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دکتــر حمیــد خاکشــور اســتاد چشــم پزشــکى دانشــگاه علــوم پزشــکى مشــهد، فــوق 
تخصــص قرنیــه و ســگمان قدامــى چشــم از دانشــگاه علــوم پزشــکى شــهید بهشــتى(از 
 (AAO) ســال 1366) هســتم و عضویت در انجمن چشــم پزشــکان ایــران، آکادمى آمریــکا
و انجمــن هــاى کاتاراکــت و جراحــى رفرکتیــو اروپــا و امریــکا (ESCRS، ASCRC) دارم 
و هــر ســاله در کنگــره هــاى معتبــر فوق تخصصــى در ایــران و کشــورهاى مختلــف اروپا 
و امریــکا شــرکت مــى کنــم کــه حاصــل آن بــه صــورت چــاپ مقــاالت و ارائه ســخنرانى 
در کنگــره هــا و انتقــال تجربیــات بــه دانشــجویان و همــکاران مــى باشــد. در حــال حاضر 

ــم  ــروه چش ــى گ ــگمان قدام ــئول س مس
دانشــگاه علــوم پزشــکى مشــهد هســتم و 
ــه را در ســال 1366 در بیمارســتان امــام رضــا (ع)  ــد قرنی اولیــن عمــل پیون
ــا کمــک رئیــس محتــرم  مشــهد انجــام دادم. در ســال 1373 موفــق شــدم ب
وقــت دانشــگاه و کلیــه مســئوالن کشــورى و اســتانى، بانــک چشــم علــوم 
پزشــکى مشــهد را تاســیس نمایــم. تمامــى اعمــال جراحــى قرنیــه و ســگمان 
ــکى راه  ــوم پزش ــگاه عل ــهد و در دانش ــار در مش ــن ب ــراى اولی ــى را ب قدام
انــدازى نمــودم و آمــوزش رزیدنــت هــا و فلوشــیپ هــاى فــوق تخصصــى 
پیونــد قرنیــه و ســگمان قدامــى را در اســتان بــه عهــده دارم. تالیــف و ترجمه 
کتــاب هــاى فــوق تخصصــى پیونــد قرنیــه، کاتاراکــت و جراحــى لیــزرى را 

نیــز بــه همیــن منظــور انجــام دادم. 
در ســال 1381 مرکــز چشــم پزشــکى نویــد دیــدگان را بــا هــدف 
خدمــات رســانى بهتــر بــه بیمــاران و ایجــاد زمینــه و امکانات بهینــه در بخش 
ــردم.  ــذارى ک ــه گ ــت و پای ــکاران چشــم پزشــک ثب ــراى هم خصوصــى ب
در ایــن مرکــز دســتگاه هــاى مجهــز جهــت انجــام اقدامــات تشــخیصى و 
درمانــى مختلــف بــا تکنولــوژى روز دنیــا موجــود مــى باشــد. کلیــه اعمــال 
جراحــى چشــم بــا دســتگاه هــاى پیشــرفته شــامل اصالح عیــوب انکســارى 
ــه  ــاى قرنی ــگ ه ــذارى رین ــک،PRK)، کارگ ــتفاده از لیزر(فمتولیزی ــا اس ب
(میورینــگ و ســگمنت) بــا فمتوســکند لیــزر، کاشــت لنــز (فیکیک)،جراحى 
ــه  ــد قرنی ــواع پیون ــت، ان ــو کاتاراک ــو و فمت ــه روش فیک ــد ب آب مرواری
ــه (Sutureless graft) در  ــدون بخی ــد ب (PK،DALK،DMEK،DSAEK) پیون

ــر اســت. شــرایط خــاص انجــام پذی
بخــش پاراکلینیــک ایــن مرکــز داراى جدیدتریــن دســتگاه هــاى                                                           ، ارب اســکن و 
ابرومتــر، پنتاکــم، توپوگرافــى، اســپکوالر میکروســکوپى و بخــش اتــاق هــاى عمــل جراحــى مجهــز بــه میکروســکوپ هاى 
جراحــى، دســتگاه هــاى بیهوشــى، فیکــو و ســایر دســتگاه هــاى مــورد نیــاز عمــل هــاى جراحــى فــوق تخصصــى چشــم 

پزشــکى و دســتگاه هــاى لیــزر و فمتوســکند لیــزر مــى باشــد.
همچنیــن ســایت آموزشــى در زمینــه بیماریهــاى چشــم حــاوى مطالــب و فیلــم هــاى مفیــد بــراى بیمــاران بــه ســه زبــان 

 hkhakshoor@yahoo.com و www.khakshoor.com .ــد ــى باش ــدان م ــار عالقمن ــف در اختی مختل
بــه اطــالع شــما عزیــزان مــى رســاند بــراى دریافــت اخبــار کلینیــک نویددیــدگان و نیــز اطالعاتــى در مــورد بیمــارى هــا 
مــى توانیــد، بــه ســادگى و رایــگان، عضــو کانــال کلینیــک شــوید و دوســتان خــود را نیز دعــوت کنید. بــراى عضویــت روى 

ایــن لینــک کلیــک کنید:
http://telegram.me/naviddidegan   بعد از ورود به لینک بر روى دکمه Join کلیک کنید.

دیدگان نوید  پزشــکی  کلینیک فوق  تخصصی چشــم 

IOL MASTER 700 ، OPTOVUE  OCT 
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استاذ جامعة العلوم الطبیة فی المشهد
جراح و فوق أخصائی قرنیة و القسم 

االمامی من العین
زراعة القرنیة 

جراحة الکتاراکت )المیاه البیضاء(
اصالح النظر باللیزر مع أحدث أالجهزة 

المتقدم
العملیات الجراحة العیوب اإلنکساریة 
Ring و فمتولیزیک( و وضع انواع PRK(

Anterior segment fellowship
Cataract & Refractive Surgeries
Photo Refractive Keratectomy (PRK)
Femto LASIK & Femto cataract

Tel:+98 - 051 - 38401063 , 38415625

Address: No 4. 7 Mollasadra. Ahmadabad sq. 
Mashhad. Iran

مشــهد. شــارع احمدآبــاد. مالصــدرا 7. نمــره 4. تلفــن: 38401063- 051- 98+ 
و 38415625 - 051- 98+

مشهد. احمدآباد. مالصدرا 7. پالك 4. تلفن: 38401063 051  و 38415625 051

Dr. Hamid Khakshour
Professor  of Ophthalmology

Website: www. Khakshoor.com
Email: hkhakshoor@yahoo.com

دکتر حمید خاکشور
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص بیماریها و 
جراحی های قرنیه

الدکتور حمید خاکشور

استاد تمام چشم پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی لیزری اصالح عیوب انکساری، 

نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم
پیوند قرنیه، جراحی کاتاراکت )فیکو و 

فمتوکاتاراکت(
موسس کلینیک فوق تخصصی چشم 

پزشکی نوید دیدگان مشهد
پیشرو در انجام اعمال جراحی جدید در 

عرصه چشم پزشکی
فعال در زمینه های آموزشی و پژوهشی 
در عرصه بین المللی در مورد مشکالت 

قرنیه و لیزیک
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صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 
مهندس حمیدرضا شوشتریان

زیرنظر شورای نویسندگان

سر دبیر: 
مهندس حسین کوه زاد

051-38413323 

سرپرست واحد خبر:
 سیدحیدر رضوى

طراحی و صفحه آرایی:
جواد زوار

گروه ترجمه:
زهرا پزشکى

ویراستار:
احمد حسین زاده

عکس:
حسین نظامى

واحد بازرگانی:
 تلفکس: 051-38420111

سامانه پیام کوتاه:
3000697705

نشانی:
تهران -  شریعتى - خیابان دستگردى 

پالك74
 طبقه دوم- واحد3

تلفن:  021-22220961
دورنگار: 021-22269032 
مشهد- خیابان سلمان فارسى

مقابل سلمان فارسى7- مجتمع آبشار 
طبقه سوم- واحد6

تلفن:051-38428268  
دورنگار:051-38464091

www.eghtesadasia.com
eghtesadeasia@gmail.com

همکاران فنی:
لیتوگرافى: آفاق شرق

 چاپ: ثامن  

فهرست

اقتصادی- تحلیلی
سال بیست و چهارم- مرداد 95 - شماره 547 
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درکوی نیکنامی ....
خدمت هر چند صفتى عام و قابل تمسک براى همگان به شمار مى رود تا جایى که حتى  عده اى خود را  با امضاى خادم ملت 
معرفى مى کنند  اما به واقع،  واژه اى با دو رویکرد قابل تأمل است. نخست آن هنگام که مسئولیت و تصدى امرى به شخصى سپرده 
و بابت آن حقوق و دستمزدى دریافت مى گردد و دیگر زمانى که شخصى بدون ماموریت شغلى، خدمت رایگان و بدون منت به 
خلق نماید. در حالت نخست انجام مسئولیت و امانتدارى نه یک فضیلت اخالقى که وظیفه اى قانونى و در نگاه دوم عملى انسانى 

و خداپسندانه است.
 امام على (ع) در همین ارتباط به کارگزاران نظام ادارى خود توصیه مى کند تا امانت دار صادقى باشند، آنجا که به کرات در نهج البالغه
و از جمله خطاب به اشعث بن قیس مى فرماید: همانا کارى که به عهده توست طعمه اى برایت محسوب نمى شود بلکه امانتى است 

بر گردنت.
 حضرت به خوبى مى داند قدرت، فى النفسه فساد آور است به همین دلیل مستمرا به  فرمانداران خود نهیب مى زند تا حق الناس را 

حراست نمایند و خود سرآمد کمال در امانتدارى است. 
شاید بتوان واقعه تأسف بار  اختالس ها، رانت ها و حقوق ها ى نجومى را از گذشته تاکنون نتیجه جدى نبودن حساسیت حاکمان 
به منافع مردم و فقدان نظارت سیستماتیک دانست، زمانى که تصدى ها بدون ارزیابى واگذار مى گردد و خسارت ناشى از تصمیمات 
غلط از بیت المال پرداخت شده وبى هیچ پنداشته مى شود ویا امانتداران خاطى با سالوسى بدون تنبیه مناسب مسوولیت دیگرى را 

به عهده مى گیرند. شرح حال این گروه شعر زیباى پروین اعتصامى است :

در کوى نیک نامى ما را گذر ندادند         گر تو نمى پسندى تغییر کن قضا را

در نقطه  مقابل، اشخاصى که با صداقت ،امانت و مدیریت ،کار مردم را به کمال مى رسانند اما داراى زبانى چرب ، چهره اى فریبنده 
و یا حامیان قدرتمندى نیستند ،کمتر مورد تکریم وتجلیل قرار مى گیرند . 

از سویى دیگر خیراندیشان نیکوکارى وجود دارند  که در ادبیات کهن ایران به نیکنامى شهره اند، واژه اى کوتاه وگویا براى آنها که 
امانتى را تحویل نگرفتند تا محافظت کنند که خود امکانات معیشتى جدیدى براى مردم  خلق کرده و به آیندگان سپرده اند. کم نیست 
کاروانسراها، کاریزها، مدارس ، مساجد و آبادى هایى که در گوشه و کنار این سرزمین پهناور به همت این چهره هاى ماندگار  احداث 

یا مرمت شده و امروزه نیز مؤسسات خیریه به کمک این گروه از مردان و زنان خیرخواه اداره مى شود. 
این اشارت نه چندان کوتاه از آن بود که یادى کنیم از زنده یاد مهندس سید جواد شهرستانى که هر چند پیش از انقالب مناصب 
مهمى را در اختیار داشت اما به گواهى گروه هاى مختلف مردم و حتى مسئولین فعلى هرگز تن به آلودگى نسپرد و در عوض الگویى 
از مدیریت، امانت دارى، کار آفرینى و انجام امور خیریه را به یادگار گذاشت. هم او که مقارن با ورود امام راحل به کشور شهردار 

تهران بود و کلید این شهر بزرگ و کانون قدرت رژیم را با استعفاى خود  به امام تقدیم نمود .
اما ویژگى این مرد نیک نام به اینجا ختم نمى شود ،عالوه بر وجهه غالب خدمات مردمى ایشان ،تعداد قابل توجهى از مؤسسات خیریه 
و از جمله جامعه یاورى خراسان با هدف مدرسه سازى ، مدیون خدمات و کمک هاى او هستند. سیل پیام هاى تسلیت  اخیر از 
مردم و مقامات کرمانشاه، دانشگاهیان  و وزیر علوم ، مردم تهران و مشهد در سوگ شهرستانى، نشان از گستره خدمات این بزرگمرد 
نیک اندیش  در حوزه هاى مختلف عمرانى و فرهنگى دارد، هر چند متأسفانه تاکنون در زاد و بوم ایشان مشهد که در گوشه و کنار 
آن یادگارى از وى باقى است اقدامى  در خور ایشان انجام نگرفته اما امید است نکوداشت ارزشمند  اتاق بازرگانى مشهد فرصتى 

براى آشنایى نسل جوان کارآفرین و مدیران جامعه  و موجب حداقلى از تکریم وتجلیل از خدمتگزار حقیقى مردم باشد.
 دوره حیات پربرکت زنده یاد شهرستانى، گویاى این بیت شعر شیرین از شیخ اجل سعدى شیرازى است که فرمود: 

عبادت به جزء خدمت خلق نیست             به تسبیح و سجاده و دلق نیست



مرحــوم مهنــدس ســیدجواد شهرســتانی کــه در 19 تیــر امســال در ســن 92 ســالگی 
براثــر بیمــاری ذات الریــه دارفانــی را وداع کــرد از محــدود افــرادی اســت کــه پس 
از بالغ بــر 6 دهــه خدمــات فــراوان عمرانــی و اجرایــی در مناصــب مختلــف، در 
هــر کجــا کــه نامــش بــرده می شــود بــه نیکــی و بزرگــی از او یــاد می شــود. 
از خراســان و تهــران گرفتــه تــا کرمانشــاه. در جســتجوی کوتــاه در میــان اخبــار 
منتشــره پــی خواهیــم بــرد که خبــر درگذشــت مرحــوم شهرســتانی حتی بیشــتر 
از مشــهد کــه زادگاه و محــل بســیاری از فعالیت هــای و خدمــات او بــوده اســت 
در کرمانشــاه کــه در ســال 1348 اســتاندار آنجا بــوده، بازتاب داشــته و از اســتاندار 
و نماینــدگان مجلــس گرفتــه تــا وزیر علــوم و اقشــار مختلف با ارســال 
ــه کــه  ــن نیســت مگــر آن گون ــد ای ــه نیکــی نام برده ان ــام از او ب پی
ــد کــه  ــود کــه خــود را خدمت گــزاری می دان ــه ب او خــود گفت
عاشــق مــردم و وطنــش اســت. اقتصــاد آســیا بــا تکریــم ایــن 
ــزرگ  ــن ب ــی ای ــه در معرف ــات فرصــت از دســت رفت خدم
مــرد را بهانــه ای بــرای تکریــم ســایر بــزرگ مــردان اقتصــاد 
ــد  ــاری خداون ــه ی ــده ب ــد و در آین ــی ده ــرار م ــور ق کش
متعــال گفتگــو هایــی را بــا فعاالنــی کــه امیــد واریــم عمــر 
پربرکــت آنهــا طوالنــی تر شــود خواهــد داشــت. در فقدان 
او بــرای آشــنایی بیشــتر بــا زوایایــی بیشــتر از شــخصیت 
ــد  ــدس حمی ــا مهن ــات آن مرحــوم، گفت وگــوی ب و خدم

شهرســتانی فرزندایشــان داشــتیم کــه باهــم می خوانیــم:

  اجازه دهید از زادبوم و مراحل رشد علمى ایشان شروع کنیم.
حتمــاً، مهنــدس ســید جــواد شهرســتانی فرزنــد ســید هاشــم 
(دبیرالکتــاب و مصحــح کتــب خطــی آســتان قــدس رضــوي) 
در ســال 1303 خورشــیدي در شــهر مشــهد متولد شــد. او پس 
ــی  ــن و فردوس ــتان ابن یمی ــل در دبیرس ــی دوران تحصی از ط
ــران  ــگاه ته ــی دانش ــکده فن ــور دانش ــی در کنک ــهد و قبول مش
ــاه  ــی دانشــکده افســري از مهرم ــوان دانشــجوي رشــته فن به عن
ســال 1324 وارد خدمــت ارتــش شــد و تــا درجــه ســتوان یکمی 

در دانشــگاه تهــران بــه تحصیــل اشــتغال داشــت.
رشــته  در  فوق لیســانس  پایان نامــه  دریافــت  از  پــس  پــدرم 
الکترومکانیــک از دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران در ســال 1328 
بــه لشــگر 8 خراســان منتقــل شــد و بــا درجــه ســروانی به عنــوان 
ــه  ــه درج ــه ب ــال 1337 ک ــرات و از س ــرگاه مخاب ــس تعمی رئی
ــرات  ــاون مخاب ــازمانی مع ــت س ــد در پس ــل گردی ــرگردي نائ س
لشــگر 8  خراســان بــراي برقــراري ارتباطــات مخابراتــی لشــگر بــا 
کلیــه واحدهــاي تابــع به خصــوص مرزهــاي خراســان و ســپاه و ســتاد 

ارتــش انجام وظیفــه می کــرد.

مردی که تا آخر ایستاده بود

حسین کو ه زاد
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گزارش ویژه



8

13
95

اه 
د م

ردا
 مـ

-5
47

اره
شم

ــت  ــه درخواس ــا ب ــال 1339 بن ــاه س وى در مهرم
رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد و موافقــت 
ارتــش بــا حفــظ کلیــه ســوابق خدمتــی بــه 

ــد. ــل گردی ــهد منتق ــی مش ــگاه فردوس دانش
در  درحالى کــه  شهرســتانی  مهنــدس  مرحــوم 
ــه وظایــف ســازمانی خــود  ــرات لشــگر 8 ب مخاب
عمــل می کــرد بــا موافقــت ارتــش در فرودیــن مــاه 
ــه تدریــس فیزیــک در دانشــگاه پزشــکی  1329 ب
ــئولیت  ــوم، مس ــکده عل ــیس دانش ــس از تأس و پ
تدریــس فیزیــک الکترونیــک را در آن دانشــکده به 

عهــده گرفــت.
ــه  ــی ب ــگاه فردوس ــه دانش ــال ب ــس از انتق وى پ
مــدت یــک ســال از طریــق دانشــگاه بــراي تحقیق 
و مطالعــات بــه (ســاکله) مرکــز تحقیقــات رســمی 

فرانســه اعــزام گردیــد.
فیزیــک  تدریــس  دوران  ســال   19 از  ایشــان 
در دانشــکده هاي پزشــکی و علــوم دانشــگاه 
فردوســی مشــهد به خوبــى یــاد می کــرد و از 

کســوت معلمــی بــه خــود می بالیــد.
ازجملــه اقدامــات دانشــگاهی مرحــوم پــدرم 
در  علــوم  دانشــکده  تأســیس  بــه  مى تــوان 
کرمانشــاه و قبــول عضویــت هیئت امنــاى آن 
هیئت امنــاى  جلســات  در  افتخــار حضــور  و 
دانشــگاه فردوســی از ســال 1352 تــا ســال 1356 
اشــاره کــرد و تــا پایــان عمــر در بنیــاد دانشــگاهی 

ــود. ــال ب ــی فع فردوس

  ظاهــراً ایشــان به غیــراز خدمــات آموزشــى 
در حوزه هــاى دیگــر هــم کارنامــه درخشــانى 

داشــته اند؟
ــر بعــد  بلــه، دوران فعالیــت کارى پــدرم عــالوه ب
آموزشــى کــه اشــاره شــد، ابعــاد دیگــرى هــم دارد:
خدمــات فنــى و نظامــى ایشــان ازجملــه بــا 
ــس  ــوان رئی ــرى به عن ــکده افس ــت در دانش خدم
تعمیــرگاه مخابــرات آغــاز شــد، ســپس بــه 
ــده  ــان برگزی ــرات لشــگر 8 خراس ــت مخاب معاون
ــی در  ــات نظام ــر نحــوة خدم ــرده ازنظ ــد. نامب ش
طبقه بنــدي ارتــش بیــن هم قطــاران رســته ى 
ــود و از خدمــات خــاص ایشــان  ــی نفــر اول ب فن

مى تــوان بــه تعمیــر و نصــب تمــام ابــزار بى ســیم ها و وســایل مخابراتــى 
ــروگاه ســپاه خراســان در  ــور نی ــور ژنرات ــان خــودش و نصــب موت لشــکر در زم

تربت حیدریــه اشــاره کــرد.
ــه در  ــد ازجمل ــر بوده ان ــر آن ایشــان در حوزه هــاى دیگــر هــم منشــا اث عــالوه ب
بعــد خدمــات فنــى و اجتماعــى کــه در ســال 1336 بــا موافقــت ارتــش بــه ســمت 
مدیرعامــل بــرق مشــهد نیــز انتخــاب و مشــغول بــکار گردیــده اســت و بعــد از 
تأســیس وزارت نیــرو به عنــوان رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل بــرق منطقــه اى 

خراســان انتخــاب و بــه کار خــود در منطقــه خراســان ادامــه داد.
در ســال هاى 1342 و 1343 عــالوه بــر تدریــس در دانشــگاه و مدیریــت اداره بــرق 
ــت  ــارى در خدم ــورت افتخ ــهد به ص ــهردار مش ــوان ش ــان به عن ــه اى خراس منطق
مــردم شــریف مشــهد بــود و در ســال 1347 کــه بــراى اولیــن بــار انجمــن شــهر 
ــوان شــهردار  تهــران از طــرف مــردم انتخــاب و تشــکیل شــد به اتفــاق آراء به عن
تهــران انتخــاب شــد و ایــن خدمــت مــدت یــک ســال ادامــه داشــت، ســپس وى 
مــدت 4 ســال اســتاندار کرمانشــاه و 3 ســال مســئولیت وزارت راه و ترابــرى را بــه 
عهــده داشــت و در ســال 1356 بــراى دومیــن بــار شــهردار تهــران شــد کــه تــا 

بهمن مــاه ســال 57 در ایــن ســمت بودنــد.

  بــه ســوابق کارى ایشــان در مشــهد اشــاره کردیــد، مایلیــم جزئیــات آن را هــم 
نیم. بدا

خدمــات ایشــان در مشــهد و مســئولیت هاى مدیریــت بــرق و شــهردارى مشــهد، 
نصــب و راه انــدازى فرســتنده 400 واتــى رادیــو مشــهد، افزایــش تولیــد نیــرو و 
توســعه شــبکه بــرق اســتان خراســان، ســاختمان کــوى آب و بــرق مشــهد، افتتــاح 
ــد  ــرکت واح ــیس ش ــهد، تأس ــهر مش ــى آب ش ــه کش ــم آباد ولول ــاى قاس چاه ه
ــاد،  ــت و وکیل آب ــارك مل ــاد پ ــادرى، ایج ــر ن ــش نه ــهد، پوش ــى مش اتوبوس ران
پیشــنهاد طــرح توســعه اطــراف صحــن مطهــر حضــرت رضــا (ع) و احــداث فلکه 

جدیــد طبــق طــرح مهنــدس مشــاور.
ــان  ــه شــهردارى مشــهد در زم ــه اشــاره کنم ک ــن نکت ــه ای در اینجــا الزم اســت ب
ــوان  ــور به عن ــا 44 در کش ــال 42 ت ــتانى و از س ــدس شهرس ــاى مهن ــدى آق تص

ــه انتخــاب شــد. شــهردارى نمون

  در سمت شهردارى تهران چه کارنامه اى داشتند؟
به طور خالصه مى توانم به موارد ذیل اشاره کنم:

ــا  ــران ب ــراه چم ــه بزرگ ــران ازجمل ــگاه ته ــه نمایش ــى ب ــاى ارتباط ــاد راه ه ایج
همــکارى وزارت راه، ایجــاد راه هــاى دسترســى بــه منطقــه عباس آبــاد و تشــکیل 
فضــاى ســبز در ایــن منطقــه، احــداث پارك هــاى شــهر ازجملــه: ملــت، قیطریــه، 

مهندس حمید شهرستانی فرزند زنده یاد

مهندس جواد شهرستانی در جمع کارکنان شرکت برق مشهد
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ــران  ــازمان عم ــکیل س ــیدیه، تش ــاوران و جمش نی
جنــوب شــهر، ســاخت بهشــت زهرا و جــاده 
جنــوب آن و تشــکیل ســازمان مســتقل بــراى آن.

  بــا ابراز تأســف هاى فــراوان عموم از درگذشــت 
ــه نظــر مى رســد آنجــا  آن مرحــوم از کرمانشــاه ب
نیــز ایشــان منشــاء خدمــات بســیارى بودنــد چنــد 
نمونــه از فعالیت هــاى نامبــرده درســمت اســتاندار 

کرمانشــاه را بیــان نمایید.
تأســیس دانشــکده علــوم، ایجــاد فرودگاه بــزرگ و 
ســاختمان آن در محــل جدیــد و افتتــاح پــرواز هما 
بــه کرمانشــاه، تبدیــل فــرودگاه قدیــم به مســاحت 
5 هــزار هکتــار بــه پــارك میــوه، ایجــاد بلوارهــاى 
ورودى شــهر و فضــاى ســبز اطــراف آن و احــداث 
پــارك  احــداث  پــارك طاق بســتان،  بلــوار و 
شــیرین، بازســازى منطقــه مــرزى خســروى، ایجاد 
ــه  ــتان به نحوى ک ــاط اس ــام نق ــبز در تم فضــاى س
اســتان کرمانشــاه درکشــت نهــال و ایجــاد فضــاى 

ســبز بیــن تمــام اســتان ها نمونــه شــناخته شــد.

  مرحــوم شهرســتانى عــالوه بــر مســئولیت هاى 
ــد  ــرى بودن ــر راه و تراب ــز وزی ذکرشــده دوره اى نی
ــان  ــه در زم ــى ک ــاى مهم ــه از کاره ــد نمون چن
ــه یــاد  تصــدى ایشــان اتفــاق افتــاده را چنانچــه ب

ــد. ــد بفرمایی داری
اهــم کارهاى آقاى مهنــدس شهرســتانى در وزارت 
ــا آنجــا کــه ذهنــم یــارى مى کنــد  راه و ترابــرى ت
عبارتنــداز: شــروع ســاختمان بزرگراه هــا و راه هــاى 
اصلــى و فرعــى بــر اســاس اولویت بنــدى و ایجــاد 
کمربنــدى شــهرها، ایجــاد گارمانــورى راه آهــن در 
آپریــن تهــران، ســاخت، افتتــاح، دوخطــه و برقــى 
کــردن راه آهــن جلفــا بــه تبریــز، توســعه بنــدر امام 
خمینــى از 6 اســکله بــه 24 اســکله، توســعه بنــدر 
شــهید رجایــى (عباس) از 6 اســکله به 24 اســکله، 

ــردن  ــى ک ــه و برق ــه دوخط ــهد، مطالع ــرودگاه مش ــد ف ــال جدی ــاختمان ترمین س
ــرخس  ــه س ــهد ب ــن مش ــه راه آه ــه مطالع ــور ازجمل ــرى کش ــاى سراس راه آهن ه
ــن  ــردن راه آه ــى ک ــه و برق ــه دوخط ــاور روس و مطالع ــین مش ــیله مهندس به وس

مشــهد بــه تهــران به وســیله مهندســین مشــاور ژاپنــى.

  پــدر عــالوه بــر ایــن مســئولیت هاى دولتــى اقدامــات دیگــرى نیــز در حــوزه 
ــح  ــز توضی ــورد نی ــن م ــتند، در ای ــه داش ــژه خیری ــى و به وی ــاى عمران فعالیت ه

دهیــد.
مرحــوم پــدرم تــا آخریــن روزهــاى حیــات بــه فعالیت هــاى عمرانــى و خیریــه 
مشــغول بــود و از داشــتن کســوت معلمــى بــه خــود مى بالیــد؛ مى دانســتم کــه او 
عضــو چنــد موسســه خیریــه ازجملــه هیئــت مؤســس جامعــه یــاورى خراســان 
فعــال در حــوزه مدرسه ســازى و همچنیــن بنیــاد دانشــگاهى فردوســى بــوده اســت 
کــه موسســه اى علمــى، غیــر انتفاعــى و عــام المنفعــه مــى باشــد. پــدرم رئیــس 
هیــات امنــاء بنیــاد دانشــگاه فردوســى بــود و ایــن بنیــاد در زمینــه ى ســاخت و 
ســاز خوابــگاه هــاى دانشــجویى، جلــب پشــتیبانى نیکــوکاران و ایجــاد امکانــات 
رفاهــى دانشــجویان فعالیــت مــى کنــد و همچنیــن تعــداد زیــادى دانشــجو نیــز 
بــا هزینــه شــخصى ایشــان فــارغ التحصیــل شــده انــد و یــا هــم اکنــون مشــغول 

تحصیــل هســتند.

ــت اداره  ــگاه و مدیری ــس در دانش ــر تدری ــاوه ب ــال های 1342 و 1343 ع در س
ــاری در  ــورت افتخ ــهد به ص ــهردار مش ــوان ش ــان به عن ــه ای خراس ــرق منطق ب
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــال 1347 ک ــود و در س ــهد ب ــریف مش ــردم ش ــت م خدم
ــاق آراء  ــد به اتف ــکیل ش ــاب و تش ــردم انتخ ــرف م ــران از ط ــهر ته ــن ش انجم
به عنــوان شــهردار تهــران انتخــاب شــد و ایــن خدمــت مــدت یــک ســال ادامــه 
ــئولیت  ــال مس ــاه و 3 س ــتاندار کرمانش ــال اس ــدت 4 س ــپس وی م ــت، س داش
ــار  ــن ب ــرای دومی ــه عهــده داشــت و در ســال 1356 ب ــری را ب وزارت راه و تراب

ــد ــاه ســال 57 در ایــن ســمت بودن ــا بهمن م شــهردار تهــران شــد کــه ت

  در پایان اگر مطلب خاصى باقى مانده است لطفاً بیان فرمایید؟
مهنــدس شهرســتانى، مدیــرى بــود کــه هیــچ گاه نیاســود و تــا پایــان عمر بــه انجام 
فعالیت هــاى عمرانــى و اجتماعــى مشــغول بــود. آخریــن پــروژه کــه او در دســت 
اجــرا داشــت پــروژه گردشــگرى - توریســتى شــاندیز بــود و او بارهــا مى گفــت: 
مــن بــه طرح هایــى کــه عملــى و مفیــد نیســتند فکــر نمى کنــم و ذهنــم همیشــه 
ــر  ــت انســان در ه ــى اســت و همیشــه مى گف ــد و اجرای ــى مفی متوجــه طرح های

ســنگرى کــه بــه خدمــت مشــغول اســت بایــد بهتریــن باشــد.

مهندس شهرستانی در کسوت شهردار تهران

آرامگاه ابدی زنده یاد مهندس شهرستانی در رواق دارالحجه حرم مطهر امام رضا )ع(
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مـا وقایع نگارها ... که پشـت هـر چهره ای 
یـک قصه می بینیـم. حال قصه مـا از کجا 
شـروع می شـود. یک داسـتان می تواند از 
طبقه هشـتم یک سـاختمان بلنـد در میدان 
تقی آبـاد مشـهد کلیـد بخـورد. جـای که 
مهنـدس سـیدجواد شهرسـتانی روی مبل 
چرمـی نشسـته، چانه اش را گذاشـته روی 
عصایـش و برایمـان از ماجـرای ایجـاد 
پارک ملت مشـهد، تولد یـک محله، جان 
گرفتـن یک خیابان کـه بعدها شـده بلوار 
وکیل آبـاد و ده ها داسـتان دیگر ... سـخن 

می گویـد.

کنار امضایم می نوشتم: سرلشکر شهرستانی
» یـادم میـاد... توى دبیرسـتان سـه تـا رفیق 
بودیـم. رفیـق کـه مى گویـم یعنـى رفاقتمان 
بیشـتر از آن نیمکـت چوبـى بـود کـه آن را 
شـریک مى شـدیم. مـن، وطـن شـناس و 
الهـى ... اغلـب از درس و گاهـى شـیطنت 
کـه فـارغ مى شـدیم، حـرف حرفه و شـغل 
آینده مـان را پیـش مى کشـیدم. وطن شـناس 
مى خواسـت معلم شـود. الهى هنوز پادرهوا 
بـود و باالخـره هـم افسـر شـد؛ امـا مـن 
آرزویـم سرلشـکرى بـود حتى تـوى همان 
سـن و سـال هم پاى هر امضایم مى نوشـتم 

شهرستانى« سرلشـکر 
ایـن آغاز صحبت مردى اسـت کـه در مدت 
60 سـال کار اجرایـى، حرفـش حـرف بوده 
و همـان حرف دوتـا نمى شـده؛ » هیچ وقت 

کار کوچـک نکرده ام.«
اگر به لیسـت مشـاغل و مسـئولیت هایى که 
داشـته، نیم نگاهى بیندازیـد، حتماً حرفش را 

تائیـد خواهید کرد.

دو سـال شهـردار بـودم، یـک سـالش 
شـدم شهردار نمونه

او چنـد سـال بعـد، رداى شـهردارى بـر تن 

مى کنـد ایـن مربوط مى شـود به حوالى سـال 42 البتـه در فاصله این سـال ها اتفاقات دیگرى 
هـم مى افتـد. مثـًال کرسـى اسـتادى فیزیـک در دانشـکده تازه تأسـیس علـوم به او پیشـنهاد 
مى شـود و بعـد بـه همیـن بهانـه بورسـیه مقطع دکتـراى ایـن رشـته در پاریس بـه وى اعطا 
مى گـردد: »یک سـالى بـا هزینه دولت، آنجـا درس خواندم اما سـال بعد امینى نخسـت وزیر 
وقـت، بـه خاطـر اوضـاع نابسـامان کشـور، بورسـیه ها را قطـع کـرد و این طـور بـود که من 

دسـت خالى به کشـور برگشـتم.«
تـا رشـته کالم از دسـتمان خـارج نشـده بـه سـال 42 کـه شهرسـتانى کلیددار مشـهد شـد، 
برگردیـم مسـئولیتى کـه دو سـال بیشـتر دوام نداشـت اما در همیـن مدت عنوان » شـهردار 

نمونـه کشـور را بـراى او به ارمغـان آورد.

