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یادداشت

صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی

صادرات مانند سایر بخش های اقتصادی با مشکالتی مواجه است اما آسیب پذیری این بخش در مواجه 
با تالطم های اقتصادی و سیاســی و فضای کســب وکار به مراتب بیشتر است. بخش قابل توجهی از حجم 
صادرات ما به محصوالت کشاورزی و مواد خام معدنی تعلق دارد که به دالیلی مانند بحران آب و فشردگی 
رقابت در عرصه مواد خام که شاید در آینده در بازار رقابتی این محصوالت توفیق چندانی نداشته باشیم، 
چرا که یکی از جذابیت های صادراتی آن داشتن یارانه است. به این دلیل باید با نگاهی تازه به بخش تولید 

کشور داشته باشیم و توسعه صادرات صنعتی را موردتوجه قرار دهیم.
مطابق گزارش های بانک مرکزی ارزش متوسط هر تن کاالهای صادراتی ما 341 دالر در مقابل 1308 
دالر ارزش متوســط کاالهای وارداتی اســت و این یعنی کاالهای ایرانی با ارزش افزوده پایین تری صادر 
می شوند. ســهم ما از صادرات جهانی 0.34 درصد است که اگر نفت را جدا کنیم به 0.24 درصد می رسد 
درحالی که با توجه به قابلیت ها و موقعیت هایی که ایران از آن برخوردار اســت، سهم ما از صادرات جهانی 

می تواند در میان مدت به رقم های بسیار باالتری برسد.
باید پذیرفت که صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی کشور است که در بند دهم سیاست های اقتصاد 
مقاومتی هم به اهمیت این مقوله تأکید  شــده، بدیهی است صادرات زمانی می تواند موفق باشد که تولید 

کشور پشتوانه قوی داشته باشد.
پیشــرفت در تعامالت جهانی برای توســعه صادرات اهمیت وافری دارد، البته مــا در این زمینه در 
ســال های اخیر موفقیت خوبی داشــته ایم و دولتمردان به ویژه رییس جمهور و وزیر امورخارجه به نحو 
قابل توجهی بخش خصوصی را در کنار دیپلماســی اقتصــادی قرار داده انــد و در اکثر مذاکرات بخش 
خصوصی با موقعیت ویژه خود حضور یافته است؛ اما این کار باید شتاب و عمق بیشتری گیرد و به صورت 
سیســتمی و فراگیر باشد، ما در اتاق بازرگانی حضور و اســتفاده حداکثری از سازمان های بین المللی را 
موردتوجه قرار داده ایم و در اکو، WCF و اتاق های بازرگانی جاده ابریشم حضورداشته ایم و این حضورها 

به توسعه صادرات کمک کرده است.
از سوی دیگر قیمت تمام شــده باالی کاالهای تولیدی، عقب بودن بخش تولید ازنظر تکنولوژیکی در 
مقایسه با تولید دیگر کشورها از مهم ترین مشکالت است. فرسودگی ماشین آالت و مصرف باالی انرژی و 
عدم عضویت در ســازمان تجارت جهانی از مهم ترین عواملی هستند که قیمت تولیدات ایرانی را باالبرده 
 است. این در شرایطی است که اکثر کشورهای هدف با رقبای ما قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد امضا 
کرده اند و امتیازاتی به آنها داده اند اما ما هنوز با بعضی از کشــورهای همسایه این قراردادها را نداریم که 

امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.
هزینه باالی حمل ونقل و ســرعت پایین آن از مشکالت دیگری اســت که ما برای نشستن در جایگاه 

مناسب صادراتی نیازمند توجه ویژه به این بخش هستیم و باید بر روی رفع مشکالت آن تمرکز کنیم.
امیدواریم در یک شــرایط هماهنگ، با باور به بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر و نه بازی شونده و 
اســتفاده از این ظرفیت در تصمیم گیری ها، شــرایطی متفاوت از گذشته برای توسعه صادرات رقم زنیم 

چراکه هنوز برای رسیدن به جایگاهی مطلوب هزار راه نرفته در پیش رو داریم.

حمید رضا شوشتریان
مدیرمسوول
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  ضمن ســپاس از همه عزیزان، اجازه می خواهم گفتگو را از تولید شروع 
کنیم از جناب آقــای مهندس حمیدی، بفرمایید که نگاه شــما به عنوان 

تولیدکننده به رویکرد رقابتی و صادراتی در تولید کشور چیست؟
مهندس حمیدی: به نظر من بایــد از تولیدکننــده و صادرکننده که در 
کارزار رقابت جهانی هســتند به عنوان ســرباز یادکرد چراکه در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی شــرکت می کنند بــا این تفاوت که گاه ســرباز به دلیل 
شــغل و وظیفه خود می جنگد اما کارآفرین به خاطر عشــق به مملکتش. ما 
می خواهیــم بازارمان را از ترک ها، چینی ها و کســانی که بــه دلیل غفلت و 
تحریم ها واردشــده اند، پس بگیریم. در این جنگ به غیراز شــهامت وایمان 
فکر هم می خواهد. اگر می خواهیم ایران مســتقل باشد و تحت تأثیر غرب و یا 
شرق نباشــد و مردم آن در رفاه قرار گیرند باید صادراتمان را قوت بخشیم با 
راهکارهای تجربه شده. برای نمونه دوره جهش ژاپنی ها هم زمان بود با حضور 
امیرکبیر در ایران، متأسفانه این اصالح گر به دلیلی که همه می دانیم فرصت 

خدمت نیافت اما ژاپنی ها رشد جهشی خود را کلید زدند.
به عنوان مثال ژاپنی ها بهترین برنج دنیا را در ژاپن تولید می کنند. چراکه 
روزی برنج خوب خود را صادر و برنج درجه دو برای مصرف وارد می کردند. این 
اعتقاد ژاپنی ها بود که صادرات را داروی اصلی ژاپنی شــدن می دانستند. در 

ایران کلیه اجزای حاکمیت باید این اعتقاد را داشته باشند که صادرات از چاه 
نفت برای این مملکت واجب تر اســت. اگر در هر استانی چند نفر صادرکننده 
توانمند هســتند به آن ها باید بیشتر توجه شــود. اگر مواد درخواستی آن ها 
تأمین شــود چرخ تولید هم به حرکت درمی آید و به ما نیز کمک می شود که 

تولیدمان بیشتر گردد. تولید باید بازار داشته باشد.

  جنابعالی می فرمایید صادرکننده اگر فعال شود می تواند تولیدکننده را 
نیز فعال کند. صادرکننده می گوید که قیمت تولید داخلی گران اســت، ما 

قادر به رقابت نیستیم. پاسخ شما چیست؟
شــما وقتی احســاس ناراحتی می کنید به بیمارســتان می روید و انواع 
آزمایش ها را انجام می دهید بعدازآن مشکل پیدا می شود و درمان می شوید. 
تولید ما مریض اســت. صــادرات می گویــد تولید باید قیمت تمام شــده 
و کیفیت را بهتر کند. ســخن به حقی اســت. برای این کــه صادرات قوی 
داشته باشــیم همه چیز داریم اما نرم افزار کافی موجود نیست. راهکارهای 
زیادی است که کارشناسان مربوطه باید بنشــینند و از خالل مشکالت آن 
را استخراج کنند، اگر این گونه نشست ها و جلســات بازدهی نداشته باشد 

اتالف وقت است.

بازارهای صادراتی استان در محاق
در ادامه برگزاری میزگردهای تخصصی این بار به مناســبت روز ملی صادرات از مهمانانی دعوت 
به عمل آمده که هرکدام دســتی در آتش این رقابت جهانی دارند، آقایان مهندس حمیدی رئیس 
انجمن مدیران صنایع خراســان رضوی و کارآفرین نمونه اســتان، آقای روشنک، رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان اســتان و رئیس کمیســیون تجارت اتاق و صادرکننده نمونه استان، آقای دکتر 
لطفعلی پور، رئیس گروه آموزش و اســتاد تمام گروه اقتصاد دانشــگاه فردوســی، آقای مظلوم 
معاون گمرکات خراســان رضوی و آقای نبی زاده نایب رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان و 
صادرکننده، مجری-کارشــناس این میزگرد آقای حمیدرضا شوشــتریان و غایبین جلسه نیز 
مسوولین سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین کارشناسان استانداری خراسان رضوی بودند.

در میزگرد اختصاصی عنوان شد:
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  پس چرا بعضی ها درکشــور ما از جمله جنابعالی با همین شرایط موفق 
هستند و بعضی ها خیر؟

در تمام دنیا در میدان های مســابقه دو، صد نفر شرکت می کنند و یک نفر 
اول، یک نفر دوم و یک نفر سوم و فردی نیز نفر صدم است. علت موفقیت این 
است که نفر اول بیشتر دویده. ما باید فرهنگمان را درست کنیم که باور کنیم 
کسی که موفق نشده تالش کمتری کرده است و نباید جایزه دونده های برتر 
را بگیرد؛ اما گاه این توقع است که تولیدکننده با هر کیفیت و قیمتی حمایت 

و حتی تشویق شود.

  جناب آقای روشنک شــما به عنوان صادرکننده که دستی هم در تولید 
دارید بفرمائید چه کنیم که قیمت تمام شده کاهش بیاید؟

آقای روشنک: ســال ها قبل برخی که از ایران به ســوریه سفر می کردند 
همراه خود تسبیح و انگشتر و پسته می بردند و آن ها را می فروختند و بخشی 
از هزینه سفرشــان را تأمین می کردند. بعدها متوجه شدم که سوریه یکی از 
مراکز تولید پسته است؛ اما مصرف پســته داخلی در سوریه ممنوع بود چون 
یکی از منابع درآمد ارزیشــان بود که انحصاری به دو کشور فروخته می شد. 
چالش ها و الزامات ما در صادرات چیست؟ یکی از آن ها قیمت تمام شده است. 
وقتی کشوری به مقصد قاچاق کاال تبدیل شد معنای صادرات در آن کشور از 

بین می رود. شما وقتی مجبورشدی به خاطر حمایت از تولید داخل بلندترین 
دیوارهای تعرفه ای را نســبت به کل دنیا داشــته باشــی، قاچاق کاال افزایش 
می یابــد. قاچاق زمانی اتفاق می افتد که تعرفه باال اســت یا ممنوعیت وجود 
دارد. اگر یک واردکننده مجبور شودکه با واردکردن یک کاال 50 یا 60 درصد 
تعرفه بپردازد آن زمان قاچاقچی پیدا می شــود که بدون پرداخت آن تعرفه 

جنس را وارد می کند.
ما قرار بوده که مبدأ صادرات باشــیم و بازارهای هدف مقصد کاالهای ما، 
اما االن تبدیل شــدیم به مقصد کاالهای دیگران. چرا؟ یکی قیمت تمام شده 
و دوم مصرف گرایی و مصرف زدگی اســت. چه عواملی باعث قیمت تمام شده 
اســت، یکی هزینه های ســربار دولتی بر صادرات. در جلســه هیات دولت 
تصمیــم می گیرند که 9 درصــد ارزش افزوده از تولید و واردات و بازرســی و 
استاندارد و حمل ونقل گرفته شــود. این دریافت مضاعف بر تولید فشار وارد 
می کند. به عنوان مثال دولت می خواهد تشــکیالت قرنطینه را برون سپاری 
کند. صادرکننده باید وجه فعالیت برون ســپاری و حتی حمل ونقل مرتبط را 
پرداخت کند. مگر مسئول مربوطه بودجه قرنطینه را از مجلس نگرفته است. 
نباید بر بودجه تمام شــده کاالیی که بخواهد صادر شود اضافه کرد. منظور ما 

شخص دولت نیســت. حاکمیت، شــامل قوه قضائیه، مجلس، سپاه، ارتش، 
آموزش وپرورش و غیره اســت. به نظر من افزایش هزینه های سربار به تولید 
کاالی صادراتی 20 درصد به عهده بخش خصوصی مرتبط است و 80 درصد 

ناشی از هزینه های تحمیل بخش دولتی است که از کل دنیا بیشتر می باشد.
مطالعه کنید که هزینه دولت ژاپن نسبت به درآمد کشور چه میزان است. 
کمتر از 12 درصد. ولی در کشــور ما هر چه درآمــد داریم. صرف هزینه های 
دولت می شــود پس اولین چالش صادرات هزینه ی باالسری مدیریت دولتی 
است. ما به جایی رسیدیم که برای فعالیت عمرانی که می تواند اشتغال ایجاد 
کند بودجه ای کافی در همین برنامه ســال جاری نداریــم؛ بنابراین چگونه 

می توانیم صادراتی شایسته انجام دهیم.

  هدف گذاری صادراتی در دنیا بر چه اصولی استوار است
دکتر لطفعلی پور: با این بیانات دوستان مشخص می شود سیستم تولیدی 
ما سیســتم مبتنی بر عشق، عالقه و تعصب اســت؛ یعنی انگیزه این نسل از 
بزرگانی که تشــریف دارنــد و در مراکز تولیدی ســرمایه گذاری کرده اند در 
مرحله ی اول عشــق و عالقه به مملکتشان اســت، اما همه ی عوامل تولید را 
نمی توانیم بگوییم که این انگیزه را پیداکرده به این فهم و درک رسیده باشند. 
اگر این طور بود دنیا شــکل دیگری می شد. پس بزرگواران باید عنایت داشته 

باشند که اوال همه به اندازه شما درگیر نیستند. البته هنگامی که به تولید وارد 
شــدی اگر تالش نکنی موفق نمی شــوی. به نظر من چیزی که مهم تر است 
استراتژی اقتصادی است. در سال 84 که کشور به سند چشم انداز رسیده بود 
رئیس جمهوری امور کشور را به دست گرفت که توجهی به این برنامه نداشت 
و راهبردی دیگری برای خودش داشت. اگر برنامه ای نداشته باشی حاکمیت 

معنی ندارد.
کره بعد از ما شــروع کرد و چهار هدف گذاری در استراتژی اقتصادی خود 
تدوین کرد، کشتی سازی، صوتی و تصویری، خودرو و امثال آن. از چهار هدف، 
در سه تای آن اگر نفر اول نباشد، دوم است. بندر هامبورگ آلمان روزی قطب 
اول کشتی ســازی دنیا بود، اکنون کره ای ها جلــو افتاده اند. هند همین طور، 
آمریکا نیز که به ظاهر بی در و پیکرترین کشور هست استراتژی دارد و براساس 
آن عمل می کند. آن ها سند صدساله دارند. به ظاهر دولت های مختلف در آن 
کشور به سرکار می آیند اما همه اشــکال یک پازل را تکمیل می کنند و نقش 
خود را ایفا می نمایند. ما از برنامه ســوم جهش داشــتیم چرا به آن نرسیدیم، 
در بخش خصوصی امور کارشناسی می شود ولی کاری انجام نمی گیرد چون 
تصمیمات جای دیگری گرفته می شود. باید مســئولین باور و عزم جهش را 
داشته و الزامات آن را فراهم کنند. برای مثال اتاق بازرگانی مطالباتی دارد که 

مهندس حمیدی
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:
ما می خواهیم بازارمان را
از ترک ها، چینی ها و کسانی که
به دلیل غفلت و تحریم ها واردشده اند،
پس بگیریم. در این جنگ
به غیر از شهامت وایمان
فکر هم می خواهد
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به استانداری منتقل می کند و اســتانداری باید تمام تالشش را بکند تا آن را 
به دولت منتقل نماید، چون هر اســتانی شرایط خاص خود را دارد. تولید باید 
با هزینه ای کم فعالیت کند، وقتی 6 ماه از سال کارخانه های سیمان استان با 
ظرفیت کامل کار نکنند، معنی اش افزایش قیمت تمام شده کاال است. حدود 
30 درصد صنایع غذایی کشور در استان است اما بازارهای سنتی ما در آسیای 
میانه دیگر خریداران خوبی برای این کاالها نیستند و بعضاً محصوالت مشابه 
رقبای ما در این بازارها ارزان تر به دســت آن ها می رسد. این درمجموع ضعف 
مدیریتی کالن استان اســت. برای نمونه در دو سال 85 و 90 که کار آمایشی 
استان برای دوره های پنج ســاله به اینجانب و تیم همراه از سوی استانداری 
واگذار شده بود، آن ها سووال داشــتند که از دل این برنامه چند درصد رشد 
به دســت می آید. من عرض کردم می تواند 4، 8 یا 12 درصد باشد اما آیا شما 

آمادگی و الزامات آن رادارید؟
اگر می خواهید به رشــد 8 درصد برســید، اســتاندار باید از هیات دولت مجوز 
و اختیارات ویژه بگیرد و لحظه ای در اتاق کارش نباشــد تا این امر محقق شــود؛ 
بنابراین چون در عمل فاقد اســتراتژی هســتیم و نقطه ای کــه می خواهیم بدان 
دســت یابم باوجود امکانات در دســترس مبهــم و در حال تغییر اســت، نهایتاً با 

سردرگمی مواجهیم.

  اجازه دهید با یک شــیب کوتاه از موضوع تولیــد و صادرات به وظایف 
سازمان های دولتی برسیم، می دانیم چنانچه مدیران دستگاه های دولتی 
عالقه مند باشند در حین عمل به وظیفه قانونی با نگاه حل مشکل برخورد 
کنند، انجام امور سهل تر می شود نمونه آن گمرک خراسان رضوی است که 
چندی پیش در همین اتاق بخش خصوصی از خدمات رئیس سابق آن آقای 
عاطفی در پایان ماموریت ایشان قدردانی کرد، اکنون نماینده آن سازمان 
در این نشســت حضور دارد. جناب آقای مظلوم به عنوان معاون گمرکات 
خراسان، از نگاه حل مشــکل و تجربه مفید مدیریتی در حوزه آن سازمان 

چه فعالیتی برای کاهش زمان و هزینه صادرکنندگان انجام داده اید؟
آقای مظلوم: یکــی از مواردی که در چند ســال اخیر احســاس کردیم 
در زمینــه آن باید برنامه ریــزی نمائیم همان بحث کاهــش هزینه صادرات 
است که دوســتان به آن اشــاره کردند. اقداماتی در گمرکات کشور و استان 
انجام گرفته ازجمله ســاماندهی جامع گمرکی باهدف کاهش اسناد گمرکی 
و جمع آوری ســازمان های ذی ربط در صدور مجوزها در زیر یک سقف، با این 
اقدام تشریفات کم شد، در مرحله ی بعد حضور فیزیکی را نیز حذف یا کاهش 
دادیم. از طریق همین ســامانه، وفق ماده 47 قانــون گمرکی نیاز به حضور 
صاحبان کاال نیســت و به محض ثبت کاال در این سامانه، سیستم هشدار نیاز 
به اخذ مجوزها را اتومات انجام می دهد و کاربر مســتقیماً به ســایت سازمان 
مربوطه منتقل می شــود و اســناد کاال از طریق ســامانه به سازمان ذی ربط 
ارسال می گردد، در حقیقت دور اظهاری انجام می گیرد و این ها یعنی کاهش 

هزینه ها و زمان به سود هزینه ها تمام شده کاال

  آیــا در گمــرک رتبه بندی افــراد و شــرکت ها برای تســهیل امور 
خوش حساب ها انجام می شود؟

بله دولت بســته های حمایتی در این زمینه تهیه کرده اســت که در قالب 
بسته 96 از سوی ستاد مقاومتی رئیس جمهور ابالغ شده، ما فرض را بر صحت 
اظهــارات صاحب کاال قرار می دهیم اما طرح انتخاب مســیر را از ســامانه با 
اطالعــات قبلی که از جاهای مختلف دریافت کردیم تطبیق می دهیم. چه در 
حوزه صادرات یا واردات، در گمرک 3 سطح را تعریف کردیم، سطح اول سبز، 
ســطح دوم زرد و سطح سوم قرمز هم که روال عادی است قرار دارد و همه آن 

را در زمان خروج کاال انجام می دهیم.
روشنک: بســته حمایت که اعالم شد، شرط آن اجراست و نقطه چالش ما 
هم همین موضوع است. سال 89 و 90، سال هایی بود که جایزه صادراتی طبق 
قانون و ضوابط پرداخت می شــد؛ اما بعداً ادامه نیافت. صادرکننده برحســب 
میزان مشــوق ها، قیمت صادراتی خود را در بازارهای هدف تعدیل و رقابتی 
می کــرد به امید دریافــت آن جوایز. دولت که عوض شــد صادرکنندگان از 

سازمان توسعه تجارت و شخص وزیر خواستند که دولت به تعهدات سال های 
گذشــته عمل کند اما وزیر جملــه ای گفته بود باورنکردنــی و آن اینکه این 
بدهکاری دولت قبلی است. پاسخ روشن اســت اگر این تعهدات دولت قبلی 
مربوط به گذشته اســت و این دولت عالقه ای به پرداخت آن ندارد، بنابراین 
بدهکاری مالیاتی و بانکی ما را نیز در آن ســال ها با همین شیوه از ما نگیرید یا 

سربه سر نمایید.
اخیراً گفته شده نیم درصد از وجه تسهیالت بانکی را مشوق قرار می دهیم، 
50 درصــد از صادرکننده هایمان یک ریال تســهیالت از بانک ها نگرفته اند، 
پس مشــوق آن ها از کجا پرداخت شــود. ایــن چه پیامــدی دارد جز آنکه 
صادرکننده ای که وام گرفته و یا بدهکاری معوقه داشــته، قادر اســت از این 
ضابطه اســتفاده نماید اما بقیه نه. یا امســال گفته اند جایــزه صادراتی را به 
شخصیت های حقوقی می دهیم، 70 درصد صادرکنندگان خراسانی حقیقی 

هستند این چه تفسیری است

  اجازه دهید از موضوع گمرک نقبی بزنیم به بازارهای ســنتی خراسان 
ازجمله تاجیکستان که با زحمت زیاد صادرکنندگان کشور گشوده شد اما 

بعد از سال ها به یک باره فروریخت علت چه بوده است؟
آقای نبی زاده: شما اشاره کردید که بحث صادرات را بیشتر با نگاه استانی 
دنبال کنیم. من عرض می کنم کــه آن را باید جهانی دید. ما کاالی خود را به 
بازار جهانی صادر می کنیم و باید در آنجــا رقابتی فکر و عمل کنیم. رقابت ها 

کیفیتی است، قیمت تمام شده است و البته سیاسی.
در بحث مشــکالت دست اندرکاران و مدیران دولتی باید به این باور برسند 
که صادرات امروزه نبض اشتغال و تولید است. من فکر می کنم فرهنگ سازی 
صادرات درکشــوراز الزامات اســت. تهیه اســتراتژی صادراتی کار مشکلی 
نیســت. همان طور که اتحادیه صادرکنندگان و کمیســیون تجارت اتاق آن 
را در 34 بند تهیه و منتشــر نموده اند، اما عمل به آن مهم است باید از تجارب 
علمی و عملی استفاده شود وقتی با استاد دانشگاه صحبت می کنیم تجربیات 

حسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
وقتی کشوری به مقصد قاچاق کاال تبدیل شد معنای صادرات در 

آن کشور از بین می رود. شما وقتی مجبورشدی به خاطر حمایت از 
تولید داخل بلندترین دیوارهای تعرفه ای را نسبت به کل دنیا داشته 

