای دولــت
باعــث شــد بــرای نخســتین بــار پــس از  ۹ســال
رشــد ماهانــه نقدینگــی در فروردیــن امســال منفــی
شــود .براســاس گــزارش بانــک مرکــزی ،در فروردیــن
 1401حجــم نقدینگــی نســبت بــه مــاه قبــل از آن
(اســفند  ۲ )۱۴۰۰دهــم درصــد کمتــر شــده اســت.
در همیــن راســتا بررســی روندهــا نشــان میدهــد
رشــد شــتابان نقدینگــی و پایــه پولــی از مردادمــاه
 1400رونــد کاهشــی بــه خــود گرفتــه اســت .نــرخ
رشــد نقدینگــی در دو ماهــه نخســت ســال 1401
در مقایســه بــا اســفند ســال 1400فقــط  ۲.۳درصــد
رشــد داشــته ،ایــن در حالــی اســت کــه در دو ماهــه
نخســت ســال گذشــته نقدینگــی رشــد  ۳.۶درصدی
را بــه ثبــت رســانده اســت.

دولـت سـیزدهم تـا اردیبهشـت

تحقق «ما میتوانیم» در تجارت خارجی

تـورم کنتـرل شـد ،بلکه سـیر نزولی

آیتاللــه رئیســی در یــک ســال گذشــته همــواره
تأکیــد کــرد کــه مــا پیشــرفت و توســعه کشــور را
بــه اخــم و لبخنــد بیگانــگان گــره نمیزنیــم یــا بــه
عبــارت دیگــر ،بــرای توســعه ایــران اســامی منتظــر
اجــازه آنــان نمیمانیــم .آنچــه طــی یــک ســال
گذشــته در زمینــه تجــارت خارجــی رخ داد ،آن هــم
باوجــود برقرارمانــدن تحریمهــای ظالمانــه غــرب
علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،گــواه تحقــق ایــن
رویکــرد آیتاللــه رئیســی اســت .بــه عبــارت دیگــر،
دســتکم در حــوزه تجــارت خارجــی میتــوان
گفــت کــه شــعار «مــا میتوانیــم» رئیــس جمهــور
در عمــل محقــق شــده اســت .بــه گــواه آمارهــا ،بــا
تالشهــای صــورت گرفتــه در دولــت ســیزدهم،
از ابتــدای  1401تــا پایــان اردیبهشــت بــا عبــور دو
میلیــون و  560هــزار تــن کاالی خارجــی از مســیر
کشــور ،ترانزیــت خارجــی ،نســبت بــه مدت مشــابه
بــا رشــد  39درصــدی همــراه بــوده اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،پــس از هفــت ســال کاهــش ترانزیــت
کاالی خارجــی از کشــور ،مســیر رشــد ترانزیــت
در ســال گذشــته از ســرگرفته شــد و بــا عبــور 12
میلیــون و  650هزارتــن کاالی خارجــی از ایــران ،بــا
رشــد  68درصــدی همــراه شــد .ایــن درحالــی اســت
کــه همچنــان تحریمهــا و فشــارهای سیاســی
غــرب ادامــه داشــت ،امــا دولــت آیتاللــه رئیســی
بــا تغییــر رویکــرد و بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای
ملــی و ژئوپلیتیــک ایــران توانســت موازنــه را بــه
نفــع ملــت ایــران تغییــر دهــد .در ادامــه ایــن
رویکــرد ،حجــم تجــارت بــا کشــورهای همســایه
از  ۲۰میلیــارد دالر در ابتــدای دولــت ســیزدهم بــه
 ۵۰میلیــارد دالر در حــال حاضــر رســید .همچنیــن
بــر اســاس آمارهــا ،صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه
 ۱۵کشــور همســایه از ابتــدای شــهریور تــا پایــان
بهمــن  ۱۴۰۰بیــش از  ۴۴میلیــون و  ۵۲۹هــزار و
 ۱۸۵تــن بــه ارزش  ۱۵میلیــارد و  ۶۷میلیــون و ۲۴۴
هــزار و  ۶۲۵دالر شــد کــه رشــد  ۴۴درصــد در وزن
و  ۴۸درصــد در ارزش را ثبــت کــرد ،ایــن درحالــی
اســت کــه دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــه
دلیــل نــگاه مفــرط بــه غــرب ،عمـ ً
ـا از ظرفیتهــای
همســایگی ایــران غافــل مانــده بودنــد .امــا ایــن
آیتاللــه رئیســی بــود کــه بــا تأکیــد بــر گســترش

میدهـد از ابتـدای شـروع بـه کار

 ،1401نـهتنهـا رونـد روبـ ه رشـد نرخ
پیـدا کـرد ،بهطـوری که در مـواردی

ماننـد تـورم نقط ه بهنقطـه کاهش
قابـل توجـه بیـش از  ۱۸درصـد طی

ایـن مـدت ثبـت شـد .فقـط در

خـرداد  1401شـاهد افزایـش نـرخ
رشـد تـورم بودیـم که بخـش عمده

آن ناشـی از حـذف ارز ترجیحـی

و عادالنـ ه سـازی یارانههـا بـود

نقطــه کاهــش قابــل توجــه بیــش از  ۱۸درصــد طــی
ایــن مــدت ثبــت شــد .فقــط در خــرداد  1401شــاهد
افزایــش نــرخ رشــد تــورم بودیــم کــه بخــش عمــده
آن ناشــی از حــذف ارز ترجیحــی و عادالنــ ه ســازی
یارانههــا بــود .آنچــه در قالــب افزایــش قیمتهــا
ظهــور کــرد ،در واقــع تــورم پنهانــی بــود کــه بهدلیــل
پرداخــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی در کاالهــا پنهــان بــود و با
حــذف ارز ترجیحــی ایــن تــورم نمایــان شــد .در ایــن