آب و برق رایگان ساخته شد
حـرف بـه اینجا که مى رسـد، شهرسـتانى مى رود سـراغ اقداماتـى که در مدت تصـدى او در 

مسـئولیت هاى مختلف براى شـهر مشـهد رخ داده است.
» یکـى از آن هـا بنـا نهـادن همین محلـه آب و بـرق خودمان اسـت. محله اى کـه زمانى یک 
زمیـن بایـر و برهنـه بـود اما شهرسـتانى زمیـن آن را بـراى کارکنان شـرکت بـرق در اختیار 
گرفتـه و درآن واحدهـاى مسـکونى ایجـاد کـرده که بـه گفته خودش بـراى کارکنـان رایگان 
تمـام شـد.« یـادم هسـت، خیلى هـا آن موقـع مـرا بـه خاطـر ایـن کارم سـرزنش مى کردند 
و مى گفتنـد نمى توانـم طرحـم را بـه نتیجـه برسـانم امـا خاطرم هسـت بـراى تأمیـن هزینه 
سـاخت ایـن واحدهـا سـراغ روحانـى وزیـر آب و برق وقـت رفتـم و درخواسـتى را روى 
میـزش گذاشـتم کـه بـر اسـاس آن دو سـال حقـوق کارگـران شـرکت را از او وام بگیـرم و 

گپی صمیمانه با مهندس شهرستانی

هیچ وقت کار کوچک نکرده ام
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امـا بـا تغییـر ناگهانـى ایـن مقـام مسـئول ورق برمى گـردد. نـادر باتمانقلیـچ کـه به واسـطه 
خوش خدمتى هایـش بـه رژیـم در ماجـراى کودتاى 28 مرداد زمانى ریاسـت سـتاد ارتش را 
در اختیـار داشـت؛ در هواپیمایـى که او را به مشـهد مى رسـاند حکم به توقیـف کار مى دهد. 
خالصـه ازاینجـا اختالف شهرسـتانى با اسـتاندار باال مى گیرد؛« یـک روز او را بـراى بازدید 
بـه بافـت فرسـوده و پـر معضل اطـراف حرم بـردم اولین توقف مـان یک مغازه تجـارى بود 
کـه از قضـا صاحبـش براى قضـاى حاجت آن را دسـت فرزند نوجوانش سـپرده و رفته بود. 
مغـازه را بـه او نشـان دادم و گفتـم اگـر مغـازه آتش بگیرد تـوى این کوچه تنگ، چه کسـى 
مى توانـد جـان این بچـه را نجات دهد؟ فریادش بلند شـد و به عواملش دسـتور داد مغازه را 
ببندنـد. آن زمـان در بافـت اطراف حرم، جرائم زیـادى رخ مى داد که و جود خانه هاى فسـاد 
یکـى از آن هـا بـود. او را بـه یکـى دو تـا از ایـن منـازل بردم. حسـابى کفرى شـده بود. سـر 
عمالـش فریـاد مـى زد و دسـتور مـى داد کـه این خانه هـا را جمع کننـد. آنجا بود که دسـتش 
را گرفتـم و گفتـم همـه درد ایـن محـدوده این یکـى دوخانه نیسـت، این بافت درشـان حرم 
حضـرت رضـا(ع) نیسـت و تـو مسـر تغییر این شـرایط را بسـتى. زبانش بریده بـود. با همه 

قلـدرى و سرکشـى هایش، حرفـى بـراى گفتن نداشـت.«

گفت: 72 هکتار پارک برای مشهد زیاد است
شهرسـتانى خـوب بـه خاطـر دارد کـه یک بـار دیگـر هـم بهانه تراشـى هاى باتمانقلیـچ 
دامن گیـرش شـده بـود و آن مربوط مى شـد به تصمیم وى بـراى ایجاد پارك ملت مشـهد.« 
72 هکتـار زمیـن بـراى ایجاد این پارك گرفته بودم که اسـتاندار دسـتور توقـف کار را داد. او 
بهانـه کـرده بـود که وجـود باغ ملى و پارك شـهر براى مشـهد کفایـت مى کند و ایـن میزان 
زمیـن بـراى یـک پـارك زیـاد اسـت و حیف ومیـل به حسـاب مى آیـد. من که سـر نترسـى 
داشـتم، پـاى مقامـات باالتـر را بـه ماجرا کشـاندم. آن هـا برخالف نظـر او از طـرح حمایت 
کردنـد و حتـى معتقـد بودنـد که این میـزان زمین بـراى ایجاد پارك براى شـهر مثل مشـهد 
کم اسـت. اینجا بود که بدون اجازه اسـتاندار و کسـب مجوز از سـوى وى آسـتین ها را باال 
زده و اقـدام بـه ایجـاد پـارك کـردم. چاه هـاى آن را حفر کـرده و از مهندسـان خارجى براى 

طراحـى فضاى سـبز آن اسـتفاده نمودم«
منبع: شهرآرا

بـا آن هـا، آن پـروژه را کلیـد بزنـم و وام را 
در قالـب قسـط هاى 20 درصـدى، از حقوق 

آن هـا کـم کنم.
درخواسـت بـه اصـرار مـن امضا شـد، بعد 
مصوبـه اى را از هیئت مدیـره شـرکت بـرق 
برایـش بـردم کـه در آن تقاضـا شـده بود به 
حقـوق هـر کارگـر 20 درصـد اضافه شـود 
عمـًال بـا ایـن اقـدام ایجـاد ایـن واحدهـا 

رایـگان تمام شـد«
او ادامـه مى دهـد زمین هـاى را بـر اسـاس 
رتبـه حقوقـى بیـن کارکنـان شـرکت بـرق 
تقسـیم کردیـم. آن ها کـه حقوقشـان تا 600 
تومـان بـود، زمینـى 600 متـرى نصیبشـان 
شـد، افرادى کـه آخر ماه هزینـه اى بین 600 
تـا 800 تومـان دریافـت مى کردنـد، متـراژ 
زمینشـان بـه 800 متـر مى رسـید و حقـوق 
800 تومـان بـه بـاال هـم همـان 1200 متـر 

زمیـن را زیربنـاى خانه شـان کردنـد.

گفتـم جـاده شـرق را بـه روی خودروها 
می بنـدم

او در سـاخت اولیـن جـاده کمربنـدى ایران 
در مشـهد کـه همان جاده سـنتو یـا بزرگراه 
نقـش  اسـت،  خودمـان  کالنتـرى  شـهید 
پررنگـى داشـته اسـت.« حسـن شـالچیان 
وزیر راه و ترابرى رژیم سـابق قصد داشـت 
ایـن جـاده را تـا کوهسـنگى برسـاند کـه 
نتیجـه اش تخریـب آن فضـاى گردشـگرى 
بـود، مـن هـم تهدیـدش کـردم که اگـر این 
اقـدام را عملى کنـد، جاده شـرق را بر روى 
کامیون هـا و اتوبوس هـا مى بنـدم. شـکایتم 
را نـزد تیمسـار عزیزى اسـتاندار وقـت برد، 
مـرا هـم احضار کـرد و ماجـراى اختالفمان 
را وسـط کشـید. گفتـم: اجـازه نمى دهم این 
مرد، شـهر مشـهد را خراب کند. بعد از کلى 
چانه زنـى اسـتاندار رو بـه شـالچیان کـرد و 
گفـت: آقاى مهندس سـید هسـتند، حریف 
ایشـان نمى شـوى. شـالچیان هـم کـه از هر 
درى حتـى تهدیـد بـه کناره گیـر واردشـده 
و بن بسـت خـورده بـود، على رغـم میلـش 
بـه تغییـر طـرح و حفـظ برخـى عرصه هـا 

رضایـت داد.

گفتم: تو مسیر تغییر را بستی
یکـى دیگـر از ماجراهاى جالب شهرسـتانى 
درگیـرى او بـا یکـى از اسـتانداران رژیـم 
سـابق به نـام باتمانقلیچ اسـت. شهرسـتانى 
تدویـن گـر پـروژه اولیـه و پیشـنهاددهنده 
طـرح توسـعه پیرامـون حرم مطهـر رضوى 
بـود. طرحـى کـه بـا چانه زنـى فـراوان بـه 
امضـاى مقامـات بـاالى دولـت مى رسـد و 
اسـتاندار عزیزى هـم از آن حمایت مى کند؛ 

بلوار قدیم وکیل آباد مشهد
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ــهردار  ــد بحــث ش ــم مى رس ــه ذهن ــون ب ــه اکن ــى ک ــى از خاطرات یک
شــدن ایشــان در ســال 1347 و مخالفــت هویــدا نخســت وزیر وقــت بــا 

ــان مى کــرد. ــدرم بی ــود کــه پ آن ب
اولیــن انجمــن شــهر تهــران کــه در ســال 1347 تشــکیل شــد هویــدا نخســت وزیر وقــت 
درصــدد بــود پیــروز از همــکاران نفتــى اش را شــهردار پایتخــت کنــد، امــا خســروانى دبیــر 
کل حــزب ایــران نویــن کــه انتخابــات انجمن هــاى شــهر را بــه میــل خــود انجــام داده بــود، 
تمایلــى نداشــت نخســت وزیر شــهردار را انتخــاب کنــد، ازایــن رو در آخریــن لحظــات اعالم 
کــرد کــه مهنــدس شهرســتانى بــه شــهردارى تهــران انتخاب شــده اســت امــا هویــدا بیــش از 
10 مــاه شهرســتانى را در شــهردارى تهــران تحمــل نکــرد و در مهرمــاه ســال 48 نیک پــى را 

ــاند. ــاى وى نش به ج
مرحــوم پــدرم، خــود در خصــوص آن روزهــا این گونــه مى گفــت: قبــل از مدیریــت مــن در 
شــهردارى، خــرم به عنــوان پیمانــکار، آســفالت و روکشــى خیابان هــاى ایثــار را انجــام داده 
بــود. چــون صورت وضعیــت کارهــاى انجام شــده طبــق واقعیــت نبــود، مهندســین ناظــر 30 
میلیــون تومــان آن را کســر مى کننــد و کار تصمیم گیــرى بــه حکمیــت احالــه مى شــود. در 
ایــن حکمیــت صوفــى رئیــس بانــک و نماینــده خــرم رأى را بــه نفع وى صــادر کــرده و پس 
از تائیــد وزارت کشــور بــه قائم مقامــى انجمــن شــهر بــه شــهردارى تهــران ابــالغ گردیــد تــا 

نســبت بــه پرداخــت آن اقــدام نمایــد.

ــت:  وى مى گف
وظیفــه  ایــن 
ــق  ــود و طب ــران ب ــهردار ته ــده ش ــر عه ب
ــت  ــروز؛ سرپرس ــاى پی ــدا، آق ــده هوی وع
شــهردارى قــرار بــود شــهردار شــود و ایــن 
ــى  ــد، وقت ــه نش ــد ک ــغ را پرداخــت کن مبل
مشــاور حقوقــى شــهردارى، پرونــده خــرم 
ــى از  ــد یک ــخص ش ــن آورد مش ــزد م را ن
ــن  ــه ای ــیدگى ب ــئول رس ــان مس کارشناس
پرونــده، مهنــدس ابراهیمــى؛ کارشــناس 
کــه  وى  از  اســت.  شــهردارى  ارشــد 
ــود درخواســت  بســیار شــریف و صــادق ب
ــهردارى  ــى ش ــاون فن ــوان مع ــردم به عن ک
انجام وظیفــه کنــد. ایشــان مى گفــت کــه در 
ــه دلیــل  ــود کــه ب صورت وضعیــت آمــده ب
لجــن بــودن زمیــن زیــر آســفالت در مقابــل 
مجلــس، آنجــا را بتــن آرمــه کرده انــد، وقتى 
ــن  ــخ در بت ــى یــک می ــم حت ســونداژ کردی
ندیدیــم. دســتور دادم پرونــده را ســریعاً بــه 
دادگســترى بفرســتد. در آن زمــان عبدالرضــا 
انصــارى وزیــر کشــور به دلیــل آن کــه اجازه 
ــه  ــن ب ــى انجم ــه قائم مقام ــت را ب پرداخ
شــهردار داده بــود، عــزل و خســروانى وزیــر 

کشــور شــد.
پــدرم مى گفــت: روزى هویــدا در جلســه اى 
کــه خســروانى، رئیــس حــزب ایــران نویــن 
و پرتــو وزیــر دادگســترى نیــز در آن حضور 
ــغ  ــى مبل ــت تمام ــتور پرداخ ــتند، دس داش
صورت وضعیــت خــرم را صــادر کــرد کــه 

مردی رنگی در قاب سپید

ــه  در گوشــه گیری مرحــوم شهرســتانی و بی توجهــی رســانه ها ب
مــردی کــه همــه عمــر را بــرای عمــران و آبــادی و فرهنــگ ایــن 
مرزوبــوم کوشــیده همیــن بــس کــه عکــس، فیلــم و مصاحبــه ای 
چندانــی از وی بــه یــادگار نمانــده و تنهــا خاطراتــی از او باقــی 
ــت.  ــده اس ــرد بیان ش ــکان آن بزرگ م ــیله نزدی ــه به وس ــت ک اس
مهنــدس حمیــد شهرســتانی فرزنــد ارشــد زنــده یــاد در رابطــه با 

خاطــرات پــدر چنیــن مــی گویــد:

حسین کوه زاد

زنده یاد مهندس شهرستانی در کسوت استاندار کرمانشاه در جمع مسئولین ورش استان



آن را نپذیرفتــم، اینجــا بــود کــه با صــداى بلند 
گفــت: ایــن (آقــاى خــرم) همان کســى اســت 
کــه بــه شــاه و کشــور خدمــت کــرده اســت. 
ــردم را  ــول م ــن پ ــخ دادم: م ــم پاس ــن ه م
برخــالف قانــون بــه ایــن شــخص نمى دهــم. 
هویــدا هــم در جــواب گفت: ماشــین شــماره 
ــم دارد.  ــائل را ه ــن مس ــدن، ای ــک سوارش ی
مــن هــم گفتــم ســوار نمى شــوم و آن روز بــا 

تاکســى بــه منــزل برگشــتم.

مهندس  آقای  استعفای  تقدیم  پیرامون  لطفاً 
شهرستانی به عنوان شهردار تهران به محضر 
امام )ره( و تمدید حکم شهرداری ایشان تا 

پیروزی انقالب توضیحاتی بفرمایید؟
با تشدید فعالیت هاى انقالب اسالمى و ورود 
امام خمینى به ایران، در تاریخ شنبه 14 بهمن 
1357 مرحوم پدرم به عنوان شهردار تهران تقاضا 
کرده بود با امام مالقات و گفتگو کند. امام خمینى 
فرمودند ایشان را بعد از استعفا خواهد پذیرفت. 
وى به دنبال این نظر امام از سمت خود استعفا 
داد. در متن این استعفا نوشته بود بنا به خواست 
اکثریت ملت ایران و تصمیم قاطع ملت، شما 
به  اسالم  برکت  به  که  هستید  انقالبى  رهبر 
پیروزى خواهد رسید و ازآنجاکه دولت فعلى 
غیرقانونى است و این غیرقانونى بودن از سوى 
شده  بازگو  مکرراً  امام  و شخص  ایران  ملت 
است، من از سمت خود به عنوان شهردار تهران 
استعفانامه  سپس  شهرستانى  مى دهم.  استعفا 
خود را که بر اساس همین جمالت تنظیم شده 
بود، تسلیم امام کرد. وى سپس گفت: اگر امام 
ضرورى بدانند به عنوان شهردار امام خمینى - 
نه شهردار دولت - به سرکار خود بازخواهم 
گشت. امام خمینى گفتند که این مسئله به متن 
ابقا  را  ایشان  امام  اضافه شود پس  استعفانامه 
نمودند. این اولین استعفاى یک مقام رسمى و 
عالى رتبه منتخب و منتصب رژیم پهلوى مى باشد 
که در روزهاى بحرانى انقالب تأثیر بسزایى در 
بى اعتبارى و سقوط دولت شاهپور بختیار و پایان 

بخشیدن به  نظام شاهنشاهى داشته است.
 

مرحوم  متمایز  به خواهید خصوصیات  اگر 
شهرستانی را به عنوان فرزند ایشان ذکر کنید 

چه خواهید گفت؟
و  مهربان  فروتن،  خوش رو،  بسیار  ایشان 
سخاوتمند بودند. به همه چیز به عنوان نعمت 
و  جامعه  افراد  به تمامى  مى کردند.  نگاه  الهى 
هموطنانش و به خصوص همسر و فرزندانش 
عشق مى ورزید و احترام بسیار براى آن ها قائل 

بود.
بود  شجاع  و  باال  اعتمادبه نفس  با  فردى  وى 
که مشخصه اصلى متمایزکننده او پشتکار، کار 

شبانه روزى و درستکارى بود.
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مهندس جواد شهرستانى را خیلى ها مى شناسند، 
عمر طوالنى و پربرکت، فعالیت هاى عمرانى و 
خدمات صادقانه اش بر لوح اذهان بسیارى نقش 
خدمت مردى را زده که على رغم موقعیت ها و 
مناصب، خدمتگزار صادق  پرتالش و اندیشمند 
مهندس غالمحسین شافعى  است.  بوده  مردمى 
نایب رئیس اتاق ایران و رئیس هیات مدیره جامعه 
یاورى خراسان او را به خوبى مى شناسد و در پاسخ 
 به پرسش ما که راز ماندگارى او چیست مى گوید:
رمز ماندگارى  مهندس جواد شهرستانى در ارتفاع 
متعلقات  و  عرض  و  طول  در  نه  اوست  عمر 

زندگى اش.
چه بسا انسان هایى به لحاظ اقتصادى و یا موقعیت و مقام موفق بوده اما هرگز ماندگار 
نشده اند چرا که در ارتفاع زندگى دستاوردى نداشته و در سایر ابعاد نیز چنین است 
ورزشکاران بسیارى در طول تاریخ بوده اند با مدال هاى فراوان، اما در میان آن ها تختى 
به لحاظ شخصیت مردمیش ماندگارتر از بقیه بوده است. من شهرستانى را از نوجوانى 

مى شناسم در شخصیت، صداقت و انسانیت و البته مدیریتش قابل ستایش است.

  عالوه بر خدمات فراوان زنده یاد شهرستانی که بویژه مشهدی ها با آن آشنا 
هستند اطالع داریم که ایشان در امور خیریه و بویژه مدرسه سازی با جامعه یاور 

خراسان و جنابعالی همکاری داشته اند.
بله افتخار دارم که عرض کنم ایشان عضو هیات مدیره جامعه یاورى خراسان بودند و 
یکى از بنیان گذاران اصلى اولین هنرستان شبانه روزى دارالفنون توس در بم. این هنرستان 
بزرگ پس از زلزله ساخته شده و هم اکنون با 400 کارآموز عالقه مند فعالیت مى کند، در 
 طول مدت آشنایى با ایشان من چیزى جز اخالق، انسانیت، تالش، عشق و معرفت ندیدم.
نکوداشت او، بزرگداشت وطن پرستى، خدا دوستى و انسانیت است و خوب است 
مهندس جواد شهرستانى را به عنوان الگوى کارآفرین خیراندیش کشور و خراسان 

به ویژه براى جوانان معرفى نماییم.

 راز ماندگاری انسان ها تالش در ارتفاع

زندگی است نه طول و عرض آن
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ــو و  ــره از یک س ــرخ به ــودن ن ــى از پایین ب ــت تقاضــاى ناش تقوی
نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهورى آمریــکا از ســوى 
دیگــر باعــث شــده طــال در بازارهــاى جهانــى در مســیر صعــودى 
قــرار گیــرد تــا جایــى کــه بــه گفتــه برخــى تحلیلگــران ممکــن 

اســت بــه بــاالى 1500 دالر نیــز برســد.
ــگ،  ــن وون ــالم بنجامی ــاس اع ــر اس ــرگ، ب ــزارش بلومب ــه گ ب
تحلیلگــر بــازار ارزى بانــک ســرمایه گذارى مســتقر در ســنگاپور ،  
طــال از ســال 1970 تاکنــون چهــار بار شــاهد بــازار صعــودى عمده 
ــر رخ داده  ــار دیگ ــک ب ــر ی ــال حاض ــع در ح ــن موض ــوده و ای ب
اســت. بــازار همچنیــن مواجهــه بــا عــدم اطمینان سیاســى ناشــى از 
انتخابــات ریاســت جمهــورى هشــتم نوامبــر را نیــز در پیــش دارد.
ــرخ  ــترش ن ــى، گس ــهام جهان ــاى س ــانات در بازاره ــى نوس در پ
ــه خــروج از  ــا ب بهــره منفــى و آشــفتگى هاى ناشــى از راى بریتانی
اتحادیــه اروپــا، شــمش در ایــن مــاه بــه باالتریــن ســطح خــود از 
مــارس 2014 رســید. در حالــى کــه لحظــه به لحظــه زمــان انتخاب 
ــدرال رزرو  ــود، ف ــر مى ش ــکا نزدیک ت ــد آمری ــور جدی رئیس جمه
ممکــن اســت هزینه هــاى اســتقراضى رو بــه رشــد خــود را در مــاه  
ســپتامبر یــا نوامبــر متوقــف کنــد کــه ایــن موضــوع به رشــد قیمت 
طــال کمــک خواهــد کــرد. چنــدى پیــش، بانــک مریل لینــچ اعــالم 
ــت  ــا قیم ــود ت ــث ش ــد باع ــکا مى توان ــات آمری ــه انتخاب ــرد ک ک

شــمش در یــک ســال آینــده بــه بــاالى 1500 دالر برســد.
فرانسیســکو بالنــش، رئیــس مرکــز تحقیقــات کاالى مریــل لینــچ 
ــاى  ــدن مناظره ه ــا داغ ش ــده و ب ــاى آین ــرد: در هفته ه ــالم ک اع
سیاســى در آمریــکا، قیمــت طــال بــاز هــم افزایــش خواهــد یافــت. 
ــا لنگــر انداختــه و احتمــاال در طــول  نــرخ بهــره بلندمــدت تقریب

ــد. ــد آم ــر خواه ــان پایین ت زم
ــک  ــار در ی ــن ب ــراى اولی ــکا ب ــزى آمری ــک مرک ــه بان درحالى ک
دهــه اخیــر هزینه هــاى اســتقراضى را در مــاه دســامبر افزایــش داد، 
ــا رشــد قیمــت مواجــه شــده اســت.  شــمش در ســال جــارى ب
ســرمایه گذاران شــانس افزایــش نــرخ بهــره را در مــاه جــوالى تنهــا 
8 درصــد مى داننــد و احتمــال افزایــش نــرخ بهــره در مــاه دســامبر 

44 درصــد بــرآورد شــده اســت.
ــى بعــدى احتمــاالً 1380 دالر  ــرد ســطح مقاومت ــگ اعــالم ک وون
ــود  ــه صع ــر ب ــطح منج ــن س ــدن ای ــته ش ــود و شکس ــد ب خواه
قیمــت بــه نزدیکــى 1455 دالر خواهــد شــد. در بلندمــدت 
ــر اســاس ــل الگــوى ســر و شــانه معکــوس (ب ــروى کام ــر نی  اگ
تحلیــل تکنیــکال) اعمــال شــود، قیمــت تــا محــدوده 1525 دالرى 

بــراى هــر اونــس نیــز خواهــد رســید.

عوامل موثردر رشد احتمالی قیمت طال

صنـدوق بین المللـى پـول (IMF) در گـزارش جدیـد خود بـا عنوان 
«چشـم انداز اقتصـاد جهـان 2016» پیش بینـى اش را از رشـد اقتصاد 
جهـان در سـال جـارى و سـال آینـده میـالدى اعـالم کـرد. بـر این 
اسـاس، رشـد اقتصـادى جهـان در سـال جارى میـالدى برابـر با 1/ 
3 درصـد خواهـد بـود و در سـال 2017 میـالدى ایـن رقم بـه 4/ 3 

درصـد خواهد رسـید.
 در پیش بینـى قبلـى صندوق که در ماه آوریل منتشرشـده بود، رشـد 
اقتصـادى جهـان در سـال جـارى میـالدى برابـر بـا 2/ 3 درصـد و 
در سـال 2017 برابـر بـا 5/ 3 درصـد پیش بینى شـده بـود. صنـدوق 
بین المللـى پـول علت ایـن کاهش پیش بینـى را تأثیرات منفـى راى 
بـه خـروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسـوم به «برگزیـت» عنوان کرد.
براسـاس گـزارش صنـدوق بین المللـى پـول، در میـان کشـورهاى 
پیشـرفته، بریتانیا بیشـترین کاهش پیش بینى رشـد اقتصادى را داشته 
اسـت به طـورى که پیش بینى رشـد اقتصادى این کشـور براى سـال 
جـارى میـالدى بـا 2/ 0 درصد کاهش به 7/ 1 درصد رسـیده و براى 
سـال آینـده بـا افـت 9/ 0 درصـدى روبه رو شـده و بـه 3/ 1 درصد 

رسـیده است.

رشد اقتصادی جهان در سال جاری میادی برابر با 2/ 3 درصد و در 
سال 2017 برابر با 5/ 3 درصد پیش بینی شده بود. صندوق بین المللی 
پول علت این کاهش پیش بینی را تأثیرات منفی رای به خروج بریتانیا 

از اتحادیه اروپا موسوم به »برگزیت« عنوان کرد

صنـدوق بین المللـى پـول پیش بینى خـود را از رشـد اقتصادى چین 
بـراى سـال جـارى و سـال آینده میـالدى تغییـر نـداده و در رقم 6/ 
6 درصـد بـراى امسـال و 2/ 6 درصد بـراى سـال 2017 حفظ کرده 
اسـت. ایـن وام دهنـده بین المللى همچنین پیش بینى مى کنـد به دلیل 
رشـد خـوب حوزه یـورو در نیمه نخسـت امسـال، رشـد اقتصادى 
ایـن حـوزه در سـال 2016 نسـبت بـه پیش بینى قبلى اندکى بیشـتر 
خواهـد بـود و بـه 6/ 1 درصـد خواهـد رسـید؛ امـا ایـن صنـدوق 
پیش بینى رشـد اقتصـادى این حوزه را در سـال 2017 به انـدازه 2/ 0 

درصـد کاهـش داد و بـه 4/ 1 درصد رسـاند.

صندوق بین المللی پول منتشر کرد:

چشم انداز اقتصاد جهان 2016

دورنما



15

13
95

اه 
د م

ردا
 مـ

-5
47

اره
شم

موسســه تحقیقاتــى بیزینــس مانیتــور 
اقتصــادى  پیش بینــى کــرد رشــد 
ایــران در ســال جــارى بــه 3,8 درصــد 
ــه 10 درصــد برســد. ــورم ب ــرخ ت و ن
بــر اســاس برآوردهــاى ایــن موسســه 
ــد  ــال 2015 رش ــران در س ــاد ای اقتص
ــار  ــت. انتظ ــته اس ــدى داش 0,4 درص
ــز  ــده (2017) نی ــى رود در ســال آین م
رشــد اقتصــادى ایــران بــه 5,1 درصــد 

برســد.
تولیــد  اســت  پیش بینى شــده 
ناخالــص داخلــى ایــران در ســال 
2016 بــه 428,8 میلیــارد دالر برســد.
نــرخ  شــدن  تک رقمــى  باوجــود 
ــس  ــر، بیزین ــورم طــى ماه هــاى اخی ت
ــدى را  ــورم 10 درص ــرخ ت ــور ن مانیت
بــراى اقتصــاد ایــران در ســال جــارى 
ــورم  ــرخ ت ــرده اســت. ن ــى ک پیش بین
ایــران در ســال قبــل 12 درصــد اعــالم 

ــود. شــده ب
ــن  ــى همچنی ــه تحقیقات ــن موسس ای
مشــکل  اســت  کــرده  پیش بینــى 
کســرى بودجــه دولــت ایــران در 
ســال جــارى تشــدید شــود. کســرى 
بودجــه دولــت در ســال پیــش معــادل 
4,4 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــى 
بــوده و انتظــار مــى رود ایــن رقــم در 
ــد  ــه 4,8 درصــد تولی ســال جــارى ب

ــد. ــش یاب ــى افزای ــص داخل ناخال
تــراز حســاب هاى جــارى ایــران 
در ســال 2015 معــادل منفــى 0,6 
تولیــد ناخالــص داخلــى بــوده و 
پیش بینــى شــده اســت کســرى تــراز 
ــال  ــران در س ــارى ای ــاب هاى ج حس
جــارى بــه معــادل 0,8 درصــد تولیــد 

ــد. ــى برس ــص داخل ناخال

پیش بینی رشد 3.8 درصدی 
اقتصاد ایران در سال 2016

موسسه بیزینس مانیتور اعالم کرد:

ــى در قیمــت  ــر آنچنان ــان امســال تغیی ــا پای ــه ت ــود ک ــى ش ــى م پیش بین
مســکن ایجــاد نشــود و نهایتــاً تغییــرات قیمــت در محــدوده تــورم خواهد 

مانــد.
ــازى  ــزى و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرس ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
دربــاره پیش بینــى خــود از بــازار مســکن تــا پایــان ســال 95 ضمــن بیــان 
مطلــب فــوق، گفــت: بخــش مســکن بــه صــورت مجــزا از بدنــه اقتصــاد 
ــه اقتصــاد کالن  ــد در مســیر متفاوتــى حرکــت کنــد و وابســته ب نمى توان
اســت، طبیعتــاً در صورتــى کــه مجموعــه اقتصــاد و اقتصــاد کالن رونــق 

یابــد، وضعیــت بخــش مســکن نیــز بهبــود پیــدا خواهــد کــرد.
ــق اقتصــادى کشــور  ــى در خصــوص نقــش مســکن در رون ــى چگن عل
 افــزود: بایــد بــه عنــوان جزئــى کــه مى توانــد روى کل اثــر گــذار
باشــد، موضــوع را بررســى کنیــم و امیدواریــم که ایــن اتفاق بــه تدریج رخ 
دهــد و پیش بینــى مــن نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه تــا پایــان پاییــز و 
نهایتــاً اواســط زمســتان امســال شــرایط در بخــش مســکن، حــوزه کســب 
و کار، فعالیــت، تولیــد و مبــادالت تــا حــدودى بهبــود مى یابــد؛ بنابرایــن 
تصــور بنــده ایــن اســت کــه ایــن رخــداد در بخــش مســکن مى توانــد تــا 
حــدودى بــه رونــق اقتصــادى نیــز کمــک کنــد؛ امــا به هــر حــال مجموعه 
اقتصــاد بــه هــم پیوســته اســت و بــراى رســیدن بــه رونــق کامــل بخــش 
مســکن ایــن ضــرورت وجــود دارد کــه کل مجموعــه کالن اقتصــادى بــه 

ــرك افتد. تح
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه رونــد معامــالت مســکن تــا پایــان ســال 
چگونــه خواهــد بــود؟ گفــت: مــا پیش بینــى مى کنیــم کــه ثبــات نســبى در 
معامــالت وجــود داشــته باشــد. در حــال حاضــر حــدود 15 هــزار معاملــه 
آپارتمــان در شــهر تهــران بــه صــورت ماهانــه انجــام مى شــود و بــا توجــه 
بــه ایــن کــه دامنــه ایــن معامــالت در بدتریــن شــرایط شــش یــا هفــت 
هــزار واحــد و در بهتریــن شــرایط نیــز 22 هــزار واحــد بــوده اســت، تعداد 
15 هــزار واحــد رقــم قابــل قبولــى اســت و اگــر بــا همیــن نســبت حرکت 

کنــد، رونــد مطلوبــى بــه نظــر مى رســد.
ــازى  ــزى و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرس ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
در رابطــه بــا تغییــرات قیمــت مســکن بیــان کــرد: قیمــت مســکن تغییــرى 
جزئــى پیداکــرده کــه ایــن تغییــرات از تــورم پایین تــر اســت، امــا به هرحال 
همیــن تغییــر انــدك ممکــن اســت، ســبب بهبــود اوضــاع مســکن شــود. 
ــى در  ــر آن چنان ــز تغیی ــان ســال نی ــا پای ــه ت ــن اســت ک ــا ای ــى م پیش بین
قیمــت مســکن ایجــاد نمى شــود و نهایتــاً تغییــرات قیمــت در محــدوده 

تــورم خواهــد بــود.

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال 95
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که  هسته اى  مذاکرات  لحظات  آخرین  در 
برگزار شد،  اتریش  وین  در  در سال گذشته 
نیز  ایران  سنتى  محصوالت  تحریم هاى  رفع 
آینده  موضوع  این  و  گرفت  قرار  موردتوجه 
سنتى  محصوالت  صادرات  براى  را  روشنى 
ایران رقم زد، محصوالتى که از آن ها مى توان 
به فرش دستباف ایرانى، زعفران، پسته و مواد 

غذایى اشاره کرد.
در آن روزها پیش بینى ها بر آن بود تا با گشایش 
درهاى بازار آمریکا به روى محصوالت سنتى 
ایران شرایط صادراتى این محصوالت به شدت 
رونق بگیرد و زمانى که اولین محموله فرش 
دستباف ایرانى به این کشور صادر شد، امیدها 

بیش از گذشته زنده شد.

فرش دستباف
فرش دسـتباف ایرانى از آن دسـته محصوالتى 
اسـت کـه طـى یـک قـرن اخیـر بـراى خود 
در  امـا  آورده  به دسـت  را  مناسـبى  جایـگاه 
طـى تحریم هـا و ورود محصـوالت مشـابه 
بـه بازارهاى هـدف صادراتى فرش دسـتباف 
ایـران، ایـن جایـگاه تا حـدودى متزلزل شـد، 
جایگاهـى کـه بـه گفتـه برخـى کارشناسـان 
دسـتیابى دوباره به آن تا حدودى سـخت بوده 
و نیـاز اسـت تا برنامه بلندمدتـى براى حضور 
مناسـب در بازارهـاى صادراتـى تدویـن و بر 
پایـه آن قدم هـاى مناسـبى برداشـته شـود. اما 
در سـوى دیگر برخـى از فعـاالن اقتصادى بر 
این عقیده هسـتند که فرش دستباف صادراتى 
ایـران بـازار مناسـبى در آمریکا دارد و نسـبت 
بـه دیگـر محصوالت سـنتى کشـور شـرایط 
 بهتـرى را در حـال حاضـر تجربـه مى کنـد.