باشی، قاچاق کاال افزایش می یابد. قاچاق زمانی اتفاق می افتد که 
تعرفه باال است یا ممنوعیت وجود دارد

دکتر لطفعلی پور استاد دانشگاه فردوسی:
کره بعد از ما شروع کرد و چهار هدف گذاری در استراتژی اقتصادی 

خود تدوین کرد، کشتی سازی، صوتی و تصویری، خودرو
و امثال آن. از چهار هدف، در سه تای آن اگر نفر اول نباشد،

دوم است. بندر هامبورگ آلمان روزی قطب اول کشتی سازی دنیا 
بود، اکنون کره ای ها جلو افتاده اند

مظلوم، معاون گمرکات خراسان رضوی:
اقداماتی باهدف کاهش اسناد گمرکی و جمع آوری سازمان های 

ذی ربط در صدور مجوزها در زیر یک سقف در گمرکات کشور
و استان انجام گرفته ازجمله ساماندهی جامع گمرکی،

با این اقدام تشریفات کم شد، در مرحله ی بعد حضور فیزیکی
را نیز حذف یا کاهش دادیم
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و علــم صادرات جهانی را بیان می کند و نتیجه گیری بیشــتری را به دســت 
می دهد، تا کار با علم و تجربه توأم نباشــد، امکان موفقیت نیســت. در مورد 
تجارت با تاجیکستان، قباًل مبادله به صورت سنتی و بدون بانک انجام می شد، 
اکنــون هم در بازارهای دیگر اطراف ازجمله عــراق نیز تبادل بدون بانک و از 
طریق صرافی ها انجام می شــود. همچنین با پاکستان با جمعیت قابل توجه و 
نسبتاً پیشرفته هم نتوانسته ایم ارتباط روانی برقرار کنیم. درصورتی که ترکیه 
براســاس قراردادهای ترجیحی که با این کشــور دارد توافقی کرده که بدون 

گمرک کار کنند. اکثر کاالهای این کشور از ترکیه می آید.
روشنک: بازار افغانســتان و تاجیکســتان با اروپا متفاوت است، حتی با 
گرجستان. در طول تاریخ مبادالت ما با کشورهای آسیای میانه و افغانستان 
به وســیله بانک نبوده، یا چمدانی اســت یا به دبی می رود و ازآنجا از طریق 
صرافی ها بازمی گردد. باید شناخت خود را از بازارها افزایش دهیم که بازارچه 

می طلبد. البته ارتباطات فرهنگی و سیاســی در این راه به ما کمک می کند. 
ما به رایزن های اقتصــادی و آگاه در بازارهای هدف نیاز داریم. دیپلماســی 
باید در خدمت اقتصاد باشــد نه بالعکس. در مشــهد عده ای نــادان از دیوار 
ســفارت عربســتان باال رفتند و نتیجه آن موجب قطع رفت وآمدها و از بین 
رفتن آن همه سرمایه گذاری شد. من روستاهای بســیاری از تاجیکستان را 
برای معرفی وبرند ســازی کاالی ایرانی رفته ام و چه زحمت ها که به وسیله 
صادرکنندگان در آنجا کشــیده نشــده. چرا در تاجیکســتان با افت شدید 
صادرات روبرو شــدیم و چه کســی متضرر آن گردید، آیا حاکمیت نسبت 
به زیانی که بخشی عمده از آن ناشــی از تصمیمات او بود برای صادرکننده 
جبران ضرر کرد. چه اتفاق افتاد؟ دخالت بی جای ســازمان های اسالمی در 
مسائل سیاســت بین المللی موجب این وضع شــد. ما باید وزارت خارجه را 
به عنوان مرکز تصمیم گیری سیاسی کشور به رسمیت بشناسیم و نهادهای 

دیگر باید نخســت با آن مدیریت کار کنند. چالش صادرات ما دیپلماســی 
سیاسی اقتصادی اســت که یا نداریم یا در حد اندکی وجود دارد. در استان 
براســاس آمار دو بازار مهم هم جوار داریم افغانســتان و تاجیکستان. باید بر 
آن ها تمرکز کرد. بخش خصوصی و دولت باید در نشســت های خود، بر این 

اولویت متمرکز شوند.
نبی زاده: اجازه دهید یک نمونه از بحث دیپلماسی اقتصادی را اشاره کنم، 
زمانی در هلند پس از عمل زشت کشیدن کاریکاتور پیامبر اسالم موج تحریم 
کاالی هلندی به ویژه لبنیات از سوی کشــورهای اسالمی باال گرفت و از این 
بابت آن ها میلیون هــا دالر زیان کردند؛ اما بالفاصلــه تولیدکنندگان و وزیر 
صنعت به دولت فشار واردکردند که برای حفظ منافع عذرخواهی کند؛ یعنی 

حاکمیت در برابر تولیدکننده پاسخگوست.
مظلوم: با این حال ارزش صادرات ما نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش 
داشته اســت. در شش ماه اول امسال یک میلیون و سی وشش هزار تن کاال به 
ارزش حدود هشتصد و چهل وچهار میلیون دالر از خراسان رضوی صادرشده 
که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ده درصد افزایش ارزش داشته است. 
کشورهای عمده هدف صادرات پنج تا کشور هســتند که اول افغانستان بعد 

ترکمنستان سپس عراق، امارات و هنگ کنگ است.
روشنک: تاجیکســتان جزو کشــورهای هدف اول ما بود که صادرات ما 
به این کشــور 40 درصد کاهش داشــته درحالی که انتظار بود دو برابر شود. 
هنگ کنگ هم که هدف صادراتی در سیمان بود از رده خارج شد و تبدیل شده 

به بازار کاالهای سبک وزن و گران قیمت مانند زعفران.
موضوع دیگر برقراری پیمان های تعرفه های ترجیحی بین کشورهاست که 
ما با بسیاری از این کشــورها این پیمان را نداریم و یا داریم اما اجرا نمی شود؛ 
بنابراین تعرفــه واردات بازارهای هدف برای ما باال و برای رقبا پایین اســت. 
همچنین تولید علم ونیروی انســانی مرتبط در این حوزه هم بســیار ضعیف 

است. فارغ التحصیل دانشگاه ما تجارت را نمی شناسند.

  آقای دکتر لطفعلی پور، چرا دانشگاه ها آن چنان که باید به نیازهای بازار 
کار نزدیک نشده اند و همچنان در حوزه نظری باقی مانده اند؟

لطفعلی پور: تلقی حاکمیت و برنامه ریزان حوزه آموزشــی آن نیست که 
مثاًل دانشــجو رشته بازرگانی پس از فارغ التحصیلی در یک شرکت صادرات و 
واردات فعالیت کند، امری که نیازمند مکاتبات خارجی، فنون مذاکره و غیره 
است. در ســال های قبل در دانشــگاه درس هایی در حوزه اقتصاد بین الملل، 
تجارت، مکاتبات خارجی داشتیم اما امروزه درس های علمی را با سایر دروس 
مخلوط کرده اند. ازجمله اقتصاد اســالمی که تعریف روشنی از آن در اقتصاد 
وجود ندارد. تا نفهمیم که مملکت قرار اســت به کجا رود ابزار آن را نیز فراهم 
نمی کنیم. در ســند چشم انداز 20 ساله قرار بود کشور اول منطقه شویم. باید 
آموزش های اولیه را تا دوره لیســانس بدهیم و بعد برویم به سمت تحصیالت 

تخصصی تکمیلی.

  جناب مهندس حمیــدی به عنوان یک صنعتگر عالقمند به مســایل 
اجتماعی، به سهم خود چقدر سعی کردید به دانشگاه نزدیک شوید؟

حمیدی: من عضو هیات امنای دانشگاه فردوسی هستم و چند سال پیش 
مطرح کردم که برآورد کنید خراســان رضوی چه رشــته هایی را الزم دارد. 

درس ها فقط تئوری نباشد، هزینه این مطالعه را من می دهم.
آموزش هایی که اکنون در دانشــگاه های ما داده می شود نسبت به گذشته 
دور شــاید ده درصد تفاوت کرده اســت. اگر در کشــور برنامه مدونی باشد 
می گویند چقدر دیپلم فنی، تکنســین، مهندس عملــی و غیره نیاز داریم و 
براساس آن دانشجو پذیرش می شــود. این سیاست استعمار است که در مغز 
پدر و مادرهای ایرانی کرده که فرزندش حتماً مهندس یا دکتر شود. در آلمان 
از هر 100 نفر جوان 70 نفر تکنســین هنرستان می شوند. در انگلیس 85 نفر 
تکنسین هنرستان هستند. تأسف بار اســت که ما نفت و پول داریم اما بازهم 
دربسیاری موارد نیاز به خارج داشته باشیم، برخی صادرات ما نیز ارزش افزوده 

نبی زاده نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان:
زمانی در هلند پس از عمل زشت کشیدن کاریکاتور پیامبر اسالم 

موج تحریم کاالی هلندی به ویژه لبنیات از سوی کشورهای 
اسالمی باال گرفت و از این بابت آن ها میلیون ها دالر زیان کردند؛ 

اما بالفاصله تولیدکنندگان و وزیر صنعت به دولت فشار واردکردند 
که برای حفظ منافع عذرخواهی کند؛ یعنی حاکمیت در برابر 

تولیدکننده پاسخگوست

دکتر لطفعلی پور استاد دانشگاه فردوسی:
تلقی حاکمیت و برنامه ریزان حوزه آموزشی آن نیست که مثاًل 
دانشجو رشته بازرگانی پس از فارغ التحصیلی در یک شرکت 

صادرات و واردات فعالیت کند، امری که نیازمند مکاتبات خارجی، 
فنون مذاکره و غیره است. در سال های قبل در دانشگاه درس هایی 

در حوزه اقتصاد بین الملل، تجارت، مکاتبات خارجی داشتیم اما 
امروزه درس های علمی را با سایر دروس مخلوط کرده اند

مهندس حمیدی رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:
این سیاست استعمار است که در مغز پدر و مادرهای ایرانی کرده که 

فرزندش حتمًا مهندس یا دکتر شود. در آلمان از هر 100 نفر جوان 
70 نفر تکنسین هنرستان می شوند. در انگلیس 85 نفر تکنسین 
هنرستان هستند. تأسف بار است که ما نفت و پول داریم اما بازهم 

دربسیاری موارد نیاز به خارج داشته باشیم
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چندانی ندارد و در عوض به ســاختار کشاورزی ما صدمه وارد می کند. صدور 
هندوانه با اســتفاده حدود صد و هشــت لیتر آب برای تولیــد هر هندوانه به 
خلیج فارس افتخار ندارد این دانشــگاه اســت که باید این عــدد ورقم ها را 

استخراج کرده و منتشر نماید.
روشنک: دانشگاه ها باید آینده نگر باشند. حدود سی سال قبل ماکارونی، 
گوجه فرنگــی، فرش و بســیاری از کاالهایی کــه امروز تولیــد می کنیم از 
کشــورهای اروپایی، کره و ژاپن وارد می کردیم، درواقع اســتراتژی که ما به 
کارمی بســتیم و هنوز ادامه دارد سیاست جایگزینی واردات بود، درحالی که 
کشــورهای مذکور طی این مدت محصوالت تولیدی خــود را به کاالهای با 
ارزش افزوده همانند موبایــل و تکنولوژی های برتر تبدیل کرده و دیگر دنبال 
تولید همان کاالهای اولیه نبودند ونیازشــان را از مــا تأمین کردند، آیا ما نیز 
توانستیم با یک اســتراتژی، بازارهای صادراتی خود را حفظ کنیم. چه کسی 
متولی این دوراندیشــی اســت. دولت، بخش خصوصی یا دانشــگاه. به نظر 

می رسد هیچ کدام مسئولیت این غفلت را نمی پذیرند.
لطفعلی پور: این همان جاســت که می گوئیم استراتژی اقتصادی به روزی 
نداریم و اینکه باید در هر مرحله ی رشد و توسعه به سمت چه کاالهایی برویم، 
قرار نیســت از ابتدا تا انتها تولیدکننده یک کاال باشــیم. اصطالحاً می گوئیم 
مکان گزینی کارخانه های، وقتی آلمان می بینند که برای جابجایی مواد اولیه 
بهترین خودرو تولیدی اش یعنی بنز ناچار اســت حتی یک دالر صرف کند، 
کارخانه را کنار صنایع فوالد احداث کرد و چون کارخانه فوالد نیاز به آب دارد 
آن را نیز در کنار رودخانه بنا می کند که نیاز به آبش را تأمین کند، مثل ما نبود 
که کارخانه فوالد یکجا، ماشین ســازی در جای دیگر باشد. درعین حال وقتی 
به حدی رسید که تولیدی در کشورش آالیندگی داشت تکنولوژی و ساخت 
آن را به کشــور دیگری صادر می کند تا آن کشور این مأموریت را انجام دهد و 
خود بر تکنولوژی های پیشرفته متمرکز شود. آن ها خالق تکنولوژی هستند و 
ما مصرف کننده آن. این وظیفه حاکمیت بخش خصوصی و دانشگاه است که 

مشترکا این چرخه را هدایت کنند.

  در مورد مشــکالت صادرات که بخشــی مربوط به رقابت است و بخشی 
زیرساختی غالبًا بخش خصوصی از دولت توقع اقدام را دارد و متعاقبًا دولت 
نیز از بخــش خصوصی، ازنظر عملیاتی چگونه می تــوان این هماهنگی و 

سپس پاسخگویی را به وجود آورد؟
نبی زاده: اگر می خواهیم همین مقدار صادرات در اســتان حفظ شــود 
من تولیدکننده نمی توانم 9 درصد ارزش افــزوده مواد اولیه را پرداخت کنم، 
کاالیــی بعد از یک و نیم ســال تولید کنم و در کارخانه انبــار نمایم و پس از 
صادرات، دولت وجه آن را عودت دهد؛ یعنی به اندازه ســرمایه خودم دســت 
دولت پول اســت. اگر اعتماد باشــد باید 9 درصد را اخذ نکنند و اگر صادرات 
انجام نشــد جریمه کنند، نه آنکه مدت ها بعد از صادرات آن را پس دهند. در 
ترکیه با صادرات محصوالت، 12 درصد بالفاصله بازگشــت داده می شود ولی 

به ما اعتمادی نیست.
مظلوم: براساس بخشنامه یک ماه بعد باید پرداخت شود.

نبی زاده: عماًل یک سال به طول می کشد.
روشنک: حدود بیست سال پیش در سفر سوریه مشاهده کردم که پلیس 
سوریه به دستور رئیس جمهور این کشور به خودروهای حامل صادرکنندگان 
نمونه ادای احترام می کــرد. ترکیه به هر میزان صادراتی که انجام می شــد 
دولت به صادرکننــده یارانه می داد. می گویند تو اگر الزم شــد برای ورود به 
بازار جهانی ارزان تر بفروش من به تو کمک می کنم. در آلمان مثل یک سرباز 
به صادرکننده نگاه می شــود؛ اما در کشــور ما هنوز طلبکار جوایز صادراتی 

سال های گذشته هستیم.
در کشــور باید از باالترین مقاالت کشــور بدانند که صــادرات از چاه نفت 
برای ما واجب تر اســت. صنعت ما متأسفانه به اصطالح دوپینگی تشکیل شده 
اســت؛ یعنی در مقطعی به صنایع زمین مجانی و ارز ارزان دادیم تا اشــتغال 
 CNC ایجاد کنند. در جای دیگر برای حمایت از ایثارگران دستگاه های برش
را بــا یک دهم قیمت دادیم تا فعالیت کنند، اما ایــن حمایت ها هدفمند نبود 
بخش بزرگی از صنعت ماسال هاست که به دلیل حمایت های تعرفه ای نیاز به 
بازاریابی، برندسازی و رقابت نداشته اند و در جا زده اند. مدیریت دوپینگی راه 

به جایی نمی برد.
حمیدی: آقای روشــنک فرمودند، تولید ما دوپینگی است، این تجربه ای 

جهانی است در آلمان نیز در ابتدا این مسیر حمایتی را رفتند.
در همیــن آلمان صادرکننــدگان نمونه در ســفرهای خارجی در معیت 
صدراعظم آلمان برای بازاریابی حضــور دارند. ما لوح، کارت و تقدیرنامه های 
زیادی گرفته ایــم، اما این کار چون با تعریف و کارکرد درســتی همراه نبود، 

اثری نداشت،
  با تشکر از همه میهمانان گرامی.

حسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
چرا در تاجیکستان با افت شدید صادرات روبرو شدیم

و چه کسی متضرر آن گردید، آیا حاکمیت نسبت به زیانی
که بخشی عمده از آن ناشی از تصمیمات او بود برای صادرکننده 

جبران ضرر کرد. چه اتفاق افتاد؟ دخالت بی جای سازمان های 
اسالمی در مسائل سیاست بین المللی
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پایانه مرزی باجگیران

کشورهمجوار: ترکمنستان
مرز مقابل: گودان

نزدیک ترین شهرستان: قوچان بافاصله 81 کیلومتر
مسافت پایانه مرزی با مرکز استان: 211 کیلومتر

نوع دسترسی: جاده اصلي و آسفالته
ارگان های مســتقر: مدیریت پایانه مرزي، گمرک، واحــد گذرنامه نیروي 
انتظامي، واحد گذرنامه نهاد ریاســت جمهوري، بانــک ملي، قرنطینه 

انساني، دامي و نباتي، مرزباني، نمایندگي بیمه ایران
ویژگی خاص:

1. نزدیکی به عشق آباد مرکز کشور ترکمنستان
2. قرار گرفتن در نقطه صفر مرزي وهمجواري با گمرک کشور ترکمنستان

3. ظرفیت پذیري عالي در بخش باري و مســافری به واسطه مستحدثات و 
امکانات تعبیه شده

پایانه مرزی لطف آباد

کشورهمجوار: ترکمنستان
مرز مقابل: آرتیق

نزدیک ترین شهرستان: درگز بافاصله 22 کیلومتر
مسافت پایانه مرزي با مرکز استان: 280 کیلومتر

نوع دسترسي: جاده اصلي و آسفالته
ارگان های مســتقر: مدیریت پایانه مرزي، گمرک، واحــد گذرنامه نیروي 
انتظامي، واحد گذرنامه نهاد ریاســت جمهوري، بانــک ملي، قرنطینه 

انساني، دامي و نباتي، مرزباني
ویژگي خاص:

1. دروازه ورودي ناوگان خارجي به کشورهاي آسیاي میانه
2. فعال ترین مرز در بخش کارنه تیر و تشریفات ناوگان خارجي

3. فعال ترین مرز در ترانزیت ورودي و خروجی

پایانه مرزی سرخس

کشورهمجوار: ترکمنستان
مرز مقابل: سرخس

مسافت پایانه مرزي با مرکز استان: 186 کیلومتر
نوع راه دسترسي: جاده اصلي و آسفالته

ارگان های مســتقر: مدیریت پایانه مرزي، گمرک، واحــد گذرنامه نیروي 
انتظامي، واحد گذرنامه نهاد ریاســت جمهوري، بانــک ملي، قرنطینه 
انســاني، دامي و نباتي، نماینده شــرکت ملي پخــش و پاالیش نفتي، 

مرزباني
ویژگي خاص:

1. دروازه ورودي به آســیاي میانــه و حلقه ارتباطي چندین کشــور عضو 
کریدور شمال وجوب

2. نزدیکي به شــبکه ریلي ایران به آسیاي میانه و حلقه ارتباطي ریلي ایران 
به اروپا

3. دارا بودن موقعیت مناسب براي عملیاتي کردن حمل ونقل ترکیبي

پایانه مرزی دوغارون

کشورهمجوار: افغانستان
نزدیک ترین شهرستان: تایباد بافاصله 20 کیلومتر
مسافت پایانه مرزي با مرکز استان: 255 کیلومتر

نوع دسترسي: جاده اصلي و آسفالته
ارگان های مســتقر: مدیریت پایانه مرزي، گمرک، واحــد گذرنامه نیروي 
انتظامي، واحد گذرنامه نهاد ریاســت جمهوري، بانــک ملي، قرنطینه 

انساني، دامي و نباتي، نمایندگي بیمه ایران، مرزباني، اداره استاندارد
ویژگي خاص:

1. فعال در ترانزیت خروجي کاال
2. فعال ترین مرز کشور در تردد پیاده مسافرین خارجي

3. وسعت و گستردگی پایانه و تنوع کاالهاي عبوري

زیرساخت های صادراتی خراسان رضوی

گمرکات استان خراسان رضوی
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پایانه های مرزی استان
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- صادرات کاال با احتساب میعانات گازی کشور طی سال 1396: 132 هزار و 300 هزار تن و 46 هزار و 931 میلیون دالر
- تغییرات نسبت به سال قبل: 18 درصد از لحاظ وزن و 66 درصد از لحاظ ارزشی افزایش

- 5 قلم عمده صادراتی: میعانات گازی به ارزش 7079 میلیون دالر، گاز طبیعی به ارزش 2 هزار و 495 میلیون دالر، پروپان مایع شده به ارزش 
1475 میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده های نفتی به جز بنزین به ارزش 1324 میلیون دالر و متانول به ارزش 1178 میلیون دالر

- 5 بازار نخست صادراتی کشور: چین باارزش 9065 میلیون دالر، امارات متحده عربی 6764 میلیون دالر، عراق 6425 میلیون دالر، جمهوری 
کره 4380 میلیون دالر و ترکیه 3991 میلیون دالر

- سهم این بازارها از کل صادرات: 65 درصد
- متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی: 3355 دالر که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/7 درصد افزایش داشته است.