پسته ایرانی
و  زعفــران  صــادرات  فــرش،  کنــار  در 
ــوده و  ــم ب ــیار مه ــور بس ــراى کش ــته ب پس
ارز قابل توجهــى را از آن کشــور مى کنــد 
ــته  ــادرات پس ــراى ص ــه ب ــکلى ک ــا مش ام
ــه  در حــال حاضــر وجــود دارد آن اســت ک
آمریــکا بزرگ تریــن رقیــب صادراتــى پســته 
ایــران به حســاب مى آیــد و ایــن کشــور 
بنــا بــر تصمیمــات خــود بــراى ورود پســته 
ایرانــى بــه خــاك خــود ســود بازرگانــى 315 
درصــدى را از 20 ســال پیــش در نظــر گرفته 
اســت، ســودى کــه صرفــه صادراتــى پســته 

ــرده اســت. ــن ب ــه کل از بی ــکا را ب ــه آمری ب
ــق  ــت، طب ــردا نوش ــه تجارت ف ــور ک آن ط
برآوردهــاى اعالم شــده، در ســال جــارى 
میــزان تولیــد پســته ایــران حــدود 180 هــزار 
تــن خواهــد بــود کــه از ایــن میــزان حــدود 
140 هــزار تــا 150 هــزار تــن براى صــادرات 
بــه بازارهــاى هدفــى همچــون چیــن در نظر 

ــود. ــه مى ش گرفت
ــال هاى  ــالف س ــران برخ ــنتى ای ــب س رقی
گذشــته کــه میــزان تولیــد آن بیــن 250 هــزار 
تــا 300 هــزار تــن در نوســان بــود، در ســال 
گذشــته تولیــدى در حــدود 200 هــزار تــن را 
بــه ثبــت رســاند که ایــن کاهــش تولیــد را در 
ســال جــارى جبــران کــرده اســت و حجــم 
تولیــد پســته خــود را بــه 280 هــزار تــا 300 

هــزار تــن افزایــش داده اســت.
ایــن افزایــش میــزان تولیــد تــا حــدودى براى 
بازارهــاى صادراتــى ایــران خطرنــاك اســت 
امــا بــه عقیــده کارشناســان بزرگ تریــن خطر 

ممکــن براى پســته صادراتــى ایــران را باید در 
جــاى دیگــرى جســت وجو کــرد.

ــیار  ــاى بس ــر بازاره ــال حاض ــران در ح ای
مناســبى همچون چین، روســیه و کشــورهاى 
ــا مشــکل  ــد ام ــه خــود مى بین همســایه را ب
عــدم رشــد صــادرات محصــوالت ســنتى و 
برخــى نگرانى هــا از افزایــش قــدرت رقبــاى 
ایــران را-  بــه گفتــه اکثــر کارشناســان -  بایــد 
در داخــل کشــور جســت و جو کــرد. یکــى از 
مــواردى کــه اکثــر کارشناســان بــر آن تأکیــد 
دارنــد نوســان قیمــت دالر در بــازار داخلــى 
اســت، تجــار و کارشناســان بــر ایــن باورنــد 
کــه عــدم ثبــات نــرخ دالر برنامه ریزى هــاى 
و  مى کنــد  تغییــر  دســتخوش  را  تجــار 
محصــول  تمام شــده  قیمــت  درنهایــت 
ــازار هــدف در هــر ســفارش  صادراتــى در ب
ــى از  ــن موضوع ــه چنی ــت ک ــاوت اس متف
ســوى خریــدار و مصرف کننــده نهایــى بــازار 

ــت. ــول نیس ــدف قابل قب ه
ــادى  ــرایط اقتص ــوع ش ــن موض ــار ای در کن
ــه  ــت ک ــه اى اس ــب به گون ــورهاى رقی کش
صــادرات  پــول  مى تواننــد  به راحتــى 
ــزرگ  ــه بانک هــاى ب محصــوالت خــود را ب
ــاى  ــى تحریم ه ــا در پ ــد ام ــل کنن ــا منتق دنی
ــده  ــران وضع ش ــراى ای ــه ب ــکا ک دالرى آمری
تــوان  حاضــر  حــال  در  تجــار  اســت 
نقل وانتقــال دالرهــاى صادراتــى خــود را 
ندارنــد و امیــد مــى رود ایــن مشــکل در آینده 
نزدیــک و رفته رفتــه در پــى اجــراى برجــام، 

ــود. ــع ش رف

چشم انداز صادرات محصوالت 
سنتی در پسـا بـرجـام 

اقتصاد ایران 
در پسا برجام



به گزارش بلومبرگ حول محور نتایج اقتصادى 
برجام در اواخر دوره دولت یازدهم افزایش 
بهاى نفت، قراردادهاى تجارى منعقدشده با 
شرکت هاى بین المللى و کاهش تورم مهم ترین 
نتایج برجام بعد از یک سال شمرده شده است. 
در ادامه این گزارش موضوع نگرانى برخى 
بانک هاى خارجى از احیاى مبادالت با ایران 
به دلیل واهمه بانک هاى خارجى از بازگشت 
در  است.  مطرح شده  آمریکایى  تحریم هاى 
تهدید  «کنگره  است:  آمده  این گزارش  متن 
ایران هنوز  ایران مى کند و  به تحریم مجدد 
نتوانسته به میلیاردها دالر از دارایى هاى خود 

دسترسى پیدا کند».
براساس گزارش بلومبرگ که در 26 جوالى 
منتشرشده است، رابرت پاول مدیر خاورمیانه 
اینتلیجننس  اکونومیست  آفریقاى موسسه  و 
یونیت مى گوید در مورد نتایج اقتصادى برجام 
خوش بینى بیش ازحدى وجود داشته است و 
احتماالً بسیارى در ایران انتظار داشتند منافع 
زیادى از این توافق در زمان کوتاه حاصل شود.

موقعیت درخشان نفت
بررسى تغییرات قیمت نفت در پسابرجام با تیتر 
«موقعیت درخشان نفت» در گزارش بلومبرگ 
آورده شده است. در این گزارش همچنین آمده 
است: تحریم هاى نفتى به عنوان ابزارى براى 
متقاعد کردن طرف ایرانى به مذاکرات هسته اى 
استفاده شده است. افزایش تولید روزانه ایران 
به 3,8 میلیون بشکه نفت 6 ماه پس از اجراى 
از آن  برجام محقق شد که 2 میلیون بشکه 
از  این گزارش  صرف صادرات مى شود. در 
محسن قمصرى، مدیر امور بین الملل شرکت 
این  ایران توانسته در  ملى نفت نقل شده که 
از  ازدست رفته خود  مدت، 80 درصد سهم 

بازار نفت را پس بگیرد.
گرچه رشد درآمدهاى نفتى در پسابرجام میزان 
قابل توجهى بوده است اما این میزان تا رسیدن 
به سطح درآمدها در سال 2011 فاصله زیادى 

دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ درامد نفتى 
ایران طبق برآوردهاى اکونومیست اینتلیجنس 
یونیت در سال 2016 حدود 50 میلیارد دالر 
است، درحالى که این رقم 5 سال قبل به 119 

میلیارد دالر رسیده بود.

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در ایـران 
طـی سـه ماهه اول 2016 بـه 4.5 میلیـارد 
رقـم  ایـن  اسـت،  افزایش یافتـه  دالر 
سـرمایه گذاری که تحـت عنـوان 26 پروژه 
محقق شـده باالترین سطح سـرمایه گذاری 
خارجی طـی یک دهه گذشـته در ایران بوده 

است

بـا داشـتن شـغل، زندگی مقـرون به صرفه 
است تر 

در بخشـى از گـزارش بلومبـرگ کـه بـا تیتر 
بـاال به تحلیل نرخ تـورم و بیکارى ایـران در 
پسـابرجام پرداختـه اسـت، تک رقمى شـدن 
تـورم و حرکـت کنـد قیمت هـا یک رونـد 

بى سـابقه طـى 25 سـال اخیـر عنوان شـده 
است.

در ادامـه گـزارش فـوق از پـاول نقل شـده 
اسـت: هرچنـد مقامـات انتظـار دارنـد کـه 
اقتصـاد ایـران در یک سـاله منتهـى بـه مـاه 
مـارس 4,5 درصـد رشـد کنـد، امـا محقـق 
شـدن رشـد سـاالنه 8 درصدى که از سـوى 
دولـت هدف گذارى شـده، مسـتلزم تغییرات 
عمده اى اسـت. «سـرعت بخشـیدن به برنامه 
دولتـى  مقامـات  تسـلط  خصوصى سـازى» 
بـر اقتصـاد کشـور را کاهـش خواهـد داد و 
موجـب پیـدا شـدن شـرکاى شـفاف بـراى 
سـرمایه گذاران خواهـد شـد. در نمـودار زیر 
رونـد تغییـرات نرخ تـورم از 2008 تـا 2016 

را مشـاهده مى کنیـد.

خطوط هوایی اختصاصی
در گـزارش بلومبـرگ تحلیلـى از وضعیـت 
سـرمایه گـذارى خارجـى در ایـران تحـت 
عنـوان «خطـوط اختصاصـى هوایـى» بـراى 
دوره پسـاتحریم ارائـه شـده اسـت. در ایـن 
بخـش از تمایل زیاد مـردم ایران بـراى ورود 
کمپانى هـاى مطـرح جهانى به داخل کشـور 

تحلیل بلومبرگ از

جهش سرمایه گذاری خارجی در
 پسـا برجـام
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یاد شـده و در این رابطـه به هزینه 27 میلیارد 
دالرى خریـد 118 فروند هواپیماى ایرباس و 
قـرارداد 17,6 میلیـارد دالرى ایـران با بوئینگ 
اشـاره شـده اسـت. همچنیـن قـرارداد 2,3 
میلیـارد دالرى در زمینـه راه آهـن بـا زیمنس 
آلمـان مـورد دیگـرى از قراردادهـاى مهـم و 
بزرگ ایران در پسـاتحریم عنوان شـده است.
براسـاس گـزارش بلومبرگ، سـرمایه گذارى 
مسـتقیم خارجـى در ایـران طـى سـه ماهـه 
اول 2016 بـه 4,5 میلیـارد دالر افزایـش یافته 
اسـت، ایـن رقم سـرمایه گـذارى کـه تحت 
عنوان 26 پروژه محقق شـده اسـت، باالترین 
میـزان در بیـش از یـک دهه گذشـته در ایران 

بوده اسـت.
همچنین در این گزارش آمده اسـت براساس 
آمـار FDI.Intelligence کـه یـک بخـش از 
فایننشـال تایمـز اسـت، بـا وجود ایـن میزان 
رشـد در جـذب سـرمایه گذارى خارجـى، 
دولـت ایران همچنان در حال ترسـیم نقشـه 
راهـى بـراى افزایـش منابـع مالـى خارجـى 
ایـران از 30 میلیـارد دالر بـه 50 میلیـارد دالر 

در سـال است.
نمودار حاکى از افزایش جریان سرمایه گذارى 

در ایران پس از لغو تحریم ها است.
 26 در  بلومبـرگ  منتشـره  متـن  براسـاس 
جـوالى 2016، پیـام افضلـى مدیـر شـرکت 
واقعـى در  کیـان سـرمایه مى گویـد: رشـد 
جریـان سـرمایه گـذارى در ایـران زمانى رخ 
خواهـد داد کـه بانک هاى جهانـى و نهادهاى 
سـرمایه گذارى بین المللـى به سـرمایه گذارى 
در ایـران ترغیب شـوند. وى مى افزاید: زمانى 
مى توانیم انتظار رشـد جریان سـرمایه گذارى 
را داشـته باشیم که ریسک سـرمایه گذارى در 
ایـران توسـط بازارهاى بدهـى جهانى تعیین 

شود.

واقعی شدن شاخص بورس
بلومبـرگ آمـده اسـت: ارزش  در گـزارش 
سـهام در بورس اوراق بهادار تهـران هم زمان 
با اعـالم انعقـاد قراردادهـاى سـرمایه گذارى 
نظیـر قـرارداد شـرکت ایران خـودرو بـا پـژو 
سـیتروئن جهش داشـته اسـت؛ اما پس ازاین 
اسـت.  داشـته  افـت  شـاخص ها  جهـش، 
شـاخص اصلـى بورس بهـادار تهـران در ماه 
ژوئـن 2,8 درصـد کاهـش یافـت. بـه گفتـه 
فلورنـس اید اوکـدن، اقتصاددان ارشـد عربیا 
مونیتور، کاالهاى مختلف بیـش از 50 درصد 
تأمین سـرمایه بازار را بـر عهده دارند، بنابراین 
کاهـش قیمت نفت و فلزات موجب آسـیب 

دیـدن شـاخص هاى بورس شـده اسـت.

پــس از اجرایــی شــدن برنامــه جامــع اقــدام مشــترك (برجــام)، 
اســتقبال ســرمایه گــذاران خارجــی از بازار ســرمایه ایــران افزایش 
یافــت و حجــم ســرمایه گــذاري خارجــی 40درصــد بــاال رفــت.

پیرامــون  فــوق،  مطلــب  بیــان  ضمــن  بیژنــی  بهــادر 
المللــی  بیــن  تعامــالت  افزایــش  و  بورســی  دیپلماســی 
هــا، تحریــم  رفــع  از  پــس  ایــران  ســرمایه   بــازار 
ــش  ــی را از پی ــن الملل ــاي بی ــا نهاده ــود ب ــل خ ــزود: تعام اف
ــا  ــاس ب ــن اس ــم و برای ــاز کردی ــام آغ ــدن برج ــی ش از اجرای
شــماري از نهادهــاي بیــن المللــی بــازار ســرمایه همــکاري هــا 
ــور  ــورس در ام ــازمان ب ــس س ــین ریی ــم. جانش ــش دادی را افزای
ــرد:  ــه ک ــذاري خارجــی اضاف ــل و جــذب ســرمایه گ ــن المل بی
تعریــف پــروژه هــاي مشــترك بــا نهادهــاي خارجــی از 
امضــاي تفاهمنامــه بــراي مــا مهــم تــر اســت و برایــن اســاس، 
ــاي ــروژه ه ــراي پ ــف و اج ــورس، تعری ــازمان ب ــت س  سیاس

مشترك است.
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــره جنوب ــا ک ــه ب ــه امضــاي تفاهمنام ــی ب بیژن
ادامــه داد: هــدف از اجــراي ایــن تفاهمنامــه اتصــال بــازار ســرمایه 
ــه همــکاري هــا اســت.  ــع آن گســترش دامن ــه تب دو کشــور و ب
ــورس  ــا ب ــوان ب ــان اینکــه در همــه بخــش هــا مــی ت ــا بی وي ب
کــره جنوبــی همــکاري کــرد، گفــت: نحــوه همــکاري بــه نــوع 
ــد در بخــش  توافــق هــا بســتگی دارد؛ ایــن همــکاري مــی توان

ــروش محصــوالت باشــد. ــا ف ســهام و اوراق بهــادار ی
ــور  ــورس در ام ــس ســازمان ب ــا، جانشــین رئی ــه گــزارش ایرن ب
ــا  ــرد، م ــد ک ــی تأکی ــرمایه گذارى خارج ــذب س ــل و ج بین المل
به جــاى امضــاي تفاهم نامــه و همــکاري بــا همــه کشــورها قصــد 
داریــم، شــماري از کشــورها را به عنــوان هــدف در نظــر گرفتــه و 

همــکاري بــا آن هــا را گســترش دهیــم. 
ــکاري  ــور هم ــا 30 کش ــم ب ــا نمى خواهی ــد: م ــی مى گوی بیژن
داشــته باشــیم، بلکــه تعــدادي کشــور را بــر اســاس مالحظــات و 

ــم. ــذارى کرده ای ــود هدف گ ــراي خ ــف، ب ــازات مختل امتی
وي بــه همــکاري بــا برخی کشــورها اشــاره کــرد و افــزود: تاکنون 
بــا نهــاد ناظــر بــازار ســرمایه کشــورهاي آلمــان، ســوئیس، ترکیه، 
یونــان و عمــان ارتباطــات خوبــی داریــم و مذاکــره و تعامــل بــا 

ســایر کشــورها نیــز هم اکنــون در جریــان اســت.

رشد 40 درصدی سرمایه گذاري

خارجي در پسا برجام
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هرچنــد تــراز تجــارى ایــران با چیــن در پنج 
ماهــه نخســت ســال جــارى میــالدى منفــى 
750 میلیــون دالر بــوده، امــا آمار هــا گمــرگ 
نشــان مــى دهــد واردات محصــوالت چینى 
ــته 25  ــال گذش ــه س ــبت ب ــران نس ــه ای ب

درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــران  ــار ای ــازه اى در اختی ــام فرصــت ت برج
قــرار داده اســت تــا شــرکاى تجــارى خــود 
ــن در  ــد. چی ــر کن ــوع ت ــر داده و متن را تغیی
تریــن  اصلــى  جــزو  اخیــر  ســال هاى 
شــرکاى تجــارى ایــران بــوده اســت و هــر 
چنــد همچنــان در بســیارى از زمینه هــا 
چشــم بادامى هــا شــریک اصلــى ایــران 
ــل  ــاى موجــود از تمای ــا روند ه ــتند، ام هس
ــى  ــاس چین ــش واردات اجن ــه کاه ــران ب ای

حکایــت دارد.

روابط تجاری ایران و چین
ــران  ــان ای ــده می ــارى عم ــط تج ــاز رواب آغ
ــال 1971  ــه س ــر ب ــن در دوران معاص و چی
میــالدى بازمى گــردد. از ایــن تاریــخ عمــده 
ــت و  ــوزه نف ــران در ح ــن از ای واردات چی
ــه  ــا ب ــت و ت ــه اس ــورت گرفت ــرژى ص ان
امــروز نیــز ایــن نــوع از مــراودات تجــارى 
ــد از  ــه دارد. بع ــن ادام ــران و چی ــان ای می
انقــالب اســالمى، حجــم تجــارت ســاالنه 
ایــن دو کشــور از 20 میلیــون دالر آغازشــده 
و بــه عــددى نزدیــک بــه 40 میلیــارد دالر در 
ســال 94 رســیده اســت. این در حالى اســت 
ــور  ــته، رئیس جمه ــال گذش ــن س ــه بهم ک
ایــران وعــده داد طــى 10 ســال آینــده حجــم 
ــه 600  ــن ب ــران و چی ــارى ای ــادالت تج مب

ــغ خواهــد شــد. ــارد دالر در ســال بال میلی
در همیــن ارتبــاط، منابــع خبرى بهمن ســال 

گذشــته از قــول نایب رئیــس اتــاق بازرگانــى 
ــه  ــد ک ــر دادن ــن خب ــران و چی ــترك ای مش
هدف گــذارى رســیدن بــه ســاالنه 600 
میلیــارد دالر تبــادالت تجــارى، چیــزى دور 
ــرى در  ــا حری ــت. مجیدرض ــن نیس از ذه
ــون  ــود: «اکن ــه ب ــب گفت ــن مطل ــح ای توضی
تبــادالت تجــارى ایــران و چیــن 40 میلیــارد 
دالر اســت کــه قــرار اســت 25 تــا 30 درصد 
افزایــش یابــد و بنابرایــن برنامه ریــزى، 
روابــط ایــران و چیــن بایــد ظــرف ده ســال 
آینــده بــه 600 میلیــارد دالر برســد کــه ایــن 
ــادالت تجــارى حداقــل 60  رقــم معــادل تب

ــارد دالرى در هرســال اســت.» میلی

تراز تجاری ایران و چین
ــواره  ــن هم ــران و چی ــراودات تجــارى ای م
بــا تــراز تجــارى منفــى ایــران همــراه بــوده 
ــه اگــر صــادرات  ــن معادل ــا در ای اســت؛ ام
نفــت و انــرژى ایــران بــه چیــن لحاظ شــود، 
تــراز تجــارى ایــران در تمامــى ســال ها 
مثبــت رقــم مى خــورد. در ســال 90 واردات 
ایــران از چیــن معــادل 7/44 میلیــارد دالر و 
صــادرات ایــران بــه این کشــور معــادل 5/55 
میلیــارد دالر بــوده اســت. ایــن رقم در ســال 
ــت  ــوده اس ــارد دالر ب ــادل 5/51 میلی 91 مع
ــادل  ــال، مع ــن س ــران در ای ــه ای درحالى ک
ــته  ــن واردات داش ــارد دالر از چی 8/18 میلی

اســت.
صــادرات ایــران در ســال 92 بــه چیــن 
ــن  ــوده و در ای ــارد دالر ب ــادل 7/45 میلی مع
ــارد دالر  ــادل 9/87 میلی ــن مع ــدت از چی م
ــه  ــن ب واردات داشــته اســت. صــادرات چی
ــارد  ــادل 12/72 میلی ــال 93 مع ــران در س ای
دالر و واردات ایــن کشــور از ایــران در 

ــوده  ــارد دالر ب ایــن ســال معــادل 9/38 میلی
ــه  ــک ب ــا نزدی ــال 94 چینى ه ــت. در س اس
ــران داشــته  ــه ای ــارد دالر صــادرات ب 9 میلی
و نزدیــک به 7 میلیــارد دالر از ایــران واردات 
داشــته اند؛ امــا اگــر واردات چین از ایــران در 
حــوزه نفــت و انــرژى را لحــاظ کنیــم، آنگاه 
مشــخص مى شــود کــه تــراز تجــارى ایــران 

و چیــن دســتکم منفــى نبــوده اســت.

کاهش مبادالت تجاری
بــه گــزارش آرمــان، تــراز تجــارى ایــران بــا 
ــارى  ــال ج ــت س ــه نخس ــن در پنج ماه چی
میــالدى منفــى 750 میلیــون دالر بــوده و در 
ایــن دوره صــادرات چیــن بــه ایــران حــدود 
شــش میلیــارد دالر گزارش شــده اســت. بــه 
گــزارش تســنیم، گمــرك چیــن اعــالم کــرد 
ــاه  ــن در 5 م ــران و چی ــادالت تجــارى ای مب
نخســت ســال جــارى میــالدى بــا کاهــش 
25 درصــدى نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل مواجــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش صــادرات چیــن بــه ایــران در ژانویه 
تــا مــى 2016 بــا افــت 23 درصــدى نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و 
بــه 5/95 میلیارد دالر رســیده اســت. واردات 
ــته  ــادى داش ــت زی ــز اف ــران نی ــن از ای چی
ــه  ــدى در ژانوی ــت 28 درص ــا اف ــت و ب اس
تــا مــى امســال بــه 5/2 میلیــارد دالر رســیده 
اســت. مبــادالت تجــارى ایــران و چیــن در 
ســال 2015 بــا افــت بیــش از 34 درصــدى 
ــارد دالر  ــه حــدود 34 میلی مواجــه شــد و ب
رســید. مبــادالت تجــارى ایــران و چیــن در 
ــا رشــد 31 درصــدى مواجــه  ســال 2014 ب
شــده و بــه رکــورد 51 میلیــارد دالر رســیده 

بــود.

روابط تجاری ایران و چین در پسا تحریم



سالمت  گردشگری  مسئول  خیامی،  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

برابر گردشگر  تا 6  یک گردشگر درمانی 
معمولی هزینه می کند

که  این  بیان  با  خیامى  محمداسماعیل  دکتر 
گردشگرى یکى از منابع پردرآمد در دنیا به 
شمار مى رود و گردشگرى که با هدف درمان 
یک  برابر  شش  تا  سه  مى رود  کشورى  به 
گردشگر معمولى هزینه مى کند، اظهار کرد: 
هر گردشگر خارجى بین 3 تا 4 هزار دالر 
در کشور ما هزینه مى کند، در حالى که انجمن 
که  است  کرده  اعالم  گردشگرى  بین المللى 
گردشگر درمانى خارجى در یک کشور بین 
7 هزار و 475 دالر تا 15 هزار و 832 دالر 
در کشور هزینه مى کند. همچنین به ازاى هر 7 

هزار دالر یک شغل در کشور ایجاد مى شود؛ 
بنابراین گردشگرى سالمت یک ظرفیت بسیار 
باال و مناسب در ایجاد اشتغال به شمار مى رود.
خیامى در نشست خبرى قبل از همایش درباره 
 میزان پذیرش بیماران بین المللى در بیمارستان هاى
مشهد گفت: سال 87، 3 هزار بیمار خارجى 
بیماران  تعداد  رسید.  ثبت  به  درمان،  تحت 
پذیرش شده در سال 94 به 5 هزار و 679 
نفر رسید، در حالى که این رقم در سال 93 
به حدود 6 هزار 776 نفر رسیده بود که سال 
گذشته با کاهش 17 درصدى مواجه شدیم، 
علت این امر هم به تیرگى روابط بین ایران و 

عربستان بر مى گردد.
وى اضافه کرد: در سال 94 بالغ بر 25 میلیارد 
هزینه  مشهد  در  سالمت  گردشگران  تومان 
درمان انجام دادند این مبلغ جدا از هزینه هاى 
غیردرمانى آنان است و با احتساب 25 میلیارد 
مى توان  درمانى  غیر  هزینه هاى  براى  تومان 
گفت که سال گذشته گردشگران سالمت در 

مشهد 50 میلیارد تومان هزینه کردند.
علوم  دانشگاه  سالمت  گردشگرى  مسئول 
پزشکى مشهد گفت: بالغ بر 11 هزار گردشگر 
به صورت سرپایى به کلینیک ها و مراکز درمانى 
مشهد مراجعه کردند، این مراجعات بیشتر در 
حوزه چشم پزشکى،  دندان پزشکى،  پوست و 

زیبایى و چکاپ بوده است.
و  شرایط  همه  باید  کرد:  اضافه  وى 
گردشگرى  زمینه  در  را  سیاست گذارى ها 
سالمت به کار گرفت؛ زیرا کشورهاى رقیب 
با برنامه ریزى، امکانات و شرایط بسیار خوبى 
را براى جذب گردشگر سالمت فراهم کردند. 
علوم  دانشگاه  سالمت  گردشگرى  مسئول 
کارگروه  تشکیل  اشاره  با  مشهد  پزشکى 
سال هاى  طى  استان  سالمت  گردشگرى 
اخیر، تصریح کرد: این کارگروه با محوریت 
علوم  دانشگاه  فرهنگى،  میراث  سازمان هاى 
بخش  و  خارجه  وزارت  مشهد،  پزشکى 
خصوصى که شامل دفاتر هتل دارى و آژانس ها 
هستند، مى شود و اهداف سند باالدستى در 

حوزه گردشگرى سالمت را دنبال مى کند.
خیامى با اشاره به این که 16 شرکت در استان 
صورت  به  سالمت  گردشگرى  حوزه  در 
کرد:   خاطرنشان  مى کنند،  فعالیت  رسمى 
جایگزین  را  شرکت ها  این  هستیم  درصدد 
گردشگرى  حوزه  در  که  دالل بازى هایى 
سالمت شاهدیم، کنیم. این شرکت ها متشکل 

از پزشک و آژانس هاى مسافرتى هستند.
بیماران  پذیرش  دپارتمان  تشکیل  به  وى 
بین المللى اشاره کرد و افزود: بیمارستان هاى 
استان که قصد دارند بیماران خارجى را پذیرش 

در همایش گردشگری سالمت بررسی شد

از  که  است  شده  گردشگری  صنعت  تخصصی  های  زیرمجموعه  از  یکی  به  تبدیل  روزها  این  سالمت  گردشگری 
طرفی اشتغال زا و از سویی دیگر ارزآور برای کشور میزبان است. این نوع از گردشگری چنان پیشرفت کرده که بنا به 
گردشگری  خدمات  از  استفاده  منظور  به  مسافر  میلیارد  دو  از  پیش  سال  هر  در  گردشگری  جهانی  سازمان  آمارهای 
مقصد  کشورهای  به  موارد  دیگر  با  بیمارستانی  خاص  مراکز  در  استراحت  یا  پزشکی  های  درمان  جمله  از  سالمت 
های ظرفیت  از  اند  توانسته  بلندمدت  ریزی  برنامه  با  کشورها  از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به  کنند.  می   سفر 
خود در زمینه گسترش این شاخه از گردشگری استفاده کنند. کشور ایران و به خصوص مشهد با توجه به جاذبه های فرهنگی و 
تفریحی مناسب و همچنین وجود امکانات مختلف از جمله راه ها و فرودگاه بین المللی و از همه مهمتر وجود ظرفیت مناسب در 
زمینه تشخیص و درمان بیماران و وجود تجهیزات پیشرفته در مراکز درمانی وقیمت های مناسب قابلیت های فراوانی برای رقابت 
در این وادی را دارد. در همین راستا ماه گذشته شاهد برگزاری نمایشگاه و همایش گردشگری سالمت و نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی برای شناسایی هرچه بیشتر این ظرفیت ها و مشکالت فراروی آن در مشهد بودیم. در همایش جانبی همین نمایشگاه 

مشکالت و ظرفیت های این شاخه از صنعت گردشگری نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تنگنا ها، ضعف ها و ظرفیت های گردشگری سالمت

سیدحیدر  رضوی
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اقتصاد ایران



کنند باید این مجوز اخذ کنند، تاکنون از مجموعه 36 بیمارستان که 
در زمینه چگونگى اجراى دستورالعمل پذیرش بیماران بین المللى 

آموزش دیدند، 7 بیمارستان گواهى پذیرش را اخذ کردند.
االئمه (ع)، رضوى، سینا،  بیمارستان هاى جواد  ادامه داد:  خیامى 
گواهى  بهداشت  وزارت  طرف  از  پاستور  و  طالقانى   بنت الهدى، 
پذیرش بیماران بین المللى را گرفتند که سایر بیمارستان ها هم در 

صدد اخذ گواهى هستند.
خیامى اظهار کرد: بیشتر گردشگران سالمت از کشورهاى همسایه و 
کشورهاى عربى، آسیاى میانه، ترکمنستان و افغانستان هستند، حتى 
از کشورهاى آمریکایى و اروپایى نیز مراجعاتى در خصوص درمان 

صورت مى گیرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی کشور:

گردشگری سالمت در اشغال شرکت های 
غیررسمی

محمد جهانگیرى نیز در این همایش اظهار 
توسعه  سازمان  با  برنامه ریزى هایى  کرد: 
تجارت با محوریت سازمان نظام پزشکى 
مبنى بر ایجاد شهرك هاى سالمت در نقاط 

مختلف کشور درحال انجام است.
ساخت  در  سرمایه گذارى  افزود:  وى 
شهرك هاى سالمت، با یکى از بانک هاى کشور انجام شده و شایان ذکر 
است که حجم سرمایه گذارى در این حوزه بسیار باال است و براى آغاز کار 

سرمایه گذارى مدتى به دلیل مشکالت خزانه دارى تا حدودى در مضیقه 
قرار داشتیم.

معاون نظارت و برنامه ریزى سازمان نظام پزشکى کشور بیان کرد: بزودى 
از امضاى الکترونیک و پرونده بیمار رونمایى خواهد شد که تا حدودى 
قسمت IT وزارت بهداشت،  دبیرخانه شوراى عالى شرکت بیمه و سازمان 

نظام پزشکى، اقدامات فنى را انجام داده اند.
 وى افزود: چهار کنفرانس گردشگرى سالمت کشورهاى اسالمى در مشهد 
برگزار شده است و مشهد داراى سه مجوز در سازمان کنفرانس اسالمى 
با محوریت جمهورى اسالمى ایران در سه بخش با عنوان شکل گیرى 
اعتباربخشى در حوزه گردشگرى سالمت کشورهاى اسالمى، حمایت از 
سیستم بیمه کشورهاى اسالمى و شبکه سازى در مرکز اطالعات سالمت 

این کشورها با محوریت ایران است.
وى با بیان این که 15 شهرك سالمت در کشور کارشناسى و شناسایى 
شده است، افزود: اعضاي شوراي راهبردي توسعه گردشگري سالمت 
شامل وزارتخانه هاي بهداشت و امور خارجه، سازمان هاي نظام پزشکی 
و میراث فرهنگی و همچنین اتاق معاون سازمان نظام پزشکی در حوزه 
جذب گردشگر سالمت با مشکالت و چالش هاي بسیاري روبه رو 
هستیم و این امر نارضایتی هایی ایجاد کرده است، افزود: این در حالی 
است که ایران در حوزه ارائه و کیفیت خدمات درمانی گردشگري سالمت 

با توجه به توانمندي پزشکان و امکانات درمانی وضعیت خوبی دارد.
 معاون نظارت و برنامه ریزى سازمان نظام پزشکى کشور با بیان این که شرکت هاى
غیرمجاز گردشگرى سالمت آبروى خود، نظام پزشکى کشور و جامعه 
را به مخاطره نیاندازند، افزود: از کسانى که به طور غیررسمى در حوزه 
گردشگرى سالمت به خاطر درآمدهاى ناچیز در حال فعالیت هستند 

استاندار خراسان رضوی:
وجود نیروهای متخصص، متعهد و مجرب در حوزه ی سالمت 

و توریسم درمانی
علــى رضــا رشــیدیان بــا اشــاره بــه اهمیت حــوزه ى گردشــگرى 
ســالمت، در توســعه ى اقتصــادى، اجتماعــى، فرهنگى و اشــتغال 
ــن صنعــت در حــوزه ى  ــت ای ــن اهمی ــدار کشــور و همچنی پای
ســالمت، افــزود: کشــورهاى توســعه یافتــه و در حــال توســعه به 
گردشــگرى ســالمت به عنــوان یکــى از مهمترین موضوعــات، در 

رشــد اقتصــادى و اشــتغال، توجــه مــى کننــد.
اســتاندار خراســان رضــوى همچنین در حاشــیه بازدید نمایشــگاه 
ــاالى  ــاى ب ــت: ظرفیت ه ــالمت گف ــگرى س ــش گردش و همای
ــى  ــى و مذهب ــى، طبیع ــى، فرهنگ ــگرى تاریخ ــران در گردش ای
تعامــل ســازنده اى را بــا کشــورهاى دیگــر بــه وجــود آورده و در 
گردشــگرى ســالمت نیــز مى توانــد نقــش مؤثــرى را ایفــا کنــد.
رشــیدیان بــه وجــود بیمارســتان هــاى فــوق تخصصــى، 
ــز در اســتان اشــاره و خاطــر  ــى مجه ــز درمان تخصصــى و مراک
ــرد: یکــى از مؤلفه هــاى مهــم در حــوزه ى ســالمت و  نشــان ک
توریســم درمانى، داشــتن نیروهــاى متخصــص، متعهــد و مجــرب 
ــن نعمــت برخــوردار اســت. اســت کــه خراســان رضــوى از ای
وى بــا تأکیــد بــر ایــن کــه ســاالنه 27 میلیــون زائــر بــه خراســان 
ــا  ــر آن ه ــون نف ــش از دو میلی ــه بی ــوند ک ــوى وارد مى ش رض
زائــران خارجــى تشــکیل مــى دهنــد؛ تصریــح کــرد: در همیــن 
راســتا توجــه ویــژه اى از ســوى دولــت یازدهــم بــه ایــن حــوزه 

شــده اســت.
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معاون استاندار خراسان رضوی:
مشهد پایگاه گردشگری سالمت

همایش  در  واحدى  محمدحسن  همچنین 
گردشگرى سالمت در مشهد گفت: خراسان 

خدمات مسافرتى در مشهد افزود: هماهنگى 
بین اجزاى خدمات گردشگرى سالمت شامل 
شرکت هاى خدمات مسافرتى، بیمارستان ها، 
پزشکان، مراکز اقامتى، تبلیغات و اطالع رسانى 
از اهمیت بسزایى در این زمینه برخوردار است.
استاندارى  زائران  امور  و  هماهنگى  معاون 
خراسان رضوى اجراى ‹طرح مبدا تا مبدا› را 
یکى از تمهیدات ارتقا گردشگرى سالمت در 
مشهد عنوان و بیان کرد: در این طرح که در 
قالب زیارت گروهى مطرح است بسته هاى 
خدمتى مختلفى ارائه مى شود که گردشگرى 

سالمت یکى از آنها است.
وى گفت: در قالب این طرح اولویت زیارت 
و بعد سیاحت است و همچنین براى زائرانى 

رضوى مبتکر و پیشگام گردشگرى سالمت در 
ایران مى باشد زیرا طراحى و پیاده سازى این 

طرح از مشهد آغاز شده است.
مختلف  ابعاد  اکنون  هم  داد:  ادامه  وى 
این  و  است  فراهم  مشهد  در  گردشگرى 
کالنشهر مذهبى قابلیت جذب 400 میلیون نفر 

شیعه جهان اسالم را داراست.
معاون استاندار خراسان رضوى گفت: ساالنه 
25 میلیون زائر ایرانى و دو میلیون زائر خارجى 
به مشهد سفر مى کنند و در قالب طرح ملى 
زیارت در پنج سال آینده شاهد رشد شش 
پنج  رشد  و  ایرانى  زائران  جذب  درصدى 

درصدى زائران خارجى خواهیم بود.
گردشگرى  هاى  چالش  به  همچنین  وى 
ارائه  مهندسى  کرد:  بیان  و  اشاره  سالمت 
و  مشهد  در  سالمت  گردشگرى  خدمات 
خراسان رضوى کامل است اما مدیریت آن 

دچار اشکال مى باشد.
شرکت   400 فعالیت  به  اشاره  با  واحدى 

که در گردشگرى سالمت ثبت نام کرده باشد 
امکانات درمانى فراهم شده است.

کارشناس مسائل حقوقی گردشگران سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مسائل حقوقی گردشگران سالمت
فاطمه رجبى نیز در ادامه همایش گردشگرى 
سالمت اظهار کرد: اتباع خارجى که به منظور 
درمان یا تشخیص بیمارى به بیمارستان هاى 
کشور مراجعه مى کنند بیمار بین الملل محسوب 
منظور  به  که  افغانى  بیماران  البته  مى شوند. 
مراجعه  کشور  به  درمانى  خدمات  دریافت 
نکردند و به دالیل دیگر در کشور اقامت دارند 

بیمار بین الملل به شمار نمى رود.
از  مقیم خارج  ایرانیان  کرد:  وى خاطرنشان 
کشور که به منظور درمان به ایران سفر مى کنند 

نیز بیمار بین ا لملل تلقى مى شوند.

استاندار خراسان رضوی:
وجــود بیمارســتان هــای فــوق تخصصــی، 
تخصصــی و مراکــز درمانــی مجهــز و 
ــد و  ــص، متعه ــای متخص ــتن نیروه داش
ــوزه  ــم در ح ــای مه ــه ه ــرب از مولف مج
ــه  ــت ک ــی اس ــم درمان ــامت و توریس س
خراســان رضــوی از ایــن نعمــت برخــوردار 

ــت اس

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی:
اکنــون 10 آژانــس مســافرتي مجــوز 
ــامت  ــگري س ــش گردش ــت در بخ فعالی
ــه 20  ــوز ب ــاي مج ــل اعط ــد و مراح را دارن
آژانــس دیگــر نیــز در حــال انجــام اســت

معاون استاندار خراسان رضوی:
مهندسی ارائه خدمات گردشگری سامت 
در مشهد و خراسان رضوی کامل است اما 

مدیریت آن دچار اشکال می باشد

مسئول گردشگری سامت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد:

ــت  ــی تح ــار خارج ــزار بیم ــال 87، 3 ه س
درمــان، بــه ثبــت رســید. تعــداد بیمــاران 
پذیــرش شــده در ســال 94 بــه 5 هــزار و 
679 نفــر رســید، در حالــی کــه ایــن رقــم 
ــه حــدود 6 هــزار 776 نفــر  در ســال 93 ب
رســیده بــود کــه ســال گذشــته بــا کاهــش 

17 درصــدی مواجــه شــدیم

خواهشمندم که در حق کشور خود جفا نکنند 
و وارد عرصه هایى نشوند که آبروى خود، نظام 
پزشکى کشور و جامعه را به مخاطره بیاندازند.
نظام  سازمان  ریزي  برنامه  و  نظارت  معاون 
پزشکی، توسعه گردشگري سالمت را یکی 
اقتصادي  مشکالت  رفت  برون  هاي  راه  از 
توصیف و بیان کرد: اکنون 10 آژانس مسافرتی 
مجوز فعالیت در بخش گردشگري سالمت 
را دارند و مراحل اعطاي مجوز به 20 آژانس 
 دیگر نیز در حال انجام است. وي ادامه داد:
داراي  کشور  سطح  در  بیمارستان   5
اعتباربخشی و  خدمات  کیفیت   گواهینامه 
بین المللی هستند و در این میان بیمارستان 
هاي  گواهینامه  دریافت  با  مشهد  رضوي 
دیاموند»  و  گولد  «پالتنیوم،  اعتباربخشی 
پرچمدار حوزه گردشگري سالمت در ایران 

ادامه در  صفحه 52است.
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مایلم  نیستند؟  ماندگار  ایرانى  برندهاى  چرا 
این پرسش چنین مطرح شود که چرا ما در 
چرا  یا  نداریم؟  ماندگار  شرکت هاى  ایران 
شرکت هاى ایرانى حتى در مقیاس منطقه اى (و 

نه بین المللى) رشد نمى کنند؟
با  هم زمان  الکتریک  پارس  مثال  به عنوان 
سامسونگ فعالیت خود را شروع کرد و زمانى 
پارس  (شرکت  بود  جلوتر  شرکت  این  از 
الکتریک پیش از سامسونگ تلویزیون رنگى 
تولید مى کرد) ولى امروز سامسونگ ابرقدرت 
الکترونیک و بزرگ ترین تولیدکننده تلویزیون 
نام هایى  است  شده  موفق  و  بوده  جهان  در 
بزرگ مانند سونى، شارپ و توشیبا را به زانو 
درآورد حال آنکه جا دارد بپرسیم جایگاه پارس 

الکتریک اکنون کجاست؟
یا چگونه هیونداى رتبه چهارم تولید خودرو 
ایران خودرو  اما  در جهان را از آن خودکرده 
بدون پرداخت حقوق گمرکى 100 درصدى 

نیز قادر به رقابت در بازار ایران نیز نیست؟
شرکت ها را کارآفرینان ایجاد مى کنند و معموالً 
محور  حول  خود،  تکامل  نخست  فاز  در 
بنیان گذاران رشد کرده و به دلیل رابطه تنگاتنگ 
مدیریت، کارکنان و مشتریان، در مقابل شرایط 
و سریع  بوده  و چابک  بسیار حساس  بازار 

واکنش نشان مى دهند.
این نوع سازمان ها کوچک اند و تبادل اطالعات 
و تصمیم گیرى در قالب ساختارى غیررسمى 
انجام مى شود. ضمناً به علت ارتباط نزدیک و 
تنگاتنگ مالکان، مدیریت و کارکنان، انگیزه ها 
بسیار باال بوده و عملکرد سره و ناسره سریع از 

هم تشخیص و تمیز داده مى شود.
رشد  به سرعت  سازمان  شرایطى،  چنین  در 
موفقیت،  تداوم  و  رشد  با  همراه  اما  مى کند 
که  مى شوند  بزرگ  به اندازه اى  مقیاس ها 
ساختارهاى غیر رسمى دیگر پاسخ گو نیست 

و سازمان مى بایست فرآیندهاى خود را تغییر 
دهد تا پرسنل و مدیران هماهنگ با اهداف 

کالن سازمان عمل کنند.
این مرحله همانند هر تغییر عمده اى، باعث 
ایجاد بحران مى شود و سازمان هایى ماندگار 
خواهند بود که بتوانند این بحران ها را مدیریت 

کرده و به رشد خود ادامه دهند.
مى توان گفت تقریبا تمامى سازمان هاى ایرانى 
در این مرحله شکست خورده و در نتیجه به 
مراحل بعدى بلوغ سازمانى دست نمى یابند 
توسط  قوى  و  ماندگار  برندهاى  آنکه  حال 
سازمان هایى به وجود مى آید که در مرحله 4 

و 5 تکامل سازمانى قرار دارند.
علت این عدم تکامل در ایران را مى توان در 
پیروزى  از  پس  بزرگ  شرکت هاى  مصادره 
انقالب، سیاست هاى اقتصادى دهه 60 و سپس 
رشد لجام گسیخته و سیطره صنایع مادر مبتنى 

بر مواد اولیه بر اقتصاد کشور جستجو کرد.
رشد باالى اقتصادى ایران در دهه 40 و 50 
بزرگ  شرکت هاى  ظهور  باعث  خورشیدى 
و توانمندى شد. کفش ملى به سراسر اروپا 
صادرات داشت و ایرانیان باعالقه و افتخار از 
محصول هاى آن استفاده مى کردند؛ گروه مینو 
برندى مطرح در سطح منطقه بود و مرحوم 
خسروشاهى خود سهام دار شرکتى مانند نستله 
این  مسیر،  ادامه  صورت  در  چه بسا  و  بود 

شرکت را مى خرید.
ارج  الکتریک،  پارس  استارالیت،  بال،  کفش 
و آزمایش همگى برندهایى مطرح، موفق و 
زمان  آن  مطرح  صنعت گران  بودند.  توانمند 
مانند مرحوم ایروانى، الجوردى، برخوردار و 
... به این نتیجه رسیده بودند که براى تداوم 
رشد شرکت هاى خود، به سامانه و مدیریت 
حرفه اى نیاز دارند؛ نیازى که براى تأمین آن 
از طریق استخدام مدیران خارجى، به کارگیرى 

مشاوران بین المللى و حتى دعوت از دانشگاه 
هاروارد براى ایجاد نخستین شعبه آسیایى خود 

در ایران (ICMS) تالش مى کردند.
پس  بزرگ  شرکت هاى  گسترده  مصادره 
کرد.  متوقف  را  تکامل  روند  این  انقالب  از 
کارآفرینان بزرگ و بسیارى از مدیران ایرانى 
را  کشور  آنان،  سازمان هاى  در  پرورش یافته 
ترك کردند و نسلى جدید و بى تجربه مدیریت 
که  افرادى  شد؛  عهده دار  را  سازمان ها  این 
و  تجربه  عالیه،  تحصیالت  و  تعهد  باوجود 
دانش مدیریتى نداشتند و به علت گسست 
مدیریتى به وجود آمده، فرصت آن را نیافته 
مدیریت  باتجربه،  مدیران  کنار  در  تا  بودند 
علمى و صحیح را فرابگیرند اگرچه با سعى 
و خطا، سازمان هاى خود را به پیش برده و در 

بازار بسته دهه 60 موفق بودند.
در این دوران، به علت نبود رقابت و پرداخت 
ارزان و  اولیه  مانند مواد  یارانه هاى گوناگون 
دالر 70 ریالى، بسیارى از شرکت هاى تولیدى 
از حاشیه  سود باالیى برخوردار بودند و کمبود 
از  همواره  تقاضا  بود  شده  موجب  نیز  کاال 
عرضه بیشتر باشد و بازاریابى معنا و مفهومى 

نداشت.
همچنین با توجه به نرخ سود بانکى پایین تر از 
تورم، لزومى به کنترل موجودى و بهره بردارى 
حداکثرى از دارایى ها احساس نمى شد. بخش 
خصوصى نیز در چنین فضایى رشد کرد و 
موفق بود. انرژى و توان مدیران در این شرایط 
طبیعتاً به جاى بهبود عملکرد به سمت کسب 
بیشترین  زیرا  بود  امتیازهاى دولتى معطوف 
بازده را به همراه داشت؛ بسیار بیشتر ازآنچه 
فرایند دشوار استقرار نظام مدیریتى کارآمد، 
بهبود عملکرد و افزایش بهره ورى مى توانست 

عاید سازمان کند.

علیرضا کالهی/ عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

چرا برندهای ایرانی ماندگار نیستند؟
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حـاال بـا ایـن مقدمـه بـه موضـوع (کریـدور 
شـمال- جنـوب) مى پردازیم: کریـدور حمل 
و نقل بین المللى مهمى کـه در زمینه ترانزیت 
کاال بین کشورهاى آسـیایى و اروپایى تاکنون 
بـه وجـود آمـده اسـت، کریـدور شـمال - 
جنـوب اسـت. این کریـدور ارتبـاط ترانزیتى 
و  اسـکاندیناوى  اروپـا،  شـمال  کشـورهاى 
کشـورهاى  بـا  ایـران  طریـق  از  را  روسـیه 
حـوزه خلیج فـارس، حـوزه اقیانـوس هنـد و 
ایـن  برقـرار مى سـازد.  جنوب شـرقى آسـیا 
کریـدور حمـل و نقـل کـه بخـش مهمـى از 
آن از خـاك ایـران مى گـذرد در حـال حاضـر 
سـریع ترین  و  کم هزینه تریـن  کوتاه تریـن، 
مسـیر ترانزیت کاال بین آسـیا و اروپا به شمار 
مـى رود. کریـدور یاد شـده در حـال حاضر از 
بنـدر بمبئـى در حوزه اقیانوس هند آغـاز و از 
طریـق دریـا بـه بندرعبـاس در جنـوب ایران 
متصل مى شـود. در داخل خاك ایران کاالهاى 
ترانزیتـى از طریـق حمـل و نقـل جـاده اى یا 
ریلى به بنادر شـمالى کشـور انتقال یافته و از 
مسـیر دریاى خزر به بنادر آستاراخان و الگان 
روسیه حمل مى شـوند. هزینه حمل کاالهاى 
ترانزیتـى از طریق کریدور شـمال- جنوب تا 
30درصد نسـبت به سـایر مسـیرهاى سـنتى 
ارزان تـر اسـت. بـه عـالوه آنکه ایـن کریدور 
تقاطع هـاى متعددى بـا کریدورهـاى موجود 
میان کشـورهاى آسـیاى میانه و اروپا از جمله 
«تراسـکا» و «آلتیـد» دارد کـه ایـن تقاطع ها به 
توزیـع متـوازن بـار در سـطح منطقـه کمـک 
زیـادى مى کند. کریدور حمل و نقل شـمال- 
جنـوب از جملـه ده کریـدور ترانزیتـى ریلى 

و ترکیبـى تعریف شـده در کنفرانس حمل و 
نقل اروپا- آسـیا در سـال 1993 اسـت که در 
اتحادیـه اروپا مشـخص شـده اسـت. در این 
کریدورهـا قاره هـاى آسـیا و اروپا به همدیگر 
پیونده داده مى شـوند. در میان این کریدورهاى 
ترکیبـى تعریف شـده، تعداد هشـت کریدور 
مربـوط به انجام تجـارت و ترانزیت در داخل 
اروپا اسـت و دو کریدور مهـم ارتباط تجارى 
و ترانزیتـى میـان اروپـا و قفقـاز و آسـیاى 
مرکزى و اروپا و کشـور هاى اسـکاندیناوى و 
جنوب روسـیه را برقرار مى سـازد: 1) کریدور 
غرب-شـرق بـه «تراسـیکا» معروف اسـت و 
ارتبـاط تجـارت و ترانزیـت اروپـا و قفقـاز و 
آسـیاى مرکزى را برقرار مى سـازد. 2) کریدور 
شـمال جنـوب که ارتباط کشـور هاى شـمال 
اروپـا و کشـور هاى اسـکاندیناوى و جنـوب 
شـامل روسیه را برقرار مى سـازد. این کریدور 
بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا موقعیت 
ترانزیتى کشـور ایران مرتبط اسـت و ایران در 
آن بـه عنـوان پـل ارتباطـى بیـن آسـیا و اروپا 
عمـل مى کنـد و نقـش ممتـازى را در اقتصاد 
حمـل و نقـل و ترانزیـت کاال بیـن کشـور ها 
جنـوب،  شـمال-  کریـدور  طریـق  از  دارد. 
کشـور ها مى تواننـد از مزایـاى دسترسـى بـه 
سـه بـازار و مرکـز توزیـع و حمـل و نقل بار 
جهانـى در آسـیا شـامل حـوزه خلیج فـارس، 
حـوزه اقیانـوس هنـد و حـوزه کشـور هاى 
جنـوب شـرقى آسـیا بـا جمعیتـى حـدود 
چندمیلیـارد نفـر برخـوردار شـوند. کریـدور 
شـمال- جنـوب نیـز بـراى اولین بار در سـال 
1992 در نشسـت کشـور هاى عضـو اتحادیه 

بـه عنـوان شـاهراه  اروپایـى در هلسـینکى 
ترانزیتـى شـماره 9 (NOTRAL) بـه تصویب 
رسـید. توافقنامه این کریدور در سـپتامبر سال 
2000میالدى در «سـنت پترزبورگ» میان سـه 
کشـور ایـران، روسـیه و هنـد به امضا رسـید. 
بـه واقـع سـه کشـور یـاد شـده بـه عنـوان 
موسسـان کریـدور شـمال- جنوب شـناخته 
مى شـوند کـه بعدهـا کشـور هاى قزاقسـتان، 
تاجیکسـتان، بـالروس و عمـان بـه عضویت 
ایـن کریـدور در آمده انـد. در حـال حاضر نیز 
کشـور هاى اوکرایـن، ارمنسـتان، بلغارسـتان، 
آذربایجـان، ترکیه و سـوریه درخواسـت هاى 
خـود را براى عضویـت در این کریـدور ارائه 
داده انـد که نشـان مى دهد شـمار کشـور هاى 
عضـو کریـدور شـمال- جنـوب بـه زودى 
بـه سـیزده کشـور خواهد رسـید. این مسـاله 
اهمیـت ایـن کریـدور را در تبدیـل آن به یک 
پیمـان منطقـه اى بـزرگ نشـان مى دهـد و بـا 
فعـال شـدن آن مى توان بـه اهداف زیـادى از 
جمله توسـعه مناسـبات حمل و نقـل، افزایش 
افزایـش  جهانـى،  بازار هـاى  بـه  دسترسـى 
ایمنـى  مسـافر،  و  کاال  حمل ونقـل  حجـم 
هماهنگ سـازى  محیط زیسـت،  حفـظ  و 
کشـور هاى  بیـن  حمل ونقـل  سیاسـت هاى 
عضـو، تدویـن قوانیـن و مقـررات موردنیاز، 
تامیـن شـرایط برابـر جهـت عرضه کننـدگان 
کشـور ها  جانـب  از  حمل ونقـل  خدمـات 
حمل ونقـل  مسـیر  (طـرح  یافـت.  دسـت 
آغـاز  اروپـاى شـمالى  از  شـمال- جنـوب 
مى شـود و بـه جنـوب خلیج فارس مى رسـد. 
نقـاط ابتدایى، انتهایى و میانـى هریک به نوبه 

کریدور شمال- جنوب
فرصت  سازی برای آینده

دکتر جمشید عدالتیان
مهندس رضا معینی جزئی

کشور ایران با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک خود از زمان هاى بسیار دور، معبرى مطمئن جهت عبور و گذر کاروان هاى مختلف 
تجارى بوده است تا آنجا که یکى از شاخه هاى مهم مسیر جاده ابریشم محسوب مى شده است. این روند عالوه بر آنکه موجب اخذ حق 
ترانزیت کاال و کسب درآمد براى دولت مى شده، سبب رشد و شکوفایى شهرهاى مسیر حرکت این کاروان ها نیز مى شده است. پس از 
فروپاشى شوروى سابق و پیدایش کشورهاى جدید بر نقشه سیاسى جهان نقش ایران در ترانزیت کاال اهمیت زیادى پیدا کرده است. زیرا 
کشورهاى محصور در خشکى آسیاى میانه و حوزه قفقاز مى توانند از طریق ایران به آب هاى آزاد جهان از جمله خلیج فارس یا از طریق ترکیه 
به اروپا راه یابند. از این رو توجه به امر ترانزیت و در اولویت قرار دادن آن در دستور کار تمام سازمان هاى حمل و نقل کشور قرار گرفته است. 
با توجه به اینکه ایران در مسیر کریدورهاى بین المللى شمال- جنوب (NOSTRAK) قرار گرفته و همچنین ارتباط مستقیم با آب هاى آزاد دارد 

مى توان به این نتیجه رسید که کشور ایران از اولویت باالترى در امر ترانزیت کاال و مسافر نسبت به سایر کشورهاى منطقه برخوردار است.



خود محل تجمـع کاال هاى مختلف به منظور 
صـادرات یا واردات اسـت.) جایـگاه ایران در 
(شـمال-جنوب):  بین  المللـى  کریدور هـاى 
موقعیـت جغرافیایـى ایـران، اهمیـت ویژه اى 
به این کشـور بـه لحاظ ترانزیـت کاال و عبور 
اقتصـاد  لوله هـاى نفـت و گاز در  خطـوط 
جهانـى بخشـیده اسـت. ایـران بـا بهره گیرى 
از ایـن مزیـت، مى توانـد منافع بسـیارى را به 
دسـت آورد و جایـگاه اقتصـادى خـود را در 
سـطوح منطقـه اى و جهانى ارتقا بخشـد. این 
مهـم مسـتلزم درك واقعیـات، بهره گیـرى از 
فرصت هـا و کسـب آمادگى هـاى الزم بـراى 
رقابـت با رقباى منطقه اى و بین المللى اسـت. 
طـرح کریدور شـمال – جنـوب یک فرصت 
اسـتثنایى و بى نظیر اقتصادى و تجـارى براى 
ایـران اسـت. بـراى تقویـت و حمـل کاالى 
ترانزیتـى در اسـرع زمـان بـا هزینـه کمتـر و 
ایمنـى بیشـتر احـداث خـط آهـن چابهـار 
– سـرخس ضـرورى بـه نظـر مى رسـد. در 
صـورت تحقق چنین امـرى درآمـد ترانزیت 
ریلـى کشـور از رقـم 942398دالر موجود به 

مـرز ده میلیـارد دالر خواهد رسـید.

مزایای کریدور شمال – جنوب: 
برخـى دیگـر از آثـار اجـراى طـرح کریدور 
شـمال – جنـوب را مى تـوان بـه صـورت 

زیـر برشـمرد: - افزایش سـرعت، تجارت و 
ترانزیـت - افزایـش حجم مبـادالت کاال بین 
هند و پاکسـتان و کشورهاى حاشیه اقیانوس 
هنـد با کشـورهاى روسـیه و آسـیاى مرکزى 
- همـکارى مناسـب بنـادر ایرانـى بـا بنـادر 
روسـیه و قزاقستان، که بسـتر مناسبى را براى 
همـکارى بیشـتر این کشـورها فراهم مى  کند 
و بـه طـور کلى کاهش تنش بین کشـورهاى 
حاشـیه خـزر. - درآمـد بالـغ بـر یک میلیارد 
دالر در سـال براى کشـورهایى که در مسـیر 
ایـن راهگـذر هسـتند. - کاهـش وابسـتگى 
تجـارت و ترانزیت کشـورهاى جنوبى آسـیا 
بـه کانال سـوئز. - ایجاد قطب هـاى خارجى 
جدیـد تولیدى، اقتصادى و تجارى در منطقه. 

نتیجه گیری:
بـا توجـه بـه این کـه مکانیسـم اتصـال بنادر 
شـمال و جنوب دریاى خـزر «رورو – ریلى» 
اسـت و اتصـال بندرعبـاس به بنـادر کویت، 
عربسـتان، امـارات، عمان و هندوسـتان نیز از 
طریـق کشـتى هاى رو-رو میسـر اسـت. بـه 
عبارت دیگر شـهر مسـکو به عنـوان ترمینال 
مرکـزى (HUB)، کاالهـاى اروپایـى شـمالى 
و شـرقى را بـا اسـتفاده از سیسـتم راه آهـن 
جمـع آورى نمـوده و پـس از اتصـال آن بـه 
بنـدرى در سـاحل جنوبـى دریـاى خـزر بـه 

شـبکه حمل ونقـل ایـران پیونـد خواهـد داد. 
در صـورت فعـال شـدن تمـام حلقه هـاى 
ایـن زنجیره، انتقـال کانتینر از بنـدر بمبئى به 
مسـکو حـدود یـک مـاه زمـان نیـاز دارد، در 
حالـى کـه ترانزیت کانتینرى مشـابه از طریق 
دریـاى بالتیـک افزایـش 20درصـدى هزینـه 

حمل ونقـل را در پـى خواهـد داشـت.
 – مشـهد  راه آهـن  و  جاده هـا  طریـق  (از 
سـرخس – تجـن). در سـال 1384 (2005) 
از طریـق ایـران 4/8میلیـون تـن از کاالهـاى 
آسـیاى مرکـزى به دیگـر نقاط جهـان صادر 
شـده کـه 56درصـد از کل کاالى ترانزیـت 
شـده از ایـران را تشـکیل مى دهـد. در همین 
ایـران  طریـق  از  مرکـزى  آسـیاى  از  سـال 
316هزار تن کاال به سـایر کشـورها ترانزیت 
شـده اسـت که 4درصـد از کل حجـم کاالى 
ترانزیـت شـده از ایران را بـه خود اختصاص 
مى دهـد. در پایـان مى تـوان چنیـن اظهارنظر 
نمـود: نقـش کریدورهاى بین المللـى به ویژه 
(کریدور شـمال – جنـوب) چگونه مى تواند 
از یـک طـرف تاثیـر بسـزایى در اقتصاد ملى 
کشـور داشـته باشد و از سـویى دیگر ایران را 
به عنوان یک شـاهراه ارتبـاط ریلى در منطقه 

و جهـان معرفـى نماید
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خدمات حالل پی برده اند. گردشگري حالل 
بازار  به  درصدي   7 متوسط  رشد  با  ساالنه 
منحصربه فردى تبدیل شده است. عالوه بر این 
خانوادگی بودن سفرهاي بیش از 50 درصد 
آن ها  کرد  هزینه  افزایش  کنار  در  مسلمانان 
براي دریافت محصوالت حالل مهم ترین دلیل 
به حوزه  از کشورهاي جهان  بسیاري  ورود 

گردشگري حالل است.
در راستاي اهمیت این موضوع، مستر کارت در 
سال 2014 شاخص هاى مسافرتی مسلمانان را 
در 3 حوزه با 9 معیار تعیین کرد. ازنظر مسلمانان 
مقصدي مناسب تشخیص داده مى شود که 
مقصدي  و  باشد  داشته  کافی  امنیت 
باشد.  پسند  خانواده  و  تفریحی 
خصوص  در  دوم  حوزه  در 
خدمات و تسهیالت موردنظر 
مسلمانان شاخص هایى نظیر 
مواد  بودن  حالل  و  تنوع 
غذایی، دسترسی آسان به 
نمازخانه، تنوع مکان هاى 
اقامتی حالل و تسهیالت 
فرودگاهی  خدمات  و 
قرارگرفته  تأکید  مورد 
به  نیز  است. در حوزه سوم 
اطالع رسانى در مورد خدمات 
حالل و دسترسی آسان مسلمانان 
به این دست اطالعات در مقصد اشاره 
مى شود. همچنین مستر کارت بر اساس این 
شاخص ها، 15 مقصد برتر گردشگري حالل 
کشورهاي  دودسته  در  و  سال 2014  در  را 
و  اسالمی)  اجالس  سازمان   (OIC حوزه 
غیر OIC معرفی کرد. مالزي برترین مقصد 
پس ازآن  و  شد  شناخته  حالل  گردشگري 
امارات، عربستان سعودي،  ترکیه،  ترتیب  به 
قطر، اندونزي، عمان، اردن، مراکش، برونى، 
تونس، کویت و ایران در جایگاه هاى بعدي 
قرار گرفتند. با این که ایران یک مقصد 100 
درصد حالل است و تنها کشوري به شمار 

دکتر زاهد قادری
عضوهیات علمی دانشگاه دگندورف آلمان

جایگاه ایران در گردشگري حالل

مفهوم «گردشگري حالل» براي نخستین بار 
در کشور مالزي مطرح شد. بعد از حادثه 11 
هنگامى که  امریکا،  ایاالت متحده  در  سپتامبر 
کشورهاي  در  دیگر  مسلمان،  گردشگران 
غربی به ویژه امریکا موردپذیرش واقع نشدند، 
به سمت مقاصد جایگزین در جنوب شرق 
آسیا هجوم بردند. مالزي از مهم ترین مقاصد 
این منطقه بود. هنگامى که این کشور با چنین 
گردشگران  جانب  از  گسترده اى  استقبال 
مسلمان روبرو شد به این مهم پی برد که براي 
حفظ و جذب این بازار تازه، نیازهاي خاصی 
مطرح است که باید در مجموعه خدمات و 

تسهیالت گردشگري خود جاي دهد.
مالزي پس از آگاهی از نیاز و رفتار 

خود،  گردشگري  مصرف کننده 
بازارهاي  به  را  حالل  برند 
کرد  معرفی  مبدأ  گردشگري 
از  را  خود  سهم  بتواند  تا 
مسلمان  گردشگران  بازار 
حفظ و بیشتر کند و با ایجاد 
تفرجگاه ها و هتل هاى حالل 
(بانام هتل هاى شریعت) برند 

براي  را  حالل  اعتبارنامه  و 
نخستین بار ایجاد کند. بنابراین 

درراه  پیشرو  را  مالزي  مى توان 
اندازي و توسعه گردشگري حالل 

دانست. ازنظر گردشگران مسلمان، این 
کشور دوست داشتنى ترین مقصد گردشگري 

در  تبلیغاتی  کمپین هاى  برپایی  با  و  است 
بازارهاي هدف در سال 2014 به بهترین مقصد 

سفرهاي خانوادگی مسلمانان شهره شد.
گفت،  باید  حالل  گردشگري  تعریف  در 
مصرف  بر  که  است  گردشگري  از  نوعی 
که  فعالیت هایى  انجام  و  حالل  محصوالت 
مغایر با اصول و شریعت اسالمی نیست، تأکید 
مى کند. کشورهایی که بر چنین بازاري دست 
گذاشته اند، به خوبى به تقاضا و رشد روزافزون 
تمایل مسلمانان براي دریافت محصوالت و 

متوسط 7  رشد  با  گردشگري حال ساالنه 
درصدي به بازار منحصربه فردی تبدیل شده 
است. عاوه بر این خانوادگي بودن سفرهاي 
بیش از 50 درصد مسلمانان در کنار افزایش 
هزینه کرد آن ها براي دریافت محصوالت حال 
کشورهاي  از  بسیاري  ورود  دلیل  مهم ترین 

جهان به حوزه گردشگري حال است

ایران یک مقصد 100 درصد حال است و 
تنها کشوري به شمار می رود که به طور کامل 
حتي براي گردشگران خارجي و غیرمسلمان 
نیز قوانین اسامي را اجرا می کند، اما در میان 
10 مقصد برتر گردشگري حال قرار نگرفته و 

رتبه 13 را کسب کرده است
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مى رود که به طور کامل حتی براي گردشگران خارجی و 
غیرمسلمان نیز قوانین اسالمی را اجرا مى کند، اما در میان 
10 مقصد برتر گردشگري حالل قرار نگرفته و رتبه 13 

را کسب کرده است.
در سال 1393 حدود 8,4 میلیون نفر گردشگر خارجی 
از آن ها  از 80 درصد  بازدید کردند که بیش  ایران  از 
حاشیه  و  همسایه  کشورهاي  مسلمان  گردشگران 
بازار  به طور سنتی  که  بودند. کشورهایی  خلیج فارس 
گردشگري ایران بوده و هستند؛ و البته تعداد قابل توجهى 
از آن ها به سبب نزدیکی و هزینه پایین سفر به ایران 
مى آیند و نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهى از 
این گردشگران نه به دالیل حالل بلکه به دالیل زیارتی، 
تجاري، درمانی و بازدید از اقوام و بستگان به ایران سفر 
مى کنند. بااین وجود در بازارهاي غربی و اروپایی سهم 
ایران در به دست آوردن بازار هدف گردشگري حالل 
بسیار ناچیز است. بررسى هاى رفتار گردشگران نیز نشان 
مى دهد که مسلمانان تحت تأثیر فرهنگ کشور خود 
هر یک از اصول و معیارهاي پوششی خاصی پیروي 
مى کنند و تمایل نخواهند داشت که تحت معیارهاى 
کشور مقصد گردشگري دربیایند. بااین که بسیاري از 
مسلمانان به دنبال گردشگري حالل هستند اما آزادي و 
تنوع فعالیت هاى تفریحی و فراغتی در مقصد سفر نیز 
براي آن ها بسیار حائز اهمیت است. تصویر مخدوش 
ایران در بین کشورهاي مسلمان و غیرمسلمان؛ عدم 
وجود کمپین هاى تبلیغاتی و تبلیغات مؤثر در بازارهاي 
هدف توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستى و 
گردشگري؛ عدم اعطاي گواهینامه هاى معتبر بین المللى 
بودن  ناکافی  حالل،  محصوالت  ارائه  و  دسترسی  از 
خدمات و تسهیالت گردشگري در کشور به خصوص 
در ایام پیک سفر؛ وجود تبعیض مذهبی در برخی موارد 
و رنجش گردشگران غیر شیعى؛ عدم وجود امکانات 
کافی براي سفر خانوادگی مسلمانان؛ تهدیدات منطقه اى 
مهم ترین چالش هاى پیش روي گردشگري حالل در 
کشور است. بااین حال قبل از هر اقدامی و پیش از ایجاد 
هر نوع تأسیسات و تسهیالت ویژه بازار گردشگري 
حالل باید تقاضا براي چنین محصولی در ایران بررسی 
شود. بدون مشخص کردن بازار هدف، در نظر گرفتن 
نیازها و رفتار مصرف کننده و اطمینان از توجیه انجام 
چنین طرح هایى نباید دست به اقدامات تأسیساتى و 

خدماتی زد.
ازآنجایى که بیشترین تعداد گردشگران ورودي به ایران 
از همسایگان مسلمان کشور هستند مى توانیم با قطعیت 
بگوییم که این بازدیدکنندگان اطالعات کافی از حالل 
بودن مقصد گردشگري ایران دارند. مهم ترین کار ما در 
این زمینه شاید انجام فعالیت هاى بازاریابی براي بازار 
هدف مسلمانان کشورهاي غربی و اروپایی باشد. البته 
کردن  مطرح  شرایط،  باوجوداین  کرد  فراموش  نباید 
ایران به عنوان یک مقصد گردشگري حالل در بازارهاي 

گردشگري تناقض ایجاد مى کند.
کنند  تصور  از گردشگران  بسیاري  است  ممکن  زیرا 
که ایران از انواع محصوالت غیر حالل گردشگري نیز 

برخوردار است.