- واردات کشور طی سال 1396: 38 هزار و 736 هزار تن به ارزش 54 هزار و 302 میلیون دالر
- تغییرات نسبت به سال قبل 16 درصد ازنظر وزنی و 24 درصد ازنظر ارزشی افزایش

- 5 قلم عمده وارداتی به کشور: قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 با ساخت داخل 1801 
میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش 1610 میلیون دالر، برنج به ارزش 1214 میلیون دالر، لوبیا ســویا به ارزش 943 میلیون دالر، وســایل نقلیه 

موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 به ارزش 809 میلیون دالر
- 5 مبدأ بزرگ وارداتی کشور: چین باارزش 13 هزار و 216 میلیون دالر، امارات متحده عربی 10 هزار و 67 میلیون دالر، جمهوری کره 3717 

میلیون دالر، در ترکیه 3193 میلیون دالر و آلمان 3083 میلیون دالر.
- سهم 5 کشور مذکور از کل واردات: 61 درصد

- متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی: 1402 دالر: تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/2 درصد افزایش

تحلیل تجارت خارجی کشور در سال 96
منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران / سازمان توسعه تجارت
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آمار جدید شرکت راه آهن نشــان می دهد: همچنان مرز ریلی سرخس به 
عنوان یکی از اصلی ترین مرزهای شــبکه راه آهن کشــور در سال جاری نیز 

فعالیت خود را ادامه داده است.
به گزارش ایســنا، طبق ارزیابی های صورت گرفته در شــش ماهه نخست 
ســال جاری 510 هزار تــن کاالی ترانزیتی از طریق مرز ریلی ســرخس با 

کشورهای آسیای میانه انجام شده است.
این آمار در قیاس با مدت مشابه ســال گذشته حاکی از رشد 78 درصدی 

آمار ترانزیت در این مرز ریلی می شود.
راه آهن اعالم کــرده تصمیماتی مانند اعطای تخفیفــات در تعرفه حمل 
کاالهــای ترانزیتی، رفــع گلوگاه های حمل و نقلی و کاهــش زمان ترانزیت 
با راه اندازی قطارهــای برنامه ای اصلی ترین دالیل رشــد عملکرد مرز ریلی 

سرخس در طول ماه های گذشته بوده است.
 طبق اعالم راه آهن، کریدور ریلی سرخس – بندرعباس در طول این مدت 
93 درصد از ترانزیت ریلی این پایانه مرزی را به خود اختصاص داده است که 
توانســته بخشی از محموله های جابه جایی کشــورهای حوزه CIS را به خود 

اختصاص داده است.
رشــد عملکرد پایانه مرزی سرخس و رشــد عملکرد آن در حالی صورت 
گرفته که چند سال قبل و با افتتاح مرز ریلی اینچه برون که توانایی جابه جایی 

بار میان سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان را دارد، این احتمال به وجود 
آمده بود که این مرز ریلی جدید بتواند به عنوان محور اصلی کریدورهای ریلی 
منطقه در نظر گرفته شود. در این بین برخی اختالف نظرها و البته اختالفات 
موجود در حوزه امکانات زیربنایی باعث شده هنوز اینچه برون نتواند به نقش 
اصلی خود برســد و از این رو هنوز مرز ریلی ســرخس بــه عنوان اصلی ترین 

مرزهای ریلی سرخس شناخته می شود.
در کنار ترکمنســتان، ایران مــرز ریلی خود با ترکیه را به شــکل فعال در 
اختیار دارد و در مرز با کشــور آذربایجان اقداماتــی برای اتصال ریلی صورت 

گرفته است.
برنامه ریزی برای اتصال ریلی به دو کشــور عراق و افغانستان یکی دیگر از 
اصلی ترین اولویت های ریلی ایران به حساب می آید که باید در آینده نزدیک 

محقق شود.

یکه تازی مرز ریلی سرخس
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آمار واردات سال 96 از افغانستان

ارزش - دالروزن - کیلو گرمتوضیحات تعرفه

3,196,8374,210,893قرا ضه و ضایعات باطري ها
1,734,0503,513,808تخم سبزیجات برا ي کشت

2,6322,7802305,210سایر نباتات و اجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي
38183074,741,690دانه کنجد حتي خرد شده

182,9101426,580الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده
3,836,908581,635سنگ هاي مرمر و سنگ هاي تراورتن کار نشده یا ناهمواري گرفته شده

600,430242,241گاو گوشتي مولد نژاد خالص
1,680,262369,205فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوي دیگر، به صورت بلوک )Block( یا به شکل لوح )Slabs( مربع یا مربع مستطیل:

70,050116,580تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده
)Camelidae( 34,90080,230شترها و سایر گونه هاي شتر

88,20099,660بادام زمیني پوست کنده، حتي شکسته شده
99,85099,850لوبیا خشک، غالف کنده، حتي پوست کنده یا لپه شده

4975056,325سایر شیره ها و عصاره هاي نباتي
20,398,266 دالرمجموع کل

آمار صادرات سال 96 به افغانستان

ارزش - دالروزن - کیلوگرمتوضیحات تعرفه

806266956337,517,184سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین
100,390,51052,627,039سایر هیدروکربورهاي حلقوي غیر از سیکالنیکها، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها

18158955677,822,949سیب، تازه
10,072,63421,009,299شیریني )همچنین شکالت سفید(, بدون کاکائو

42,809,27517,369,191سایر فرآورده هایي غیرمذکور که دارای 70درصد وزني یا بیشتر نفت یا روغن های معدني قیري
میله های آهني یا فوالدی، گرم نوردشده داراي دندانه، برآمدگی گودي یا بعد از نورد تاب داده شده، یا با 

6719709924,701,107تغییرشکل یافتگی های حاصل ازنورد

490476848,644,584سایرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بیش ا ز 1000 ولت غیر مذکور درجاي دیگر
522215746,441,913سایر هادي هاي برقي به جز آنهایي که مجهز به اتصال دهنده هاهستند.

1439922,511,382زعفران به صورت فله
14,129,02160,950,936رب گوجه فرنگي

2,128,2966,577,434شیر وخامه بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده غلیظ نشده
2931,9995715,574مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند

253,297,689,51625,411,629کاشي و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک و همانند
13,567,53713,639,331سایر خمیرهاي غذایي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي دیگر بغیر از انواع حاوي تخم مرغ

)PET( 1490993624,669,493پریفرم
71187059,012,236تخم خوراکي

159961215,183,309پسته ها با پوست تازه یا خشک
93040747938827,075,552شکالت، غیره، حاوي کاکائو، به صورت غیراز بلوک، تخته، میله یاقلم، غیرمذکوردرجاي دیگر

1046264232,044,097شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10درصد بشتر باشد تغلیظ نشده یا شیرین نشده
2,791,259,110 دالرمجموع کل

آمار صادرات و واردات ایران و افغانستان در سال 96
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صادرات زعفران طی 12 ماهه سال 1396 ازنظر ارزش317/4میلیون دالر و به لحاظ وزنی 222 تن بوده است. درمجموع صادرات زعفران ازلحاظ 
ارزشی در 11 ماهه سال جاری11 درصد افزایش  و  ازلحاظ وزنی 9/4 درصد افزایش را نشان می دهد.

مشکالت:
- فقدان برگ خریدهای مهم در برندسازی

- نبود سیستم تخصصی در بسته بندی زعفران
- خرید زعفران بی کیفیت ایرانی توسط کشورهای عربی و بسته بندی متناسب با سلیقه مشتری

- قاچاق و تقلب بی رویه به دلیل نداشتن کد ره گیری و شناسه ملی

ارائه راهکار و الزامات توسعه صادرات محصول زعفران:
- کاهش و یا حذف تعرفه ورود زعفران ایران به کشورهای هدف ازجمله هند و چین

- حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد و توسعه خطوط سورت و بسته بندی صادراتی در مبادی تولید
- پیاده نمودن طرح شناسه ملی

درصد تغییرات12 ماهه سال 95 )میلیون دالر(12 ماهه سال 1396 )میلیون دالر(5 کشور هدف اصلیشرح کاال

زعفران

92/362/348هنگ کنگ
7-88/995/6امارات
2/1-6667/4اسپانیا

2215/244/7افغانستان
20-10/413چین
37/83218سایر

317/428611جمع کل

تحلیل صادرات سال 96

زعفران

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران
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میزان عملکرد صادرات این محصول طی 12 ماهه ســال 96 از لحاظ ارزش 1147 میلیون دالر و به لحاظ وزنی 126 هزار گزارش شده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشــی 9- درصد و از نظر وزنی 8 درصد کاهش داشته است. علل کاهش کمبود 

تولید محصول داخل

ارائه راهکار و الزامات توسعه صادرات محصول پسته:
- اطالع رسانی مؤثر به صادرکنندگان در رابطه با منابع موجود بانکی و ضوابط و مقررات

- ایجاد تنوع بیشتر در تسهیالت اعطایی بانک ها
- زمان اعطای تسهیالت صادراتی متناسب با نیاز صادرکننده و تسهیل بازپرداخت

- بانک توسعه صادرات ایران نسبت به اجرای طرح هجینگ براساس نرخ ارز در بازار آزاد اقدام نماید
- ارزیابی وثائق ملکی براساس قیمت های روز صورت پذیرد.

تحلیل صادرات سال 96

پسته و مغز پسته

درصد تغییرات132 ماهه سال 121395 ماهه سال 51396 کشور هدفشرح کاال

پسته و مغز پسته

1761694/1ویتنام
40-25242هنگ کنگ

14112117آلمان
8612833امارات متحده عربی

-7373عراق
منبع: معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات - دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
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عنوان افتخارنام مدیرعاملنام واحدردیف
واحد ممتازآقای علی ساالریشرکت زعفران اسفدان1
واحد ممتازآقای احمد بدیعیشرکت زعفران بدیعی2
واحد نمونه ملیآقای مجتبی زین العابدین زاده مشهدیشرکت موکت نگین مشهد3
واحد نمونه ملیآقای رضا رخصتشرکت مهتارنگ توس4
واحد نمونه ملیآقای سیدرضا زیارت نیاگروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک5
واحد نمونه ملیآقای سیدمحمدمهدی سعید موسویبازرگانی سعید موسوی6

صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی سال 96

صادرکنندگان نمونه و شایسته تقدیر استان خراسان رضوی سال 1396
وضعیتبازارهای صادراتینام شرکتمحصول صادراتیگروهردیف

اسپانیا-سوئد-امارات-استرالیا-عربستان-آلمان-گوهر زعفرانزعفرانزعفران1
صادرکننده نمونهانگلیس-کویت

افغانستان-ترکمنستان-پاکستان-هند-قزاقستان-صداقت یاران توسمیوه و تره بارمیوه و تره بار2
صادرکننده نمونهسومالی

صادرکننده نمونهعراق – لبنانسیمین تجارت توسپستهپسته3
صادرکننده نمونهآلمان-ایتالیا-اسپانیا- هلند-فرانسه-استرالیاگیاهان معطر پرندگیاهان داروییگیاهان دارویی و صنعتی4

شیر پاستوریزه پگاه محصوالت لبنیفراورده های لبنی5
خراسان

افغانستان-ترکمنستان- تاجیکستان-گرجستان-
صادرکننده نمونهپاکستان-عراق-امارات

سایر محصوالت صنایع 6
ایران مالسخمیرمایهغذایی

افغانستان-ترکمنستان-تاجیکستان-ازبکستان-
گرجستان-ارمنستان-قزاقستان-قرقیزستان-

لبنان-پاکستان-امارات-سوریه
صادرکننده نمونه

صادرکننده نمونهترکمنستان-تاجیکستان-قزاقستان-قرقیزستاناترک شیمیرنگرنگ و رزین و چسب7

افغانستان-ترکمنستان-پاکستان-عراق-کف ساز شرقانواع شوینده هامحصوالت شوینده8
صادرکننده نمونهتاجیکستان

مصنوعات پلیمری 9
پیشگامان پالستیک ظروف یک بارمصرف)بهداشتی(

صادرکننده نمونهترکمنستان-تاجیکستان-قزاقستان - قرقیزستانخراسان

محصوالت تبدیلی 10
صادرکننده نمونهافغانستان- ترکمنستان - تاجیکستانخوشنام خراسانلوله پلی اتیلنپتروشیمی

صادرکننده نمونهعراقخاوران الیاف پارسیانالیاف پلی استرنساجی11

تجهیزات و ماشین آالت 12
صادرکننده نمونهترکمنستانایراک تجارت آرمانپمپ و اتصاالت لولهصنعتی

افغانستان – قزاقستان – عراق – گرجستان- سارگل شرقظروف چینی و اپاللوازم خانگی13
صادرکننده نمونهروسیه- برزیل – هند

صادرکننده نمونهافغانستان – ترکمنستان – عراقصنایع پروفیل سینا شرقپروفیل و مصنوعات فلزیلوله و پروفیل14
صادرکننده نمونهافغانستان – ترکمنستان – پاکستانفوالد خراسانمیلگردمحصوالت فوالدی15

سیم و کابل و سایر 16
صادرکننده نمونهافغانستانافالک الکتریک خراسانسیم و کابلتجهیزات برق و الکترونیک

صادرکننده نمونهعمان – قطر – آمریکا – عراق-ترکیهآراد سیر بارثاواورود مسافر خارجیگردشگری17
صادرکننده نمونهترکمنستان- افغانستان- عراق – روسیهزرین صدور توسخدمات فنی و مهندسیپیمانکاران18
صادرکننده نمونهدانمارک – آلمان- سوئد- امارات- کانادا- ترکیهکربن وبنرم افزارفناوری اطالعات19

بازرگانی عمومی20
کنسانتره میوه - رول – 

پالستیکی - کارتن - دی اکسید 
کربن – فویل – آلومینیوم

صادرکننده نمونهافغانستانپیله وران آریا

بخش تعاون )بازرگانی 21
عمومی(

مصنوعات فلزی – ظروف 
شیشه ای کولر- شکالت- چسب- 

رب – کفش - روفرشی

تعاونی مرزنشینان سفیر 
سرخس

افغانستان- ترکمنستان – ازبکستان – 
صادرکننده نمونهتاجیکستان – عراق

صادرکننده نمونهچیناپال پارسیان سنگانکنسانتره سنگ آهنصنایع معدنی22
شایسته تقدیراماراتسیمین کاشمرکشمشخشکبار )غیر پسته(1

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
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19801990200020102015کشورشاخص

تولید ناخالص داخلی
)میلیارد دالر(

94,3124,8109,6467,8393,4ایران
68,815027070860ترکیه

164,6117189,5528654عربستان
43,550104290358امارات

درآمد سرانه
)دالر(

24002200160062005000ایران
1565279543161067210980ترکیه

720491261925920732-عربستان
27256330713504939101-امارت

صادرات
)میلیارد دالر(

12,916,523,5118,877,6ایران
3,52053157200ترکیه

104,447,582262218عربستان
34225359--امارات

جذب سرمایه گذای خارجی
)میلیون دالر(

8136219336492050ایران
18685982901017550ترکیه

31921861190029238141عربستان
9711550387968795امارات

سال

وضعیت مقایسه ای شاخص های کالن اقتصادی کشورهای ایران، ترکیه و امارات طی 4 دهه گذشته

منبع: بانک جهانی، 2016
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وضعیت صادرات فناوری های پیشرفته ایران
در مقایسه با سایر کشورها

در جداول 1 و 2 رشد صادرات فناوری های پیشرفته تعدادي از کشورها در 
بازه زماني سال1990 تا سال 2015 با ایران مقایسه شده است. آمارها نشان 

می دهند که اقتصادهاي درحال توســعه ای نظیر برزیل، مالزي، چین و هند 
همپاي کشورهاي تازه صنعتي شــده نظیر کره و کشورهاي توسعه یافته ای 
نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری های پیشــرفته خود را طي دو دهه گذشته 
به طور مستمر افزایش داده اند. علیرغم رشد اندک این شاخص در بازه زماني 
مذکور در ایران، فاصله کشورمان با این گروه از کشورها هنوز بسیار زیاد است.

برآوردی از سهم دانش و فناوری
در صادرات کشور

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

اقتصادداناني که نظریه های اساســي درباره رشــد اقتصادي مطرح 
کرده اند، پیشــرفت مبتني بر فناوري را به عنــوان نیروي محرک اصلي 
آن برشــمرده اند )اسمیت در کتاب ثروت ملل، 1776؛ مارکس در کتاب 
سرمایه، 1867 و شــومپیتر در کتاب تئوري رشد اقتصادي،1911(. در 
دو دهه گذشــته نیز تغییراتي در رویکردهاي سنتي سیاست گذاری در 
کشورهاي درحال توسعه ایجادشــده و نقش کلیدي تالش های فناورانه 
درون زا براي کســب مهارت کامل نســبت به فناوری های نوین، انطباق 
آن ها با شرایط محلي، ارتقا و انتشار آن ها در کشور و بهره برداری از آن ها 
در عرصه بین المللی از طریق رشــد صادرات و متنوع ســازی فناوری ها 
موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. به طوری که در دنیاي کنوني، 
نقش مهم نوآوري فناورانه در توسعه اقتصادي، آن را به یک حوزه کلیدي 

در سیاست اقتصادي تبدیل کرده است. )علیزاده، 1394(
این گــزارش باهدف ارائــه تصویري از وضعیت تولیــدات و صادرات 

کاالها و خدمات دانش بنیان یا مبتني بر فناوری های پیشــرفته به عنوان 
شاخصي براي سنجش میزان نفوذ دانش و فناوري در اقتصاد تدوین شده 
اســت. بدین منظور ابتدا تعاریف و شاخص های اســتاندارد اندازه گیری 
یا برآورد ســهم دانش و فناوري در تولید ارائه می شود. شایان ذکر است 
که وقتي صحبت از ســهم دانش در تولید یا صادرات می شــود، ابهام در 
نحوه اندازه گیــری آن نیز به ذهن متبادر می شــود. ازاین رو در گزارش 
حاضر، بــرآوردي از وضعیت موجود صادرات هــم در بخش محصوالت 
با فناوری های پیشــرفته و هم در بخش خدمات فني و مهندســي ارائه 
می شــود. تالش شده اســت در مواردي که دسترسي به اطالعات میسر 
بوده، مقایسه ای با ســایر کشــورها از گروه های مختلف )توسعه یافته، 
درحال توسعه و درحال گذار( نیز انجام پذیرد. بررسي موانع و آسیب های 
صادرات دانش بنیان و ارائه پیشــنهاداتي براي بهبــود وضعیت موجود 

بخش پایاني این گزارش خواهد بود.
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در جــدول 3، میزان صادرات محصوالت با فناوري باال در ســال 1393 به 
تفکیک نوع محصوالت و گروه بندی ارائه شــده در طبقه بنــدی بین المللی 
 SITC و طبقه بندی بین المللی استاندارد تجارت  ISIC اســتاندارد صنعتي

آورده شده است.
جمع کل صــادرات محصــوالت با فناوري بــاال، در گزارش مؤسســه 
مطالعات و پژوهش های بازرگاني )1394( و با استناد به محاسبات سازمان 
توسعه تجارت نیز 0,6 میلیارد دالر گزارش شــده است. نتایج ارائه شده که 
با جدول 3 همخواني دارد. هرچند تفاوت های جزئي ممکن است به تفاوت 
در اقالمي بازگردد که به عنوان فناوری های پیشــرفته مورد تأیید نهادهاي 
مختلف هســتند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اطالعاتي درباره 
صادرات نرم افزارها و بازی های رایانه ای در گمرک کشــور ثبت نمی شوند. 
زیرا اوالً بیشــتر این نرم افزارها خارج از مبادي ورودي گمرکات کشــور و 
در فضاي شبکه تبادل می شــوند، ثانیاً در صورت تبادل از طریق گمرکات 
کشــور بانام لوح های فشرده خام )ســي دي و دی وی دی( ثبت می شوند. 

19901995200020052010201320142015کشور
--4/1)2011(0/62/54/5--ایران
10/41930/827/52725/425/8-چین

6/54/918/712/811/29/610/612/3برزیل
24/226/528/7231816/816/716/8ژاپن
182635/132/529/527/126/926/8کره
3/95/86/35/87/28/18/67/5هند

38/246/159/654/644/543/543/942/8مالزی

جدول 1( صادرات فناوری های پیشرفته به صورت درصد از کل صادرات تولیدی

Source of Data: World Bank Databank,2017

جدول 2( حجم صادرات فناوری های پیشرفته ) به قیمت جاری برحسب میلیارد دالر(

Source of Data: Ibid.

19901995200020052010201320142015کشور
--0/653)2011(0/0120/1320/584--ایران
13/141/7273406560559554-چین

1/051/215/998/038/128/398/238/85برزیل
66/7112129125122130133126ژاپن
10/929/8385483/9121130133126کره
0/501/352/064/1410/116/717/313/8هند

6/0525/44757/759/360/463/457/2مالزی

جدول 3( میزان صادرات محصوالت با فناوری باال در سال 1393 به تفکیک نوع محصوالت
جمع ) دالر(تعداد اقالمگروهردیف

85295,509,978/80داروسازی و شیمی1
2434,505,606/69هوافضا ) هواپیما و فضا پیما(2
6357,342,318/84رادیو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی3
7341,222,747/92ابزارهای پزشکی، دقیق و بصری4
19737,347/41ماشین آالت اداری، شمارشگر و محاسبه گر5
1127,412/00ماشین های الکتریکی6
163,227,020/00ماشین های غیر الکتریکی7
200,000,000/00-نرم افزار ) طبق برآورد(8
در گزارش های گمرک کشور اطالعات مربوط به صادرات آنها ارائه نمی شودجنگ افزار9

632,672,431/66جمع کل
مأخذ: گزارش» بررسی شاخص صادرات محصوالت با فناوری باال در ایران« . مرکز پژوهش های مجلس، 1396

مأخذ داده ها: گمرک جمهوری اسالمی ایران، 1393

مأخذ: گزارش »وضعیت صادرات و واردات محصوالت حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات«، 
مرکز پژوهش های مجلس، 1394

نمودار صادرات نرم افزار کشور طی سال های 1387 تا 1393
میلیون دالر
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بدین ترتیب، ارزش ریالي یا دالري واقعــي نرم افزارهای رایانه ای صادراتي 
ثبت و محاسبه نمی شوند.

براي رفع ایــن نقیصه، اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان نرم افزار 
ایران، برآوردي از میزان صادرات آن ها ارائــه می کند. طبق آمار این اتحادیه 
در سال 1393، حدود 200 میلیون دالر صادرات نرم افزار از کشور انجام شده 
است. نمودار زیر نیز رشد صادرات نرم افزار از کشور را در بازه زماني سال های 

1387 تا 1393 نشان می دهد.

وضعیت صادرات خدمات فني و مهندسي ایران
در مقایسه با سایر کشورها

با توجــه به پیچیدگی هــای کمتر ایــن زیربخش از صــادرات خدمات، 
کشورهاي توسعه یافته به سرعت درحال افزایش سهم خود در صدور خدمات 
فني و مهندســی اند. در جدول 4 وضعیت صادرات خدمات فني و مهندسي 

ایران در فاصله زماني سال های 1392 تا 1395 نشان داده شده است.

وضعیت صادرات خدمات ارتباطات و اطالعات ایران
در مقایسه با سایر کشورها

موانع صادرات فناوری های پیشرفته و خدمات فني و مهندسي
صادرات فناوری های پیشرفته و خدمات فني و مهندسي زیرمجموعه مهمي 
از صادرات غیرنفتي کشــور به حساب می آیند. بحث درباره صادرات غیرنفتي، 
باید به طور جامع از ســه زاویه موردمطالعه قرار گیرد. از یکسو مسائل مربوط 
به صادرات به طور اخص از قبیل رفع موانع صادرات، تشــویق صادرکنندگان و 
ارائه خدمات الزم به آن ها. از سوی دیگر، باید موقعیت تجاري کشور در سطح 
جهاني موردبررســی قرار گیرد و تغییر و تحوالت ســریع بین المللی با نگرش 
سامانه ای و جهاني دنبال شــود و برنامه ریزی های اقتصادي و تجاري داخلي 
هماهنگ با شــرایط تجارت جهاني سازمان دهی شده و به اجرا درآید. در بُعد 
ســوم، باید صادرات غیرنفتي را به عنوان بخشي متأثر از سایر متغیرهاي کالن 
اقتصادي ( از قبیل نرخ تورم، سرمایه گذاری و غیره) مدنظر قرارداد. در همین 
ارتبــاط، تنگناهاي دروني صادرات غیرنفتــي را می توان تحت عناوین موانع 

درصد تحقق 12 ماهه 1395نرخ رشد) درصد( نسبت به 1394عملکرد 12 ماهه 1395برنامه سالیانه139213931394
22601026225725002187-387

جدول 4( وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران ) 1395-1392( /  )میلیون دالر(

مأخذ داده ها: سازمان توسعه تجارت ایران، 1396

جدول 5( صادرات خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها در سال 2014  /  )میلیون دالر(

مآخذ داده ها: سازمان تجارت جهانی، 2016

صادرات خدمات فنی و مهندسیکشورصادرات خدمات فنی و مهندسیکشور
13932نروژ126726ایاالت متحده

13251هنگ کنگ47305هند
11768رژیم اشغالگر قدس37288ژاپن

9162تایلند36448سنگاپور
7971استرالیا27843کانادا
4328آرژانتین21351برزیل

2495اوکراین20968کره
1989آفریقای جنوبی18056سویس
536441اتحادیه اروپا16736روسیه

14473فیلیپین

جدول 6( صادرات خدمات ارتباطات و اطالعات و کامپیوتر در ده کشور برتر این حوزه در مقایسه با ایران  /  )میلیون دالر(

مأخذ داده ها: برای ایران: سازمان توسعه تجارت ایران.
برای سایر کشورها: سازمان تجارت جهانی، 2016

201420152016کشور
-5566657661هند

-3588536990ایاالت متحده
-2017324549چین

-1263413826سوئیس
-94179274رژیم اشغالگر قدس

-87047434کانادا
-48964829سنگاپور

-45043971روسیه
-34723461فیلیپین

) 1395( 180) 1394( 320) 1393( 170) 1392( 100ایران) خدمات فناوری اطالعات(
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اقتصادي و موانع ســاختاري موردبررسی قرارداد و به عنوان مشکالت بیروني 
می توان از مسائل سیاسي و تحریم های اقتصادي، افزایش همکاري منطقه ای 
و شــکل گیری ســازمان تجارت جهانی)WTO(  نام برد . )گنجي، 1392( در 

ادامه هریک از موارد فوق با تفصیل بیشتري بررسي می شود.
موانع اقتصادي

از میــان موانع اقتصادي، به طور اخص می توان از ثبات نرخ ارز و ســرکوب 
ارزي و موانع ســرمایه گذاری نام برد. ازآنجاکــه تولیدات داخلي فناوری های 
پیشرفته نیازمند واردات مواد و تجهیزات مربوطه است، نوسانات نرخ ارز مانعي 
براي تولیدات داخلي و درنتیجه صادرات این فناوری ها به حساب می آید و جو 
مساعد و آرام موردنیاز براي تجارت خارجي را مختل می کند. یکي از مشکالت 
اساســي و غالب در اقتصاد ایران، ســرمایه گذاری، به ویژه در بخش خصوصي 
است. باید شرایط مساعد براي ســرمایه گذاری درزمینة صادرات نیز تشویق 
شود. بدون افزایش ســرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع تولید، نمی توان 
امیدي به افزایش صادرات غیرنفتي در بلندمدت داشت. بنابراین براي رسیدن 

به هدف مزبور، باید ابتدا موانع سرمایه گذاری را از بین برد.
موانع ساختاري

مشکالت ســاختاري مربوط به صادرات غیرنفتي را می توان موانع اداري، 
خدماتي و عدم ســالمت احتمالي در انجــام امور گمرکي، کمبــود راه ها و 
اسکله های مناســب، مشــکالت حمل ونقل و ترخیص کاال، بی ثباتی قوانین 
و مقررات تجاري و ضعف اطالع رســانی دانســت که حل این موانع برخي در 
کوتاه مدت و تعدادي نیــز در بلندمدت امکان پذیر اســت که می تواند باعث 
شکوفایي صادرات غیرنفتي ازجمله صادرات فناوری های پیشرفته و خدمات 

فني و مهندسي شود.
موانع بیروني

با توجه به افزایش رقابت در ســطح بین المللی و گسترش سازمان تجارت 
جهانــي )WTO(،تولیدکنندگان داخلي باید خود را هرچه ســریع تر با روند 

تجاري و حمایت ها وفق دهند.
صرف نظر از پیوستن یا نپیوســتن ایران به سازمان تجارت جهاني با توجه 
به شــرایط حاکم بر این ســازمان، تولیدکنندگان داخلي در سال های آینده 
چاره ای جز افزایش کارآیی خود و یا محو شــدن در سیل تجارت بین المللی 
نخواهند داشت. گذشــته از ســازمان تجارت جهاني، افزایش همکاری های 
منطقه ای نیز موجب گســترش روابط تجاري بین چندین کشــور و اعمال 
محدودیت های بیشتر براي کشورهاي غیر عضو می شود. از سوی دیگر مسائل 
سیاسي و تحریم های اقتصادي در سال های گذشته موانعي درراه استفاده از 
فرصت های مناسب درزمینه های مختلف مانند سرمایه گذاری خارجي ایجاد 

کرده بود که البته تا حدودي درحال کاهش است.
در مورد صادرات خدمات فني و مهندســي نیز بررسي وضعیت کشورهاي 
درحال توسعه نشــان می دهد که این کشورها در مسیر دستیابي به بازارهاي 
صادرات این نوع خدمات با مشــکالتي مواجه اند. مرکز تجارت بین المللی از 
ســال 1983 تاکنون مطالعاتي را درزمینة صدور خدمات فني و مهندسي در 
کشورهاي درحال توسعه انجام داده است و برخي مشکالت مهم را شناسایي 

کرده است که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ نبود اطالعات دقیق در مورد تجارت و پروژه ها،

ـ عدم حمایت مالي داخلي از توسعه تجاري،
ـ کمبود تجربه بین المللی درزمینة بازاریابي و توسعه تجارت،

ـ حمایت نکردن دولت ها از شرکت های داخلي درزمینة انعقاد قراردادها،
ـ عدم حمایت مؤسسه های وام دهنده بین المللی از شرکت ها و به رسمیت 

نشناختن آن ها،
ـ عدم تالش جدي شــرکت ها در بازاریابي به دلیل شانس اندک و احتمال 

عدم موفقیت با توجه به هزینه های گزاف ورود به بازارهاي بین المللی،
ـ هزینه باالي تبلیغات و شرکت در مناقصه ها.

بدیهي است با توجه به تغییر و تحوالت اقتصادي انجام مطالعات کارشناسي 
بیشــتر به منظور شناســایي موانع صادرات فناوری های پیشرفته و خدمات 

مهندسي با مشارکت صاحب نظران و دستگاه های ذی ربط ضروري است.

جمع بندی و پیشنهادهاي سیاستي
نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، جایگزین شدن منابع انرژي 
و بی ثباتی سیاسي در عرصه بین المللی که چالش هایی نظیر تحریم ها را براي 
کشــور ایجاد می کند، لزوم توجه به افزایش صادرات غیرنفتي را بیش ازپیش 
آشــکار می ســازد. در این میان، صادرات فناوری های پیشــرفته و کاالها و 
خدمات دانش بنیان به واســطه ارزش بــاال، ایجاد ثبات و اقتدار سیاســي و 
وابستگي در کشور مقصد، نســبت به سایر صادرات تولیدي اهمیت بیشتري 
دارند. همچنین با توجه به ارزش اقتصادي باالي این تولیدات در مقایســه با 
مواد خام یا تولیدات با فناوری های ســطح پایین و متوسط، توسعه صادرات 
کاالها و خدمات دانش بنیان می تواند تأثیر شگرفي بر توسعه و رفاه اقتصادي 
و اقتدار سیاسي کشــور در عرصه بین المللی داشته باشد. حال آنکه در کشور 
ما به دالیل متعدد صادرات فناوری های پیشــرفته و خدمات فني و مهندسي 

کمتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است.
در وهله نخست، متأســفانه همانند بسیاري از شــاخص های دیگر حوزه 
علم، فناوري و نوآوري، متولي مشــخصي براي محاسبه و گزارش دهي منظم 
شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال و صادرات خدمات فنيـ  مهندسي 
وجود ندارد و به همین دلیل این شــاخص ها از مهم ترین شاخص های مورد 
اختالف و بحث در کشور است. بااین حال برآوردها نشان می دهند که صادرات 
محصوالت با فناوري باال در ســال 1393 حدود 630 میلیون دالر بوده است 
)یعني کمتــر از 4 درصد از کل صادرات تولیــدي(. درحالی که طبق آخرین 
برآوردها صادرات فناوری های پیشرفته در چین 25/8 درصد، در برزیل 12/3 
درصــد، در ژاپن 16/8 درصد، در کره 26/8، در هنــد 7/5 درصد و در مالزي 
42/8 درصد از کل صادرات تولیدي است. در سال 1393 حدود 200 میلیون 
دالر نیز صادرات نرم افزار از کشــور انجام شده اســت. درعین حال باید به این 
مهم توجه داشت که اطالعات رسمي و دقیقي در خصوص صادرات کاالهاي 
نظامي و دفاعي که عمدتاً مبتنی بر فناوری های پیشــرفته هســتند، وجود 
ندارد. در حوزه خدمات فني و مهندســي نیز طبق گزارش ســازمان توسعه 

تجارت ایران، عملکرد 12 ماهه 1395 حدود 2200 میلیون دالر بوده است.
مقایســه این ارقام با کشــورهاي دیگر نشــان می دهد که وضعیت رسوخ 
دانش و فناوري در تولیدات و صادرات کشــور چندان رضایت بخش نیســت. 
هرچند نباید منکر پیشــرفت های چندساله اخیر شد، اما روند رشد این حوزه 
باید شتاب بیشتري بگیرد. ازجمله اقدامات اساسي که باید در جهت افزایش 
صادرات غیرنفتي به خصوص صادرات فناوری های پیشرفته و خدمات فني و 

مهندسي انجام داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ رفــع موانع اقتصــادي کالن نظیر نوســانات نرخ ارز و ایجــاد جذابیت 

سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته براي بخش غیردولتي،
ـ رفع موانع ساختاري، اعم از ساختار فیزیکي )حمل ونقل، ارتباطات و...( و 

ساختار نهادي )نظیر قوانین و مقررات تجاري، اطالع رسانی و...(،
ـ حل وفصل و مدیریت موانع بیروني )نظیر مناقشــات سیاســي با ســایر 

کشورها( و استفاده از ظرفیت های بین المللی نظیر همکاری های منطقه ای،
ـ ایجاد زیرساخت های قانوني موردنیاز براي پیوستن در زمان مناسب و با 

شرایط مناسب به سازمان تجارت جهاني،
ـ تدوین بسته های سیاستي مناسب براي حمایت از صادرات خدمات فني 
و مهندســي شرکت ها مشــتمل بر ابزارهاي حمایت مالي، مشاوره و تسهیل 
قوانین و مقررات مربوطه براي دستیابي به بازارهاي صادرات این نوع خدمات،
ـ تعریف محصوالت بــا فناوری های باال و شناســایي مصادیق با توجه به 
معیارها وکدهاي طبقه بندی مختلف ســازمان ها و نهادهاي بین المللی براي 

شناسایي مصادیق این محصوالت،
ـ تعیین متولــي واحد بــراي اندازه گیری، پایش و گــزارش دهی منظم 
شــاخص های صادرات محصوالت با فناوري باال و صــادرات خدمات فني و 

مهندسي در کشور.
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دورهضریب تغییرقبلیمبناگذشته
سالیانه16,8 : 201617,319,5-17,512نرخ بیکاری

ماهیانه-0,55 : 20170,914,5-0,707نرخ تورم
روزانه1 : 20171,555-1,706نرخ بهره

ماهیانه-118 : 201679,22379-20611موازنه تجاری
سالیانه4,1 : 20154,838,57-9,212بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

بازارها
روزانه0,37 : 20170,380,39-0,3809پول

روزانه1463 : 2017506512109-504709 امتیازبازار سهام
تولید ناخالص داخلی

سالیانه-14,1 : 13,1-201614,1-12-5,1 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
سالیانهUSD 66,2912-201669,8381,03 : 0,04 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

سالیانهOMR 2549012-20162685026850 : 2185 - میلیونتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سالیانهOMR 853412-201585178534 : 1681 - میلیونتشکیل سرمایه ثابت ناخالص

سالیانهUSD 1707112-20151713219409 : 714تولید ناخالص داخلی سرانه
PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 4013912-20154028345636 : 35042سالیانه

سالیانهOMR 50612-2016435506 : 168 - میلیونتولید ناخالص داخلی از کشاورزی
سالیانهOMR 228512-201620672285 : 159 - میلیونتولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

سالیانهOMR 215912-201626073280 : 252 - میلیونتولید ناخالص داخلی از ساخت
سالیانهOMR 14012-2016132140 : 19,1 - میلیونتولید ناخالص داخلی از معادن

سالیانهOMR 379512-201634083795 : 646 - میلیونتولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
سالیانهOMR 1364412-20161340913644 : 2826 - میلیونتولید ناخالص داخلی از خدمات

سالیانهOMR 142512-201615491549 : 325 - میلیونتولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
سالیانهOMR 54812-2016520548 : 67,7 - میلیونتولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

سالیانهOMR 2549012-20162596029487 : 2098 - میلیونتولید ناخالص ملی

اقتصاد عمان و روابط دوجانبه با ایران و جهان
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کار
سالیانه16,8 : 201617,319,5-17,512 درصدنرخ بیکاری

سالیانه0,55 : 20164,154,57-4,5712 میلیونجمعیت
قیمت ها

ماهیانه-0,55 : 20170,914,5-0,707 درصدنرخ تورم
ماهیانه69,8 : 2017105105-10407 نقاط شاخصصفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

CPI Housing Utilitiesماهیانه100 : 2017104104-10307 نقاط شاخص
ماهیانه98,9 : 2017110113-10807 نقاط شاخصشاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

ماهیانه-3 : 3,83-20170,2-0,8906 درصدتورم مواد غذایی
ماهیانه-0,59 : 20170,10,9-06-0,2 درصدنرخ تورم )ماهانه(

سه ماهه88,7 : 2017102158-10706 نقاط شاخصقیمت تولید
سه ماهه-31,7 : 31,56-20174,9-15,303 درصدتغییر قیمت تولید کننده

پول
روزانه1 : 20171,555-1,706 درصدنرخ بهره

ماهیانهOMR 669506-201765858725 : 1167 - میلیونذخایر ارزی
سالیانه1,9 : 20161,99,04-3,1912 درصدنرخ بهره سپرده

ماهیانهOMR 760006-201774999046 : 1267 - میلیونترازنامه بانک مرکزی
ماهیانه3 : 2017355,17-3,906 درصدمیزان رشد وام

تجارت
ماهیانه-OMR 20611-201679,22379 : 118 - میلیونموازنه تجاری

ماهیانهOMR 103603-20179341992 : 423 - میلیونصادرات
ماهیانهOMR 99903-20175941392 : 242 - میلیونواردات

سالیانه-OMR 4737-12-20164155-3403 : 4737 - میلیونحساب جاری
سالیانه-22,47 : 20155,117,84-12-15,4 درصدحساب جاری به تولید ناخالص داخلی

سالیانه-OMR 170012-201647414741 : 2411 - میلیونگردش سرمایه
سه ماهه0,02 : 20170,029,05-0,0203 تنذخایر طال

ماهیانهBBL/D/1K 96803-20179731057 : 693تولید نفت خام
سالیانه-OMR 71812-20161035-1281 : 1035 - میلیونسرمایه گذاری مستقیم خارجی

ماهیانه123 : 2017263436-29903 هزارورود توریست
تجارت

سالیانه4,25 : 20174,254,65-4,2812 امتیازشاخص رقابتی
سالیانه32 : 20176266-6612رتبه رقابتی

سالیانه45 : 20164563-4512 امتیازشاخص فساد مالی
سالیانه26 : 20166064-6412رتبه فساد مالی

سالیانه44 : 20166977-6612آسانی کسب و کار
ماهیانه832 : 201737883821-378706 گیگاوات ساعتتولید الکتریسیته

مصرف کننده
ماهیانهOMR 1809106-20171788318091 : 3032 - میلیوناعتبار بخش خصوصی

سه ماهه70,1 : 201678162-78,812ضریب اطمینان مصرف کننده
ماهیانهUSD 0,4608-20170,450,48 : 0,31 / لیترقیمت گازوئیل

مسکن سازی
ماهیانه139 : 201712022595-13907میزان قبول وام های رهنی

مالیات
سالیانه12 : 20171215-1502 درصدنرخ مالیات شرکت

سالیانه0 : 201600-012 درصدنرخ مالیات درآمد شخصی
سالیانه0 : 201600-012 درصدنرخ مالیات بر فروش
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مبادالت تجاری ج.ا.ایران و عمان از سال 1386 تا 1395   /   ارزش: هزار دالر

13881389139013911392139313941395سال

77107101177146304375532صادرات
23775736175663267واردات

-0/30/20/80/70/50/70/6متوسط قیمت صادرات دالر/ کیلوگرم
-8643125متوسط قیمت واردات دالر/ کیلوگرم

-1810923-676-840رشد
465+343+238+71+116+28+32+160-تراز تجاری

314182174238221370407599حجم مبادالت

مهم ترین اقالم صادراتی ایران به عمان در سال 1395   /   ارزش: هزار دالر

ارزشنام کاالردیف

167348حیوانات زنده از نوع گوسفند به جز گوسفند مولد نژاد خالص1
60698محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن2
55812محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد غیر ممزوج دارای کمتر از 25 درصد کربن3
47061قیر نفت4
40416محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، به صورت طومار با پهنای 600 میلی متر یا بیشتر5
40279کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده6
22578محصوالت آهنی اسفنجی7
14776محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد غیر ممزوج، دارای کمتر از 25 درصد وزنی کربن، با مقطع چهارگوش8
12770محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد غیر ممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل9
10137سیمان های پودر نشده موسوم به کلینگر10

مهم ترین اقالم وارداتی ایران از عمان در سال 1395   /   ارزش: هزار دالر

ارزشنام کاالردیف

25,436وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی به جز آمبوالنس و هیبریدی1
4,644گرید بطری )پلی اتیلن ترفتاالت(2
4,478داروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصوالت 2937 فاقد آنتی بیوتیک3
2,885گیرنده های رادیوئی برای وسایل نقلیه موتوری، توأم شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت4
1,958انواع بلندگوی خودرو5
1,956گیرنده های رادیوئی برای وسایل نقلیه موتوری که با دستگاه ضبط و پخش صوت همراه نباشد6
1,799ماشین آالت و دستگاه های چاپ فلکسو گرافیک7
1,956آمبوالنس غیر هیبریدی دارای موتور پیستونی درون سوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی8
1,637وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد به جز آمبوالنس ها9
1,623شیر اطمینان یا فشارشکن10
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مبادالت تجاری عمان با جهان از سال 2008 تا 2016   /   ارزش: میلیون دالر

2007200820092010201120122013201420152016سال
23/137/727/635/2475255503231صادرات
1116/616/119/3232834292926واردات

5+3+21+21+24+24+15/9+11/5+21/1+12/1-تراز تجاری
34/153/143/754/5708089796157حجم مبادالت

مهم ترین اقالم صادراتی عمان به جهان سال 2015   /   ارزش: میلیون دالر

ارزشنام کاال
34834نفت و روغن های معدنی

5154گاز طبیعی مایع شده در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
2060ماشین های سواری مستعمل برقی

769آلومینیوم
746پارااکسین

651کود اوره
611متانول

596سنگ آهن به هم فشرده شده و کنسانتره های آن
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توافق نامه هــای گمرکی ویژه ای بیــن عمان و آمریــکا همچنین عمان و 
سنگاپور امضاشده که بر اساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است؛ 
بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کاالهای ایرانی به 
این دو کشــور استفاده کرد و شــاهد نفوذ کاالهای کشورمان به این کشورها 
باشیم. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای 
CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران 
خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاه هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب 
کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیرممکن یا بسیار سخت است. در 
عمان، ایرانی ها به راحتی می توانند شــرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان 

می توان با 100 درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد.
در ســرزمین اصلی نیز همین شــرایط، صرفاً برای ایرانی هــا وجود دارد. 
البته فعاالن اقتصادی دیگر کشورها می توانند با حداقل 30 درصد شراکت با 
عمانی ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات 51 درصد است. ثبت شرکت 
در عمان کار ســاده ای است و نیاز به مســیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق 
آزاد همه مراحل ثبت شــرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می دهد. 
همچنین برای شرکت های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با 100 
درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری 
و صادرات عمان )اثراء( در زمان بسیار کم فقط برای شرکت های معتبر ایرانی 

که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد.
در حوزه سرمایه گذاری، شــرکت های عمانی به حضور در ایران عالقه مند 
هســتند و االن برخــی از آن ها حضور دارنــد. بانک های عمان آمــاده ارائه 
تسهیالت بانکی 50 تا 70 درصدی به پروژه هایی هستند که ایرانیان در عمان 
سرمایه گذاری کنند. شرکت های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه 
به دانش فنی و توانمندی هایی که در ایران وجود دارد، می توانیم با این کشور 
مشــارکت کنیم که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات 

خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
دولت عمان طرح جدیدی ارائه نموده است که به موجب آن تا سال 2020 
میالدی اقتصاد عمان به اقتصادی کاماًل غیرنفتی بدل می شود و نفت و درآمد 

صنایع نفتي جای خود را به دیگر صنایع خواهد داد.
دولت برای اجرای این طرح اقدام به فراهم کردن بستر مناسب برای جذب 

سرمایه های خارجی در بخش های غیرنفتي اقتصاد کرده است.
دولت عمان به منظور افزایش سطح ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
بخش هــای غیرنفتی کشور شرایطي فراهم کرده که انگیزه ســرمایه گذاران 

برای حضور در این بستر اقتصادی بیشتر شود که عبارتند از:
- مالکیت صددرصد سرمایه گذاران خارجی

- ارائه وام های کالن با بهره کم و شرایط تسهیل شده برای سرمایه گذاران
- معافیت گمرکی برای سرمایه گذارانی که قصد واردکردن تجهیزات صنعتي 
و کارخانه ای دارند و یا شرکت هــای واردکننده این تجهیزات به نمایندگي از 

سرمایه گذاران خارجی
- معافیت گمرکــی برای واردکردن مواد اولیه کارخانه های خارجی فعال در 

این کشور تا ده سال اول فعالیت
- معافیت سرمایه گذاران از پرداخت مالیات بر درآمد شخصي

- معافیت ســرمایه گذاران از پرداخت مالیات شــرکت ها و کارخانه هــای 
راه اندازی شده توسط آن ها تا ده سال اول فعالیت

- جبران کامل خسارت واردشــده به سرمایه یا سود سرمایه های خارجی در 
اثـر سیاست گذاری های دولـتعمان

- ارائه بیمه اعتبارات صادراتــی از طریق ضمانت نامه هــای صادراتي و 
آژانس های مالی

مانع اصلی سرمایه گذاری ایرانیان در عمان چیست؟
آنچه مانع بزرگی بر سر ســرمایه گذاری سریع و انفجاری ایرانیان در عمان 
به عنوان کم ریسک ترین کشــور منطقه و با توجه به امکانات خوب آن است، 
عدم نقش آفرینی بانک های عمانی است. بانک های عمانی از یک طرف منتظر 
نهایی شــدن همکاری بانک های بین المللی با ایران هســتند تا در محیطی 
کم ریســک وارد بازار ایران شوند و از طرف دیگر مشــتاق هستند تا از روابط 
موجود نهایت بهره را برده و کســب و کار خود را توســعه دهند. متاسفانه در 
مذاکرات مسووالن دو کشــور برای افزایش مبادالت تجاری نگاه حاکم، رفع 
موانع و مشــکالت جاری فی مابین دو کشور اســت و توجهی به نقش کلیدی 

بانک ها در کلیت اقتصادی نمی شود.