آصف رحیمى استاندار والیت هرات افغانستان و محمد آصف ننگ استاندار والیت 
فراه و محمد جمعه عدیل فرمانده مرزبانى افغانستان در حاشیه شرکت در نشست 
مشترك استانداران نوار مرزى ایران و افغانستان و در بازگشت به افغانستان از منطقه 

ویژه اقتصادى دوغارون بازدید کردند.
پتانسیل ها و  به  ایران،  از عملکرد شایسته کشور  تقدیر   آصف رحیمى ضمن 
ویژگى هاى مطلوب مرز دوغارون اشاره نمود و گفت: با توجه به تأمین اکثر نیازهاى 
غرب افغانستان از مرز دوغارون و نیز تردد روزانه دو هزار افغان از این مرز، نیاز است 
که منطقه ویژه اقتصادى دوغارون به منطقه آزاد تبدیل شود تا شاهد افزایش تعامالت 

بین دو کشور در این منطقه باشیم.
به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادى دوغارون، مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادى دوغارون در این نشست عنوان کرد: نشست استانداران غربى 
کشور افغانستان با استانداران شرقى ایران و بازدید از منطقه ویژه اقتصادى دوغارون 

مى تواند سرآغازى براى افزایش تعامالت طرفین باشد.
دکتر ناصرالدین گرامى گفت: رضایتمندى دولت جمهورى افغانستان از ارائه خدمات 
مطلوبى که در منطقه ویژه اقتصادى دوغارون ارائه مى گردد، با تقویت امنیت مرزهاى 
دو کشور مى تواند ضمن کمک به رشد و توسعه دو کشور دوست و همسایه، رونق 
اقتصادى مرز دوغارون و شهرستان تایباد و باطبع استان خراسان رضوى و حتى 

کشور را در برداشته باشد.
وى ادامه داد: ارائه خدمات مطلوبى که بتواند رضایتمندى ملت کشور دوست و 
همسایه مان افغانستان را فراهم نماید، باعث عزتمندى نظام و انقالب اسالمى ایران 

است.
وى  از شهرستان تایباد و منطقه ویژه اقتصادى دوغارون به عنوان محورى براى 
تعامالت بیشتر دو کشور یادکرد و گفت: تردد بى شمار مهاجرین و اتباع کشور 
افغانستان از مرز دوغارون و حجم باالى واردات کشور افغانستان از این مرز، گواهى 
بر اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادى دوغارون در نزد دولتمردان افغانستان است.
وى رضایتمندى تجار و بازرگانان افغان و تکریم و احترام آنان را از مهم ترین اهداف 

دولتمردان و مدیران منطقه ویژه اقتصادى دوغارون دانست.
گرامى به اشتراکات زیاد بین دو ملت ایران و افغان خصوصاً مردم هرات و تایباد 
اشاره نمود و افزود: امینت باالى مرز دوغارون براى هر دو کشور اهمیت زیادى 
دارد، لذا همان گونه که مرزبانان دو کشور تاکنون در برقرارى امنیت این مرز اهتمام 

ورزیده اند، باید آن را استمرار بخشند تا تعامالت بین دو کشور تقویت گردد.
وى از راه اندازى پردیس بین المللى دانشگاه آزاد اسالمى از مهرماه 95 در منطقه ویژه 
اقتصادى دوغارون براى تحصیل دانشجویان افغان بدون اخذ ویزا خبر داد و گفت: 
در حوزه توریسم درمانى، تعامل استاد و دانشجو، پزشک براى انجام عمل هاى 
جراحى تخصصى و نیز راه اندازى نمایشگاه دائمى عرضه محصوالت تولید دو کشور 
ازجمله اقداماتى است که در راستاى ارائه خدمات بهتر در منطقه ویژه اقتصادى 

دوغارون طى ماه هاى اخیر، به انجام خواهد رسید.

نشست استانداران غربی افغانستان
 با استانداران شرقی ایران

 سرآغازی برای افزایش تعامالت طرفین 
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محسـن رنانى، اقتصاد ایران را گرفتار در پنج 
الیـه رکودى اقتصاد کالن، سـاختارى، نهادى 
و حاصـل از رکـود جهانـى و کاهـش قیمت 
نفـت مى داند و معتقد اسـت از بیـن این پنج 
الیـه رکـود، تنهـا یکـى از الیه هـاى آن یعنى 
رکـود اقتصـاد کالن در کنتـرل دولت خواهد 
بـود که در ایـن زمینه ابزار موجود در دسـت 
دولـت ابـزار پولـى اسـت کـه بـا توجـه بـه 
سیاسـت هاى کنتـرل تـورم عمال ایـن امکان 

نیز منتفى اسـت.
محسـن رنانـى کـه در همایـش چشـم انداز 
سـخن   1395 سـال  در  ایـران  اقتصـادى 
مى گفـت، دربـاره  رکـود حاکـم بـر اقتصـاد 
کشـور اظهار کرد: اکنون اصلى ترین دشـمنان 
کشـور مـا رکـود اقتصـادى و بحـران آب و 
فسـاد نظام ادارى اسـت که باید نظام سیاسى  
مـا از این سـه بحـران به صـورت کم هزینه و 
سـریع عبـور کند، چـون ممکن اسـت دیگر 
فرصتى براى مدیریت این سـه بحران نداشته 
باشـیم. بین این سـه بحران رکود اقتصادى از 
همـه مهم تر اسـت چون براى حـل مدیریت 
بحـران آب، نظام سیاسـى ایـران حداقل پنج 
یـا حداکثـر 10 سـال فرصـت دارد. در مورد 
فسـاد نظـام ادارى گرچـه بـه مرحلـه  فسـاد 
سیسـتمى رسـیده ایم ولى همچنـان ادامه کار 
بـا وضعیت موجود ممکن اسـت ولى چیزى 

کـه قابل تـداوم نیسـت رکود اسـت.
ایـن اقتصـاد دان همچنیـن ادامـه داد: بحـران 
رکـود مهم تریـن بحرانى اسـت کـه مى تواند 
آغازگر کنش هاى اجتماعى و سیاسـى باشـد.
وى در ایـن بحران نیز حوزه مسـتمرى بگیران 
و بازنشسـتگان را حائـز اهمیـت دانسـت و 

گفـت: اکنون حدود 11 میلیون حاشیه نشـین، 
10 میلیون بیکار و چند 10 میلیون بازنشسـته 
و مسـتمرى بگیر به همراه خانواده هایشـان در 
کشـور موجود هسـتند که از این میـان حوزه 
بازنشسـتگان و مسـتمرى بگیران نسـبت بـه 
باقـى اهمیـت بیشـترى دارد، چون ایـن افراد 

صاحـب حق هسـتند ولى باقـى منتظرند.
رنانى توضیـح داد: امـروز طوالنى ترین رکود 
تاریـخ اقتصاد کشـور را تجربـه مى کنیم. اگر 
از سـال 1384 تا سـال 1393 وضعیت اقتصاد 
کشـور را بررسـى کنیـم متوجه مى شـویم که 
طـى 10 سـال فقـط یـک میلیـون شـغل بـه 
جمعیت کشـور افزوده شده اسـت. در حالى 
کـه در این 10 سـال باالترین درآمدهاى نفتى 
اقتصاد کشـور را تجربه کرده ایم. همچنین در 
این 10 سـال تعـداد کارگاه هاى صنعتى باالى 
10 نفـر از بیـش 16 هـزار عـدد بـه کمتـر از 
14 هزار رسـیده اسـت که نشـان دهنده رکود 

است. عمیق 
ایـن اقتصـاددان همچنیـن بـا بیان ایـن که در 
حـال حاضـر اقتصـاد ایـران درگیر پنـج الیه 
رکودى اسـت، تصریح کرد: سـه الیـه از این 
رکـود بـه عوامـل درونـى بسـتگى دارد و دو 

الیـه آن بـه عوامـل بیرونى ربـط دارد.
نظـام  مى دهـد  نشـان  شـواهد  گفـت:  وى 
سیاسـى ما، دولت و فعاالن بخش خصوصى 
موضـوع رکـود و حاکـم بر اقتصاد کشـور را 
دسـت کـم گرفته انـد و همـه منتظرنـد کـه 

ان شـاءاهللا بـه نحـوى از رکـود عبـور کنیم.
بخـش  فعـاالن  از  اگـر  داد:  ادامـه  رنانـى 
بازرگانـى  اتـاق  اعضـاى  مثـال  خصوصـى 
پرسـیده شـود کـه در شـرایط رکـودى چـه 

کارهـاى تحقیقاتى و مطالعاتى انجـام داده اند 
تـا نسـخه اى براى خـروج از رکود بـه دولت 
ارائـه کننـد، متوجـه مى شـویم کـه برنامه اى 
در ایـن زمینه نداشـته اند. همچنیـن دولت در 
سـه سـال گذشـته بیش از رکود نگـران تورم 
بـود و کنتـرل تـورم در اولویت هاى اقتصادى 
خـود قـرار داده بـود. همچنین نظام سیاسـى 
نیـز رکـود را چنـدان جـدى نگرفته اسـت و 
نشـانه هاى آن را مى تـوان از نحوه  مواجهه آن 
بـا موضـوع برجـام دانسـت. اگر رکـود براى 
نظام سیاسـى اهمیت داشـت برجام را جدى 
مى گرفـت و اجـازه نمـى داد خدشـه اى به آن 

وارد شـود.
این اقتصاد دان همچنین توضیـح داد: در حال 
حاضر سـه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشـور 
از شـرایط درونـى اقتصـاد مایه گرفته اسـت 
یکـى از ایـن رکودهـا رونـد معکوس رشـد 

محسن رنانى:

خروج از رکود دست دولت نیست

ــا  ــور م ــمنان کش ــن دش ــون اصلی تری اکن
رکــود اقتصــادی و بحــران آب و فســاد 

ــت ــام اداری اس نظ
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افقـى اسـت بـه ایـن ترتیـب کـه در شـرایط 
رشـد افقى کشـور قادر خواهد بـود تولیدات 
بیشـترى داشته باشـد ولى این روند اکنون در 
ایـران معکوس شـده اسـت. همچنیـن رکود 
الیـه دوم مربـوط بـه رونـد معکـوس رشـد 
عمـودى کـه منجر به رکود سـاختارى شـده 
اسـت. همچنین رکود الیه سـوم نیـز مربوط 
بـه رونـد معکـوس رشـد کیفـى اسـت کـه 

منجـر بـه رکود کیفى شـده اسـت.
وى بیـان کـرد: از نظـر زمانـى رکـود حاکـم 
بـر اقتصـاد کشـور بر سـه دسـته کوتاه مدت، 
میان بلنـد و بلندمـدت تقسـیم مى شـود. در 
رکـود  مى توانـد  دولـت  کوتاه مـدت  رکـود 
اقتصـادى را از طریـق حجم پـول، نرخ بهره، 
نـرخ ارز، عـوارض گمـرك، مالیات یـا یارانه 
یـا غیره تحـت تاثیر قـرار دهد. ایـن موضوع 
دسـت دولت اسـت و دولت مى توانـد با این 
متغیر هـا بـازى کنـد ولى اکنـون بـا توجه به 
رکود هـاى حاکم بر سـایر بخش هـا مدیریت 

ایـن رکود ها دشـوار شـده اسـت.
رنانـى اضافـه کـرد: ولـى رکـود دسـته دوم 
سـاختارى بـوده و زمانـى روى مى دهـد کـه 
سـاختارهاى اقتصاد کشـور بهم ریخته باشد، 
مثـال بخـش صنعـت رشـد کـرده باشـد و 
بخشـى از سـرمایه هاى کشـور به آن سرازیر 
شـده باشـد ولى از داخـل آن تقاضایى ایجاد 
نشـود. رکودهاى سـاختارى رکودهایى است 
نـه یـک دولت مى توانـد آن را ایجاد و نه یک 

دولـت مى توانـد آن را برطـرف کنـد.
ایـن اقتصـاددان گفـت: رکـود سـطح سـوم 
کـه ایجـاد شـدن آن بیش از سـه سـال طول 
مى کشـد رکود نهادى اسـت. نهادها مناسبات 
اقتصاد کشـور را تسـهیل و کم هزینه مى کند، 
مثـًال قـوه قضاییـه یا گمـرك. اکنون مشـکل 
رکـود نهـادى اقتصاد ایـران اقتصاد کشـور را 
زمین گیـر کـرده و نکتـه اى کـه بایـد مدنظـر 
داشـت ایـن اسـت کـه دو رکود دیگـر یعنى 
توسـط  نهـادى  رکـود  و  رکـود سـاختارى 
دولـت قابل کنتـرل نیسـت و نظـام سیاسـى 
بایـد در مورد آن تصمیم بگیـرد. تنها رکودى 
کـه دسـت دولـت و دولـت مى توانـد در آن 
تأثیرگـذار باشـد رکـود سـطح اول اسـت که 
در شـرایط کنونـى اقتصـاد ایـران تنهـا راه 
تأثیرگـذارى در ایـن رکـود ابزارهـاى پولـى 
اسـت کـه با توجـه به سیاسـت کنتـرل تورم 
تقریبـاً ایـن امـکان نیز از دولت سـلب شـده 

است.
رنانـى دو عامـل دیگـر موثـر بـر رکـود را 
شـرایط حاکم بر اقتصاد ناشـى از قیمت نفت 
و رکـود جهانـى دانسـت کـه از سـال 2008 
تاکنـون بر اقتصاد کشـور حاکم شـده اسـت 
کـه کنتـرل آن نیـز در دسـت دولت نیسـت.

تجــارت ایــران در ماه هــای اخیــر رونــدی نزولــی در پیــش گرفتــه، امــا ایــن 
انقبــاض تجــاری ناشــی از چــه مــواردی اســت؟

جدیدتریــن آمارهــاى گمــرك ایــران از تجــارت خارجــى کشــور در ســه مــاه منتهى 
ــه حجــم تجــارت خارجــى کشــور  ــاه ســال 94، نشــان مى دهــد ک ــه خــرداد م ب
نســبت به دوره مشــابه ســال گذشــته، کاهــش 13 درصــدى را تجربــه کــرده و به 21 
میلیــارد و 214 میلیــون دالر رســیده اســت. ایــن میــزان کاهــش حجم تجارى کشــور 
در ســه مــاه نخســت ســال جــارى، در حالــى اســت کــه طــى ایــن دوره صــادرات 
کشــور بــا کاهــش 10 درصــدى بــه 10 میلیــارد و 867 میلیــون دالر و واردات کشــور 
نیــز بــا کاهــش15,5 درصــدى بــه 10 میلیــارد و 347 میلیون دالر رســیده اســت.بنابر 
آمارهــا، کشــور در خــرداد مــاه ســال جــارى نیــز وارداتــى بــه ارزش چهــار میلیــارد 
و ســه میلیــون دالر و صادراتــى بــه ارزش ســه میلیــارد و شــش میلیــون دالر ثبــت 
کــرده اســت. حجــم تجــارت خارجــى کشــور در ایــن مــاه نیــز بــه میــزان هفــت 
میلیــارد و 9 میلیــون دالر ثبــت شــده کــه نســبت بــه مــاه گذشــته افــت 26 درصدى 
را در ارزش تجربــه کــرده اســت. امــا ایــن کاهــش تجــارت ایران ناشــى از چیســت؟
در ایــن مــورد ولــى اهللا افخمــى راد، رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران کاهــش 
قیمــت جهانــى نفــت را از دالئــل کاهــش میــزان صــادرات غیرنفتــى عنــوان کــرد و 
افــزود: اکثــر بازارهــاى هــدف صادراتــى ایــران بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت 
تــوان خریــد خــود را از دســت داده یــا بــا کمبــود بودجــه مواجــه شــده اند، عــالوه 

بــر ایــن ناامنــى نیــز مزیــد بــر علــت شــده اســت.
وى کــه بــا رادیواقتصــاد ســخن مى گفــت، افــزود: واردات نیــز در یک ســال گذشــته 
ــا کاهــش 22 درصــدى مواجــه شــده کــه بیشــترین کاهــش واردات مربــوط بــه  ب
کاالهــاى ســاخته شــده و محصــوالت کشــاورزى بــود کــه بــه دلیــل خودکفایــى 

ایــران در تولیــد و همچنیــن کاهــش قیمــت جهانــى ایــن کاالهــا بــوده اســت.
ــوده  ــا بیــان ایــن کــه تــراز تجــارى ایــران در ســال گذشــته مثبــت ب افخمــى راد ب
اســت، اظهــار کــرد: ایــران در ســال 95 به دنبــال افزایــش 10 میلیــارد دالرى صادرات 
غیرنفتــى و رســیدن بــه رقــم 50 میلیــارد دالر ى اســت کــه این هــدف بــا 37 میلیارد 
دالر صــادرات در بخــش پتروشــیمى، هفــت میلیــارد دالر در بخــش میعانــات و 5 

میلیــارد دالر در بخــش کشــاورزى محقــق خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران همچنیــن مهمتریــن خواســته صادرکنندگان 
ــه قیمــت واقعــى در داخــل  ــات ب ــروش ارز حاصــل از صــادرات کاال و خدم را ف
کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بــا فــروش ارز حاصــل از صــادرات بــه قیمــت واقعى، 
صادرکننــدگان مى تواننــد کاســتى هاى صادراتــى کشــور را جبــران  و در بازارهــاى 

ــر شــوند. خارجــى رقابت پذی

انقباض تجارت ایران از کجا آب می خورد؟

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:



بخــش صنعــت، تنهــا بخــِش اقتصــادى بــا رشــد منفــى ســال گذشــته بــوده اســت. ایــن را 
محاســبات مرکــز آمــار ایــران از شــاخص رشــد در ســال گذشــته نشــان مى دهــد.

ــروه  ــروه کشــاورزى 5,4 درصــد و گ ــته گ ــال گذش ــه در س ــى ک ــن اســاس در حال ــر ای ب
خدمــات 0,2 درصــد رشــد اقتصــادى داشــته اند امــا رشــد بخــش صنعــت منفــى 2,2 درصــد 
اعــالم شــده اســت. حاصــل ایــن ســه بخــش نیــز آن شــده کــه نــرخ رشــد اقتصــادى کشــور 
در مجمــوع طــى ســال گذشــته بــه یــک درصد برســد؛ امــا در گــروه صنعــت کــدام بخش ها 

بیشــترین تاثیــر را دارنــد و مى تواننــد رشــد اقتصــادى را تــکان دهنــد؟
آخریــن آمــار بانــک مرکــزى از وضعیــت نــرخ رشــد اقتصــادى نشــان مى دهــد کــه «صنعــت 
و معــدن» و «ســاختمان» دو بخــِش بــا بیشــترین ســهم در رشــد اقتصادى هســتند. دو بخشــى 
کــه در دوران فعالیــت دولــت یازدهــم سهم شــان از تولیــد ناخالــص داخلــى کاهــش یافتــه اما 

کدام صنایع می توانند شاخص رشد را تکان دهند؟

»سـاختمان« هم در سـال 1390 معادل 7.9 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشـور سـهم 
داشـت کـه ایـن میـزان در سـال 1391 به 
9.8 درصد، در سـال 1392 بـه 9.2 درصد و 

در سـال 1393 به 8.7 درصد رسـید

» صنعـت  و معـدن« در سـال 1390 از تولید 
ناخالـص داخلی کشـور 11.8 درصد سـهم 
داشـت کـه ایـن میـزان در سـال 1391 به 
 12.7 بـه   1392 سـال  در  درصـد،   13.6
درصـد و در سـال 1393 بـه 12.8 درصـد 

سید ر

1390139113921393واحد
ارزش افزوده صنعت و معدن به قیمت 

382,324351,413338,710362,209میلیارد ریالثابت 1383

3,66,9-8,1-6,4درصدنرخ رشد صنعت و معدن
435,7352,4193163,2دالرسرانه ارزش افزوده صنعتی

سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در 
GDP- به قیمت ثابت

17,717,517,217,8درصد

سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در 
GPD- به قیمت جاری

11,813,612,712,8درصد

ایران)صنایع کوچک(کشورهای توسعه یافته و در حال توسعهشاخصردیف

9092تا 99تعداد1

7542 تا60اشتغال2

308,16 تا 60ارزش افزوده3

حدود 3010 تا 65صادرات4

5017 تا 70ارزش تولیدات5

در مجمــوع نســبت بــه ســال نخســت دهــه 
90 رونــدى صعــودى داشــته اند. «صنعــت  و 
ــص  ــد ناخال ــال 1390 از تولی ــدن» در س مع
داخلــى کشــور 11,8 درصــد ســهم داشــت 
ــه 13,6  ــال 1391 ب ــزان در س ــن می ــه ای ک
ــه 12,7 درصــد و  درصــد، در ســال 1392 ب

در ســال 1393 بــه 12,8 درصــد رســید.
«ســاختمان» هــم در ســال 1390 معــادل 7,9 
ــد ناخالــص داخلــى کشــور  درصــد از تولی
ــال  ــزان در س ــن می ــه ای ــت ک ــهم داش س
ــه  ــال 1392 ب ــد، در س ــه 9,8 درص 1391 ب
9,2 درصــد و در ســال 1393 بــه 8,7 درصــد 
رســید. ایــن رویــه در مــورد کل گــروه 
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8683جهان

8078کشورهای درحال توسعه

89,587,7ترکیه

85,883,1هند

ــل مشــاهده اســت. صنعــت هــم قاب
ــد  ــر چن ــد ه ــر مى رس ــه نظ ــع ب در واق
ســهم بخــش صنعــت از رشــد اقتصــادى 
در دوران فعالیــت دولــت یازدهــم رونــد 
نزولــى در پیــش گرفتــه امــا همین ســهم 
ــه  ــود یافت ــال 1390 بهب ــه س ــبت ب نس
اســت. طبــق آخریــن آمــار بانــک مرکزى 
ــت، از  ــال 1393 اس ــه س ــوط ب ــه مرب ک
مجمــوع 1080 هــزار میلیــارد تومــان 
ــارد تومــان  ــه قیمت هــاى جــارى) بیــش از 248 هــزار میلی تولیــد ناخالــص داخلــى (ب
ــع و معــادن» اســت. از ایــن 23 درصــد،  ــه گــروه «صنای ــوط ب (معــادل 23 درصــد) مرب
12,8 درصــد مربــوط بــه صنعــت و معــدن و 8,7 درصــد مربــوط بــه ســاختمان اســت. 
دو بخشــى کــه شــاید بیشــترین ســهم را در گــروه «صنایــع و معــادن» دارنــد؛ امــا بــراى 
اثرگــذارى بیشــتر و تــکان شــاخص رشــد اقتصــادى چگونــه مى تــوان ایــن دو بخــش را 

بــه تحــرك بیشــتر واداشــت؟
از ســوى دیگــر هرچنــد تــا پیــش از ایــن در اقتصــاد ایــران وضعیــت بدیــن شــکل مــورد 
اشــاره بــوده امــا آیــا در آینــده ممکــن نیســت ســهم بخش هــاى مختلــف کمــى تغییــر 
کنــد؟ اگــر قــرار بــر در نظــر گرفتــن ایــن تغییــرات باشــد آن وقــت مى تــوان بــه کــدام 
صنایــع امیــد بیشــترى داشــت کــه بتواننــد در تغییــرات رشــد اقتصــادى موثرتــر باشــند؟ 
اصــًال در همیــن ســهم 12,8  درصــدى صنعــت و معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــى کدام 

صنایــع پیشــران رشــد هســتند؟
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، مــرورى بــر آمارهــاى تولیــد خــودرو و وضعیــت نــرخ رشــد 
اقتصــادى مبیــن رابطــه هم زمانــى ایــن دو، حداقــل در دو ســال اخیــر اســت و از ســوى 
ــد  ــد از تولی ــا 3 درص ــى 2,5 ت ــودرو به تنهای ــت خ ــان صنع ــه کارشناس ــه گفت ــر ب دیگ
ناخالــص داخلــى و 12 درصــد از اشــتغال کشــور را بــه خــود اختصــاص مى دهــد؛ امــا 
آیــا بــراى تحریــک نــرخ رشــد اقتصــادى از ســوى بخــش صنعــت تنهــا بایــد بــه دو 

بخــش ســاختمان و خــودرو امیــدوار بــود؟
از ســوى دیگــر بــا توجــه بــه نزولــى بــودن رونــد تولیــد در بخــش خــودرو آیــا مى تــوان 
ایــن بخــش را جــزو صنایــع بازدارنــده رشــد محســوب کــرد؟ اگــر این طــور اســت براى 
ایــن بخــش و بخش هــاى مشــابه دیگــر چــه فکــرى بایــد کــرد تــا صنایــع تأثیر بیشــترى 

بــر نــرخ رشــد اقتصــادى بگذارند؟

پیش بینى مى شود تنها حدود 10 هزار تن پسته 
بدون نیاز داخلى و صادراتى در کشور وجود 
داشته باشد که این میزان کامًال طبیعى و منطقى 

است.
اسداهللا عسگراوالدى ضمن بیان مطلب فوق 
در  پسته  صادرات  و  تولید  وضعیت  درباره 
امسال نیز بیان کرد: پیش بینى ها بر آن است که 
حجم پسته تولیدى کشور با توجه به شرایط 
درخت هاى پسته در حدود 180 هزار تن باشد 
و این در حالى است که در اول فصل با توجه 
به شرایط کشور پیش بینى ها بر آن بود تا میزان 
محصول پسته سال جارى به 160 هزار تن 

برسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى ایران که 
در گفت وگو با  تجارت فردا سخن مى گفت، 
افزود: درباره بازار صادراتى پسته ایرانى مى توان 
گفت، میزان پسته اى که در سال جارى قرار 
است به خارج از مرزهاى کشور صادر شود 
حدود 140 هزار تن است و شرایط صادراتى 
در سال جارى همچون سال گذشته است، در 
سال گذشته حجمى که براى صادرات پسته 
در نظر گرفته شده بود کامًال به خارج از مرزها 
میزان  که  است  حالى  در  این  و  شد  منتقل 
مصرف داخلى پسته ایران در حدود 30 هزار 

تن است.
وى تصریح کرد: در کنار 30 هزار تن مصرف 
کشور  پسته  از  تن  هزار  پنج  حدود  داخلى 
از طریق مسافر از کشور خارج مى شود که 
درنهایت از 170 هزارتا 180 هزار تن محصول 
تن  هزار   145 هزارتا   135 حدود  تولیدى 
به عنوان مازاد مصرف داخلى شناخته مى شود 
که پیش بینى مى شود تنها حدود 10 هزار تن 
پسته بدون نیاز داخلى و صادراتى در کشور 
وجود داشته باشد که این میزان کامًال طبیعى 
و منطقى است. در حال حاضر صادرکنندگان 
پسته مشغول به فعالیت هستند و کار به صورت 

طبیعى در حال انجام است.

پیش بینی وضعیت تولید و 

صادرات  پسته  

31

13
95

اه 
د م

ردا
 مـ

-5
47

اره
شم



مقدمه
بـازار یـا شـرکت هاى  سـرمایه گذارانى کـه 
داخلـى را با مشـارکت شـرکت هاى خارجى 
ادغـام کرده انـد، بر نـوع مدیریتـى تأکیددارند 
کـه ارزش بیشـترى بـراى آن هـا دارد. در این 
نـوع منطـق، وسـیله ى در دسـترس، کنتـرل 
مى باشـد. کنتـرل، سیسـتم خـاص مدیریتـى 
اسـت کـه نشـانگر حسـابدارى، مخـارج و 
سیسـتم محاسـبه ى هزینـه ى یـک شـرکت 
ابتـدا،  و بودجه هـاى شـرکت مى باشـد. در 
شـرکت ها باید مخارج، سیستم حسابدارى و 
هزینه هایشـان را موردبررسـى قرار دهند. این 
مقالـه، دو عامـل ذکرشـده را شـرح مى دهد.

اطالعات حسابدارى
بـه  مى تـوان  را  حسـابدارى  به طورکلـى، 
و حسـابدارى  مالـى  دودسـته: حسـابدارى 

مدیریتـى تقسـیم کـرد.
حسـابدارى مدیریت بر اسـتفاده از اطالعات 
سـازمان ها،  در  مدیـران  بـراى  حسـابدارى 
جهـت مهیاکـردن آن هـا بـراى تصمیم گیرى 
کسـب وکار آگاهانـه تأکیـد دارد که بـه آن ها 
و  کنتـرل  کارکردهـاى  تـا  مى دهـد  اجـازه 

مدیریـت شـان را بهتـر تجهیـز نمایند.
تعریـف،  فراینـد  مدیریـت  حسـابدارى 

وتحلیـل،  تجزیـه   تجمیـع،  اندازه گیـرى، 
اطالعـات  تبـادل  و  تفسـیر  مهیاسـازى، 
برنامه ریـزى،  بـراى  مدیریـت  مورداسـتفاده 
ارزیابـى و کنترل یـک واحد تجـارى و براى 
اطمینـان از اسـتفاده مناسـب و پاسـخگویى 
به منابعشـان مى باشـد. حسـابدارى مدیریت 
نیـز  همچنیـن تهیـه گزارش هـاى مالـى را 
بـراى گروه هاى غیر مدیریتـى مانند ذینفعان، 
بستانکاران، سـازمان هاى قانون گذار و مراجع 
مالیاتـى را شـامل مى شـود. یـک حسـابدار 
مدیریت دانـش و مهارت حرفه اى خود را در 
تهیه و ارائه اطالعات مالى و سـایر تصمیم ها 
به روشـى بکار مى گیرد کـه براى مدیریت در 
تدویـن سیاسـت ها و در برنامه ریزى و کنترل 
عملیـات مـورد تعهـدش یارى رسـان باشـد. 
کنتـرل کـردن نشـانگر حسـابدارى مدیریتى 
اسـت که ارائه ى اطالعات مهمـى که مدیران 
در سـازمان مى توانند اسـتفاده کنند را در نظر 
مى گیـرد. یـک مدیـر تولیـد قصـد ارائـه ى 
گـزارش مرتبط بـا تعـداد واحدهاى مختلف 
کارگـران قسـمت تولیـد را دارد تـا عملکرد 

آن هـا را مـورد ارزیابـى قـرار دهد.
حسـابدارى مالـى هم براى شـرکت ضرورى 
اسـت. چراکـه آماده سـازى گزارش هاى کلى 
بـراى سـهام داران خارج از شـرکت را در نظر 

مى گیـرد. چنین سـهام دارانى شـامل مالک ها، 
سـرمایه گذاران، وام دهنـدگان، تحلیـل گـران 
مالـى و تنظیم کننده هاى حکومتى مى باشـند.
اطالعـات سـودها و هزینه هـا، عوامل مهمى 
براى مدیران اسـت تـا بتوانند تصمیم بگیرند 
کـه تـا چـه حد حسـابدارى مناسـب اسـت. 
تنهـا اگـر سـود اطالعـات بیـش از هزینه هـا 
شـود، شـرکت باید اطالعات حسـابدارى را 

بـراى مدیران ایجـاد کند.
حسـابدارى بـه خاطر نوع خـاص اطالعات، 
مهـم بشـمار مى آیـد. ایـن اطالعات، دانشـى 
را در مـورد هزینه هـا ارائه مى دهـد. در اصل، 
هزینـه، فروش بازیـان منابع اسـت. اصطالح 
هزینـه، تنها زمانـى معنا دارد کـه در مفهومى 

خـاص بکار گرفته شـود.
تعریـف هزینـه به صـورت «فـروش بازیـان» 
بـه مفهـوم هزینـه ى فرصت ختم مـى گردد. 
اگـر شـرکتى از یـک دارایى بـراى یک هدف 
اسـتفاده کرد، فرصت هزینه ى اسـتفاده از آن 
بـراى آن هـدف، درآمد نادیده گرفته شـده از 

بهترین اسـتفاده ى ممکن اسـت.
در  کـه  هزینـه اى  کـه  اسـت  مهـم  بسـیار 
حسـابدارى مدیریتـى بـکار گرفتـه مى شـود 
از مخارجـى کـه در حسـابدارى مالـى بـکار 
مـى رود، جدا شـود. درحالى که هزینه، فروش 

استفاده از سیستم اطالعات حسابداری
در مدیریت هزینه های واحدهای تولیدی

دکتر مهدی فیل سرائی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، گروه حسابداری ایران
علی شمشیردار
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
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بـا ضـرر منابـع اسـت، یـک خـرج، هزینه ى 
کلـى محصـوالت یـا خدمـات یک شـرکت 
اسـت که در دوره ى خاص حسـابدارى از آن 
اسـتفاده مى کند. حسابدارى مدیریتى در اصل 

و از ابتـدا بـا هزینه هـا سـروکار دارد.
مخـارج  از  حاصـل  نابودشـده،  هزینه هـاى 
گذشـته مى باشـد. تصمیمـات بـر آن هـا اثـر 
نابودشـده  هزینه هـاى  چراکـه  نمى گـذارد، 
درحالى کـه  اسـت،  رخ داده  درگذشـته 
تصمیماتـى که در زمان حال گرفته مى شـود، 

بـر آینـده اثـر مى گـذارد.