زمینه های همکاری و سرمایه گذاری در عمان
کشــور عمان در چشــم انداز اقتصادی 2020 خود کاهش اتــکا به منابع 
هیدروکربوری را در نظر گرفته اســت و در این راســتا تنوع بخشی به منابع 
درآمدی، تشویق ســرمایه گذاری خارجی و همچنین حمایت از شرکت های 

کوچک و متوسط به منظور چابک سازی اقتصادی لحاظ شده است.
از مزیت های اقتصادی در عمــان که موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی قرار 

سرمایه گذاری در عمان

عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب وکار این کشــور 48 است. این در حالی است که رتبه 
ترکیه 69، کویت 104 و پاکستان 110 اســت. تورم در عمان زیر 3 درصد است و نرخ سود تسهیالت بانکی در این کشور 
نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصوالت ایرانی اســت و هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به 
بازارهایی باشد که به دالیل سیاسی، ارتباط خودشان با ما را قطع کرده اند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه 
طوالنی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت تر می توانیم به بازار آفریقا نیز دسترسی داشته باشیم.
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دارد، می توان به گسترش توریسم و فعالیت های صیادی اشاره کرد. همچنین 
بــا توجه به کاهش ذخایــر زیرزمینی نفت، عمان طرح مخازن اســتراتژیک 
دقم با ظرفیت 200 میلیون بشــکه را در دســت اجرا دارد. در زمینه صنعت 
مایع ســازی گاز »LNG« عمان ســابقه طوالنی دارد و احــداث خطوط لوله 
صادراتی گاز ایران به عمان می تواند نقش مفیدی در توســعه این صنعت به 

لحاظ تامین خوراک ایفا کند.
همچنین در زمینه انرژی های پــاک، عمان برنامه هــای حمایتی دارد که 
با اتکا به دانش جهانی به دنبال توســعه آن اســت. عالوه بر آن موقعیت ویژه 
جغرافیایی کشور عمان را در شاهراه ارتباط دریایی با شرق آفریقا، آسیای دور 
و آســیای میانه از طریق ایران و خاورمیانه قرار داده اســت. عضویت عمان در 
WTO و داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفه صفر با کشورهای آمریکا، سنگاپور 
و استرالیا مزیت های عمان را برای ســرمایه گذاری خارجی دوچندان می کند. 

ایران می تواند عمان را پایگاهی برای صادرات مجدد کاالهای خود کند.
در کنار همه این مزیت ها بایــد از کندی تصمیم گیری ها در ادارات عمانی 
نیز نام برد که در پیشرفت امور وقفه ایجاد می کنند. البته عمان به دنبال حل 
این مشکل با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات جدید است و هم اکنون نیز شاهد 

کاهش این روند در عمان هستیم.

قوانین گمرکی در عمان
واردات کاال به خاک عمان، صرفاً توســط شرکت هایی که در عمان به ثبت 
رســیده اند امکان پذیر می باشد. همچنین کاالهایی که نیاز به خدمات پس از 
فروش دارند، بایســتی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص 
کاال باشند. متوســط نرخ تعرفه گمرکی واردات به عمان برای کل کاالها 5/5 
درصد، کاالهای کشــاورزی 7/4 درصد و کاالهای غیرکشاورزی 10/6 درصد 
اســت. برخی کاالها مانند دام زنده، انواع گوشــت به جز گوشت خوک، برنج، 

گندم، آرد ذرت، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

قوانین ارزی عمان
در عمان نظارت بر ورود و خروج ارز وجود ندارد. بانک مرکزی این کشور 
در مقایسه با بانک مرکزی سایرکشورها با اعمال کمترین کنترل، محدودیتی 

برای دادوستد با ارزهای خارجی ایجاد نکرده است.

قوانین بانکی در عمان
بانک مرکزی عمان به عنوان عالی ترین نهاد مالی این کشور، مسئول حفظ 

ارزش پول ملی و نظارت بر سیستم پولی این کشور است.
سود مناسب بانک ها احتمال رقابت بانک هــای خارجی به سبب تصویب 
موافقت نامه تجارت آزاد با ایاالت متحده تمایل به تنوع منابع درآمدی اقتصاد 
و بازار پررونق دارایی های غیرمنقول عواملــی هستند که تغییرات عمیق در 

صنعت بانکداری عمان را ضروری می سازند.

قوانین مالیاتی در عمان
عمان کمترین میزان مالیات در منطقه خاورمیانه را داراست. میزان مالیات 
دریافتی از شعبه های شرکت های خارجی غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس در 
عمان دوازده درصد سقف معافیت مالیاتی این شرکت ها سی هزار ریال عمان است.

بر اساس قوانین عمان، میزان مالیات بر درآمد شــرکت هایی که بیش از 
هفتاد درصد از مالکیت آن ها خارجی است، ســی درصد می باشد. همچنین 
حداکثر میزان مالیات بر درآمد مؤسســات محلی دوازده درصد تعیین شده 
است. میزان مالیات شــرکت های خارجی که دارای شعبه در عمان هستند، 

برحسب درآمد شعبه محاسبه شده و بین 5 تا 30 درصد در نوسان است.

حقوق مالکیت
اتباع خارجــی )اشخاص حقیقــی و حقوقی( می تواننــد مسکن، اماکن 
تجاری و صنعتــی را در عمـان به تملک خــود درآورنـد مگر در مواردی که 

قانون منع کرده باشد. دولت عمان به منظــور افزایش سطح ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی در بخش هــای غیرنفتـي کشـور شـرایطی فراهم کرد که 
انگیزه ســرمایه گذاران برای حضور در این بستر اقتصادی بیشتر شود. یکی از 
امتیازاتی که دولت عمان برای جذب ســرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته 
برخورداری از حقوق مالکیـت در این کشور است. اتباع خارجی در این کشور 

از حق مالکیت صددرصد برخوردارند.

ثبت شرکت در عمان
خدمات ثبت شــرکت در عمان شــامل اخذ اقامت ممتاز 2 ســاله عمان 
می باشــد به همراه ثبت شرکت که اقامت ممتاز 2 ســاله عمان قابلیت تردد 
در حاشــیه خلیج فارس را دارد بدون ویزا و به همراه لیبل ویزای 2 ساله یک 
ID کارت 2 ســاله به متقاضی داده می شــود که قابلیت افتتاح حساب بانکی 

شخصی در بانک های لوکال و بین المللی را دارد.
ثبت شرکت در عمان به 2 صورت انجام می پذیرد:

ثبت شرکت در عمان نوع اول
1. ثبت شــرکت صد در صد لوکال و به نام عمانی ثبت می شــود و وکالت 
تام االختیار به شریک ایرانی داده می شود و شرکت 5 ساله بوده و ساالنه هزینه 
کفیل تمدید خواهد شد و خوبی این نوع شــرکت این است که به هیچ عنوان 
این شرکت ایرانی حساب نمی شود و یک شرکت عمانی شناخته شده البته با 

وکالت کامل به شریک ایرانی
ثبت شرکت در عمان نوع دوم

2. در این ثبت شــرکت شریک ایرانی می تواند 70 درصد سهام را دارا باشد 
به شرط اینکه عالوه بر اسناد شرکت ایران و سوءپیشینه خود، پرینت حساب 
بانکی شــخصی وی دارای موجــودی معادل 500000 دالر امریکا باشــد و 

مدیریت این شرکت نیز با شریک ایرانی می باشد.

مشخصات تماس با رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در کشور عمان
نام و نام خانوادگی: عباس عبدالخانی

تلفن: 0096824696947
تلفن همراه: 0096897440021

abdolkhani_tpo@yahoo.com :پست الکترونیک
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مشــکل کم آبی در بســیاری از مواقع به مقدار آب مربوط نمی شود، بلکه 
مدیریت سیاســت گذاران، برنامه ریزان، اســتفاده نادرســت بهره برداران و 

بخشی نگری بحران آب را ایجاد می کند.
دکتر عباسعلی قزل سوفلو استادیار آزاد اسالمی مشهد و رئیس پژوهشکده 
محیط های خشــک در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق افزود: 
باید به ســمت مدیریت یکپارچــه ی منابع آب برویم و بــا مدیریت یکپارچه 
منابع آب از بخشــی نگری عبور و با جامع نگری در مدیریت آب، ضمن توجه 
به مسائل اقتصادی، زیســت محیطی، فنی و اجتماعی، درعین حال تضمین 
پایداری منابع آب برای نســل های آتی نیز موردتوجــه قرار می گیرد که این 

مهم تاکنون در کشور ما موردتوجه قرار نگرفته است.
وی در ادامه تأکید کرد: کشــور ما تقریباً یک سوم میانگین جهانی از منابع 
آب تجدیدشــونده برخوردار اســت. این نیز برای بخش های مختلف کشور 
متفاوت است. در دشت و شهر مشــهد که تمرکز جمعیت داریم برخورداری 
از منابع آب های تجدیدشــونده حتی به زیــر 400 مترمکعب برای هر نفر در 
هرســال می رسد که با مقایسه آن با معدل کشــوری که حول وحوش 1500 
تا 1700 مترمکعب و متوســط جهانی که 7500 تا 8000 مترمکعب اســت 
می توانیم به این مهم برسیم که ما با کم آبی شدید و یا به عبارتی کم آبی مطلق 

مواجه هستیم.

وی افزود: نکته بســیار مهم دیگر در خصوص این بحران میزان استفاده از 
منابع آب تجدیدشونده نســبت به موجودی آن است که این به طور متوسط 
در کشور 85 درصد اســت و در بعضی از مناطق کشور و ازجمله دشت مشهد 
از 100 درصد هم عبور می کند این بدان معنی اســت که ما منابع استراتژیک 
آب هــای زیرزمینی را بیش از ظرفیــت جایگزینی آن اســتفاده می کنیم و 
درنتیجه هرساله با افت و کاهش منابع مواج هایم که این بسیار خطرناک است 

درحالی که شاخص جهانی آن حداکثر 40 درصد است.
رئیس پژوهشــکده محیط های خشک در پاسخ ســؤال ما پیرامون راهکار 
مقابله با این بحــران گفت: یکی از مهم ترین راهکارهــا توجه به علم و دانش 
است. ما باید به علم و دانش و محیط های دانشگاهی و پژوهشی اعتماد کنیم. 
ما می توانیم یک ســرفصل اصلــی و یک کلیدواژه یعنــی مدیریت بر مبنای 

انطباق اقلیم را برای حل این معضل مدنظر قرار دهیم.
وی بابیان این که شــرایط کم آبی با رشد جمعیت، تغییر اقلیم و تنش های 
اجتماعی تشدید می شود، افزود: مدیریت بر مبنای انطباق اقلیم یعنی این که 
ما توسعه ی کشور، توسعه کشاورزی، صنعت، توسعه کالن شهرها را بر مبنای 
واقعیت هــای اقلیمی بچینیم. مدیریت مصرف آب یعنی این که ما به ســمت 

گونه هایی از کشاورزی برویم که به تنش های شوری و خشکی مقاومند.

مدیریت یکپارچه منابع آب
راهکار عبور از بحران آب

رئیس پژوهشکده محیط های خشک :

حسین کوه زاد
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  وضعیت بحران آب در کشور چگونه است؟
ایران تنها کشوری نیست در ســال های اخیر با مسئله ی بحران آب درگیر 
است بلکه جهان در حال تجربه این بحران است به طوری که از پایه جنگ های 

بعدی بر مبنای آب صحبت می شود.
زمین به دلیل فعالیت های انســانی، عمدتاً مصرف سوخت های فسیلی و 
تولید گازهای گلخانه های به ســمت گرمایش می رود، به طوری که بر اساس 
گزارش هــای جهانی به طور میانگین درجه حرارت جهان در طول صدســال 
گذشــته حدود یک درجه افزایش یافته اســت و با توجه به گسترش فعالیت 
بشری و افزایش مصرف ســوخت های فسیلی این روند در حال افزایش است. 
این گرمایش اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان ها، جانوران و گیاهان 
می گذارد. تغییر اقلیم باعث افزایش دمای میانگین زمین شده درنتیجه تبخیر 
و تعرق افزایش یافته اســت بنابراین احتمال و دوره های خشک سالی افزایش 
می یابد. میزان و دوره های بارش تغییر کرده است. درنتیجه زمین های زراعی 
به غیرزراعی تبدیل خواهد شــد و این یعنی گسترش بیابان ها و روزبه روز به 

وسعت بیابان های افزوده خواهد شد.
وضعیت ما در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای با بیشترین حساسیت 

و تبعات ناشــی از تغییــرات اقلیمی و عدم برنامه ریزی و گســترش بیابان ها 
متأسفانه از متوسط جهانی بدتر است.

  راهکارهای مقابله با این بحران چیست؟
کشــاورزی قطب اقتصاد هر کشور به شــمار می آید و تضعیف آن به بهانه 
کم آبی اشتباه بزرگی اســت، در حقیقت باید به تناســب تغییرات اقلیمی و 
شــرایط زیســت محیطی و همچنین با نگاهی به ظرفیت منابع آبی، کشت 
محصوالت در بخش کشــاورزی مدیریت شــود و این یک ضرورت به شــمار 
می آید. خشک ســالی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی، بسیاری از معادالت 

کشــاورزی ایران را به هم زده اســت اما ایــن روند نباید بــه تضعیف بخش 
کشاورزی منجر شود. در حال حاضر کشورهای نظیر عربستان، امارات، چین 
و ... که من به آن ها مشاوره می دهم حتی در برخی نقاط خاک مساعدی برای 
کشت و کار ندارند ولی به دنبال توســعه کشاورزی خود هستند. در حقیقت 
آنچه باید در ایران اصالح شــود. مدیریت بخش کشــاورزی است و ذیل آن 
تغییراتی جدی درکشــت محصوالت صورت گیرد. پــس همان طور که ذکر 
کردم باید برای حل این معضل به ســه راهکار تصحیح خاک و آب، مدیریت 
منابع آب و همچنین کشت گیاهان مقاوم در برابر شوری و کم آبی توجه کرد.

  مهم ترین مشکالت ما در حل این بحران چیست؟
متأســفانه ضعف بزرگ در این حوزه، مدیریت است چراکه برای مدیریت 
بحران کم آبی و بیابان زایی باید در ابتدا طــرح مدیریت جامع تهیه گردد که 
طی آن ضمن بررســی جوانب مختلف موضوع، وظایف افراد، ســازمان های 

مسئول و گروه های اجتماعی برای حل معضل مشخص و ارائه شده باشد.
ضعف دیگر در این حوزه عدم توجه به اهمیت آموزش در بخش کشاورزی 
ایران اســت که متأسفانه نگاه سنتی کشــاورزان ما و مقاومت در برابر مدرن 
شدن و حتی عدم هم گامی کشاورزان با تغییرات اقلیمی، از عوامل مؤثر است.

  چه تالش های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی انجام شده است؟
تالش های جهانی برای توسعه کشــاورزی، متناسب با تغییرات اقلیمی و 
همسو با نیاز غذایی مردم در حال انجام است. من و همکارانم در این حوزه نیز 
 Let feed Th هر هفته جلساتی را در چارچوب اجرایی برنامه های تحت عنوان
world برگزار می کنیم که محوریت آن تأمین غذا برای جهان و کشــورهای 
فقیر است. دغدغه دانشمندان حاضر در این برنامه، تغییرات سریع جمعیتی 
و اقلیمی جهان اســت که خطر گرســنگی را افزایــش می دهد و ازاین جهت 
به نظر می رســد که کشــورهای مختلف باید هر چه ســریع تر به این جریان 
بپیوندند و در راســتای تأمین نیازهای غذایی نسل های آینده خود گام های 
مؤثری بردارند. چراکه قبل از این پیش بینی ها ازاین قرار بود که تا سال 2050 
حدود دو میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد شــد اما حاال برآوردها 
حکایت از آن دارند که این رشــد جمعیتی تا سال 2030 محقق خواهد شد و 
فرصت کشورها و مجامع بین المللی مرتبط برای مدیریت این شرایط و تأمین 

نیازهای این جمعیت عظیم کمتر شده است.

ضعف مدیریت و بی توجهی به آموزش
از عوامل مؤثر در تشدید بحران آب در ایران

پروفسور محمد پرسک لی پدر فضای سبز:

بحران آب جدی است، در اکثر مناطق، سطح آب های زیرزمینی به شدت 
افت کرده، سطح آب دریاچه ها تاالب ها و سدها کاهش یافته است، توسط 

جامعه شناسان هشدارهای مبنی بر ایجاد چالش های جدی ناشی از بحران 
آب هر از چندگاهی مطرح می شود، خشک سالی، بحران آب و بیابان زایی 

در ایران از مرز هشدارها گذشته است، در همین راستا و در حاشیه همایش 
آموزشی »مباحث نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی« 

که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد با پرفسور محمد پسرک 
لی دانشمند برتر و مرد سال 2005 میالدی )به انتخاب سازمان بیوگرافی 

آمریکا(، ملقب به پدر فضای سبز و بیابان های جهان گفت وگویی داشتیم که 
باهم مرور می کنیم.

باید برای حل این معضل به سه راهکار تصحیح خاک و آب، مدیریت 
منابع آب و همچنین کشت گیاهان مقاوم در برابر شوری و کم آبی 

توجه کرد

حسین کوه زاد



مقدمه
استان پهناور خراسان با وسعتي معادل 238000 کیلومترمربع و جمعیتي 
معادل 6/4 میلیون نفر، اســتاني است کم آب که متوسط بارندگي آن از 208 
میلی متر در سال تجاوز نمی کند. شغل عمده در این استان کشاورزي است و 
به دلیل قلت نزوالت جوي، کشــاورزي به صورت آبي، انجام می شود. با توجه 
به این که رژیم بارندگي نیز عمدتاً زمســتانه-بهاره است، لذا در فصل کشت، 
از آب باران و جریان های ســطحي جاري کمتر بهره برداری می شود، بنابراین 
اجباراً باید از آب زیرزمیني براي کشت محصوالت کشاورزي استفاده کرد. در 
اثر اضافه برداشت های مســتمر توسط چاه های عمیق، مخازن آب زیرزمیني 
اســتان، یکي پس از دیگري با کســري آب مواجه شــده و درنتیجه استان 
خراسان در بحران آب فرورفته اســت. عالئم بحران، آب از اوایل دهه 1350 
در بعضي از دشــت های استان، مانند دشت مشــهد، تایباد و کاشمر از طریق 
افت مستمر سطح آب زیرزمیني، مشاهده گردید. بدلیل عدم مدیریت کارآمد 
جهت تعادل بخشي این دشــت ها، از طریق کاهش آبدهي چاه ها، جلوگیري 
از اضافه برداشــت و یا تغذیه مصنوعي آبخانه و غیره، بحران آب در این استان 

به صورت فراگیر به وجود آمده است.
آب زیرزمینــی در اکثــر مناطــق دنیا، مخزن ذخیره اســت نــه منبع 
مصرف به ویژه در اقلیم های گرم و خشــکی چون ســرزمین ما که همواره با 
خشکسالی های طوالنی مدت روبه روست. باید این هشدار را جدی گرفت که 
اگر برداشــت آب در دشت مشهد با همین شــدت ادامه پیدا کند تا 60 سال 
دیگر، ذخایر آب زیرزمینی تمام می شــود؛ اما قبل از آن، آب شــور می شود. 
همچنان که این اتفاق در حال رخ دادن اســت و ممکن اســت تا ده سال بعد، 
آب شــرب مشهد آنقدر شور شود که برای آشامیدن مناسب نباشد و تا بیست 
سال آینده این شوری آب به حدی برسد که به درد کشاورزی هم نخورد.]1[

از دیــدگاه تاریخی، مســئله کم  آبی به نابودی کامــل تمدن های جیرفت 
کرمان و شــهر ســوخته سیســتان انجامید و در همان حال در سال 1250 
هجــری شمســی از جمعیــت 10 میلیون نفری ایــران، پنــج میلیون نفر 

درگذشتند و در سال 1298 هجری شمســی بحران بی  آبی و خشکی، عماًل 
شیرازه نظام سیاسی قاجار را متالشــی کرد و نیمی از جمعیت 20 میلیونی 

ایران درگذشتند.]2[
در این مقاله خالصه ای از وضعیت موجود آب در اســتان خراسان رضوی 
به همراه نظرات کارشناســان ارشد این حوزه بررسی خواهد شد. عالوه براین 
وضعیت آب دشــت مشهد به عنوان مهم ترین دشــت این استان و روش های 
برون رفت از این بحران ارائه خواهد شــد. نمونه ای از اقدامات دیگر کشــورها 

برای شرایط مشابه نیز در انتها بررسی می شود.

وضعیت منابع آب خراسان رضوی

خراســان رضوی هم اکنون بحرانی ترین منابع آبی زیرزمینی در ســطح 
کشــور را داراســت. از مجموع 37 دشت آب در خراســان رضوی 34 دشت 
وضعیت 'ممنوعه' دارند. درحالی که میانگین بارندگی ساالنه در کشور حدود 
250 میلی متر است، همین میانگین در خراسان رضوی 208 میلی متر است. 
در این استان 29 ســد در حال بهره برداری در شهرستان های تربت حیدریه، 
قوچان، مشــهد، خواف، درگز، ســبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کالت و 
فریمان وجود دارد. ظرفیت ذخیره ســدهای بــزرگ و در حال بهره برداری 
اســتان حدود یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب اســت که یک میلیارد 
و 125 میلیون مترمکعب آن مربوط به ســد مشــترک ایران و ترکمنستان با 
عنوان سد دوستی است. 89 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و 
کشاورزان 'بزرگ مصرف کنندگان' این عنصر حیاتی هستند.: تعداد چاه های 
مجاز کشــاورزی در حــدود 9 هزار حلقه اســت که تقریباً بــه همین مقدار 
یعنی حدود هشــت هــزار و 500 حلقه چاه غیرمجاز ظرف ســال های اخیر 
شناسایی شده اســت که بخش زیادی از آن ها در طول فعالیت دولت یازدهم 
مسدود شده اند. کار انســداد پنج هزار و 600 حلقه چاه غیرمجاز ظرف چهار 
ســال اخیر در خراســان رضوی انجام و منجر به 440 میلیــون مترمکعب 

راه مقابله با بحران آب
در دشت مشهد

دکتر سعید رضا خداشناس
استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
khodashnas@ferdowsi.um.ac.ir

شماره 559 / فروردین 1397 30



صرفه جویی در مصرف آب شد. ]2[ 
بر اساس استانداردهای جهانی در شرایط مطلوب میزان برداشت از منابع 
آب تجدیدپذیر 40 درصد است اما متأســفانه این میزان در ایران 70 درصد 
و در خراســان رضوی 130 درصد می باشد. بر اســاس برآورد در افق 1400 
اگر روند پدیده خشکســالی تــداوم یابد و اعتبارات موردنیاز برای ســاخت 
مجتمع های آبرسانی تأمین نشود 400 روســتا در خراسان رضوی با بحران 
کم آبی مواجه می شوند. هم اکنون آبرسانی در خراسان رضوی به 253 روستا 
به طور مستمر و 155 روستا به صورت غیرمستمر با تانکر سیار انجام می شود. 
برون رفت از بحران کم آبــی و کاهش اثر آن نیازمند هزار و 210 میلیارد ریال 

اعتبار است.]2[
شــکل 1 وضعیت افت سطح آب زیرزمینی در 4 دشــت مشهد، نیشابور و 
سبزوار و کاشــمر طی 10 تا 20 سال گذشته نشــان می دهد. وضعیت سایر 

دشت های استان مشابه همین وضعیت و در بعضی جاها وخیم تر هم هست.
  