اطالعات هزینه ها
مدیـران از دیگـر دسـته بندى هزینه هـا هـم 
اسـتفاده مى کننـد. هزینه هایـى کـه مسـتقیمًا 
بـا موضوع هزینـه مرتبط هسـتند، هزینه هاى 
کـه  هـم  هزینه هایـى  مى باشـند.  مسـتقیم 
به طور غیرمسـتقیم بـا موضوع ارتبـاط دارند، 

هزینه هـاى غیرمسـتقیم هسـتند.
یـک موضـوع هزینـه این اسـت کـه مدیران 
کننـد.  اندازه گیـرى  را  هزینـه  مى خواهنـد 
قسـمت هاى  انبارهـا،  ادارى،  بخش هـاى 
توزیـع، خطـوط تولید همگى اهـداف هزینه 

. هستند
هزینه هـا  طبقه بنـدى  نـوع  کاربردى تریـن 

مى باشـند: زیـر  مـوارد 
تغییـر سـطح  بـا  - هزینه هـاى متغیـر کـه 

تغییـر مـى شـوند. فعالیـت، 
- هزینه هـاى ثابت کـه با تغییر میزان فعالیت، 

تغییر نمى کنند.
- هزینه هـاى ثابت که ظرفیت تولیـد را براى 
شـرکت مهیـا مى کنـد، هزینه هـاى ظرفیتـى 
هسـتند. دیگـر هزینه هـاى ثابـت کـه شـامل 
تحقیـق، توسـعه و تبلیغ براى ایجـاد تجارتى 
یـا  اختیـارى  هزینه هـاى  مى باشـد،  جدیـد 

برنامه ریزى شـده یـا مدیریت شـده اسـت.

نتایج و بحث
متحمـل  شـرکت  کـه  هزینه هـاى  تمـام 
مى شـود نهایتـاً بـه مخـارج تبدیل مى شـود. 
اگـر شـرکتى، به سـرعت هزینه ها را نپـردازد 
و تـا زمانـى کـه محصـوالت را بـه فـروش 
برسـاند آن هـا به حسـاب دارایـى در ترازنامه 
اضافه کند، این هزینه «قابل فهرسـت سـازى 
دارایـى» مى شـود. هزینه هـاى قابل فهرسـت 
سـازى دارایـى را هزینه هاى تولیـد مى نامند. 
هزینه هاى غیرقابل فهرست سـازى دارایى را 
هزینه هـاى دوره اى مى نامند، چراکه شـرکت 
آن هـا را در دوره اى خاص پرداخت مى نماید. 
کامـل،  جـذب  هزینه یابـى  از  اسـتفاده  بـا 
شـرکت بـه هر واحـد تولیـدى کاال، هزینه ى 
تولیـد متغیـر را بـه همـراه سـهم هزینه هـاى 

ثابـت تولیدى بـراى ارزیابى فهرسـت دارایى 
هزینه یابـى  روش  مى دهـد.  اختصـاص 
شـامل  دارایـى،  فهرسـت  ارزیابـى  متغیـر 
تنهـا هزینه هـاى تولیـدى متغیـر هـر واحـد 
هزینه یابـى  از  کـه  شـرکت هایى  مى باشـد. 
متغیـر اسـتفاده مى کننـد، از هزینه هـاى ثابت 
تولیدى به عنـوان هزینه هاى دوره اى اسـتفاده 
مى کننـد. شـرکت ها از تمـام هزینه هـاى غیر 
تولیدى به عنـوان هزینه هاى دوره اى اسـتفاده 
مى کننـد و لـذا، هزینه هـا، در هـر دو روش، 

غیرقابـل فهرسـت سـازى دارایى هسـتند.
تمـام مدل هـاى هزینه هـا و مخـارج بـراى 
مدیـران در تصمیم گیرى هـاى مهـم موردنیاز 
اسـت. در تصمیم هایى که مدیـران مى گیرند، 
بایـد اختـالف مؤثرهم مشـخص باشـد. این 
اختـالف اغلـب بـا اختـالف ناخالص جمع 

مى شـود، ولـى باهـم تفـاوت دارند.
تعریـف هـر دو نـوع اختـالف بـا کمـک 
اجـزاى هزینـه ى کامـل که شـامل هزینه هاى 
بازاریابـى و اجراییات اسـت، ممکن هسـت 
ولـى باارزش فهرسـت هزینه ممکن نیسـت.
واحـد هزینه هـاى متغیـر شـامل هزینه هـاى 
بازاریابـى و اجرایـى هسـت ولـى هزینه هاى 

تولید متغیر شـامل:
•  اختـالف سـود واحـد = قیمـت فـروش 
واحـد -هزینـه ى کل در هـر واحد سـاخت 

و فـروش کاال
•  اختـالف ناخالص واحـد = قیمت فروش 
واحـد –  هزینـه ى جذب کامـل واحد تولید 

کاال
•  اختـالف مؤثـر واحـد= قیمـت فـروش 
تولیـد و  متغیـر واحـد  – هزینـه ى  واحـد 

کاال فـروش 
اختالف هـا،  ایـن  میـان  بایـد  مدیـران 
شـرکت ها  چراکـه  شـوند،  قائـل  تفـاوت 
به طورمعمـول اختـالف کل ناخالـص را در 
گزارش هـاى مالـى خارجـى ثبـت مى کننـد 
ولـى اختـالف مؤثـر را بـراى تصمیم هـاى 

داننـد. مـى  کاربردى تـر   مدیریتـى 
قابلیت کنترل، زمانى که مدیـران از داده هاى 
حسـابدارى بـراى ارزیابى عملکرد اسـتفاده 

مى کننـد، داراى اهمیت فراوانى اسـت.
را  کـدام هزینه هـا  کـه  ایـن  شـناخت 
کارکنـان مى تواننـد کنتـرل کننـد، بـه 
مدیران اجـازه مى دهد تـا اولویت هایى 
مهم تریـن  از  یکـى  اجـراى  در  را 
در  هزینـه،  کنتـرل  یعنـى  اهدافشـان 
نظـر بگیرنـد. در مدت زمـان کوتـاه بـا 

شـناخت ایـن مسـئله، اجـاره ى 
کارخانه، هزینه ى غیرقابل 

مى شـود،  کنتـرل 
درحالى کـه 

مسـتقیم  انسـانى  نیـروى  کارى  سـاعت 
قابل کنتـرل مى شـود و مدیـران مى تواننـد بر 
هزینه هایـى کـه به راحتـى کنتـرل مى شـوند، 
متمرکز شـوند. بسـیار مهم اسـت که ماهیت 
غیرقابـل  و  قابل کنتـرل  هزینه هـاى  مرتبـط 

کنتـرل شناسـایى شـود.

هزینه هـاى ثبت شـده در گزارش هـاى مالـى 
درآمد

اسـتفاده از سـه نـوع گـزارش مالـى درآمـد 
ممکـن اسـت:

•  گزارش مالى خارجى
شـرکت هزینه یابـى ثابـت تولیـد را بـه هـر 

مى دهـد. اختصـاص  تولیـدى  واحـد 
•  تصمیم گیرى مدیریت

شـرکت از هزینه یابـى متغیـر و هزینه هـاى 
ثابـت تولید به عنوان هزینه هاى دوره اسـتفاده 
مى کنـد، ولـى از آن ها براى ارزیابى فهرسـت 
دارایـى اسـتفاده نمى کنـد. هزینه یابـى متغیـر 
بهتـر از هزینه یابـى کامل جـذب، عملکرد و 

رفتـار هزینـه را نشـان مى دهد.
•   ارزیابى عملکرد مدیریتى

مقادیـرى  بـه  درآمدهـا  و  هزینه هـا 
تقسیم شـده اند کـه مدیـران بتواننـد آن هـا را 
کنترل کنند. هم چنیـن، هزینه ها و درآمدهایى 
را بـه مراکـز مسـئول اختصـاص مى دهـد.

نتیجه گیرى
اجـراى ایـن تغییـرات در عمـل، بـه تالش و 
صبـر زیـادى نیـاز دارد. اسـتفاده ى ناگزیـر از 
ایـن تغییرات، توانایى مدیر در ایجاد سیسـتم 
دقیـق و تشـویق تمـام کارکنان و مدیـران در 
رابطه بااهمیت هر مرحله را شـامل مى شـود. 
نتیجه ى حاصله به سـرعت پدیدار نمى شـود، 
ولـى حتمـاً در مدت زمـان طوالنـى بـه بـار 

خواهد نشسـت.
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ــارت  ــازمان تج ــران در س ــت ای ــه عضوی ب
ــوان  ــه عن ــن هــدف، ب ــق ای ــى و تحق جهان
یــک ضــرورت مــى نگریــم چــرا کــه 
پیوســتن بــه ســازمانى بــا حضــور 164 
ــم  ــیار مه ــى بس ــا اتفاق ــزرگ دنی ــور ب کش
ــورهاى  ــامل کش ــازمان ش ــن س ــت. ای اس
ــا دور  ــت و قطع ــده دنیاس ــزرگ صادرکنن ب
مانــدن از ایــن ســازمان عمــال مــا را در انــزوا 
قــرار مى دهــد و فعالیــت تجــارت خارجــى 
ایــران را کــه یکــى از اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــى اســت بــا مشــکل مواجــه مى کنــد.

باید کاالی خود را برای افزایش ثروت ملی 
صادر کنیم

ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــاون س مع
ــه داد: از  ــوق، ادام ــب ف ــان مطل ــن بی ضم
طرفــى اعتقــاد داریــم کــه در تجــارت خــود 
بایــد درون زاى برون گــرا باشــیم و کاالهــاى 
خــود را بــراى افزایــش ثــروت ملــى صــادر 
کنیــم. از طرفــى نیــز اگــر قــرار باشــد 
ــادى  ــورهاى اقتص ــگاه کش ــوى از باش عض
ــع فرصــت خــود  ــان نباشــیم در واق هم پیم
را از دســت داده و کار تجــارت را ســخت تر 

مى کنیــم.
محمــد رضــا مــودودى بــا بیــان این کــه اگر 
فعالیت هــاى تجــارى ســخت شــوند نتیجــه 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــت نمى آی ــه دس ــواه ب دلخ
WTO (ســازمان تجــارت جهانــى) یکــى از 
ــود  ــال ها وج ــه س ــت ک ــى اس فرصت های
ــه  ــه ک ــن بهان ــه ای ــال ها ب ــا س ــته و م داش
ممکــن اســت تولیــد داخــل آســیب ببینــد 
ــى  ــم، در حال ــاع کرده ای ــه آن امتن از ورود ب
کــه 164 کشــور ملحــق شــده بــه WTO را 
ببینیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه هیــچ یک 
از آنهــا از عضویــت در ایــن ســازمان جهانى 

ــده اند. ــیمان نش پش
مســائل سیاســى و شــرایط داخلــى، عوامــل 
WTO مقاومــت در برابــر عضویت ایــران در

ــن  ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ــار ک ــودودى اظه م
ــا  ــر علــت شــد ت ــد ب مســائل سیاســى مزی
ــران  ــراى ورود ای ــترى ب ــاى بیش مقاومت ه
بــه ســازمان تجــارت جهانــى ایجــاد شــود. 
در حــال حاضــر فعالیــت خــود را به تلطیف 
فضــاى حاکــم بــر ســازمان تجــارت جهانى 
مبنــى بــر عضویــت ایــران درایــن ســازمان 
معطــوف کرده ایــم، امــا حتــى اگــر بخواهیــم 
ــم،  ــگاه کنی ــاله ن ــن مس ــه ای ــبینانه ب خوش
عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت جهانى 

چنــد ســال بــه طــور خواهــد انجامیــد.
وى همچنیــن در خصــوص عوامــل مختلفى 
کــه تاکنــون مانــع عضویــت ایــران در 
ــت،  ــده اس ــى ش ــارت جهان ــازمان تج س
خاطــر نشــان کــرد: بخــش عمــده ایــن عدم 
عضویــت مربــوط بــه سیاســى کارى ها بــوده 
اســت کــه کشــورهاى توســعه یافتــه تمایلى 
ــته اند،  ــران در WTO نداش ــت ای ــه عضوی ب
ــکان توســعه  ــن ســازمان ام ــه در ای چــرا ک
روابــط اقتصــادى بــا دنیــا بــراى کشــورهاى 
مختلــف میســر مى شــود و ایــن مســاله بــه 
هیــچ وجــه مــورد تمایــل برخى کشــورهاى 
قدرتمنــد دنیــا نبــوده اســت. عــالوه برایــن 
ــه  ــز ب ــى الزم نی ــق داخل ــى و تواف همگرای
منظــور عضویــت ایــران در ســازمان تجارت 
ــه  ــى ک ــود، در حال ــى ایجــاد نشــده ب جهان
ایــن اتفــاق بــراى اقتصــاد ایــران یــک 

ضــرورت اســت.

در پنجره فروش جهانی سهیم می شویم
وى تصریــح کــرد: زمانــى کــه بــه عضویــت 
ــد،  ــى در مى آیی ــارت جهان ــازمان تج در س

ــه بســته هاى الزم در اقتصــاد  ــن ک ــى ای یعن
کشــورهاى مختلــف بــراى همکارى بــا دنیا 
فراهــم شــده و پــس از آن مى تــوان در مــورد 
ســرمایه گذارى در بخش هایــى همچــون 
ــى  ــازار رقابت ــه نتوانســته اند در ب خــودرو ک
وارد شــوند اقــدام کــرد. در نتیجــه با داشــتن 
دانــش فنــى و ســرمایه گذارى خارجــى 
ــم  ــى کنی ــم کاالهــاى خــود را رقابت مى توانی
و از ایــن طریــق در پنجــره  فــروش جهانــى 

محصــوالت مختلــف ســهیم باشــیم.

چراغ سبز آمریکایی ها و اروپایی ها
ــکا  ــه آمری ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــودودى ب م
ــازمان  ــران در س ــت ای ــه عضوی ــبت ب نس
ــان داده  ــبز نش ــراغ س ــى چ ــارت جهان تج
و بحث هــاى ایــن چنینــى نیــز حاکــى 
ــت،  ــه اس ــن زمین ــت در ای ــرد مثب از رویک
ــا ســایر  ــران ب ــرات ای ــرد: در مذاک ــار ک اظه
ــرد  ــاهد رویک ــز ش ــى نی ــورهاى اروپای کش
ــه  ــبت ب ــز نس ــا نی ــم و آنه ــت بوده ای مثب
عضویــت ایــران در WTO چــراغ ســبز 
نشــان داده انــد و دیگــر نمى خواهنــد نســبت 
بــه ایــران هماننــد گذشــته چراغ ســبز نشــان 
دهنــد، چــرا کــه رویکــرد ایــران را دیده انــد 
و متوجــه مغرضانــه بــودن رویکردهــاى 
خــود در گذشــته شــده اند و ســعى در تغییــر 

ــد. ــى دارن شــرایط قبل
ــه  ــا اتحادی ــدى ب ــرات ج ــزود: مذاک وى اف
ــازمان  ــران در س ــت ای ــراى عضوی ــا ب اروپ
ــاز  ــى از یکســال گذشــته اغ تجــارت جهان
شــده اســت و بــا کشــورهاى متحــد خــود 
بــه صــورت پیوســته در ارتباط هســتیم و در 
تمامــى جلســات و کمیســیون هاى مختلــف 
ــه  ــه تعامــل مثبــت نســبت ب ــز نســبت ب نی

ــم. ــد داری ــران در WTO تاکی ــت ای عضوی

WTO چراغ سبز آمریکا و اروپا به عضویت ایران در
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بر اساس آمار گمرك، عملکرد تجارت خارجى غیرنفتى ایران 
در چهار ماه اول سال جارى به 28 میلیارد دالر رسیده و افزایش 
21 درصدى صادرات غیرنفتى صادرات غیرنفتى کشورمان در 
چهارماهه اول سال جارى با افزایش قابل توجهى به بیش از 16 
میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد 
افزایش داشته است و در مدت یادشده 12 میلیارد و 865 میلیون 

دالر انواع کاال وارد کشور شد.
بنابراین گزارش، با توجه به این میزان واردات و صادرات در مدت 
مذکور، تراز تجارى کشورمان مثبت بوده و با افزایش 4 میلیارد 
دالرى مى توان گفت: بهترین عملکرد تجارت خارجى کشورمان 

در سال هاى اخیر به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، در چهارماهه نخست امسال 41 میلیون و 
161 هزار تن کاال به ارزش 16 میلیارد و 308 میلیون دالر به خارج 
از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 
حیث وزن 36 و 37 صدم درصد و از لحاظ ارزش 21 و 11 صدم 

درصد افزایش نشان مى دهد.
در همین مدت 9 میلیون و 958 هزار تن کاال به ارزش 12 میلیارد 
و 865 میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال 
پیش از نظر وزن 12 و 79 صدم درصد و از لحاظ ارزش 7 و 12 

صدم درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات گمرك، عمده ترین 
کاالهاى صادراتى کشورمان در 4 ماهه نخست امسال محصوالت 
پتروشیمى با 13 میلیون و 438 هزار تن و ارزش 5 میلیارد و 679 
میلیون دالر بود و سهم ارزشى سایر کاالها 65 و 18 صدم درصد 

بوده است.
این گزارش مى افزاید، متوسط قیمت هر تن کاالى صادراتى در 
این مدت 396 دالر و متوسط قیمت هر تن کاالى وارداتى یک 

هزار و 292 دالر بوده است.
در این مدت عمده اقالم وارداتى شامل برنج به ارزش 475 میلیون 
دالر، ذرت دامى به ارزش 335 میلیون دالر، لوبیاى سویا به ارزش 
و  دالر  میلیون  ارزش 240  به  کنجاله سویا  دالر،  میلیون   315
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سوارى به ارزش 227 میلیون 

دالر بوده است.
این گزارش حاکى است، در مدت یادشده چین، امارات متحده 
عربى، جمهورى کره، ترکیه و هند پنج کشور عمده صادرکننده 

کاال به ایران بوده اند.

28 میلیارد دالر حجم تجارت 
ناظر گمرك خراسان رضوى گفت: در بهار امسال 19 هزار و 309 خارجی چهارماهه

کیلوگرم زعفران به ارزش 25 میلیون و 887 هزار و 924 دالر از 
گمرك و بازارچه هاى مرزى استان صادرشده است.

مسعود عاطفى افزود: زعفران بیشترین حجم کاالى صادراتى از استان 
را در مدت مزبور به خود اختصاص داده است. 

وى بیان کرد: درمجموع میزان صادرات کاال در سه ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش درصد و از لحاظ وزن 

پنج درصد کاهش داشته که این مهم شامل زعفران نیز مى شود. 
بازارچه هاى  و  گمرك  از  کاال  صدور  میزان  کرد:  اظهار  عاطفى 
تن  هزار  امسال 511  نخست  سه ماهه  در  مرزى خراسان رضوى 
ترکمنستان،  افغانستان،  و  است  بوده  دالر  میلیون   398 ارزش  به 
 امارات متحده عربى و عراق مقاصد عمده صادرات کاال بوده اند. 
وى اضافه کرد: از کل ارزش صادرات غیرنفتى سه ماهه امسال چهار 
میلیون و 34 هزار دالر از طریق تجارت چمدانى و 17 میلیون و 511 
هزار دالر نیز از محل بازارچه هاى مرزى باجگیران و دوغارون انجام 

گرفت. 
ناظر گمرك خراسان رضوى خاطرنشان کرد: وزن و ارزش صادرات 
کاالها در سه ماهه ابتداى سال گذشته به ترتیب 540 هزار تن و 436 

میلیون دالر بوده است. 
وى ادامه داد: همچنین در سه ماهه ابتداى امسال 121 هزار تن کاال به 
ارزش 86 میلیون دالر از گمرك و بازارچه هاى مرزى استان وارد شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 

12 و پنج درصد کاهش داشته است. 
عاطفى اظهار کرد: میزان واردات کاال در سه ماهه نخست پارسال 138 

هزار تن با ارزش 91 میلیون دالر بوده است. 
وى عمده کاالهاى وارداتى بهار امسال به خراسان رضوى را پنبه، 
مخلوط هاى گندم، دانه کنجد حتى خرد شده و برنج ذکر و بیان کرد: 
این کاالها از ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان وارد استان 

شده است. 
به گزارش ایرنا، ناظر گمرك خراسان رضوى گفت: با توجه به مقایسه 
ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانى خارجى گمرك استان در 
سه ماهه اول سال مثبت و معادل 312 میلیون دالر و درآمد گمرك در 

این مدت 338 میلیارد و 568 میلیون ریال بوده است. 
عاطفى اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال 505 هزار و 263 نفر 
از طریق گمرك مرزى و فرودگاه مشهد تردد داشتند که از این تعداد 
254 هزار و 473 نفر وارد کشور و 250 هزار و 790 نفر از کشور 

خارج شدند. 

صدور 25 میلیون دالر زعفران 

از خراسان رضوی
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علــی بابــا یــک شــرکت در حــوزه تجــارت الکترونیکــى اســت کــه در زمینــه 
فروشــگاه اینترنتــى و پــردازش ســریع فعالیــت مــى کنــد.

در ســال 2012 دو پرتــال علــى بابــا 1.1 تریلیــون دالر معــادل 170 میلیــارد دالر 
فــروش رفــت. ایــن رقــم بیشــتر از مجمــوع فــروش دو رقیــب خــود یعنــى 

آمــازون و اى بــى بــود.
ــزي حــدود 231  ــا چی ــى باب ــه نوشــت: در 19 ســپتامبر 2014 عل دویچــه ول
ــارت  ــل از تج ــد حاص ــد از درآم ــد. 80 درص ــذارى ش ــارد دالر ارزش گ میلی
اینترنتــى در چیــن بــه ارزش ســاالنه 300 میلیــارد دالر از آن علــى بابــا بــود.
ــارت  ــد تج ــم درآم ــال 2020 حج ــا س ــه ت ــت ک ــی اس ــا حاک پیش بینى ه
ــان،  ــن، آلم ــا، ژاپ ــى بریتانی ــالت اینترنت ــا از مجمــوع معام ــى باب ــى عل اینترنت
فرانســه و آمریــکا بیشــتر خواهــد بــود، زیــرا تــا زمانــى کــه شــرکت آمریکایى 
یاهــو یــک چهــارم علــى بابــا خریــد، ایــن شــرکت در غــرب نامــى بیگانــه 

ــا آن آشــنایی دارنــد محســوب مــی شــد امــا حــاال در دنیــا بیشــتر افــراد ب

ــا ســال 2020 حجــم درآمدتجــارت  پیــش بینــی هــا حاکــی اســت کــه ت
اینترنتــی علــی بابــا از مجمــوع معامــات اینترنتــی بریتانیــا، ژاپــن، آلمــان، 

فرانســه و آمریــکا بیشــتر خواهــد بــود

گــروه على بابــا (Alibaba Group Holding Limited) ، یــک شــرکت در حــوزه 
ــگاه  ــون: فروش ــى چ ــروه در زمینه های ــن گ ــت. ای ــى اس ــارت الکترونیک تج
ــد.  ــت مى کن ــرى فعالی ــش اب ــى و رایان ــتم خرده فروش ــک سیس ــى، ی اینترنت
ــارد  ــادل 170 میلی ــون دالر مع ــا 1.1 تریلی ــال على باب ــال 2012 دو پرت در س
دالرفــروش داشــته اســت؛ کــه ایــن رقــم بیشــتر از مجمــوع فــروش دو رقیــب 
ــا 231  ــپتامبر 2014 على باب ــت. در 19 س ــى اس ــازون و اى ب ــى آم ــود یعن خ
میلیــارد دالر ارزش گــذارى شــد. بــه دنبــال عــدم توافــق در عرضــه عمومــى 
بــا رگالتــورى هنگ کنگــى در ســپتامبر 2013 ایــن هلدینــگ جهــت عرضــه 
ــه  ــا ب ــه، ارزش على باب ــان باعرضــه اولی ــه وارد ایاالت متحــده شــد. هم زم اولی
میــزان 21.8 میلیــارد دالر رســید. ایــن وب ســایت اینترنتــى کــه بــه وب ســایت 
ــن  ــن ای ــود، همچنی ــه مى ش ــا کاال ارائ ــباهت دارد و در آن میلیارده اى بى ش
ــى رود. 60 درصــد  ــمار م ــه ش ــا ب ــر دنی ــایت برت ــایت جــز 20 وب س وب س
بســته هاى تحویلــى در مــارس 2013 مربــوط بــه کاربــران چینــى بــوده اســت. 
ــذارى شــده اســت.  ــا پایه گ ــا در ســال 1999 توســط جــک م ــروه على باب گ
پرتــال على بابــا بــا ایــده ارتبــاط بیــن تولیدکننــدگان چینــى و مشــتریان وراى 
مرزهــاى چیــن کســب وکار خــود را آغــاز نمــود. 80 درصــد فــروش آنالین در 

ــرد. ــا انجــام مى گی ــن توســط گــروه على باب کشــور چی

درآمد علی بابا بیشتر از 5 کشور توسعه یافته

ــه  ــى ک ــى آمریکای ــرکت خرده فروش ــارت: ش وال م
ــره اى  ــگاه هاى زنجی ــبکه فروش ــن ش داراى بزرگ تری
ــن  ــاالنه ای ــد س ــت. درآم ــان اس ــى در جه موادغذای
شــرکت 482 میلیــارد دالر اســت. ایــن شــرکت 
ــت  ــام نخس ــار در مق ــون 11 ب ــال 1995 تاکن از س

ــت. ــه اس ــون 500 قرارگرفت ــت فورچ فهرس
ــه  ــن ک ــى چی ــرق دولت ــرکت ب ــد: ش ــتیت گری اس
ــى در  ــات الکتریک ــزات و تأسیس ــده تجهی ارائه دهن
جهــان اســت. ایــن شــرکت ســاالنه 330 میلیــارد دالر 

ــد دارد. درآم
شــرکت ملــی نفــت چیــن: ایــن شــرکت ســاالنه 

ــد دارد. ــارد دالر درآم 299 میلی
ســاینوپک: شــرکت نفــت و گاز چینــى کــه ســاالنه 

ــد دارد. ــارد دالر درآم 294 میلی
رویــال داچ شــل: ایــن شــرکت کــه به طورمعمــول 
از نخســتین  نــام شــل شــناخته مى شــود،  بــه 
شــرکت هاى نفــت و گاز جهــان اســت. درآمــد 

ــت. ــارد دالر اس ــرکت 272 میلی ــن ش ــاالنه ای س
اکســون مبیل: شــرکت نفــت و گاز آمریکایــى کــه در 
تگــزاس قــرار دارد. ایــن شــرکت ســاالنه 246 میلیارد 

دالر درآمــد دارد.
ــه  ــى ک ــن: شــرکت خودروســازى آلمان فولکس واگ

237 میلیــارد دالر درآمــد دارد.
تویوتــا: شــرکت خودروســازى ژاپنــى و چندملیتــى 
فولکس واگــن،  بــا  آن  ســاالنه  درآمــد  کــه 
ــبت  ــا نس ــت؛ ام ــر اس ــود، براب ــى خ ــب آلمان رقی
مى کنــد. تولیــد  بیشــترى  خودروهــاى  آن   بــه 
ــکا 234  ــاورى آمری ــول فن ــاالنه غ ــد س ــل: درآم اپ

ــت. ــارد دالر اس میلی
ــی: شــرکت نفــت و گاز انگلیســى کــه ســاالنه  بی پ

226 میلیــارد دالر درآمــد دارد.

پر درآمدترین شرکت های جهان 

گوناگون



در سال گذشته 17 هزار و 500 صادر کننده حقیقى و حقوقى داشته ایم و این در حالى است 
که فقط هزار صادر کننده فعال جدى در عرصه تجارت خارجى داریم و این یعنى که 80 
درصد صادرات در اختیار بخش فعال است که مربوط به این 1000 صادرکننده فعال مى شود 
که نشان دهنده غیر فعال بودن سایر صادر کنندگان در حوزه تجارت خارجى است و حدود 

94 درصد از صادر کنندگان غیرفعال هستند.
هاى بخش  کلیه  که  این  به  اشاره  با  و  فوق  مطلب  بیان  مودودى،ضمن   محمدرضا 
خصوصى حضور جدى در عرصه تجارت خارجى ندارند، اظهار کرد:  آمار نشان مى دهد که 
شرکت هاى محدودى در حوزه صادرات فعال هستند در حالى که بسیارى از صادرکنندگان 

دراین زمینه مدعى بوده اما شاهد فعالیت مطلوب آنها در حوزه تجارت خارجى نیستیم.

از 17 هزار و 500 صادرکننده حقیقی و حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال هستند 
و 80 درصد صادرات را در اختیار دارند و حدود 94 درصد از صادرکنندگان غیر فعال هستند

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعالم این که از سال 1380 که صادرات ایران 4.2 میلیارد 
دالر بود این رقم به 42 میلیارد دالر در سال 1394 رسیده است، گفت: این آمار مربوط به 
بخش صادرات غیر نفتى است و ما معتقدیم تحقق بسیارى از این امار در بخش خصوصى 

محقق شده و باید در جهت تسهیل فضاى توسعه تجارت گام برداریم.
مودودى با اشاره به این که ساالنه 8.5 میلیارد دالر به افغانستان و عراق صادرات کاال داشته ایم، 
خاطر نشان کرد: از این رقم شش میلیارد دالر صادرات به عراق و 2.5 میلیارد دالر صادرات به 
 افغانستان داشته ایم اما پس از بررسى هاى انجام شده متوجه مى شویم که حضور شرکت هاى

ایرانى در این دو کشور کم رنگ است.
افغانستان  در  حاضر  حال  در  که  است  معتقد  ما  خصوصى  بخش  داد:  ادامه  وى 
دو  این  در  حضور  و  گذارى  سرمایه  میزان  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود  امنى  نا 
همین  در  درست  خودرا  جایگاه  باید  که  معتقدیم  ما  اما  است  رنگ  کم  کشور 
هاى برند  حضور  با  آن  از  پس  که  چرا  کنیم،  تثبیت  دارد  وجود  امنى  نا  که   زمانى 
معتبر به سختى مى توانیم سهم بازار خود را به دست آوریم؛ بنابراین نمى گوییم که بخش 
خصوصى ناتوان است اما معتقدیم که سهم شرکت هاى توانمند در شرکت هاى خصوصى 

بسیار کم رنگ است و به صورت جدى در بازار هاى خارجى حضور ندارند.
به گزارش ایسنا ، معاون کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با گالیه از حضور شرکت هاى 
خصوصى در بازار هاى خارجى عنوان کرد: نکته قابل تامل دیگر این است که تجار ما از 
طریق تاجران خارجى به عنوان واسطه به فروش مى رسانند و خودشان در این بازارها حضور 
ندارند در صورتى که تعریف ما از تجارت به معناى ریسک است و باید بخش خصوصى ما 

این مسئله را مد نظر قرار دهد.

آمار عجیب از صادرکنندگانی 
که صادر نمی کنند!

  اگــر تمــام جمعیــت دنیــا را 100 نفــر فرض 
کنیــم و همــه آنهــا را در یــک دهکــده جمــع 
ــم از آن  ــى توانی ــر را م ــاى زی ــم، آماره کنی

ــتخراج کنیم: اس
- 61 نفر آسیایى

- 12 نفر اروپایى 
- 5 نفر آمریکایى و کانادایى

- 8 نفر آمریکاى جنوبى
- 14 نفر آفریقایى

-  49 نفر زن و 51 نفر آن ها مرد هستند.
- 82 نفــر غیــر سفیدپوســت و 18 نفــر 

سفیدپوســت
- 32 نفر مسیحى و 68 نفر غیر مسیحى

ــروت همــه  - 5 نفــر از آن هــا 32 درصــد ث
ــد رادارن

 - 80 نفــر در وضعیــت بــدى بســر مى برند و
- 24 نفر حتى برق هم ندارند. 