نشست زمین در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی

پدیده نشســت زمین، فوق العاده پدیده خطرناکی است و از آن در جریان 
بیابان زایی به عنــوان آخرین و غیرقابل برگشــت  پذیرترین مرحله از فرایند 
بیابان زایــی یاد می شــود. زمانی که زمین نشســت می کنــد، آبرفت های 
درشــت دانه به هم می چســبند و فضای خالی آن ها پر می شود و دیگر امکان 
انباشــت آب در این سفره ها از بین می رود. ســرزمینی که امکان انباشت آب 
شیرین در زیر سطحش را از دست بدهد، ازنظر امنیت اجتماعی با تنش های 

جدی مواجه می شود و مقدمه مهاجرت های محیط زیستی فراهم می شود...
 بررسی ها نشــان می دهد که در دوره زمانی 1372 تا 1395 در بخش های 
مختلف دشت مشهد ساالنه بین 4 تا 8 سانتیمتر زمین نشست کرده است که 
عامل اصلی آن افت ســطح آب زیرزمینی بوده است.]4[ شکل 1 زیر نشست 
زمین در فاصله زمانی بین 1384 تا 1393 را در دشت نیشابور نشان می دهد 
که بیش از 80 ســانتیمتر بوده اســت. در نتیجه فرونشست سراسری دشت 

نیشــابور فرونشســت هایی به ارتفاع 5 تا 6 متر در اراضی کشاورزی به وجود 
آمده است. ]5[

وضعیت دشت مشهد

دشت مشهد در حوضه آبریز کشــف  رود، پهنه ای به  طول 100 کیلومتر و 
عرض 25 کیلومتر با وسعت 2500 کیلومترمربع دارد. ساالنه به طور متوسط 
2,5 میلیارد مترمکعب بارش در دشت مشــهد رخ می دهد که 80 درصد آن 
تبخیر می شــود. بین 500 تا 800 میلیون مترمکعــب آب باقی می ماند که 
متوســط آن 700 میلیون مترمکعب و میزان آب تجدیدپذیر ســاالنه دشت 
مشهد همین مقدار است. این 700 میلیون مترمکعب به اضافه 100 میلیون 
مترمکعب افت آب زیرزمینی دشت مشــهد و 50 میلیون مترمکعب آب سد 
دوســتی منهای 20 میلیون متوســط تخلیه این محدوده میزان مصرف آب 
را مشــخص می کند. این در حالی اســت که میزان برداشت از دشت مشهد 
ســاالنه یک میلیارد و صد و شــصت میلیون مترمکعب است. آب زیرزمینی 
در اکثر مناطق دنیا، مخزن ذخیره اســت نه منبع مصرف به ویژه در اقلیم های 

شکل 1( آبنمود 4 دشت استان خراسان رضوی )گزارش آب منطقه ای خراسان رضوی 1396(]3[

شکل 2( نمونه هایی از نشست زمین ]5[
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گرم و خشکی چون ســرزمین ما که همواره با خشکسالی های طوالنی مدت 
روبه روســت. باید این هشــدار را جدی گرفت که اگر برداشت آب در دشت 
مشهد با همین شــدت ادامه پیدا کند تا 60 سال دیگر، ذخایر آب زیرزمینی 
تمام می شــود؛ اما قبل از آن، آب شور می شود. همچنان که این اتفاق در حال 
رخ دادن اســت و ممکن است تا ده سال بعد، آب شرب مشهد آنقدر شور شود 
که برای آشامیدن مناسب نباشد و تا بیست سال آینده این شوری آب به حدی 
برسد که به درد کشــاورزی هم نخورد. بر اساس یک استاندارد جهانی سرانه 
مصرف هر نفر در شــرایط مطلوب، ســاالنه باالتر از 2 هزار مترمکعب است. 
اگر ســرانه هر نفر بین 1700 تا 2 هزار مترمکعب باشد، در دسته بحران های 
محدود قرار می گیرد؛ اگر این سرانه بین یک هزارتا یک هزار و 700 مترمکعب 
باشد، بحران  مزمن است. همچنین اگر میزان سرانه زیر هزار مترمکعب باشد، 
بحران کمیابی به وجود می آید و اگر زیر 500 مترمکعب باشد، بحران کمیابی 
مطلق نام می گیرد. این در حالی است که اکنون سرانه هر نفر در دشت مشهد 

300 مترمکعب در سال است و این یعنی "کمیابی مطلق". ]6[

 راه های مقابله با بحران آب در دشت مشهد

سه راه برای مقابله با تأمین آب مشهد متصور می باشد:
1- تأمین آب مشهد با افزایش تعداد چاه های آب. این راه حل به بحرانی تر 

شدن شرایط آب زیرزمینی می انجامد.
2- انتقــال آب از بیرون حوضه: بــرای انتقال از خــارج از حوضه راه های 

مختلفی تحت بررسی است.
الف- انتقال از رودهای مــرزی: نزدیک تریــن راه کار در این راه حل روان 
آب های ســطحی کالت اســت که به خارج از کشــور می رود و قرار اســت 
جمع آوری شده و به مشــهد بیاید. پیش بینی می شود از این مسیر ساالنه 30 
تا 40 میلیون مترمکعب آب نصیب دشــت مشهد شود اما این راه حل بیش از 

5 سال زمان نیاز دارد. ]6[
ب - انتقال از تاجیکستان: این مسئله جدای از هزینه های سرسام آور آن و 
مشکالت مختلف فنی و امنیتی مسیر انتقال، به شدت با مسائل امنیتی کشور 
در تقابل اســت. چه اینکه وابســته کردن مایع حیات مردم به خارج از مرزها 

هرلحظه کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد.
ت - انتقــال از دریای عمان: یکی از راه هایی که با جدیت دنبال می شــود، 
شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال آن به مشهد است. از دید کارشناسان 
پروژه انتقال آب از چابهار حداقل 10 ســال زمان و سالیانه 112 هزار میلیارد 
تومان پول نیاز دارد که مهیا و فراهم بودن این پول محل پرســش اســت. در 
ایران این عدد رقم بزرگی است که به این راحتی ها فراهم نمی شود هزینه هر 
مترمکعب آب برای این پروژه 20 هزارتومان خواهد شد. دومین مشکل طرح 
انتقال آب از چابهار به مشــهد آن اســت که اگر بخواهد با بودجه دولت انجام 
شود 100 شهر دیگر هم مدعی مالکیت این آب می شوند و تقاضای سهم از آن 
می کنند لذا دولت نمی خواهد وارد این طرح شــود پس اجرای آن را بر عهده 
بخش خصوصی گذاشــته و بخش خصوص هم با منابع موجود به راحتی قادر 
به اجرای چنین طرحی نیست. سومین مشکل این طرح آن است که در مسیر 
حرکت به مشــهد تعارضات بســیاری وجود دارد که حل آن و حفظ این خط 
آبرسانی را مشکل می کند. به طورکلی تأمین این آب دارای ریسک بسیار است 
و به خاطر مســیر بســیار طوالنی، قرار گرفتن در نزدیکی مرز، احتمال قطع 
پمپ های بین راهی یا قطع برق یا وقوع حوادثی چون ســیل و زلزله نمی توان 

روی آن حساب کرد. ]6[
3- کاهش مصرف و مدیریت صحیح آب: این تنها راه نجات بخشــی دشت 
مشهد و دیگر دشــت های کشور می باشــد که البته نیازمند اجماع، همدلی 
و اعتماد می باشــد. برای ایــن منظور در کوتاه مدت و میان مدت الزم اســت 

اقدامات مختلفی صورت گیرد.
الف- اســتفاده از فناوری هــای جدیــد: در کوتاه مدت باید اســتفاده از 
فناوری های کاهنده آب مدنظر قرار گیرد؛ یعنــی باید هر جا که مصرف آبی 

هســت، با اســتفاده از فناوری های جدید میزان آب موردنیــاز را به حداقل 
کاهش یابد و جلوی آلودگی آب و ورودش به آبخوان ها گرفته شود، چون اگر 
آبخوان آلوده شــود از حیز انتفاع خارج می شــود. کارشناسان بخش صنعت 
آب اعتقاددارند که اگر مصرف بخش کشــاورزی به میزان 10 درصد کاهش 
یابد، هیچ دغدغه ای برای مصرف آب شرب وجود نخواهد داشت و اگر بتوانیم 
آب را صرفاً به گلخانه های بخش کشــاورزی بدهیم، سفره های آب زیرزمینی 
به تنهایی نیاز آب شــرب مشــهد را تأمین می کنند. ازآنجایی که منبع تأمین 
آب مشهد منابع آب زیرزمینی است، مخازن ساخته شده کم است و علی رغم 
ساخت سدهای دوســتی و ارداک، بازهم نیازمند افزایش مخازن ذخیره آب 
هستیم، به طوری که بتوانیم میزان ذخایر آب موجود در منابع را از 500 هزار 
مترمکعب به یک میلیون مترمکعب افزایش دهیم. بر اســاس آمارها در حال 
حاضر میزان استفاده از آب سد دوستی بین 65  الی 70 درصد در نوسان است 
و درزمانــی همچون ایام نوروز که میزان مصرف افزایش  می یابد، این مقدار به 
75 درصد هم می رسد. البته با پیوستن آب سد ارداک به شبکه آبی استان، 7 
میلیون مترمکعب آب به شبکه توزیع آب تزریق می شود. نزدیک به 30 درصد 
نیاز باقی مانده از منابع آب زیرزمینی، شــامل چاه ها و ســدهای دیگر تأمین 
می شــود اضافه می کند میانگین کشوری 55 درصد از منابع آب، زیرزمینی و 
40 درصد از منابع آب سطحی است، اما در استان خراسان رضوی 79 درصد 
از منابع آب زیرزمینی اســت و 21 درصد از آب های سطحی تأمین می شود و 
آنچه باعث کاهش آب در مخزن سد دوستی شده کاهش نزوالت جوی است.

]2[
ب- افزایش راندمان مصرف آب: اســناد مکاتبات وزرای مختلف به روسای 
وقت نشــان می دهد که راندمان آب یعنــی تولید ماده خشــک به ازای هر 
مترمکعب آب در ایران طی چهار دهه گذشــته هیچ تغییری نکرده اســت. 
هویدا به شاه نوشــت که میانگین ماده خشک تولیدشــده از یک مترمکعب 
آب در ایران 700 گرم اســت. اســحاق جهانگیری هم به روحانی هم گزارش 
کرده که میزان تولید ماده خشــک به ازای یک مترمکعب آب حدود 750 تا 
800 گرم است. هویدا در نامه خود اعالم کرده که اروپا به ازای یک مترمکعب 
آب 2.5 کیلوگرم ماده خشــک برداشت می کند. در حال حاضر نیز به ازای هر 
مترمکعب آب در اروپا 3 کیلوگرم ماده خشک تولید می شود. اگر بهره وری آب 
در خراســان رضوی به 50 درصد برسد و میزان ماده خشک را سه برابر کنیم، 
در این اســتان 4.5 میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی می شود.]7[ متأسفانه 
در شرب و بهداشت 30 درصد هدر رفت آب داریم یعنی به ازای 800 میلیون 
مترمکعب آب مصرفی در این حوزه، 210 میلیون مترمکعب آب هدر می رود. 
درحالی که میانگین هدر رفت در اروپا هشت تا 10 درصد است. میانگین سرانه 
مصرف در ایران دو برابر دنیا اســت. در حوزه صنعت هم آب را هدر می دهیم. 
در صنایع ایران آب فقط یک بارمصرف می شود درحالی که در اروپا آب 17 بار 
در صنعت بازچرخانی می شود. باید احساس مالکانه آب در مردم ایجاد کرد و 

به جای مدیریت توزیع، مدیریت مصرف انجام دهیم.]7[
ث - تغییر الگوی کشت کشاورزی. بدون شک کاشت محصوالت پرمصرف 
در شــرایط کنونی به هیچ وجه مجاز نیست. در برنامه ســوم توسعه، افزایش 
راندمان کشــاورزی به ازای کاهش مصرف آب زیرزمینی در نظر گرفته شده 
بود و بودجه آبیاری قطره ای بر همین اســاس هزینه می شد. چرا باوجودآنکه 
آبیاری تحت فشــار با یارانه های دولتی به شــدت توســعه پیداکــرده اما از 
آن طرف آب زیرزمینی حفظ نشــده، بلکه کار کشاورز توسعه پیداکرده است. 
درحالی که طبق قانون افزایش راندمان کشاورزی باید به ازای کاهش مصرف 
آب زیرزمینی باشــد. تنها را کاهش مصرف و کاهش برداشــت حل می شود. 
بهره وری حرف خوبی اســت، دولت باید از ساخت گلخانه های مدرن حمایت 
کند و وام های جدی به کشــاورزان بدهد. دولت باید بدانــد اندازه اقتصادی 

گلخانه 5 تا 7 هکتار است، نه زیر یک هکتار. ]2[.
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پنج ابر چالش بودجه، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست 
و منابع آبی که به شکل مختصر نحوه پیدایش آن ها موردبررسی قرار گرفت، 
مسائلی هستند که به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایه گذاری می شوند و 
درســت در تقابل با ضرورت مهمی قرار می گیرند که اقتصاد ایران در مواجهه 
با آن است؛ ضرورتی به نام اشــتغال زایی در مقیاس گسترده. به منظور تأمین 
ساالنه یک میلیون شغل برای جمعیت در ســن کار که عمده آن ها متولدین 
انبوه دهه 1360 هستند و برای حل آن، احتیاج به سرمایه گذاری قابل توجهی 
اســت، درحالی که منابع مالــی و طبیعی هدررفته به عنوان مانع بر ســر راه 
ســرمایه گذاری عمل می کنند. درنتیجه معضل بیــکاری به عنوان ابر چالش 

ششم اقتصاد کشور نام می گیرد.
نتیجه مهمی که می گیریم آن اســت که این ابر چالش ها، نتیجه و حاصل 
سیاســت هایی بوده اند که در طول زمان خودمان اتخاذ کرده ایم و کســی از 
بیرون نظام تصمیم گیری بر ما تحمیل نکرده اســت. درنتیجه گام نخســت 
به منظور اعمال سیاست های صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن اشتباهات 
گذشته بوده و نیاز است در یک فضای مسالمت آمیز و به دوراز خط کشی های 
سیاسی، این پرســش مورد واکاوی قرار گیرد که ما چگونه خودمان به دست 
خودمان این ابرچالش ها را به وجود آورده ایم. هیچ یک از این مشکالت بزرگ 

دفعتاً اتفاق نیفتاده اند و برعکس همگی بسیار آرام و به تدریج رشد کرده اند.
چنانچه بدون ارزیابی آســیب شناسانه و پذیرفتن اشتباهات گذشته سراِغ 
به اصطالح »راهکار« برای حل مشــکالت برویم، خطاهای استراتژیک مجدداً 
تکرار خواهند شد. به عنوان نمونه در موضوع چالش منابع آبی اگر تنها به سمت 
تأمین عرضه توجه شــود و تقاضا مورد مدیریت قرار نگیرد، طی سال های آتی 
بازهم این مشکل با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. یا در مسئله صندوق های 
بازنشستگی اگر تنها تأمین منابع موردنیاز از بودجه مدنظر سیاست گذار قرار 
گیرد و از مواردی همچون اصالح قواعد حاکم بر صندوق ها اجتناب کنیم فشار 

بیشتری بر بودجه وارد می آید و عماًل گره ای بازنخواهد شد.
آنچه این ابــر چالش ها را به وجــود آورده، مبتنی بر یک تعریــف ناپایدار از 
رابطه میان دولت و مردم بوده که حلقه واســط آن را تعریفی بدون اتکا به مسلّم 
تریــن اصل علم اقتصاد یعنی کمیابی منابع تشــکیل می دهد. تغییر این تعریف 
ازیک طرف به ســادگی و به سرعت امکان پذیر نیســت و از طرف دیگر سرعت به 
اتمام رســیدن منابع بسیار باال است. ســال هایی را که پیش روداریم زمان هایی 
طالیی اســت برای شکل دادن به تغییر مســیری بزرگ که البته بدون گفتگوی 
اجتماعی و اقناع جامعه اساســاً امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر مســیری 
که تاکنون در نظام تصمیم گیری اقتصاد کشــور دنبال شــده اکنون به مقصدی 
رســیده که مملو از چالش های کوچک و بزرگ است و به منظور برون رفت از این 

چالش ها، نیاز به تجدیدنظرهای اساســی احساس می شود. هرچند که چرخش 
یک باره می تواند به بروز مشکالت اجتماعی و سیاسی منجر شود اما گام نخست 
کنکاش در چرایی شــکل گیری چالش های کنونی اقتصاد ایران اســت. چنانکه 
امروز اقتصاد کشــور یک چهره زیبا مزین به رشــد اقتصــادی قابل قبول، تورم 
تک رقمی و اشتغال ساالنه بیش از 600 هزار نفر است و درعین حال دارای چهره 
دیگر نگران کننده از ابر چالش های موجود اســت. این دو چهره متضاد یکدیگر 
نیســتند و حتی باهم سازگارند. دستاوردهای ارزشمندی را که امروز ازنظر رشد 
اقتصادی و تورم و اشــتغال در اختیارداریم حاصل برداشتن قدم هایی در مسیر 
عقالنیت، اما »در چارچوب ساختارهای موجود« بوده است. آنچه عمیقاً به آن نیاز 
داریم تداوم عقالنیت اما بااراده قوی برای »تغییر ســاختارهای موجود« اقتصاد 
کشور است. دستیابی به نتایج ارزشمند موجود نوید آن را می دهد که می توان از 
زمان باقیمانده حسن اســتفاده کرد و آینده بهتر را رقم زد و کاری کرد که سال 

1400 آغازی مبارک بر قرنی جدید با خطاهای کمتر برای اقتصاد ایران باشد.

چگونگی پیدایش و رشد
ابر چالش های اقتصاد ایران

مسعود نیلی

پنج ابر چالش بودجــه، صندوق های بازنشســتگی، نظام بانکی، 
محیط زیست و منابع آبی که به شــکل مختصر نحوه پیدایش آن ها 
موردبررسی قرار گرفت، مسائلی هســتند که به تدریج تبدیل به 
موانع رشد و سرمایه گذاری می شوند و درست در تقابل با ضرورت 
مهمی قرار می گیرند کــه اقتصاد ایران در مواجهه با آن اســت؛ 

ضرورتی به نام اشتغال زایی در مقیاس گسترده

آنچه این ابر چالش هــا را به وجود آورده، مبتنــی بر یک تعریف 
ناپایدار از رابطه میــان دولت و مردم بوده که حلقه واســط آن را 
تعریفی بدون اتکا به مســّلم ترین اصل علم اقتصاد یعنی کمیابی 
منابع تشــکیل می دهد. تغییر این تعریف ازیک طرف به سادگی و 
به سرعت امکان پذیر نیست و از طرف دیگر سرعت به اتمام رسیدن 

منابع بسیار باال است
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همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده با حضور نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، دانشگاهیان و اقتصاددانان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

روســای کمیســیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کمیته پولی مالی و 
بانکی کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی به همره برخی از نمایندگان مجلس و مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
کشــور و خراســان رضوی و فعاالن اقتصادی و دانشــگاهی در همایش ملی 
مالیات بر ارزش افزوده، فرصت ها و چالش ها در دانشــگاه فردوســی مشهد 

گرد هم آمدند.
دبیر علمی این همایش از آثــار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کالن 
اقتصادی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در بودجه دولت و سیاستگذاریهای 
مالی، چالشــهای حقوقی قانونی فراروی مالیات بر ارزش افزوده، چالش های 
اقتصــادی اجرایی فراروی مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات پیشــنهادی و 
نظامهای مالیاتی جانشــین مالیات بر ارزش افــزوده به عنوان محورهای این 

همایش نام برد.
محمدطاهر احمدی شادمهری گفت: تجربه ایران از اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در چند ســال اخیر مملو از مشکالت و معضالتی است که قبل از 
نهایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی باید مورد 
کنکاش و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوان با اصالحات الزم در آن مالحظات 
تمامی بخشهای اقتصاد را تامین کرد. در همین راستا این گردهمایی دو روزه 
از معدود تالشها در این زمینه است که امید می رود به نتایج قابل قبولی دست 

پیدا کند.

سهم استان خراسان از مالیات کشور ظالمانه است
در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در بودجه ســال 97، درآمدهای 
مالیاتی 15 درصد افزایش یافته و سوال اینجاست که این مقدار افزایش از چه 
کســانی دریافت خواهد شد؟ آیا از کســانی که در گذشته به صورت شفاف با 

سازمان مالیاتی روبرو شدند و هنوز هم فعالیت شفافی دارند؟
غالمحسین شافعی با تاکید بر اینکه سهم تعیین شده برای استان خراسان 
از مالیات کشور کامال ظالمانه اســت، گفت: البته مسئوالن سازمان مالیاتی 
اســتان در این زمینه مقصر نیستند چون باید ســهمیه اعالم شده از مرکز را 

وصول کنند.
وی متذکر شد: باید به این توجه داشته باشــیم که مشهد زادگاه بسیاری 
از موسســات مالی و اعتباری بود و آنها ســهمی از مالیات در استان داشتند 
و اکنون بســیاری از آن موسســات تعطیل شــده اند. در مقابل ضربه ای که 
واحدهای صنعتی اســتان که 98 درصد آنها مربوط به بخش خصوصی است، 
از بحران اقتصادی می خورد بسیار بیشتر از بنگاههای دولتی در اکثر استانها 
اســت. بنابراین اگر در سهم مالیاتی استان خراسان این عوامل را تاثیر بدهیم 
باید میزان آن کاهش یابد حال آنکه سهم مالیاتی این استان در حال افزایش 

است و از نمایندگان تقاضای توجه به این موضوع را داریم.
شــافعی با اشــاره به اظهارات مســئوالن دولتی مبنی بر 38 درصد فرار 
مالیاتی در کشــور، اظهار کرد: اگر قرار اســت کاری در زمینــه مالیات انجام 
شود، باید روی فرار مالیاتی متمرکز شــویم. اگر قرار بر این است که افزایش 
درآمد مالیاتی بودجه 97 از بنگاههای شــفاف گرفته شــود، باید به این فکر 

چالش های اقتصادی فراروی مالیات بر ارزش افزوده

در همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد:

حسین کوه زاد
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محورهــای همایــش : آثار مالیــات بر 
ارزش افزوده بر متغیرهای کالن اقتصادی، 
جایگاه مالیات بــر ارزش افزوده در بودجه 
دولــت و سیاســت گذاری های مالــی، 
چالش های حقوقی قانونی فراروی مالیات بر 
ارزش افزوده، چالش های اقتصادی اجرایی 
فراروی مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات 
پیشــنهادی و نظام های مالیاتی جانشین 

مالیات بر ارزش افزوده

کنیم کــه بنگاه های اقتصادی ما در ســال آینده 
15 درصد رشد اقتصادی خواهند داشت؟ اما اگر 
قرار است این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل 
معافیتهــا و فرارهای مالیاتی تامین شــود، جای 
بسی خوشحالی است. نگرانی ما این است که این 
15 درصد بر دوش افرادی که در کشــور سالم کار 

می کنند، بیافتد.
وی افزود: اینکه تصور می شود فعاالن اقتصادی 
مرتب درگیر مســائل و مشــکالت مالیاتی خود 
هســتند و احیانا ممکن اســت اخوت چندانی با 
مالیات ستانی نداشته باشند، خالف واقعیت است. 
یکی از موضوعات مورد تاکیــد فعاالن اقتصادی 
این اســت که درآمدهای حاصــل از نفت باید در 
جای خود و نه برای تامین هزینه های جاری خرج 
شــود و هزینه های جاری باید از محل درآمدهای 

مالیاتی کشور تامین شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مالیات ستانی 
را امری الزم، واجب و مایه توســعه و پیشــرفت 
کشــور می دانیــم، تصریح کــرد: آنچــه در این 
زمینــه مطرح اســت، چگونگی مالیات ســتانی 
در کشــور و شــیوه های معمول و مرسومی است 
که از گذشــته های دور بوده و متاسفانه هنوز هم 
ادامه دارد. اشــکال اساســی و بزرگی که در نظام 
مالیات ستانی ما وجود دارد، در زمینه تشخیص و 
وصول مالیات است و آنهایی که درآمدها و ثروت 
باد آورده زیادی در کشور دارند، معموال از مالیاتها 
معافند و کسانی که ســالم و شفاف کار می کنند، 

باید جور همه را بکشند.

ایجاد منبع درآمد باثبات برای دولت
در ادامــه نایب رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی به ایراد سخنرانی 
پرداخت و از ایجاد منبع درآمدی باثبات و انعطاف 
پذیر برای دولــت، کاهش هزینه های جمع آوری 
مالیات و کشف 3هزار شــرکت صوری و کاغذی 
که تاریخ ثبت آنها پیش از ســال 87 بوده اســت، 
به عنــوان مزایای اجرای قانــون مالیات بر ارزش 

افزوده نام برد.
هادی قوامی همچنین به آسیب شناسی اجرای 
این قانون اشاره و اظهار کرد: فرایندهای ناکارآمد 
اخذ مالیات، عدم تعهد سازمان مالیاتی در بخش 
اســترداد اضافه پرداخت، اخذ مالیــات خارج از 
ســاختار قانونی)پیش فاکتور(، عدم قابلیت حل 
و فصل پرونده هــای مالیاتی متناســب با قانون 
مالیاتهای مستقیم، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای 
اقتصادی زیرزمینی، استفاده از مواد اولیه ناسالم 
و بروز آسیب به ســالمت جامعه، احساس وجود 
تبعیض مالیاتی و عدم شفافیت مبادالت اقتصادی 

از جمله این آسیبهاست.
وی افــزود: پیچیدگی و عــدم جامعیت مواد 
قانونی، وجــود معافیتهــای کلــی، ناکارآمدی 
معافیتهای مالیاتی در خصوص بعضی از فعالیتها، 
عدم تناســب نرخ مالیات با فعالیتهای اقتصادی و 

عدم تناســب نرخ جرایم مالیاتی با ضریب مالیات 
بر ارزش افزوده نیز از دیگر آســیبهایی است که از 

این قانون شناسایی کرده ایم.
قوامی خاطرنشــان کرد: پیشنهاد ما این است 
که نرخ مالیات کاالهای معــاف به حداقل صفر و 
حداکثر 3 درصد متناسب با قدرت خرید خانوارها 
باشــد و به ازای 15 درصد افزایش در اشــتغال و 
تولید خالص معادل 10 درصــد مالیات بر ارزش 
افزوده پرداختی پاداش بــه بنگاه های اقتصادی 
تعلق گیــرد. کاهــش جرایم مالیاتــی در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ شــود و پذیرش 
اعتبار مالیاتی مودیان صرفا با ارائه صورت حساب  

خرید انجام گیرد.

ســهم 52 درصدی مالیات بر ارزش 
افزوده در سال 96

معــاون مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور 
مالیاتی کشور گفت: پیش از اجرای قانون مالیات 
بر ارزش افزوده نرخ مالیات بــر درآمد یا تولید به 
طور ثابــت 54 درصد بود و تــا 64 درصد به طور 

تصاعدی افزایش می یافت.

محمد مسیحی افزود: کشور ما به تاسی از دیگر 
کشــورها با توجه به اینکه سیستم مالیات ستانی 
در اکثر کشــورها دیده میشود، در قالب اصالحیه 
سال 80 نرخ مالیات بر درآمد را از 64 درصد به 25 
درصد کاهش داد و همزمان مالیات بر فروش را به 
دمت 5 تا 6 ســال اجرایی کرد و مالیات بر ارزش 
افزوده از مهرماه ســال 87 در کشــور عملیاتی و 

اجرایی شد.
وی با بیــان اینکه در اثر اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده ســهم مالیات بر ارزش افزوده از کل 
درآمدهای مالیاتی )بــدون درآمدهای گمرکی( 
از 6,7 درصد در ســال 87 به 41 درصد در ســال 
95 افزایش یافته، گفت: در ســال 96 با احتساب 
عوارض وصولــی که نقش مهمی در شــهرداری 

دارد، این نسبت به 52 درصد رسیده است.
مســیحی اظهار کــرد: از نیمه دوم ســال 87 
تا دی ماه ســال 96 بیش از 210 هــزار میلیارد 
تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شــده است 
که حدود 85 تــا 90 درصد ایــن مبالغ دریافتی 
مبتنی بر تمکین و توافق و بدون مراجعه مودی به 

هیاتهای حل اختالف صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: حدود 10 تــا 15 درصد باقی 
مانــده نیز طی مراحل دادرســی وصول شــده و 
عمدتا مربوط به مشکالت شرکت های پیمانکاری 
فعالیت اقتصادی در محــدوده مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مشکالت مترتب  بر خرید از شرکت های 
صوری و کاغذی و عــدم تمکین گروه های صنفی 

نظیر طال، آهن، سنگ و... است. 

شناســایی 300 هزار مودی جدید در 

اجرای طرح جامع مالیاتی
عضو شورای مشــورتی مالیات بر ارزش افزوده 
نیز گفت: در سال گذشــته 3 هزار و 300 میلیارد  
تومان مالیــات از افرادی که تاکنــون وجهی به 
ســازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کردند، اخذ 
شده و در یک گام دیگر از 77 نفر نیز 990 میلیارد 
تومــان دریافت شــده و در اجرای طــرح جامع 
مالیاتی 300 هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی 
و 900 میلیون رکورد اطالعات وارد ســامانه شده 

است.
غالمحســین دوانی با اشــاره به اینکه مالیات 
بر ارزش افــزوده یک نوع مالیات غیر مســتقیم 
است که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید 
کاال و یا خدمات می پــردازد، بیان کرد: همچنین 
دریافت کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی 
را بــه خزانه دولــت واریز کند از آن جــا که خود 
فروشــنده نیز ضمن خریــد چنیــن مالیاتی را 
پرداخته اما مصرف کننده محســوب نمی شود او 
حق دارد کل مالیات ارزش افزوده پرداختی خود 
را از کل مالیــات بر ارزش افزوده دریافتی کســر 

کرده و مابه التفاوت را به دولت بپرازد.
وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی ســال 95 کل 
کشــور معادل صد و یــک میلیارد تومــان بوده، 
تصریح کرد: این درآمد مالیاتی شــامل 49 هزار 
میلیارد تومان مالیــات و 52 هزار میلیارد مالیات 
غیر مستقیم بوده و در حال حاضر در 168 کشور 
جهان مالیــات بــر ارزش افزوده جاری اســت. 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس نیز از اول ژانویه 
ســال 2016 با نرخ 5 درصد این مالیات را به کار 

خواهد برد.
دوانی در خصــوص مزایای اجــرای قانون بر 
مالیات ارزش افــزوده نیز عنوان کــرد: مبارزه با 
قاچاق، شفاف سازی مبادالت اقتصادی، دسترسی 
دولت به درآمد پایدار مالیاتی، فصلی بودن مالیات 
و استفاده کوتاه مدت مودیان از مالیات دریافتی، 
کشف بیش از 3000 شــرکت کاغذی ثبت شده 
تا قبل ســال 87 با اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده و اجرای مقررات مــاده 162  و فزونی در 
آمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی برای اولین بار 

در تاریخ کشور را شامل می شود.
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بنــا به تعریف برخــی از مدیران اقتصــادی از اقتصاد مقاومتــی، این نوع 
اقتصاد معموالً در رویارویــی و تقابل با اقتصاد وابســته و مصرف کننده یک 
کشــور قرارمی گیرد که منفعل نیســت و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، 
ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی 
آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه 
بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد 
کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی 
معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشــته باشــد و در برابر جنگ اقتصادی و 

همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.
ازجمله سیاســت های مناســب از ناحیه دولت در جهــت تحقق اقتصاد 

مقاومتی در حوزه صنعت. معدن و فلزات عبارتنداز:
- تثبیت نرخ ارز

- اشتغال زائی
- ثبات قیمت ها

- اصالح ساختار دولتی.
اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشــته 
باشد، در این راستا باید چالش های پیش رو را شناسایی و در دایره ای بزرگ تر 
با عنایت به چالش های اقتصادی و مدیریتی تعریف و برای آن برنامه و راه حل 

ارائه شود
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم 
ســاختارها و نهادهای فرســوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود 
که قطعاً باور و مشــارکت همگانی و اعمال مدیریت هــای عقالیی و مدبرانه، 
پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و 

تأکید روی مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است.
 همچنین برخــی محورهای اساســی و مهم اقتصــاد مقاومتی در حوزه 

صنعت. معدن و فلزات عبارتند از:

حمایت از تولید ملی

تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای ســال بر ضرورت تــداوم تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران 
تولید و مردم می باشــد، ســه حلقه ای که نحوه تعامل آن ها بر روی هم تأثیر 

مســتقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است؛ یعنی هرچه قدر 
که مردم را تشــویق به خرید کاالی داخلی کنیم ولــی کیفیت تولید کاالی 
داخلی پایین باشــد، عماًل رغبتی از سمت مردم به خرید کاالی تولید داخلی 
نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم بــرای تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی 
دولت و سیســتم بانکی کشــور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین 
اقتصادی، فضای کسب وکار را ســخت کند و یا مردم نسبت به کاالی داخلی 
بی رغبت باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این 

سه حلقه باهم اصالح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
در حوزه صنعت. معدن و فلزات

محدودســازی اقتصاد دولتی و آزادســازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 
44 قانون اساســی اســت. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی 
استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن 

بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش می باشد.
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشــد اقتصادی و صنعتی 
اســت که با به کارگیری ســرمایه خود و جذب و مشــارکت ســرمایه های 
غیردولتی، اســتفاده بهینه از منابع انســانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن 
ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای 

دولت را محقق نماید.
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است 
و بخش خصوصی بدون شــک برترین بســتر، برای همراهی مردم به عنوان 
اصلی تریــن ارکان مقاومت در جامعه، برای ضدضربــه کردن اقتصاد در برابر 

تحریم هاست.

توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین
در حوزه صنعت. معدن و فلزات

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می شود که اثرگذاری وی در تولید 
علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ 
فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد 

نگرشی بر
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

در حوزه صنعت و معدن

دکتر علی مختاری؛ دانشیار. عضو هیئت علمی
دکتر سمانه مختاری؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه های مشهد
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و توســعه علمی و متوازن کشــور گردد. زمانی که فناوری های نوین مشمول 
تحریم قرار می گیرند و کشورهای دشــمن اجازه نمی دهند این فناوری ها به 
ایران برســند، اگر از نخبگان حمایت شــود، می توان این فناوری ها را تبدیل 
بــه فعالیت تجاری کرد. میدان دادن به نخبــگان در عرصه صنعت، تجارت و 
کشــاورزی، از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه ای 
باشــد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برنــد. آنچه جای نگرانی 
است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در 

داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم ها عمل می کند.

ازجملــه راهکارهای اجرایی جهت بسترســازی و ایجاد زیرســاخت های 
تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت. معدن و فلزات می توان به موارد ذیل 

اشاره نمود:
1. حــذف عوامل متعــدد بر ایجاد و تشــدید فضــای منفی بــرای جذب 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه صنعت. معدن و فلزات
2. حذف موانع متعدد پیش روی تولید ملی

3. ایجــاد فضای رقابتی در بخش تولید و توزیــع در برخی از گروه کاالیی در 
حوزه صنعت. معدن و فلزات

4. افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی حوزه صنعت. معدن و فلزات
5. کاهش نقدینگی و تناسب آن با تولید

6. مدیریت و کنترل نقدینگی های سرگردان
7. کنترل و کاهش تورم باال و مستمر

8. کنترل اختالالت متعدد در بازار ارزی کشــور که اثرات مســتقیم بر حوزه 
صنعت. معدن و فلزات دارد

9. کاهش سطح باالی بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار

 10. کنترل و کاهش وابســتگی شدید بودجه ساالنه کشــور به درآمدهای 
حاصل از فروش نفت خام

 11. اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای آزادسازی و 
خصوصی سازی در حوزه صنعت. معدن و فلزات

 12- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد. مؤثر
13 -کنترل نوسانات متعدد در شاخص های بورس

 14. ایجاد و اجرای سیاست های حمایتی و تعرفه کارآمد و هدفمند در حوزه 
صنعت. معدن و فلزات

 15. حذف ضعف های زیرساختی و گمرک
 16. اجرای الگوهای مصرف بهینه در حوزه صنعت. معدن و فلزات

 17. رفع مشکالت تأمین کاالهای موردنیاز بخش تولید
 18. حــذف مــواردی کــه موجــب ایجــاد ضعــف در تصمیم گیری ها و 

برنامه ریزی های اقتصادی حوزه صنعت. معدن و فلزات می شود
 19. پیشــگیری و برخورد قاطع در مواجهه با فســاد مالی در دســتگاه های 

دولتی و غیردولتی
 20. کنترل و کاهش واردات بی رویه

 21. حذف بروکراسی اداری در فرآیندهای حوزه صنعت. معدن و فلزات
 22- افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آالت درازای کاهش 

واردات کاالهای مصرفی
23- تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت های دانش بنیان

 24-کاهــش قیمت تمام شــده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشــتر در 
رقابــت با تولیدات خارجی و کاهــش واردات، حمایــت از تولید ملی به ویژه 

تولیدات استراتژیک
25-فعال ســازی سیســتم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بخش تولید 

برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کاالهای غیرنفتی
 آنچه اشاره شــد برخی از اهداف کالنی است که می باید جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی در حوزه صنعت. معدن و فلزات به آن ها دست یافت. دستیابی به این 
شرایط شدنی است. این یک »مأموریت ممکن« است. نظام اسالمی قادر است 
با برنامه ریزی، تالش، تدوین استراتژی ها و اقدامات الزم، با محوریت اقتصاد 
مقاومتــی، ضمن یاری به حــوزه صنعت و معدن و فلــزات بخش عمده ای از 

تهدیدهای امروزی را نیز به فرصت تبدیل کند.

بخش خصوصی به عنــوان موتور و محرک اصلی رشــد اقتصادی 
و صنعتی است که با به کارگیری ســرمایه خود و جذب و مشارکت 
سرمایه های غیردولتی، اســتفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال 
مدیریت کارآمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی 

کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید
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اهمیت ترانزیتي ایران
کشورهایي  ازجمله  ایران  اسالمي  جمهوري 
موقعیت  در  قرارگرفتن  لحاظ  به  که  است 
ترانزیتي  مزایاي  از  مناسب  بسیار  جغرافیایي 
شبکه  گسترش  با  و  بهره مند است  خوبي 
حمل ونقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند 
از این مزایا در راستاي افزایش درآمدهاي ارزي و 
ارتقاي موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو 

مطلوب استفاده کند.
که  دارد  قرار  خلیج فارس  ایران  جنوب  در 
کشورهاي عمده تولیدکننده نفت جهان را در 
حاشیه خود جای داده است. این منطقه به عنوان 
گلوگاه انرژي جهان محسوب می شود. در شمال 
ایران نیز دریاي خزر قرار دارد که بهترین پل 
روسیه،  ایران،  کشورهاي  میان  ارتباطي 
و  است  آذربایجان  و  ترکمنستان  قزاقستان، 
می تواند نقش مهمي در تجارت میان این کشورها 
ایفا کند. از سوي دیگر ایران از غرب و شرق با 
افغانستان  و  پاکستان  ترکیه،  عراق،  کشورهاي 
همسایه است. به عبارتي می توان گفت ارتباط 
ایران با 15 کشور جهان از طریق مرزهاي آبي 
و خاکي برقرار می شود و درعین حال نیز ایران 
به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطي میان 
این کشورها )با یکدیگر و سایر مناطق جهان( 

ایفاي نقش کند.
 از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگي 
را در خود جای داده و از درآمدهاي زیادي نیز 
برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود عالوه 
ملي  ثروت های  و  منابع  داشتن  اختیار  در  بر 
خدادادي می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت 
و تجارت در منطقه مؤثر باشد. ارتباط کشورهاي 

آسیاي میانه با خلیج فارس و همچنین برقراري 
رابطه تجاري بین شرق آسیا با کشورهاي اروپایي 
است،  مقرون به صرفه  بسیار  ایران  طریق  از 
به نحوی که بسیاري از این کشورها به دنبال آن 
هستند تا چنین روابطي را از طریق ایران برقرار 

کنند.
ایران باوجود واقع شدن در مسیر کریدورهاي 
تراسیکا  آلتید،  نوستراک،  ازجمله  بین المللی 
و نیز دارا بودن موقعیت استراتژیک در منطقه 
سهم قابل قبولي را از کیک بزرگ تجارت جهاني 
نبرده است. انجام اقداماتي چون افزایش سهم 
ناوگان تجاري در بازارهاي منطقه ای و بین المللی، 
ارگان های داخلي مرتبط  بین  ایجاد هماهنگي 
با حمل ونقل دریایي، تشویق سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلي، ارتقا 
و بهبود آموزش های تخصصي دریایي، بندري و 
از مواردي هستند که می توانند در  لجستیکي 
افزایش سهم ایران از تجارت بین المللی مؤثر واقع 

شوند.
امروزه بسیاري از کشورهاي بزرگ و صنعتي 
جهان، رشد و شکوفایي اقتصاد خود را مدیون 
چندوجهی  حمل ونقل  آن  به تبع  و  تجارت 
می دانند. در این میان کشور جمهوري اسالمي 
ایران نیز ضمن برخورداري از موقعیت جغرافیایي 
درصحنه  که  دارد  را  آن  قابلیت  ممتاز،  بسیار 
ترانزیتي  قطب  به عنوان  بین المللی  حمل ونقل 
منطقه و جهان ایفاي نقش کرده و شرکت های 
حمل ونقل چندوجهي می توانند با بهره گیری از 
پتانسیل های موجود، بهره الزم را از شرایط بالقوه 

کشورمان کسب کنند.

کشور ایران که در قلب خاورمیانه قرارگرفته، 
درواقع داراي موقعیت استراتژیک بی بدیل در دنیا 
و عماًل کوتاه ترین مسیر اتصال آسیاي میانه و 
کشورهاي مشترک المنافع به آب های آزاد است. 
قرار گرفتن 12 کشور از مجموع 30 کشور محصور 
ایران به عنوان  در خشکي جهان در همسایگي 
مهم ترین مزیت ایران محسوب می شود. فروپاشي 
نظام کمونیستي در اتحاد جماهیر شوروي و ظهور 
جمهوری های استقالل یافته و تغییر نگرش این 
کشورها به مصرف گرایی، ایجاد صنایع جدید و 
نیز نیاز آن ها به صادرات مازاد تولید محصوالت 
داخلي، این فرصت را براي کشورمان فراهم آورده 
است تا از بستر و زیرساخت های موجود بخش 
حمل ونقل درزمینٔه ترانزیت کاال به این کشورها و 
نیز صادرات کاالهاي آن ها به دلیل عدم دسترسي 
برخي از این کشورها به آب های آزاد استفاده کند.
از دیگـر مزیت هـای ترانزیتـي کـه ایـران بـه 
دلیل دارا بـودن موقعیت اسـتراتژیک و راهبردي 
از آن برخـوردار اسـت، می تـوان بـه امـکان حمل 
کاالهاي مربـوط به کشـورهاي مشـترک المنافع 
از طریـق مسـیر ایـران، قرارگرفتـن در مسـیر 
کریدورترانزیتـي شـمال-جنوب، برقراري ارتباط 
ترانزیتـي افغانسـتان و آسـیاي میانـه از طریـق 
محـور ترانزیتـي شـرق کشـور »چابهار-میلک«، 
قرارگرفتـن در مرکزیـت جغرافیایـي کشـورهاي 
عضـو سـازمان همکاری هـای اقتصـادي، وجـود 
ظرفیـت و توانمندی هـای فـراوان در بخش هـای 
مختلـف حمل ونقـل کشـور، افزایـش کمـي و 
کیفي تجهیزات و توسـعه ظرفیت هـای جدید در 
زیرسـاخت ها و ناوگان ریلي، جاده ای، حمل ونقل 
دریایـي و تجهیـزات تخلیـه و بارگیـري در بنـادر 

رشد اقتصاد با حمل ونقل 
چندوجهي
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و تولید، انکارناپذیر است. از سوي دیگر مشتریان 
در صورت بروز هرگونه خسارت می توانند علیه 
متصدي حمل ونقل چندوجهي اقامه دعوي کنند 
و از مراجعه به کریدورهاي عامل حمل که در مسیر 
حمل از مبدأ تا مقصد می تواند شامل چندین 
امر  این  کند.  اجتناب  باشند،  مختلف  شرکت 
موجب می شود متصدي حمل ونقل چندوجهی 
نیز  و  بارگیري  تخلیه،  برنامه ریزی،  مراحل  بر 
چیدمان بار دقت بیشتري را صرف کند تا بتواند 

رضایتمندي مشتریان را کسب کند.