- 67 نفر بى سواد
-  50 نفــر دچــار ســوءتغذیه هســتند کــه 1 

نفــر از آن هــا در حــال مــرگ هســت.  
- 32 نفــر دسترســى بــه آب آشــامیدنى هــم 
 HIV ــه ــال ب ــا مبت ــر از آن ه ــد و 1 نف ندارن

هســت 
- 1 نفــر نزدیــک بــه مــرگ و 2 نفــر در حال 

بــه دنیــا آمدن هســتند
ــه  ــى ب ــا دسترس ــر از آن ه ــا 7 نف -  و تنه

ــد.   ــت دارن اینترن

آمارجالب جهانی
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عراق

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و 
شرکت در مناقصه تا تاریخ

15 سپتامبر 338940202016سرمایه گذاری و اکتشاف معدن در ناحیه ی کردستان عراق

30 نوامبر 246649132017تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات عمرانی

30 ژوئن 204475922017سفارش نصب 550 کیلومتر خط لوله ی گاز

قزاقستان

7 جوالی 345648662017تدارک حفاری 35 سوراخ جدید

19 سپتامبر 345512042016طراحی و احداث محل جدید بهداشتی دفت زباله

13 می 335576962017بهبود سیستم های تأمین آب

23 ژانویه ی 317011072017پشتیبانی و نصب کنتورهای آب جایگزین و گسترش تأمین آب

30  دسامبر 313330112016ارائه ی طرح توسعه ی آبیاری ساریماسک

امارات متحده ی عربی

30 سپتامبر 345953192017تکمیل دو برج مسکونی جبل علی

ساخت و ساز مسکونی منطقه از جمله مدارس، مهد کودک ها، بیمارستان ها، بازار، اداره ی پست، آکادمی شنا و 
31 جوالی 345592802020یک مرکز ورزشی

31 جوالی 345141562017تدارک تسهیالت خدمات مدیریتی

31 اکتبر 344985632018قرارداد طراحی برپایی تأسیسات جایگزین سن دیگو برای بزرگراه کالیفرنیا

31 دسامبر 344443652018پروژه ی بلوار جنوب دبی

31 ژانویه ی 344038262018مدیریت مهندسی، تدارکات و عمرانی گاز

31 جوالی 343565472018قرارداد مهندسی، تدارکات و عمران یک شبکه ی آب

30 آوریل 342699442019ساخت دفتر مرکزی جدید شرکت در مرکز شهر دبی

31 دسامبر 342482852018ساخت و ساز خانه

30 ژوئن 342482352017احداث مسجد

31 دسامبر 342374172018احداث مجتمع مسکونی جدید و آپارتمانی

31 دسامبر 341415732017طراحی نظارت بر تصفیه خانه ی فاضالب جزایر دیره

31 ژانویه ی 341414352017ساخت امکانات جدید پست ویژه

30 ژوئن 341413262019قرارداد مدیریت تسهیالت مجتمع با توسعه ی دبی

30 سپتامبر 340402662017ساخت و ساز دو برج مسکونی اصلی

30 سپتامبر 339680502017قرارداد مهندسی، تدارکات، ساخت و ساز و نصب خط لوله ی جایگزین
طراحی، ساخت و اجرای پروژه ی شبکه ی عظیم گسترش آب سرد از کارخانه ی فوالد حصه به شهر ورزشی 

31 دسامبر 338635062016دبی

31 دسامبر 336664782016توسعه ی دو اقامتگاه در مجتمع اصلی فورجان

30 آوریل 336439582017پروژه ی مرکز هنر برشه ی دبی

30 آوریل 336251192017قرارداد کارهای هتل النقام

31 دسامبر 335942842022قرارداد ساخت و ساز محله ی جدید نرجس در زاهیا

31 دسامبر 335942452016ساخت تسهیالت اقامتی یکپارچه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق، قزاقستان، امارات

گروه ترجمه

تجارت جهانی
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مناقصه تا تاریخ

1-Qafco 6 و-Qadco 5 سپتامبر 344733912016کارخانجات

1 سپتامبر 342785192016تدارک حفاظت سازه ی فوالدی

30 ژوئن 342689392017توسعه ی ساختمان اداری

31 اکتبر 341410742018پروژه ی هتل 41 طبقه ی غرب خلیج

18 ژوئن 338142752017موانع حفاظتی و مجاری آبگذر خط لوله ی دخان

31 دسامبر 327886522016قرارداد محوطه سازی محله ی ساحلی 

31 مارس 327411142017ساخت شش مرکز خرید جدید

31 دسامبر 324005892016نوسازی جاده

28 فوریه ی 322189132017خدمات حفاری ساحلی

28 فوریه ی 322008372020تعمیرات و جابجایی تجهیزات تهویه ی مطبوع دخان

20 دسامبر 320730752020تمیز کردن، نقاشی، بازرسی و صدور گواهینامه ی سوخت

9 جوالی 320724612017سیستم حفاظت کاتدی تانک های آب

14 آگوست 320573462017اجرای ابزار دقیق

20 آگوست 320571522017پارکینگ های سرپوشیده ی ایستگاه آتش نشانی

28 فوریه ی 320568432021خدمات اجرای حفاظت عایق گاز

19 آوریل 320276152017نصب آشکارسازهای گاز سمی و قابل اشتعال 

30 جوالی 316960412018قرارداد اصلی ساخت وساز خوابگاه های مرکز شهر دبی

31 دسامبر 311049682020مهندسی، تدارکات و خدمات مدیریت ساخت وساز

31 دسامبر 308152662016طراحی، ساخت وساز و نظارت یک پروژه ی اصلی آموزشی

31 دسامبر 306424282016مرکز بازیافت جدید آب در پاالیشگاه شماره ی 2 ی الفان

31 دسامبر 306281832016ساخت سقف سازه های فوالدی یک شهربازی

31 مارس 305294022017قرارداد پادگان دوهیل

31 دسامبر 292584002016قرارداد مکانیک، برق و لوله کشی فرودگاه

30 می 291331162017انجام مکانیک، برق، لوله کشی و کار در بیش از 20 پست

30 ژانویه ی 291329842017انجام تمام خدمات مکانیکی و سیستم دوربین مداربسته 

31 دسامبر 282152622021ساخت زیرساخت های شهری در شمال

31 دسامبر 282152542021ساخت و اجرای یک ورزشگاه برای جام جهانی 2022

1 آوریل 277162332018ساخت مخازن بزرگ

31 دسامبر 272713012019احداث بخش مرکزی یک شبکه ی فاضالب

31 دسامبر 251641842016ساخت و اجرای انبارهای کم هزینه

30 ژوئن 231352002018ساخت یک تونل 

30 ژوئن 231278082019احداث دو تونل زیرزمینی درنوردان 

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قطر 

گروه ترجمه
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نمایشگاه های بازرگانی، حمل ونقل، لوازم و تجهیزات بین المللی

 گردشگری سالمت و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه های بازرگانی

Expo Real

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دارایی و سرمایهتوضیحات
4 تا 6 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن تماس: 20720 949 89 49+ و نمابر: 20729 949 89 49+اطالعات تماس
info@messe-muenchen.deپست الکترونیک

http://www.exporeal.net/#mmi_brand_topوب سایت

 The Commercial UAV
Show

نمایشگاه بین المللی بازرگانی UAVتوضیحات
19 تا 20 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
انگلستان، لندنمحل برگزاری
تلفن تماس: 1175 092 207 )0( 44+اطالعات تماس
a.szelemej@terrapinn.comپست الکترونیک

http://www.terrapinn.com/exhibition/the-commercial-uav-show/وب سایت

Integrated Systems Russia

نمایشگاه بین المللی بازرگانی سیستم های الکترونیکیتوضیحات
1 تا 3 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن تماس: 80 99 551 )499( 7+ و نمابر: 7496 737 )495( 7+اطالعات تماس
daria@midexpo.ru پست الکترونیک

http://en.isrussia.ruوب سایت

2016 intersec

نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت، بهداشت، ایمنی و پلیستوضیحات
22 تا 24 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن تماس: 4500 389 4 971+اطالعات تماس
andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

for-exhibitors/for-exhibitors.aspx/51/http://www.intersecexpo.com/frankfurtوب سایت

Transport.ch

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه ی بازرگانیتوضیحات
16 تا 19 نوامبر 2017تاریخ برگزاری
سوئیس، برنمحل برگزاری
تلفن تماس: 677 872 842 )0( 41+ و نمابر: 01 15 916 26 )0( 41+اطالعات تماس
info@transport-ch.comپست الکترونیک

http://www.transport-ch.comوب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

CeMAT Asia

نمایشگاه بین المللی فناوری اتوماسیون، سیستم های حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
1 تا 4 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن تماس: 31153 89 511 49+ و نمابر: 31150 89 511 49+اطالعات تماس
torsten.weiss@messe.deپست الکترونیک

http://www.cemat-asia.com/EN/وب سایت

Intermodal Europe

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل کانتینر جاده، راه آهن و دریاتوضیحات
15 تا 17 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
هلند، روترداممحل برگزاری
تلفن تماس: 5112 017 207 )0( 44+ و نمابر: 7818 017 207 )0( 44+اطالعات تماس
sophie.ahmed@informa.comپست الکترونیک

http://www.intermodal-events.comوبسایت
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CIAAR

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و تهویه ی مطبوعتوضیحات
16 تا 18 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن تماس: 67759095 21 86+ و نمابر: 64516467 21 86+اطالعات تماس
com@autocoolexpo.com.ciaar.int1پست الکترونیک

http://www.autocoolexpo.com/en/وب سایت

Logitrans

نمایشگاه بین المللی واردات و صادرات و حمل ونقلتوضیحات
16 تا 18 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
ترکیه، استانبولمحل برگزاری
تلفن تماس: 2669158 212 90+ و نمابر: 2669163 212 90+اطالعات تماس
info@ekommi.comپست الکترونیک

http://www.logitrans.com.trوب سایت

TransBaltic

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، واردات و صادرات، خدمات بازرگانی، تجهیزات فنی و فناوری های انبارداریتوضیحات
30 نوامبر تا 2 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، پترزبورگمحل برگزاری
تلفن تماس: 00/ 6004 380 )812( 7+اطالعات تماس
transbaltic@primexpo.ruپست الکترونیک

http://www.transbaltic-expo.ruوب سایت
نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Weldex

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات، فناوری ها و مواد جوشکاریتوضیحات
11 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن تماس: 28 08 750 )499( 7+ و نمابر: 30 08 750 )499( 7+اطالعات تماس
weldex@ite-expo.ruپست الکترونیک

http://www.weldex.ru/en-GBوب سایت

Iran Hospitex

نمایشگاه بین المللی تجهیزات، زیرسازی، ساخت بیمارستان و صنایع مربوطهتوضیحات
17 تا 20 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
ایران، تهرانمحل برگزاری
تلفن تماس/ نمابر: 21 / 19 5466 88 )21( 98+اطالعات تماس
http://www.iranhospitex.ir/en/contactپست الکترونیک

http://www.iranhospitex.ir/en/وب سایت

Project Iraq

نمایشگاه بین المللی فناوری عمران، مصالح و تجهیزات ساختمانیتوضیحات
24 تا 27 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
عراق، اربیلمحل برگزاری
تلفن تماس: 111 959 5 961+ و نمابر: 888 959 5 961+اطالعات تماس
info@ifpexpo.comپست الکترونیک

http://www.ifpiraq.comوب سایت

Lighting Kazakhstan

نمایشگاه بین المللی روشنایی، تجهیزات روشنایی و فناوری های LEDتوضیحات
25 تا 27 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری
تلفن تماس: 2583447 )727( 7+اطالعات تماس
gulzana@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.powerexpo.kz/en/وب سایت

CMEF Autumn

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی چینتوضیحات
29 اکتبر تا 1 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، شنزنمحل برگزاری
تلفن تماس: 3315 9974 3 )0( 61+ و نمابر: 4215 9012 3 )0( 61+اطالعات تماس
mediavisionaust.com.au@robbie2پست الکترونیک

aspx.https://www.cmef.com.cn/g1225وب سایت
نمایشگاه های گردشگری سالمت

 Men's Health Exhibition &
Conference

نمایشگاه بین المللی سالمت، تغذیه، مراقبت شخصی، تناسب اندام و ورزشتوضیحات
15 تا 16 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن تماس: 4140000 4 971+اطالعات تماس
jeano@atexinternational.comپست الکترونیک

http://menshealthexhibition.comوب سایت



42

13
95

اه 
د م

ردا
 مـ

-5
47

اره
شم

Intersana

نمایشگاه بین المللی سالمتتوضیحات
11 تا 13 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، آگزبرگمحل برگزاری
تلفن تماس: 0- 454404 821 )0( 49+اطالعات تماس
info@intersana.deپست الکترونیک

http://www.intersana.deوب سایت

Hifair

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت و تغذیهتوضیحات
18 تا 20 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، پکنمحل برگزاری
تلفن تماس: 59574339 010 و نمابر: 59574177 010اطالعات تماس
com.126@zhongboxinzhanپست الکترونیک

http://www.hifair.cnوب سایت

Arab Health

نمایشگاه بین المللی صنایع مراقبت از بهداشت و دندانتوضیحات
30 ژانویه تا 2 ی فوریه ی 2017تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن تماس: 3365161 4 971+اطالعات تماس
info@lifesciences-exhibitions.comپست الکترونیک

http://www.arabhealthonline.comوب سایت

Natexpo

نمایشگاه بین المللی محصوالت آلی و غذای سالمتوضیحات
22 تا 24 اکتبر 2017تاریخ برگزاری
فرانسه، پاریسمحل برگزاری
تلفن تماس: 09 09 56 45 1 33+اطالعات تماس
egambaro@spas-expo.comپست الکترونیک

http://www.natexpo.comوب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

 Advanced Building Skins
Conference

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صرفه جویی پیشرفته ی انرژیتوضیحات
10 تا 11 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
سوئیس، برنمحل برگزاری
تلفن تماس: 4161 20000 89 49+اطالعات تماس
info@abs.greenپست الکترونیک

http://abs.green/home/وب سایت

RoBau

نمایشگاه بین المللی فناوری و ماشین آالت ساخت و ساختمانتوضیحات
14 تا 16 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، روستاکمحل برگزاری
تلفن تماس: 100 00 44 381 49+اطالعات تماس
p.burmeister@messeundstadthalle.deپست الکترونیک

L&309=https://www.messe-und-stadthalle.de/index.php?id=1وب سایت

BuildTech Asia

نمایشگاه بین المللی فناوری ساختمانتوضیحات
18 تا 20 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری
تلفن تماس: 4021 6319 )65( و نمابر: 6140 6319 )65(اطالعات تماس
buildtechasia@sph.com.sgپست الکترونیک

http://www.buildtechasia.comوب سایت

TurkeyBuild

نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت وسازتوضیحات
3 تا 6 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
ترکیه، ازمیرمحل برگزاری
تلفن تماس: 10 70 266 212 90+ و نمابر: 10 71 266 212 90+اطالعات تماس
info@turkeybuild.com.trپست الکترونیک

http://www.yapifuariizmir.com/en-GB/وب سایت

.Haus.Bau.Ambiente

نمایشگاه بین المللی مدرن سازی و حیات ساختمانتوضیحات
4 تا 6 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، ارفورتمحل برگزاری
تلفن تماس: 1910 400 361 49+اطالعات تماس
haus-bau-ambiente@messe-erfurt.de پست الکترونیک

http://www.haus-bau-ambiente.de/startseite.htmlوب سایت
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واحد اطالعات اکونومیست در واکنش به راى مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا (بریگزیت) 
پیش بینى خود از رشد اقتصادى جهان را از 2/3 درصد در سال 2016 به 2/2 درصد کاهش داد. 
این مرکز همچنین پیش بینى خود از رشد اقتصادى جهان در سال 2017 را نیز از 2/6 درصد به 
2/4 درصد رساند و افزود که رشد اقتصادى جهان در سال هاى 2018 تا 2020 نیز کند خواهد شد.
بنا به تحلیل واحد اطالعات اکونومیست، شدیدترین اثرات بریگزیت در انگلستان احساس خواهد 
شد و انتظار مى رود که رکودى در سال 2017 شکل گیرد که ابتدا انگلیس و سپس شرکاى تجارى 
کلیدى این کشور را در خود فرو برد. تسرى وضعیت ریسک باال به همراه کاهش اعتمادها و افت 
سرمایه گذارى موجب کاهش رشد اقتصادى در آمریکا، ژاپن و برخى بازارهاى نوظهور خواهد 

شد.

اقدامات پولی
واحد اطالعات اکونومیست انتظار دارد که ین و دالر در جایگاه پناهگاه هاى امنى براى سرمایه گذاران 
قرار گیرند. در پى این رویداد سود اوراق قرضه بیشتر افت کرد و پیش بینى مى شود که رقم آن به 

کمتر از پایین ترین رکوردها که در اواسط 2016 شاهدش بوده ایم کاهش خواهد یافت.
واحد اطالعات اکونومیست پیش بینى خود از رشد اقتصادى ژاپن را نیز کاهش داده و اعالم کرده 
است که انتظار دارد نرخ رشد این اقتصاد در سال هاى 2016 تا 2017 به طور میانگین 3/ 0 درصد 
باشد این رقم در پیش بینى قبلى این مرکز 5/ 0 درصد اعالم شده بود. عالوه بر این پیش بینى شده 
است که در سال 2016 ارزش ین بیش از حد فعلى افزایش خواهد یافت و در سال 2016 هر 
دالر برابر با 3/ 109 ین خواهد بود. این رقم پیش از این براى هر دالر 112 ین پیش بینى شده بود. 

ارزش این ارز در برابر هر دالر در سال 2017 نیز 6/ 103 ین پیش بینى شده است.
واحد اطالعات اکونومیست همچنین پیش بینى خود از رشد اقتصادى حوزه یورو در سال 2017-

2016 را تا 2/ 0 درصد در هر سال کاهش داد. این واحد همچنین پیش بینى خود از رشد اقتصادى 
آمریکا در سال 2016 را از 2 درصد به 8/ 1 درصد رساند و آن را براى سال 2017 از 3/ 2 
درصد به 2/ 2 درصد کاهش داد. گر چه ایاالت متحده به لحاظ جغرافیایى و مالى فاصله زیادى 
از رویدادهاى انگلیس دارد، اما به دلیل آنکه رشد اقتصادى آمریکا از پیش شکننده بوده است، در 

برابر شوك هاى حتى کوچک خارجى آسیب پذیر است.
گذشته از همه اینها، نااطمینانى هاى بیشتر در اقتصاد جهانى به کاهش قیمت کاالها منجر خواهد 
شد. روند اخیر افزایش قیمت نفت معکوس خواهد شد و قیمت نفت خام به کمتر از 40 دالر 
در هر بشکه سقوط خواهد کرد که دلیلش کاهش اطمینان خواهد بود. البته این مرکز پیش از این 
هم کاهش قیمت نفت را براى فصل سوم سال 2016 پیش بینى کرده بود چون بر این باور است 
که بازار نفت با مازاد عرضه روبه رو است. بر این اساس، انتظار مى رود که در سال 2017 بازار 
به سمت تعادل پیش برود اما سرعت افزایش قیمت ها کندتر از سناریوى پیشین خواهد بود که 

نشان دهنده ضعف اقتصاد جهانى است.
تنها اقتصادهایى که مى توان پس از بریگزیت در مورد آنها خوش بین بود، بازارهاى نوظهور 
واردکننده کاال همچون هندوستان و ترکیه اند. کاهش قیمت انرژى از تورم آنها خواهد کاست و 
این به تداوم طوالنى مدت تر تسهیل سیاست هاى پولى آنها کمک مى کند و از رشد اقتصادى شان 
حمایت خواهد کرد. بى شک بریگزیت اقتصاد جهان را به رکود مبتال نمى کند اما موجب مى شود 
که عملکرد اقتصاد جهان دست کم به مدت دو سال دیگر همچنان کمتر از پتانسیل هایش ادامه یابد.

واحد اطالعات اکونومیست اعالم کرد

کاهش پیش بینی  رشد اقتصادی 
جهان به خاطر »بریگزیت«

یکى   «(Tile) چهارگوش  و  «کاشى 
ایران در روز  اقالم عمده صادراتى  از 
29 تیرماه سال جارى است. ایران در 
این روز معادل 815 هزار دالر از این 
محصول را صادر کرده است. ارزش کل 
صادرات این کاال از ابتداى سال تا روز 
29 تیرماه سال جارى به مبلغى معادل 

100 میلیون و 187 هزار دالر مى رسد.
آخرین  در  که  است  حالى  در  این 
ماه هاى سال گذشته خبرهایى از در انبار 
ماندن کاشى و سرامیک به علت رکود 
انجمن  و  منتشر شد  در ساخت وساز 
صنفى تولیدکنندگان کاشى و سرامیک 
تعطیلى  براى  انجمن  این  تصمیم  از 
سه ماهه کارخانه هاى تولیدکننده کاشى 

و سرامیک در سراسر کشور خبر داد.
پایانى  روزهاى  در  ایسنا  که  آن طور 
بود،  داده  گزارش   94 سال  بهمن ماه 
تولیدکنندگان  صنفى  انجمن  مدیر 
کاشى و سرامیک با اشاره به رکود در 
بخش ساخت وساز و به تبع آن کاشى و 
سرامیک، گفته بود: در حال حاضر اغلب 
 50 از  کمتر  ظرفیت  با  تولیدکنندگان 
درصد کار مى کنند که این اصًال توجیه 
همان  اساس  بر  البته  ندارد.  اقتصادى 
گزارش، معموالً هرسال تولیدکنندگان 
کاشى و سرامیک در انتهاى سال از 20 
در  ولى  داشته اند،  تعطیلى  روز  تا 40 
آن مقطع زمانى که حدود 300 میلیون 
مترمربع کاشى و سرامیک در انبارها و 
براى  بود،  شده  دپو  توزیع  واحدهاى 
تنظیم بازار تعطیلى این تولیدکنندگان به 

مدت سه ماه توصیه شد.

میزان صادرات کاشی



طبــق گــزارش ســازمان جهانــى گردشــگرى 
مقاصــد  تعــداد  افزایــش   ،(UNWTO)
گردشــگرى و ســرمایه گذارى در بخــش 
گردشــگرى در سراســر جهــان به یــک عامل 
کلیــدى در پیشــرفت اقتصــادى- اجتماعــى 
تبدیل شــده اســت زیــرا موجــب خلــق 
شــغل و ایجــاد نهادهــا، درآمــد صادراتــى و 
ــاس  ــود. براس ــاخت ها مى ش ــعه زیرس توس
ایــن گــزارش، در طــول 6 دهــه اخیــر 
گردشــگرى، توســعه و تنــوع مســتمرى 
را تجربــه کــرده و یکــى از بزرگ تریــن 
و پررشــدترین بخش هــاى اقتصــادى در 
جهــان شــده اســت. ایــن گــزارش تحلیــل 
مى کنــد نوســانات غیرمعمــول و شــدید 
ــایر  ــت و س ــت نف ــش قیم ــرخ ارز، کاه ن
ــاى  ــش دغدغه ه ــت افزای ــا و درنهای کااله
جهانــى در مــورد امنیــت و ایمنــى در برخى 
مقاصــد گردشــگرى از جملــه عوامــل موثــر 
ــد.  ــوده ان ــر گردشــگرى در ســال 2015 ب ب
ایــن  گاهــى  کــه  شــوك هایى  به رغــم 
ــن  ــد ای ــده، رش ــا ش ــار آن ه ــت دچ صنع
ــن امــر  صنعــت عمــًال قطــع نشــده کــه ای
نشــان دهنده قــدرت، اســتحکام و مقاومــت 

ــن بخــش اســت. ای
تعــداد گردشــگران در سراســر جهــان از 25 
میلیــون نفــر در ســال 1950 بــه 178 میلیــون 
ــر در  ــون نف ــال 1980، 674 میلی ــر در س نف

ــال  ــر در س ــون نف ــال 2000 و 1186 میلی س
2015 افزایــش یافته اســت. همچنیــن عواید 
گردشــگران بین المللــى کــه از اقصــى  نقــاط 
ــارد دالر  ــد، از 2 میلی ــد کرده ان ــان بازدی جه
در ســال 1950 بــه 104 میلیارد دالر در ســال 
1980 رســیده و در ادامــه در ســال 2000 
ــت.  ــه اس ــارد دالر افزایش یافت ــه 495 میلی ب
ــه  ــم ب ــن رق ــال 2015 ای ــت، در س درنهای
1260 میلیــارد دالر رســیده اســت. از ســوى 
ــه  ــد ک ــد مى کن ــزارش تأکی ــن گ ــر، ای دیگ
ــى  ــمت هاى اصل ــى از قس ــگرى یک گردش
ــات  ــش خدم ــى در بخ ــارت بین الملل تج
درآمــد  به عــالوه  مى شــود.  محســوب 
آن،  از  حاصــل  عوایــد  از  به دســت آمده 
ارزشــى حــدود 211 میلیــارد دالر صــادرات 
ــافر  ــل مس ــات حمل ونق ــق خدم را از طری
در ســطح جهانــى بــراى افــراد غیرمقیــم در 
ســال 2015 ایجــاد کــرده و مجمــوع ارزش 
ــون  ــه 5/ 1 تریلی صــادرات گردشــگرى را ب
دالر در ســال یــا بــه عبارتــى به طور متوســط 

ــانده اســت. ــارد دالر در روز رس 4 میلی
ســال 2015  در  بین المللــى  گردشــگرى 
حــدود 7 درصــد از صــادرات کاال و خدمات 
ــه  ــى داد ک ــکیل  م ــان تش ــر جه را در سراس
ــد  ــک درص ــل از آن ی ــال قب ــه س ــبت ب نس
افزایــش داشــته اســت. درواقــع گردشــگرى 
در مــدت 4 ســال گذشــته ســریع تر از 

ــن  ــى رشــد کــرده اســت. ای تجــارت جهان
صنعــت کــه جزئــى از صــادرات بــه شــمار 
مى آیــد، پــس از ســوخت و مــواد شــیمیایى 
و پیــش از مــواد غذایــى و تولیــدات خــودرو 
قرارگرفتــه اســت. ایــن در حالــى اســت کــه 
ــعه،  ــورهاى درحال توس ــیارى از کش در بس
گردشــگرى رتبــه نخســت بخش هــاى 
صادراتــى را بــه خــود اختصــاص مى دهــد.

روندهای گردشگری جهانی در سال 2015
ــى  ــازمان جهان ــور س ــزارش مذک ــق گ طب
گردشــگرى، تعــداد گردشــگران بین المللــى 
در ســال 2015، 6/ 4 درصــد افزایــش یافتــه 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــى نس ــت؛ یعن اس
افزایشــى 52 میلیــون نفــرى در شــمار 
ــم.  ــاهد بوده ای ــى را ش ــگران بین الملل گردش
ایــن ششــمین ســال متوالــى پــس از بحــران 
اقتصــاد جهانــى ســال 2009 اســت که رشــد 
ــط  ــر از متوس ــى باالت ــگرى بین الملل گردش
(بلندمــدت) آن بوده اســت. عوایــد حاصل از 
گردشــگران بین المللــى نیــز براســاس مقادیر 
واقعــى (بــا در نظــر گرفتــن نوســانات نــرخ 
ارز و تــورم و خــارج کــردن ایــن اثــرات از 
مقــدار اســمى) 4/ 4 درصــد رشــد کــرده و 
کل درآمــد مقاصد حــدود 1260 میلیارد دالر 
در ســال 2015 (معــادل 1136 میلیــارد یورو) 
ــده  ــه، ایاالت متح ــود. فرانس ــرآورد مى ش ب

UNWTO در گزارشی تحلیل کرد

عوامل مؤثر بر گردشگری در سال 2015
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ــا 2030  ــال هاى 2010 ت ــن س ــور، بی نوظه
ــرفته  ــاى پیش ــر اقتصاده ــرخ دو براب ــا ن ب
ــازار  ــهم ب ــر، س ــوى دیگ ــد. از س ــد کن رش
اقتصادهــاى نوظهــور از 30 درصــد در ســال 
1980 بــه 45 درصــد در ســال 2015 افزایش 
یافــت و انتظــار مــى رود کــه ایــن میــزان تــا 
ســال 2030 بــه 57 درصــد نیــز صعــود کند؛ 
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــادل ورود بی ــى مع یعن

ــى. ــگر بین الملل گردش
برخــى از آمــار مهمــى کــه در ایــن گــزارش 
ــه 10 درصــد  ــن اســت ک ــاى ای ــده گوی آم
ــان به طــور  ــى جه ــص داخل ــد ناخال از تولی
ــى از ســوى  ــا القای مســتقیم، غیرمســتقیم ی
ــت.  ــده اس ــن ش ــگرى تأمی ــش گردش بخ
ــزى  ــز چی ــى نی ــگران داخل ــمار گردش ش
حــدود 5 تــا 6 میلیــارد ســفر بــرآورد 
مى شــود. در ســال 2015 اندکــى بیــش 
ــى  ــق هوای ــگران از طری ــى از گردش از نیم
 39 درحالى کــه  کرده انــد،  مســافرت 
ــراى ســفر  درصــد مســیرهاى جــاده اى را ب
انتخــاب کــرده، 2 درصــد از طریــق ریلــى و 
راه آهــن و 5 درصــد نیــز از طریــق دریایــى 
بــه مقاصــد گردشــگرى رفته انــد. ایــن آمــار 
ــد  ــه رش ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــز نش نی
ــج در  ــى به تدری ــق هوای گردشــگرى از طری
ــایر  ــریع تر از س ــت و س ــش اس ــال افزای ح

ــت. ــرده اس ــد ک ــل رش ــرق حمل ونق ط
ازنظــر اهــداف گردشــگرى نیــز طبــق 
گــزارش ســازمان جهانــى گردشــگرى، 
اندکــى بیــش از نیمــى از گردشــگران یعنــى 
ــى،  ــل تفریح ــه دالی ــا ب ــد از آن ه 53 درص
ــد؛  ــفر رفته ان ــه س ــالت ب ســرگرمى و تعطی
درحالى کــه 27 درصــد بــه دالیــل ســالمتى، 
مذهبــى و زیارتــى یــا برخــى مــوارد دیگــر 
از ایــن  دســت ســفرکرده اند. همچنیــن 

ــارى و کارى و  ــل تج ــه دالی ــد ب 14 درص
ــخص از  ــل نامش ــه دالی ــز ب ــد نی 6 درص

ــته اند. ــد داش ــر بازدی ــورهاى دیگ کش

 وضعیت خاورمیانه چگونه است؟
تصریــح  همچنیــن   UNWTO گــزارش 
گردشــگران  ورود  تعــداد  کــه  مى کنــد 
درصــد   2 خاورمیانــه  بــه  بین المللــى 
افزایش یافتــه اســت و در ســال 2015 بــا 
یک میلیــون نفــر رشــد، بــه 53 میلیــون 
نفــر رســیده اســت. رونــد تحکیــم صنعــت 
ــه، از ســال 2014  ــن ناحی گردشــگرى در ای
بــا افزایــش 7 درصــدى ورود گردشــگران به 
ــگر،  ــت ورود گردش ــال اف ــس از 3 س آن، پ
دوبــاره بهبودیافته اســت. عواید گردشــگرى 
بین المللــى نیــز بــر اســاس مقادیــر حقیقــى 
4 درصــد افزایش یافتــه و به 54 میلیــارد دالر 
رســیده اســت. خاورمیانــه ســهم 4 درصدى 
در میــزان ورود گردشــگر بــه آن و نیــز عواید 
بین المللــى  گردشــگرى  از  حاصل شــده 
دارد. بررســى ها حاکــى از آن اســت کــه 
ــى از  ــه ناش ــن منطق ــگرى ای ــد گردش رش
ــن کشــورهاى  ــه اى بی تقاضــاى درون منطق
عضــو شــوراى همــکارى خلیج فــارس 
بــوده اســت. عمــان بــا 16 درصــد و لبنــان با 
12 درصــد در ســال 2015 رشــدى 2 رقمــى 
ــته  و  ــى داش ــگران خارج ــذب گردش در ج
بــر نتایــج ضعیــف ابتــداى دهــه 2010 خود 
ــز 4 درصــد رشــد  ــد. قطــر نی ــه کرده ان غلب
داشــته و تنهــا کشــورى در منطقــه بــوده کــه 
رشــد باثباتــى در ایــن حــوزه در طــول یــک 
دهــه تجربــه کــرده اســت. بااین همــه مقصد 
ــعودى،  ــتان س ــه، عربس ــن منطق ــتاز ای پیش
ــر کاهــش یک درصــدى  ــى ب گزارشــى مبتن
شــمار گردشــگران خــود ارائــه کــرده اســت. 

و  گردشـگری  مقاصـد  تـعداد  افـزایش 
در  گردشگری  بـخش  در  سرمایه گـذاری 
سراسر جهان به یک عامل کلیدی در پیشرفت 
زیرا  است  تبدیل شده  اجتماعی   - اقتصادی 
درآمد  نهادها،  ایجاد  و  شغل  خلق  موجب 

صادراتی و توسعه زیرساخت ها می شود

ارز،  نـرخ  شـدید  و  غیرمعمـول  نوسـانات 
کاهش قیمت نفت و سـایر کاالها و درنهایت 
افزایـش دغدغه های جهانـی در مورد امنیت 
و ایمنـی در برخـی مقاصـد گردشـگری از 
جملـه عوامـل موثر بر گردشـگری در سـال 

اند بـوده   2015

10 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی جهان 
به طـور مسـتقیم، غیرمسـتقیم یـا القایی از 
سـوی بخش گردشـگری تأمین شده است

ورود گردشـگران بین المللـی 5/ 3 تـا 5/ 4 
درصـد در سـال 2016 رشـد خواهـد کـرد 
کـه این نرخ بیـش از پیش بینـی برنامه بلند 
مـدت گردشـگری تـا سـال 2030 با رشـد 

سـاالنه 3/ 3 درصـد بوده اسـت

آمریــکا، اســپانیا و چیــن در صــدر رده بنــدى 
تعــداد گردشــگران بین المللــى ورودى و 
ــت  ــن صنع ــل از ای ــد حاص ــت عوای دریاف
قــرار داشــته اند. تحلیلگــران ســازمان جهانى 
ــه خــود  ــاه ژانوی گردشــگرى در گــزارش م
پیش بینــى مى کردنــد کــه ورود گردشــگران 
ــال  ــد در س ــا 5/ 4 درص ــى 5/ 3 ت بین الملل
ــرخ  ــن ن ــه ای ــرد ک ــد ک ــد خواه 2016 رش
بلندمــدت  برنامــه  پیش بینــى  از  بیــش 
گردشــگرى تــا ســال 2030 با رشــد ســاالنه 

ــوده اســت. 3/ 3 درصــد ب

 چشم انداز بلندمدت
بــا توجــه بــه گــزارش منتشرشــده از ســوى 
ســازمان جهانــى گردشــگرى در مــورد 
پیش بینــى رونــد گردشــگرى تا ســال 2030، 
ــگران  ــداد ورود گردش ــى رود تع ــار م انتظ
ــا 2030  ــال هاى 2010 ت ــن س ــى بی بین الملل
بــا نــرخ ســاالنه حــدود 3/ 3 درصــد رشــد 
کنــد و در ســال 2030 تعــداد گردشــگران به 
8/ 1 میلیــارد نفــر برســد. همچنیــن انتظــار 
مــى رود تعــداد ورود گردشــگران بــه مقاصد 
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براســاس نتایــج حاصــل از آمــار کارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجــى گمــرك ایــران، میــزان صــادرات کاال از گمــرکات خراســان 
رضــوى طــی ســه ماهه اول ســال 1395، معــادل 511 هزارتــن و بــه ارزش 398 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــــل در وزن 5 درصــد و در ارزش دالري 9 درصــد کاهــش داشــته اســت. الزم بــه ذکر اســت وزن و ارزش صادرات کاالها در ســال گذشــته 

بــه ترتیــب 540 هـــــزار تــ ـــن و 436 میلیون دالر بوده اســت.
ــم 17511 هــزار دالر از محــل  ــی و رق ــم 4034 هــزار دالر از محــل تجــارت چمدان ــى در ســال جــارى رق از کل ارزش صــادرات غیرنفت

ــت. ــوده اس ــارون ب ــران و دوغ ــرزي باجگی ــاى م بازارچه ه
در ســه ماهه اول ســال 1395، میـــزان واردات اســتان بالغ بــر 121 هــزار تــن و بـــه ارزش بالغ بــر 86 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا مدت 
مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزن و ارزش بــه ترتیــب 12 درصــد و 5 درصــد کاهــش داشــته اســت. ضمنــاً واردات ســال گذشــته بــه میــزان 138 

هــزار تــن بــه ارزش 91 میلیــون دالر مى باشــد. 
بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات تــراز بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى ســه ماهه اول ســال 1395 مثبــت 

و معــادل 312 میلیــون دالر مى باشــد.