اهمیت حمل ونقل ریلي
امـکان ارتقـاي سـرعت در ترابري مسـافري و 
رقابت بـا حمل ونقل جـاده ای و هوایـي، باال بردن 
نسبي سرمایه گذاری اولیه و دیر بازگشت شدن آن 
در مقایسـه با جاده، قابلیت برنامه ریزی و استمرار 
خدمـات در شـرایط مختلـف ازجملـه شـرایط 
بحرانـي، اسـتهالک بسـیار کمتر شـبکه و ناوگان 
)کمتر از نصف استهالک ترابري جاده ای(، اشغال 
کمتـر زمین )در مقایسـه با حمل ونقـل جاده ای(، 
عـوارض کمتـر زیسـت محیطی و سـازگاري بـا 
اهداف توسـعه پایـدار، مصرف بسـیار کمتر انرژي 
در حمـل بار نسـبت به جاده )حدود یک ششـم( و 
امکان اسـتفاده از سوخت های غیرفسیلي ازجمله 
مزایـاي حمل ونقـل ریلـي محسـوب می شـود. 
همچنیـن از دیگر برتری های ایـن نوع حمل ونقل 
می تـوان به این مـوارد اشـاره کرد: مناسـب براي 
جابه جایـي انبوه بار و مسـافر، رفـاه و امنیت باالتر 
مسـافران و جاذبه براي آن هـا، حجم باالي ترابري 
در بسـیاري از محورهاي برون شهری و حومه، باال 
بودن نرخ سوانح و تصادفات جاده ای در کشور، باال 
بودن شـاخص مصرف انرژي در بخش حمل ونقل 
جاده ای، استهالک باالي شبکه و ناوگان در بخش 
جاده ای در مقایسـه با بخش ریلي و ایمني بسـیار 
باال نسـبت به جـاده )بین 15 تا 24 برابـر( از دیگر 

مزایاي حمل ونقل ریلي محسوب می شود.

مسير  در  شدن  واقع  باوجود  ايران 
كريدورهاي بين المللی ازجمله نوستراك، 
موقعيت  بودن  دارا  نيز  و  تراسيكا  آلتيد، 
قبولي  قابل  سهم  منطقه  در  استراتژيك 
نبرده  جهاني  تجارت  بزرگ  كيك  از  را 
است. انجام اقداماتي چون افزايش سهم 
و  منطقه ای  بازارهاي  در  تجاري  ناوگان 
بين المللی، ايجاد هماهنگي بين ارگان های 
داخلي مرتبط با حمل ونقل دريايي، تشويق 
سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در بخش 
حمل ونقل ريلي، ارتقا و بهبود آموزش های 
تخصصي دريايي، بندري و لجستيكي از 
مواردي هستند كه می توانند در افزايش 
سهم ايران از تجارت بين المللی مؤثر واقع 

شوند

مزاياي حمل ونقل كانتينري مانند كاهش 
صرفه جويی  نقليه،  وسايل  توقف  زمان 
كاهش  انبار،  و  بسته بندی  هزينه هاي  در 
كاهش  بارگيري،  و  تخليه  هزينه هاي 
صدمات وارده به كاال، كاهش زمان حمل 
و... باعث شده است كه امروزه كشورهاي 
پيشرفته بيش از 60 درصد كاالهاي خود 
را با كانتينر حمل می كنند؛ اما از طرف ديگر 
توان حمل راه آهن ايران در حمل كانتينر 

40 درصد پايين تر از ساير كشورهاست

مزاياي حمل ونقل كانتينري مانند كاهش 
صرفه جويی  نقليه،  وسايل  توقف  زمان 
كاهش  انبار،  و  بسته بندی  هزينه هاي  در 
كاهش  بارگيري،  و  تخليه  هزينه هاي 
صدمات وارده به كاال، كاهش زمان حمل 
و... باعث شده است كه امروزه كشورهاي 
پيشرفته بيش از 60 درصد كاالهاي خود 
را با كانتينر حمل می كنند؛ اما از طرف ديگر 
توان حمل راه آهن ايران در حمل كانتينر 

40 درصد پايين تر از ساير كشورهاست

کشور، دسترسي کشـور به دریاي خزر در شمال و 
خلیج فارس و دریـاي عمان در جنوب، امکان ارائه 
خدمـات حمل ونقـل چندوجهـی بـراي صاحبان 
کاالهـاي ترانزیتـي خارجـي و امـکان بهره مندی 
از بسـترهاي حمل ونقـل چندوجهـی و درنتیجـه 
کاهش هزینه هـا و خطرات تجاري براي شـرکاي 
ترانزیتي کشـور کـه در صورت اسـتفاده کارآمد و 
اثربخـش از امکانـات و زیرسـاخت هاي موجـود و 
جلوگیري از فرصت سـوزي می توان از توان بالقوه 

کشور در جهت جذب ترانزیت بهره گیری کرد.

 مسیرهاي اصلي ترانزیت از ایران
همان طـور کـه پیش ازایـن نیـز اشـاره شـد، 
موقعیـت اسـتراتژیک و راهبردي ایران مشـهود و 
مشخص است. دلیل این مدعا مسیرهاي ترانزیتي 
بین المللـی اسـت که ایران عضـو آن بـوده و از آن 
می گـذرد. کریدورهـاي شـمال- جنوب، شـرق-
غـرب، سـرخس-بندر الذقیـه )سـوریه(، شـبه 
قـاره هند به دریـاي مدیترانـه و اروپا، بنـدر امام- 
شـلمچه-عراق، محور شـرق، بندر چابهار- میلک 
- فراه - قندهار-کابل - کندوز- ترمذ )ازبکستان( 
آسـیاي میانه ازجمله کریدورهایي است که ایران 

از آن ها می گذرد.

مهم ترین ویژگي حمل ونقل چندوجهی
حال با توجه به موارد مشروحه  و به نقل از تعادل، 
مانند  کانتینري  حمل ونقل  مزایاي  می توانیم 
کاهش زمان توقف وسایل نقلیه، صرفه جویی در 
هزینه هاي بسته بندی و انبار، کاهش هزینه هاي 
تخلیه و بارگیري، کاهش صدمات وارده به کاال، 
کاهش زمان حمل و... باعث شده است که امروزه 
کشورهاي پیشرفته بیش از 60 درصد کاالهاي 
خود را با کانتینر حمل می کنند؛ اما از طرف دیگر 
توان حمل راه آهن ایران در حمل کانتینر 40 
درصد پایین تر از سایر کشورهاست. درنتیجه با 
توجه به اینکه هزینه حمل می تواند تا 30 درصد 
ارزش کاال باشد، آثار این صرفه جویی در تجارت 
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بیش از دو هزار ســال قبل امپراتوری چین به ایجاد جاده ابریشــم کمک و 
شبکه ای از مسیرهای تجاری را راه اندازی کرد که چین را به کشورهای آسیای 
مرکــزی و جهان عرب وصل می کــرد. در آن زمان اصلی ترین کاالی صادراتی 
چین ابریشم بود و به همین دلیل این مسیر تجاری که چین حمایت از ساخت 
آن را بر عهده داشت جاده ابریشم نام گذاری شد و قرن ها به عنوان اصلی ترین و 
مهم ترین مسیر تجاری دنیا بود؛ اما از نتایج اصلی ساخت این جاده را می توان 
توسعه اقتصادی و زیرساختی کشورهایی دانست که در مسیر جاده ابریشم قرار 
داشتند. این روند توسعه برای بیش از 100 سال در آسیا ادامه داشت و تقویت 
جایگاه اقتصادی آسیا در سطح بین المللی و تقویت قدرت سیاسی این قاره در 
تصمیم  گیری های دنیا هم درنتیجه توسعه این جاده و سهم بزرگان در تجارت 
جهانی بود؛ اما با توســعه روش هــای ارتباطی به خصوص حمل ونقل دریایی و 
هوایی دیگر جاده ابریشم کارایی خود را از دست داد ولی خاطره موفقیت آمیزی 
که این طرح برای چینی ها داشت باعث شد تا مقامات این کشور بازهم طرحی 

مشابه را پیشنهاد دهند و تالش کنند به مرکز تجارت دنیا باز گردند.

طرح در سال 2013 پیشنهاد شد

در ســال 2013 رئیس جمهوری وقت چین طرحی مشابه جاده ابریشم ولی 
با توجه به نیازها و امکانات امروز دنیا را پیشــنهاد داد. او اعالم کرد با ســاخت 
شبکه ای از راه های ریلی، جاده ها، خطوط لوله و مسیرهای حمل ونقل دریایی 
چین را به کشــورهای آسیای مرکزی، آســیای غربی و بخشی از جنوب آسیا 
وصل می کند و حتی با توســعه این مســیر بازار اروپا و بخشی از آفریقا را هم به 

این شــبکه اضافه می کند. حتی اگر کشــورهای اروپایی به مسیر جاده ابریشم 
مدرن اضافه نشــوند ولی دسترســی به بازار این کشورها از طریق جاده ابریشم 
مدرن امکان پذیر می شود و فرصت های اقتصادی و تجاری زیادی را در اختیار 
کشورهایی قرار می دهد که در مسیر طرح یک کمربند-یک جاده قرار دارند. در 
طرحی که اخیراً پیشنهادشده است کشورهای بلژیک، فرانسه، اوکراین، ایتالیا، 
یونان و ترکیه که در قاره اروپا واقع شده اند هم در مسیر جاده ابریشم مدرن قرار 
دارند و کنیا در قاره آفریقا هم کشوری است که کاالهای تولید شده و وارد شده 

به مسیر تجاری در قاره آسیا را جذب و به بازار مصرف آفریقا عرضه می کند.

طرحی باهدف توسعه تجارت

طرح یک کمربند-یک جاده در نگاه اول یک مســیر برای توســعه تجارت 
اســت ولی درواقع می تواند باعث نزدیکی بیشتر کشــورهای آسیایی شود و 
زمینه را برای همکاری های مشترک در عرصه اقتصادی و تجاری و فرهنگی و 
حتی اجتماعی فراهم کند. این دوستی می تواند باعث افزایش قدرت سیاسی 
آسیا در سطح بین المللی شــود و به آن ها کمک کند تا در تصمیم  گیری های 
جهانی یکپارچه تر حضورداشته باشند زیرا در اغلب موارد منافع اقتصادی در 

تصمیم  گیری های سیاسی تأثیر زیادی دارد.
طرح یک کمربند-یک جــاده، ایجاد کننده بزرگ ترین پلت فورم دنیا برای 
همکاری های اقتصادی اســت و این همکاری ها شــامل همــکاری در عرصه 
سیاســت گذاری اقتصادی، همکاری های تجاری و همکاری درزمینة تأمین 
مالی، همکاری های اجتماعی و فرهنگی اســت کــه منافع آن نصیب تمامی 

جاده ابریشم جدید
کمربند رونق منطقه

بیش از دو هزار سال قبل امپراتوری چین به ایجاد جاده ابریشم کمک
و شبکه ای از مسیرهای تجاری را راه اندازی کرد که چین را به کشورهای آسیای مرکزی و جهان عرب وصل می کرد.
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کشورهایی می شود که در مســیر این پلت فورم قرار دارند. در سال های اخیر 
ســازمان های بین المللی زیادی برای کمک به اجرای این طرح اعالم آمادگی 
کردند و چین هم از طریق ایجاد صندوق و بانک توســعه زیر ســاخت آســیا 
تالش کرد تا بخشــی از منابــع مالی موردنیاز طرح را تأمیــن کند ولی آنچه 
تضمین کننــده اجــرای این طرح اســت حمایت چیــن از آن و تالش چین 
برای اجرای این طرح تا مرحله پایانی اســت. چین دومین اقتصاد دنیاســت 
و هم اکنون بخش اعظم کاالهای مصرفی دنیا در این کشــور تولید می شــود؛ 
بنابراین حمایتش از یک مســیر تجاری دیگر که منافعش نه تنها به خود چین 
بلکه به تمامی کشــورهای واقع در این مســیر می رسد اهمیت زیادی دارد. از 
طرف دیگر باید در نظر گرفت اغلب کشورهای واقع در این مسیر تجاری مدرن 
کشورهای درحال توسعه و بازارهای در حال گذار هستند و درنتیجه این طرح 
می تواند ســرمایه موردنیاز برای توسعه زیر ساخت های صنعتی را تأمین کند. 
درنتیجه توسعه زیر ساخت ها فرصت رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی 

در این کشورها فراهم خواهد شد که منافع زیادی برای آن ها دارد.

بخش های اصلی این طرح

در سال 2015 میالدی اعالم شــد که طرح یک کمربند-یک جاده دارای 
دو بخش اصلی اســت که یکی از آن ها به توسعه شــبکه ارتباطی روی زمین 
اختصاص دارد و بخش دوم شبکه ارتباطی دریایی است و با توجه به روش های 

مختلف تجاری در دنیا هر دو مسیر برای تجارت دنیا اهمیت زیادی دارد.
این دو بخش اصلی و مهم عبارتند از: اول کمربند اقتصادی ابریشــم و دوم 
راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم میالدی. کمربند ابریشم اقتصادی شامل 
سه مسیر مهم می شود که یک مسیر از چین شروع می شود و تا اروپا ادامه دارد 
و این مسیر از آســیای مرکزی می گذرد. دومین مسیر از خلیج فارس شروع 
می شــود و تا مدیترانه ادامه دارد و از آسیای غربی می گذرد و سومین مسیر از 
طریق کشورهای جنوب آسیا به اقیانوس هند می رسد. جاده ابریشم دریایی 
قرن بیســت و یکم میالدی باعث اتصال راه های دریایی منطقه ای می شود و 
بیش از 60 کشــور دنیا را که ارزش تولید ناخالص داخلی آن ها بالغ بر 21 هزار 

میلیارد دالر است به هم وصل می کند.

پیشرفت هایی که در اجرای پروژه ایجاد شد

 تالش چین برای اجرای این پروژه باعث شد تا توجه جهانیان به این طرح 
جلب شــود. در ســال های اخیر چین چندین توافق دو جانبه با کشــورهای 
مجارستان و مغولستان و روسیه و تاجیکستان و ترکیه امضا کرده است که هر 
یک به جنبه ای از این طرح می پردازد. پروژه های دیگری هم از سوی مقامات 
چینی پیشنهادشده اســت که مطالعات اقتصادی و اجرایی آن در حال انجام 
است. این پروژه ها شامل ساخت خطوط ارتباطی قطار بین بخش شرقی چین 
و ایران می شــود و احتمال توســعه این خط تا اروپا هم وجود دارد. همچنین 
ساخت خطوط ارتباط ریلی میان چین با کشورهای الئوس و تایلند و ساخت 
خطوط ریلی پر ســرعت در اندونزی هم بخش دیگری از این طرح است. این 
طرح به اندازه ای وسیع و بزرگ است که بیش از 200 شرکت پیمانکاری بزرگ 
و کوچک برای اجرای بخش های مختلــف آن توافقنامه ها و قراردادهایی را با 
شرکت های چینی امضا کرده اند و شمار دیگری از توافقنامه ها هم در ماه های 

آینده نهایی می شود.

شش کریدور اصلی این پروژه

در ســال 2014 میالدی چین صنــدوق راه ابریشــم را راه اندازی کرد که 
ارزش منابــع مالی موجود در این صندوق برابر با 40 میلیارد دالر اعالم شــد 
و ایــن صندوق در پروژه های کلیدی مختلفی ســرمایه گذاری کرده اســت. 
تاکنــون فازهای اولیه پروژه راه ابریشــم در چین اجراشــده و برنامه ریزی و 
ســرمایه گذاری روی پروژه های جزئی تر آغاز نشده است. قرار بر این است که 
در طول اجرای این پروژه شش کریدور اقتصادی اصلی راه اندازی شود که این 

کری دورهای اقتصادی عبارتند از:
 1. چین، مغولستان و روسیه

 2. چین،  آسیای مرکزی و  آسیای غربی
 3. هند و چین

 4. چین، پاکستان
 5. بنگالدش، چین و هند-میانمار

 6. پل زمینی اروپایی و آسیایی.
ایــن کریدورها محور و مرکــز اصلی فعالیت های صنعتــی و فعالیت های 
اقتصادی در حوزه انرژی هســتند و این همکاری هــای اقتصادی و انرژی از 
طریق استفاده از جاده ها، خطوط ریلی، آبراه ها، خطوط هوایی، خطوط لوله و 
بزرگراه های اطالعاتی انجام می شود. افزایش سطح ارتباط میان کشورهایی 
که در این مســیر قرار دارند و ارتقای راندمان کشــورهایی که در مسیر جاده 
ابریشم تازه هستند می تواند باعث تقویت دوستی ها و همکاری های کشورها 

شود و منافع زیادی در زمینة اقتصادی و تجاری به تمامی کشورها برساند.
 به هرحال این طرح تازه شروع شــده اســت و تا اجرای کامل آن سال های 
زیادی موردنیاز است ولی نکته مهم تأثیرات اقتصادی مثبتی است که اجرای 
آن در اقتصادهــای آســیایی دارد و به همین دلیل حمایــت بخش زیادی از 
فعاالن اقتصادی و ســران دولتی کشــورها را دارد. اجرای طرح مذکور آینده 
اقتصادی و سیاســی آسیا را تغییر می دهد و کشــورهایی ایجاد می کند که با 

سرعت باالیی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی حرکت می کنند.
منبع: تجارت فردا

طرح یک کمربند-یک جاده، ایجاد کننده بزرگ ترین پلت فورم دنیا 
برای همکاری های اقتصادی است و این همکاری ها شامل همکاری 
در عرصه سیاست گذاری اقتصادی، همکاری های تجاری و همکاری 
است  فرهنگی  و  اجتماعی  همکاری های  مالی،  تأمین  درزمینة 
که منافع آن نصیب تمامی کشورهایی می شود که در مسیر این 

پلت فورم قرار دارند

همچنیــن مدیر هماهنگی مناطق ویژه کشــور کــه به منظور بازدید 
از منطقه ویــژه اقتصــادی دوغارون به تایباد ســفرکرده اســت گفت: 
فرایند تبدیل شــدن منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بــه منطقه آزاد در 

دستورکاردولت قراردارد.
به گفته جعفــر آهنگران برای تبدیل شــدن منطقه ویــژه اقتصادی 
دوغارون به منطقه آزاد، مســئوالن شهرســتانی و اســتانی باید اهتمام 

ویژه ای داشته و پیگیر آن باشند.
»گرامــی« مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی دوغــارون هم گفت: 
تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد فرصتی طالیی 

درزمینة اشتغال زایی و اقتصادی استان و کشور است.

تبدیل منطقه ویژه دوغارون به منطقه آزاد
در دستور کار دولت
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باوجوداینکه زمــان زیادي از عمر تجارت الکترونیک نمی گذرد اما این نوع 
تجارت، نقش بســزایي در زندگي روزمره ایفا کرده، به طوری که اجتناب از آن 
کار آســاني نیســت. یکي از کاربردی ترین مصارف اینترنت در دنیاي امروز، 
بحث تجــارت الکترونیک و خریدوفروش های اینترنتي اســت. براي این نوع 
تجارت، مدل های مختلفي تعریف شــده که از مهم ترین آن ها b2c اســت که 
به معني تجارت الکترونیکي بین بنگاه و مصرف کننده است که بیشتر شامل 

خرده فروش ها می شود.
طبق گزارش های به دســت آمده، چین بزرگ ترین و سریع ترین بازار براي 
تجارت آنالین بین بنگاه های تولیدي و مصرف کننده اســت. در سال 2015، 
بالغ بر 5,766 میلیارد دالر تجــارت آنالین b2c در چین صورت گرفته که در 
سال 2016 به رقمي معادل 975 میلیارد دالر افزایش یافته است. این افزایش 
چشمگیر، نشــان دهنده پیشرفت چین درزمینة تجارت آنالین است. آن طور 
که در بســیاري از تحقیقات آمــده، عرضه آنالین المپ هــای LED یکي از 

مهم ترین دالیل رشد تجارت الکترونیکي در این کشور بوده است.
فروش آنالین b2c در امریکا در ســال 2015 حــدود1,595 میلیارد دالر 
بوده که در ســال 2016 این رقم به 6,648 میلیارد دالر افزایش یافته اســت. 
طبق گزارش های به دســت آمده، چین و امریکا بیشترین رقابت را در تجارت 
الکترونیکي دارند و باالترین درصد فروش آنالین را در 2 ســال اخیر به خود 

اختصاص داده اند.
بریتانیا نیز یکي از کشــورهایي اســت که تجارت الکترونیک در آن رونق 
فراواني دارد و ارزش مبادالت آنالین b2c در ســال 2016 به 5,192 میلیارد 
دالر رسیده است؛ هرچند در مقایســه با چین و امریکا رقم کمتري را در این 
نــوع تجارت به خود اختصاص داده، اما تجارت آنالین در این کشــور اهمیت 
ویژه ای دارد. این اهمیت را افزایش فروش آنالین b2c نســبت به سال 2015 

در این کشور تائید می کند.
معامالت B2B و b2c در دنیاي ارتباطات و فضاي مجازي توانسته اند جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص دهند. اکثریت مردم به عنوان مصرف کننده نهایي 
کاالها بیشتر با ســایت های b2c تحت عنوان آگهي یا فروشگاه های اینترنتي 
آشنایي دارند. در این میان بســیاري از سایت های موفق در جهان با شناخت 

صحیح از این نوع معامالت تجاري، توانســته اند ارتبــاط مؤثری بین تجار و 
فعاالن اقتصادي در جهان ایجاد کنند. تجارت الکترونیکي تحولي اســت که 
در عرصه تجارت و اطالعات ایجادشــده و براي گسترش و پذیرش آن، فراهم 

آوردن پیش نیازهایش حیاتي است.

ارتقای 9 پله ای تجارت الکترونیک ایران در 1400
طبق وعده وزیر صنعت، معــدن و تجارت رتبه جهانی تجارت الکترونیکی 
ایران در ســال 1400 با 9 پله رشــد نســبت به ســال 1395 در جایگاه 60 

کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا، تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا بوده و در مراحل 
اولیه خود قرار دارد و اهمیت فناوری اطالعات باعث شــده تا تدوین و اجرای 
قوانین و لوایح موردنیاز در این عرصه همواره مدنظر باشد، اما به نظر می رسد با 
وجود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد 
و تجار از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از 
سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی نیز 

باعث شده که اطمینان الزم در این زمینه وجود نداشته باشد.
بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه جهانی ایران در تجارت 
الکترونیک در سال گذشته 69 و ســهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص 

داخلی طی این سال 4.8 درصد بوده است.
بااین حال محمد شــریعتمداریـ  وزیر صنعت، معدن و تجارتـ  در اهداف 
کمی برنامه اعالمی خود که تا سال 1400 تعریف شده است، اعالم کرده رتبه 
جهانــی تجارت الکترونیک ایران در ســال 1400 با 9 پله رشــد در رتبه 60 

جهان قرار خواهد گرفت.
عالوه بــر این وزیــر صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرده ســهم تجارت 
الکترونیک از تولید ناخالص داخلی در ســال 1400 با رشدی نیم درصدی به 

5.3 درصد ارتقا خواهد یافت.
حجم تجارت الکترونیک در ایران نیز از ســال 92 تا 96 بیش از 152 هزار 

میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

نگاهي به رشد تجارت الکترونیك
در سال های اخیر
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