مقایسه عملکرد تجارت خارجی خراسان رضوی
 در سه ماهه اول سال 94 و 95

منبع:  ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

اقالم عمده صادرات استان در سه ماهه اول سال 1394 و 1395

نام
درصد تغییراتسه ماهه اول 1395سه ماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

15,47621,479,40919,30925,887,9242521زعفران دربسته بندي بیش از30گرم
17-20-16,87224,791,47913,47820,630,518انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشی 

کف پوش های غیرمخملی باف, از مواد نسجی سنتتیک یا 
4-1,322,98316,599,3411,501,47015,910,71213مصنوعی آماده مصرف

33-8,068,97418,356,0549,290,59512,252,60415رب گوجه فرنگی
11,014,6884,662,11134,445,73511,395,027213144سیب , تازه

885,7797,364,9921,098,7438,860,1782420 سایر پسته های غیر مذکور درجاي دیگر تازه یا خشک کرده
580,4025,085,608976,6108,725,4136872کابل هم محور) co-axial (و سایر هادی های برق هم محور

8-4-31,049,1917,853,21829,873,5247,212,913کاشی و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک و همانند 

کیسه کوچک از پلی اتیلن بجزکیسه خون؛ کیسه اسپتیک 5الیه 
4-9-2,409,3017,196,8112,203,7676,897,216مقاوم در مقابل نفوذ هوا و اکسیژن

18,99724,6965,250,1996,825,1662753727537سایر تخم پرندگان باپوست، تازه غیر مذکور در جاي دیگر
1,002,7543,004,4212,300,0846,741,913129124لوله و شیلنگ های سخت از پلیمرهاي اتیلن

0650,2636,311,148100100 0 کف پوش های منگوله باف؛ از موادنسجی سنتتیک یا مصنوعی

05,705,9276,262,734100100  0پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی
33-38-3,384,1868,639,2352,096,7905,824,800شیرینی همچنین شکالت سفید

سایر مصنوعات  از مواد پالستیکی غیرمذکور به جزکپسول  
791,0532,450,3881,820,8235,571,428130127داروئی ازنوع ژالتین سخت

21-21-771,5136,958,501610,1705,500,381سیم برای سیم پیچی ازمس
)PET( 2,512,3134,272,7603,547,5695,394,2884126پریفرم

1,143,3093,406,9811,793,2035,375,4705758کولرهاي  آبی خانگی
50-34-200,725,60710,721,449133,165,0365,313,999سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

1,480,6433,739,9142,119,9845,280,3674341سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو
20-211,981,6430,1 272,171,760 264,696,904 271,917,777 سایر اقالم 

6-5-539,111,818421,304,272510,655,039394,155,842جمع

اقتصاد خراسان
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نام
درصد تغییراتسه ماهه اول 1395سه ماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

90.3-311,632,805216,812,579284,039,466217,452,922افغانستان

21-1-159,084,83975,083,529157,392,55959,669,562ترکمنستان

3626-1,824,01623,302,4151,168,92129,265,923امارات متحده عربی

23-28,301,36630,200,26828,723,09923,182,7491عراق

1-8,41011,827,0509,78311,708,34216اسپانیا

42-37-19,671,23018,779,03312,296,74910,873,974تاجیکستان

9-6,447,00310,299,3397,592,2229,349,27618قزاقستان

20-32-7,074,2946,223,7194,811,7755,003,712ازبکستان

10-7-55,2155,260,03351,5484,718,613چین

1,348,5242,372,7082,608,3473,622,4409353قرقیزستان

469,439934,9227,779,8013,045,5891557226پاکستان

8841,150,4419,8242,834,6791011146هنگ کنگ

24-10-215,6751,648,060194,2991,247,263ایتالیا

56-32-295,7332,467,471199,8091,085,065لبنان

636576,89219,075962,784289967سوئد

996-464,521887,4726,912940,112قطر

769211,63941,114906,7485246328فرانسه

15,728412,38265,396905,049316119کویت

28,637238,29868,977642,363141170عمان

45-51-502,7121,091,347246,620601,878هند

47-6,136,79999 3,328,743 11,524,675 1,669,382 سایر کشورها

6-5-539,111,818421,304,272510,655,039394,155,842جمع

کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان در سه ماهه اول سال1394 و1395
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نام
درصد تغییراتسه ماهه اول 1395سه ماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

2,934,1566,420,3059,473,63118,025,540223181پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده

0047,783,27013,820,569100100سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جاي دیگر

2,157,9803,712,4714,517,6326,441,30610974دانه کنجد حتی خرد شده

برنج نیمه  سفیدشده)Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید 
78-69-17,762,67922,315,8165,505,6404,805,452شده)Wholly milled Rice( حتی صیقلی یا براق شده

10,703,1002,563,91818,018,4704,344,4836869سولفات آمونیوم

33-28-152,9663,380,029109,7852,251,815ا جزا ء و قطعات تلمبه هاي مایعات

کنجاله و سایر آخال هاي جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده 
46-40-10,398,6403,636,4926,240,3451,961,511به شکل حبه یا گلوله ...از پنبه

91-89-59,703,55018,548,7936,351,4501,697,847سایر به صورت دانه بجز گندم دامی

00173,4461,448,729100100تیوپ وایراوت المپ کم مصرف

71-68-17,898,4294,736,5565,721,4921,396,235جو به استثناي بذر

18-8-41,1261,655,28838,0101,353,708ابریشم خام ) نتابیده (

بوژي و بوژي راهنماي لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا یا نوا قل 
19,23621,648480,0001,239,27223955625روي خط را ه آهن 

00163,4551,045,072100100سوزن و سایر قطعات تقاطعی راه آهن از آهن یا از فوالد.

00101,754954,128100100شیرخشک اطفال دربسته بندي هاي تحت خال 

00728,900924,588100100لوبیاي  رسمی  همچنین  لوبیاي  سفید غالف  کنده  خشک  کرده

سایر وسایل نیمه هادي حساس در برابر نور و دیودهاي ساطع 
نور غیر از پانل هاي خورشیدي )تبدیل کننده انرژي خورشیدي به 

الکتریسیته(
0014,009910,121100100

00471,200884,410100100فرآورده هاي خوراکی از چربی ها یا روغن هاي حیوانی و نباتی

ماشین آالت کارکردن روي کائوچو یا موادپالستیکی یا براي 
19225-15,460265,30712,461861,682ساختن محصوالت از ا ین مواد

00126,260733,502100100ماشین های هموارکردن یا صاف کردن براي کاربر روی فلز

13-7-15,963,54122,701,54714,886,89619,836,663سایر کاال

5-12-137,788,17890,709,375120,975,28185,978,200جمع

اقالم عمده واردات استان در سه ماهه اول سال1394 و1395
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نام
درصد تغییراتسه ماهه اول 1395سه ماهه اول 1394

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

9,349,0523,170,83428,870,54125,009,384209689ازبکستان

577,670234,97449,935,31514,620,07285446122ترکمنستان

-31-30,221,7179,203,72824,568,4126,367,44819قزاقستان

3,019,1842,581,8717,053,6196,344,341134146افغانستان

13-3,534,2554,909,425459,4775,525,30587چین

-79-18,683,15722,918,8645,540,2184,904,54770پاکستان

-55-2,996,3858,460,325261,9913,845,21291جمهوري کره 

-52-1,614,9984,277,007534,0622,051,02867ترکیه

37,1491,570,66161,7821,795,4456614ایتالیا

141,320301,886151,7441,718,5687469هلند

188,80062,505556,0641,582,9891952433فدراسیون روسیه

118,538867,012399,7871,434,00223765آلمان

239-165,201396,05917,8501,344,49489اسپانیا

-93-37,288,93716,248,320273,5101,136,35399امارات متحده عربی

19,23621,648163,4551,045,0727504728اوکراین

78,20078,557492,505905,1345301052مالزي

30,376776,88434,967841,997158تایوان

0013,238791,005100100دانمارک

205,556440,713357,761658,8037449تاجیکستان

-85-639,5923,510,67268,333528,28589ایرلند

-67-28,878,85510,677,4301,160,6503,528,71696سایر کشورها 

5-12-137,788,17890,709,375120,975,28185,978,200جمع

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله

درصد تغییرات سه ماهه اول 1395 سه ماهه اول 1394 عملکرد

-25 254,473 339,093 مسافر ورودي

-24 250,790 328,425 مسافر خروجی

-24 505,263 667,518 جمع کل

مسافری
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ورود پدیـده به بـورس آری یا خیـر

ــره  ــات مدی ــن هی ــه تعیی ــه ب ــا توج ب
جدیــده پدیــده و مشــخص شــدن قیمت 
ســهام از ســوی ایــن هیــات مدیــره، در 
میزگــرد تحلیلــی با حضــور کارشناســان 
ــداز  ــه چشــم ان ــن مجموع ــران ای و مدی
آینــده ایــن پــروژه در زمینــه ارائــه ســهام 
ــگری آن  ــت گردش ــورس و وضعی در ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه باهــم 

مــی خوانیــم:

ــود. موضــوع نگریســته ش
در ایــن شــرایط وجــود ســهامدار عمــده در 
شــرکت پدیــده مــى توانــد ضامــن ارزندگى 
ســهام باشــد، و کســى کــه بــه دنبــال خریــد 
و فــروش ســهام اســت بایــد قاعده بــازى را 
بدانــد و بایــد درصــدد حفــظ منافع شــرکت 
ــت  ــار حمای ــت انتظ ــر از دول ــد و دیگ باش
ــف ورود  ــروز مخال ــده ام نداشــته باشــد. بن
ــر را  ــن ام ــتم و ای ــورس هس ــه ب ــده ب پدی
ــرا  ــم زی ــى دان ــتراتژیک م ــک خطــاى اس ی
ــر  ــه صف ــده ب ــهامدار عم ــهام، س ــزان س می
رســیده و ضریــب شــناورى ســهام شــدیدا 
افزایــش یافتــه اســت وبایــد ابتــدا صــورت 
حســاب هــاى مالــى ایــن شــرکت شــفاف 
ســازى شــود، در حال توان تحمــل در مقابل 
فشــارهاى ورود بــه بــورس در پدیــده وجود 
نــدارد و باعــث افــت شــدید قیمــت خواهد 
ــد  ــورس بای ــه ب ــده ب ــراى ورود پدی شــد. ب
 بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه مهــم تریــن
ــازار ســرمایه تامیــن منابــع مالــى  کارکــرد ب
ــد از  ــن نبای ــت بنابرای ــادى اس ــگاه اقتص بن
پتانســیل بــازار ســرمایه غافــل شــد. در 
واقــع شــرکت پدیــده هــم در گذشــته نبایــد 
ــى شــد. 80 درصــد  ــل م ــازار غاف ــن ب از ای
ــازار پــول و بانــک  منابــع مالــى کشــور از ب
ــى متاســفانه اقتصــاد  ــى شــود، ول ــن م تامی
کشــور هــم تــا حــد زیــادى از ظرفیت بــازار 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــروم اس ــرمایه مح س
یکــى از الزاماتــى کــه بایــد بــراى ورود بــه 
بــازار ســرمایه جــدى گرفتــه شــود شــفاف 
ــه  ــت ک ــى اس ــاى مال ــاب ه ــازى حس س
اطالعــات ایــن حســاب هــا بایــد در اختیــار 
ــر دو  ــال حاض ــرد. در ح ــرار گی ــگان ق هم
راه حــل بــراى حــل مشــکل پدیــده وجــود 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه اقدام ــت آنک دارد، نخس
نقــل و انتقــال تحــت نظــارت کامــل بــورس 
ــه  ــرد و دوم آنک ــورت گی ــادار ص اوراق به

ــود  ــرمایه خ ــه س ــاز ب ــه نی ــهامدارانى ک س
ــون  ــومى همچ ــازار س ــد در ب ــد بتوانن دارن

ــد. ــل کنن ــورس سهامشــان را منتق فراب
ــادى از  ــداد زی ــه تع ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــات و  ــل تبلیغ ــه دلی ــده ب ــهامداران پدی س
ــد  ــه خری ــدام ب ــى اق ــات کاف ــدون اطالع ب
ســهام کــرده انــد، پــس بایــد بپذیریــم تعیین 
کننــده قیمــت در یــک بــازار عــادى، عرضــه 
ــره  ــات مدی ــت و هی ــهام اس ــاى س و تقاض
ــا  ــش ی ــازه کاه ــون اج ــق قان ــرکتها طب ش
افزایــش قیمــت را ندارنــد و بنابــر ایــن اقدام 
هیــات مدیــره جدیــد بــراى پذیــرش قیمت 
ــت  ــتودنى و در جه ــال س ــو کام ــى تابل قبل

ــع ســهامداران خــرد اســت. مناف
بنده پتانســیل شــرکت پدیــده را مى شناســم 
ــاى  ــه از اعض ــناختى ک ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــبین  ــده خوش ــه آین ــره دارم ب ــات مدی هی
هســتم بنابرایــن بایــد بــه ایــن اعضــا کمــک 
کــرد تــا از تــوان کارشناســى خودشــان 

ــد. اســتفاده کنن
مهــم تریــن اولویــت پدیــده آن اســت کــه به 
یــک الــى 3 نفر ســهامدار عمده مجهز شــود، 
تــا بــه گونــه اى بتوانــد ســهام را مدیریــت 
کننــد. ضمــن ایــن کــه هیــات مدیــره بایــد 
بــراى ورود بــه بــازار ســرمایه برنامــه داشــته 
باشــد و در بــازار معامالتــى بتوانــد از ســهام 
 حمایــت کنــد. یکــى از راه حــل هــاى
مســاله ایــن اســت که ســتاد تدبیر بــا طلبکار 
بانکــى پدیــده وارد مذاکــره شــود تا بخشــى 
از ســهام ایــن شــرکت در ازاى بدهــى به این 
بانــک تعلــق گیرد و بانــک خود به ســهامدار 
عمــده پدیــده تبدیــل شــود.  بــا توجــه بــه  
عرضــه هــاى موفــق و ناموفــق بــورس طــى 
چنــد ســال گذشــته ، اگــر شــرکت پدیــده 
بــه ســهامدار عمــده مجهــز باشــد مــى تواند 
بــراى آینــده پــروژه، برنامــه توســعه تعریف 
ــورس  ــورس و فراب ــهام در ب ــرده و از س ک

مهدی دانایی، کارشناس و کارگزار بورس:
شرایط ورود پدیده به بورس فراهم نیست

ــا  ــوع ب ــاندیز در مجم ــده ش ــرکت پدی ش
136 هــزار ســهامدار خســته و غیرحرفــه اى 
ــه  ــد انتظــار داشــت ک مواجــه اســت و نبای
ــازار،  ــازى معــادالت ب ایــن ســهامداران در ب
ــته  ــود را داش ــرمایه خ ــظ س ــى حف توانای
باشــند وهیــات مدیــره جدیــد شــرکت 
ــدوار و  ــد را امی ــد ســهامدار ناامی ــده بای پدی
تمامــى تــالش خــود را کنــد کــه بــه رغــم 
فشــارها، بــا فراهم شــدن شــرایط در فضایى 
غیرهیجانــى پدیــده وارد بازار ســرمایه شــود 
و بــراى ســهامداران منافــع ایجــاد کنــد 
ــازار ســرمایه اســت  چراکــه هیجــان ســم ب
ــوده  ــدت ب ــذارى بلندم ــرمایه گ ــگاه س و ن
ــن  ــه ای ــدت ب ــاه م ــه کوت ــد در مقول و نبای

حسین کو ه زاد
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قیمــت ســهام در بــازار بــورس مواجــه 
ــات  ــن کار را هی ــد خســارت ای ــوند نبای ش
مدیــره تقبــل کنــد، همــان گونــه کــه گاهــى 
در بازارهــاى دیگــر همچــون بــازار مســکن 

شــاهد رکــود اقتصــادى هســتیم.

علیرضا حدادیان، عضو هیات علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد:

است،  مدت  بلند  فرایندی  سرمایه گذاری 
سهامداران صبر کنند

نــگاه بــه ســرمایه گــذارى بــه ویــژه در بــازار 
ــت  ــدت اس ــد م ــگاه بلن ــواره ن ــهام هم س
ــن  ــدت از ای ــاه م ــود در کوت ــار س و انتظ
ــر در  ــت و اگ ــى اس ــار نامعقول ــازار انتظ ب
گذشــته نیــز ســهام پدیــده در کوتــاه مــدت 
ــه دلیــل عــدم رعایــت  ســودآورى داشــته ب
ــدم  ــرمایه و ع ــازار س ــر ب ــم ب ــول حاک اص
دیــد منطقــى و علمــى بــوده اســت. قواعدى 
بــر بــازار بــورس و ســرمایه حاکــم اســت و 
ســهامدارانى کــه اقــدام بــه خرید مــى نمایند 
ــد. در اینجــا  ــن اصــول را بپذیرن بایســتى ای
الزم اســت بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کنــم 
ــد  ــده موی ــره پدی ــات مدی ــب هی ــه ترکی ک
ــده  ــراى حــل مشــکالت پدی ــام ب ــزم نظ ع
ــا  ــراد متخصــص و ب ــن اف ــه تعیی اســت وب
ــده  ــد پدی ــره جدی ــات مدی ــه در هی تجرب
ــور و  ــادى کش ــان اقتص ــت متولی ــا هم و ب
اســتان افــراد متخصــص در زمینه ســاختمان 
و ســرمایه گــذارى بــه عنــوان مدیــران جدید 
ــن  ــه ای ــد ک ــده گرفتن ــه عه مســوولیت را ب
موضــوع نشــان دهنــده عزم جدى مســووالن 
ــوده و  ــده ب ــراى حــل مشــکل پدی اســتان ب
ــده در  ــى شــرکت پدی ــد حرکــت اصول نوی
آینــده را مــى دهــد. بــراى ادامــه کار پدیــده 
بایــد ســند چشــم انــداز مجموعــه تدویــن 
شــود و تدویــن چنیــن ســندى باعــث 
مــى شــود مســیر حرکــت طــى چنــد ســال 
آتــى مشــخص شــده و ســهامداران برنامــه 
ــد  ــردى شــرکت را بدانن اســتراتژیک و راهب
وتعییــن ایــن نقشــه راه باعــث افزایــش امید 
بــه ســرمایه گــذارى و در نتیجــه ســودآورى 

بیشــتر مجموعــه خواهــد شــد.

غالمحسین زاهدپیشه، نایب رییس اتحادیه 
صادرکنندگان خراسان رضوی:

پدیــده مــی توانــد میــزان مانــدگاری زائر 
 در مشــهد را حداقل یک روز افزایش دهد
ــن  ــارگاه حضــرت ثام ــران ب ــدگارى زائ مان
 الحجج(ع) در مشــهد از 10 روز در سال هاى
کاهــش  روز  دو  از  کمتــر  بــه  گذشــته 
ــد یکــى از  ــده مــى توان ــه اســت و پدی یافت
مزیــت هــاى اصلــى شــهر مشــهد و اســتان 
ــان  ــش زم ــراى افزای ــوى ب ــان رض خراس
مانــدگارى زائــر و مســافر باشــد بــه طــورى 
ــى  ــده م ــگرى پدی ــاى گردش ــه ظرفیته ک
توانــد میــزان مانــدگارى زائــر در مشــهد را 

ــد. ــش ده ــک روز افزای ــل ی حداق
ــه  ــر منطق ــگرى ه ــن گردش ــناخت اماک ش
توســط توریســت هــا یکــى از فاکتورهــاى 
اصلــى درآمدزایــى و جــذب گردشــگر 
محســوب مــى شــود کــه در ایــن زمینــه در 
شــهر مشــهد بــازار رضــا رتبــه اول را بــا 77 
درصــد آشــنایى زائــران بــه خــود اختصاص 
داده اســت ومجموعــه پدیــده شــاندیز پــس 
ــه دوم شــناخته شــده  ــازار رضــا در رتب از ب
تریــن مــکان هــاى گردشــگرى مشــهد قرار 
ــات  ــل تبلیغ ــه دلی ــه ب ــاله ک ــن مس دارد؛ ای
گســترده ایــن شــرکت ایجــاد شــده یکــى از 
مزیــت هــاى آن اســت و مــى توانــد پدیــده 
ــى  ــه و حت ــگرى منطق ــب گردش ــه قط را ب

کشــور تبدیــل کنــد. 
به نظر من چشم انداز گردشگرى پدیده در بلند 
مدت از چشم انداز اقتصادى آن روشن تر است 
اما رسیدن به این مهم نیازمند برنامه ریزى دقیق 
 و تدوین استراتژى هاى بلندمدت مى باشد.
به  توانند  مى  پدیده  سهامدار  هزار   136
عنوان 136 هزار تبلیغ کننده این شرکت در 
حوزه گردشگرى فعالیت کنند که این مساله 
پدیده را داراى جایگاهى منحصر به فرد در 
زمینه جذب گردشگر مى نماید  و فکر مى 
کنم پدیده با برنامه ریزى مدون مى تواند در 
زمینه گردشگرى به سرعت رشد کند و حتى 
 در سطح منطقه اى و بین المللى حرف هاى

زیادى براى گفتن داشته باشد.

مهدی دانایی، کارشناس و کارگزار بورس:
یکــی از الزاماتــی کــه بایــد بــرای ورود بــه 
بــازار ســرمایه جــدی گرفتــه شــود شــفاف 
ــه  ــت ک ــی اس ــای مال ــاب ه ــازی حس س
اطاعــات ایــن حســاب هــا بایــد در اختیــار 

همــگان قــرار گیــرد

علیرضــا حدادیــان، عضو هیــات علمی دانشــگاه 
ــی مشهد: فردوس

ــژه در  ــه وی ــذاری ب ــرمایه گ ــه س ــگاه ب ن
ــدت  ــد م ــگاه بلن ــواره ن ــهام هم ــازار س ب
ــدت از  ــاه م ــود در کوت ــار س ــت و انتظ اس
ایــن بــازار انتظــار نامعقولــی اســت و اگــر 
ــاه  ــده در کوت ــهام پدی ــز س ــته نی در گذش
ــل عــدم  ــه دلی مــدت ســودآوری داشــته ب
رعایــت اصــول حاکــم بــر بــازار ســرمایه و 
عــدم دیــد منطقــی و علمــی بــوده اســت. 
ــرمایه  ــورس و س ــازار ب ــر ب ــدی ب قواع
حاکــم اســت و ســهامدارانی کــه اقــدام بــه 
خریــد مــی نماینــد بایســتی ایــن اصــول را 

بپذیرنــد

غامحســین زاهدپیشــه، نایــب رییــس اتحادیه 
ــان رضوی: ــدگان خراس صادرکنن

پدیــده بــا برنامــه ریــزی مــدون مــی تواند 
در زمینــه گردشــگری به ســرعت رشــد کند 
 و حتــی در ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی
حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــته 

باشــد

حمیــد کریمویــی ، عضــو هیــات مدیره شــرکت 
ــاندیز: پدیده ش

ــدم  ــده ع ــی پدی ــکات اصل ــی از مش یک
شــرکت  ســهامداری  فرآینــد  تطابــق 
ــورس و  ــازمان ب ــت و س ــط دول ــا ضواب ب
ــور  ــرای  عب ــت و ب ــوده اس ــادار ب اوراق به
ــان  ــدت زم ــی م ــی ط ــکات کنون از مش
کوتاهــی قــرار اســت تمامــی نقــل و 
ــورس  ــازمان ب ــا در س ــهام ی ــاالت س انتق
انجــام شــود و یــا ایــن کــه تحــت نظــارت 

ــد ــازمان باش ــن س ای

ــده  ــن رو شــرکت پدی ــد، از ای ــت کن حمای
بــراى عرضــه موفــق ســهام خــود در بورس 
بایــد ســازوکار و سیاســت مشــخصى را در 

پیــش گیــرد.
تمامــى مباحــث اقتصــادى، سیاســى و غیــره 
ــورس  ــهام در ب ــت س ــر قیم ــد ب ــى توان م
تاثیرگــذار باشــد و اگــر ســهامداران بــا افــت 
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حمید کریمویی، عضو هیات مدیره 
شرکت پدیده شاندیز:

ــال  ــل و انتق ــیوه نق ــه زودی ش ب
ــالم  ــمی اع ــور رس ــه ط ــهام ب س

ــود ــی ش م
ــده  ــى پدی ــکالت اصل ــى از مش یک
عــدم تطابــق فرآینــد ســهامدارى 
شــرکت با ضوابــط دولت و ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بــوده اســت و 
بــراى  عبــور از مشــکالت کنونــى طــى مــدت زمــان کوتاهــى قــرار 
اســت تمامــى نقــل و انتقــاالت ســهام یــا در ســازمان بــورس انجــام 
شــود و یــا ایــن کــه تحــت نظــارت ایــن ســازمان باشــد. در همیــن 
راســتا بــه زودى بــا هماهنگــى بــا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
ــى شــود. ــه طــور رســمى اعــالم م ــال ســهام ب ــل و انتق  نحــوه نق
بــراى قیمــت گــذارى ســهام بیــش از 50 روش قیمــت گــذارى براى 
ســهام پدیــده مــورد برســى قرارگرفت و در بررســى مشــخص شــد 
کــه بیشــتر ایــن روش هــا بــه نفــع ســهامداران نبــود و بــه همیــن 
دلیــل هیــات مدیــره از روش عــادى تعییــن بدهــى و دارایى اســتفاده 
کــرد و بــا توجــه بــه قــول ســهامداران قبلــى بــراى جبــران کاهــش 
قیمــت ســهامداران جــز، بــه ضریــب ســهام اعــالم شــده رســیدیم و 
بــا وجــود فشــار بــر هیــات مدیــره بــراى اعــالم قیمــت ســهام طــى 
مــاه هــاى کــه اگــر ایــن الــزام وجــود نمــى داشــت بهتــر بــود قیمت 
ســهام چنــد مــاه بعــد اعــالم شــود تــا شــرایط بــراى ورود بــه بــازار 

ســرمایه مهیا گــردد.
ــت و  ــده اس ــه آین ــگاه ب ــادى و داراى ن ــه اى اقتص ــده مجموع پدی
بــر همیــن اســاس بــه یــک توافــق اولیــه بــا ســازمان بــورس بــراى 
تدویــن ســازوکار فعالیــت شــرکت در بــورس دســت یافتــه ایــم که 
بــر اســاس آن در آینــده نزدیــک نــوع ورود شــرکت بــه بــورس و 

نحــوه نقــل و انتقــال ســهام آن مشــخص مــى گــردد.
ســعى مــا بر این اســت که تمــام اقدامات شــرکت شــفاف و قانونمند 
 انجــام شــود و بــر همیــن اســاس نــرم افــزارى در حــال آماده ســازى
اســت و نظــام نامــه اى نیــز بــا نظــارت ســازمان بــورس در حــال 
تدویــن اســت. فعــال کــردن بخــش هــاى مختلــف شــرکت پدیــده 
از نخســتین اقدامــات هیــات مدیــره جدیــد بــوده اســت و مهمترین 
ــور  ــز متبل ــادر نی ــرکت م ــم ش ــه در اس ــروژه ک ــن پ ــاخصه ای ش
اســت نــگاه ویــژه و تخصصــى آن بــه صنعــت گردشــگرى اســت. 
مجموعــه پدیــده ظرفیــت هــاى گردشــگرى خاصــى در عرصه ملى 
و بیــن المللــى دارد و متخصصــان بیــن المللــى در زمینــه طراحــى، 
ــرکت  ــن ش ــا ای ــده ب ــاى پدی ــروژه ه ــزى پ ــه ری ــاخت و برنام س
همــکارى داشــته انــد و حتــى کتابهایــى نیــز در زمینــه گردشــگرى 

توســط مجموعــه پدیــده چــاپ و منتشــر شــده اســت.
ســند گردشــگرى پدیــده بــر اســاس مزیت هــاى نســبى این پــروژه 
ــس از  ــن ســند پ ــن اســت و ای در اســتان و کشــور در حــال تدوی
تدویــن بــراى تاییــد بــه وزارت کشــور ارائــه خواهــد شــد و توســط 
ــث و  ــورد بح ــز م ــگرى نی ــوزه گردش ــان ح ــان و مجری کارشناس

بررســى قــرار خواهــد گرفــت.
از ســوى دیگر چندین جلســه با ســرمایه گذاران در حوزه گردشگرى 
برگــزار شــده اســت و از آن جایــى که مشــهد پتانســیل خوبــى براى 
جذب گردشــگر دارد براى یک روز و یا حتى یک ســاعت ماندگارى 
 بیشــتر زائــر بایــد بــه ایــن حــوزه توجــه ویــژه اى کــرد و بــر همیــن
ــذاران ــرمایه گ ــا س ــه ب ــم نام ــد تفاه ــده چن ــرکت پدی ــاس ش  اس

در حوزه گردشگرى به امضا خواهد رساند.

کارشناس حقوقى گردشگران سالمت دانشگاه علوم پزشکى 
مشهد یادآور شد: در اهداى جنین به زوجین نابارور که داراى 
تابعیت ایرانى نیستند، از آنجایى که یکى از شرایط اهداى 
جنین به زوجین داشتن تابعیت جمهورى اسالمى ایران است، 
محدودیت وجود دارد و همچنین پیوند عضو به بیماران بین الملل 
 ممنوع است، اما پیوند قرنیه و مغز استخوان بالمانع است.
رجبى گفت: اگر بیمار به صورت مستقیم به بیمارستان مراجعه 
کند باید تمامى هزینه بیمارستان و بسته خدماتى درمانى قبل 
از انعقاد قرارداد در اختیار بیمار قرار گیرد؛ اما اگر بیمار با یک 
تسهیل گر معتبر به بیمارستان معرفى شود باید هماهنگى الزم 
از طریق شرکت با بیمارستان و نماینده بیمار صورت گیرد. 
در این صورت پس از ارایه اطالعات و پرونده بیمار یک 
قرارداد سه جانبه بین بیمارستان،  شرکت خدمات درمانى و 

بیمار بسته مى شود.
وى اضافه کرد: بیمارستان هنگام پذیرش گردشگران باید 
تاییدیه معتبرى را مبنى بر عدم ابتالى به بیمارى هاى عفونى 
اطمینان کسب کند. همچنین بیمارستان هاى بخش دولتى تنها 
در صورتى که ظرفیت مازاد در پذیرش بیمار داشته باشند 
مى توانند نسبت به پذیرش بیماران بین الملل اقدام کنند. به این 
منظور باید این موضوع در هیات امنا بیمارستان و دانشگاه 
به  بین الملل  بیماران  پذیرش  در خصوص  پزشکى  علوم 

تصویب رسیده باشد.
این کارشناس تصریح کرد: در صورتى که بیمار بین الملل 
به صورت مستقیم به بیمارستان مراجعه کند بیمارستان باید 
لیست خدمات و هزینه هاى مربوط به درمان را به صورت 
صورت  این  غیر  در  دهد،  قرار  بیمار  اختیار  در  شفاف 
بیمارستان مى تواند تنها هزینه خود را براساس تعرفه بخش 

خصوصى دریافت کند.
وى اظهار کرد: طبق قانون کشورمان مسئولیت حمایت از 
بیماران بر عهده بیمار و خانواده بیمار است، در صورت بروز 
عوارض ناشى از درمان مسئولیت بر عهده بیمارستان خواهد 
بود. ضمن این که رضایت آگاهانه قبل از عمل هاى جراحى، 
بیهوشى، بى دردسازى، استفاده از خون و یا محصوالت خونى 
و یا در صورت انجام هرگونه اقدامات درمانى و تشخیصى 
پرخطر که شرایط اخذ رضایت از بیمار نباشد باید از نماینده 

قانونى بیمار گرفته شود.
رجبى ادامه داد: در صورت فوت بیمار بین الملل باید تا 24 
ساعت کمیته بررسى مردمى تشکیل شود و تا 24 ساعت بعد 
گزارش مربوطه به واحد گردشگرى سالمت دانشگاه علوم 
پزشکى ارسال شود. همچنین در صورت فوت بیمار ریاست 
بیمارستان باید مراجع قانونى و سفارت کشور مربوطه را 

مطلع کند.

ادامه از  صفحه 22

تنگناها، ضعف ها و ظرفیت های ...
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
بر لزوم اتخاذ راهکارهاى مناسب جهت توسعه روابط 
 تجارى استان با کشورهاى ازبکستان و قزاقستان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى، راضیه علیرضایى در جلسه اى که به منظور 
ازبکستان و  با کشورهاى  استان  تجارى  بررسى مسائل 
قرقیزستان با حضور معاون کل سازمان توسعه تجارت 
ایران در این سازمان برگزار شد اظهار داشت: با توجه به 
نیاز به حضور مؤثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانى در 
رویدادهاى تجارى بین المللى، برنامه ریزى و هماهنگى به منظور فراهم سازى شرایط حضور 
در نمایشگاه هاى بین المللى ازبکستان و اعزام و پذیرش هیات هاى تجارى با محوریت 

خراسان رضوى، ضرورت دارد.
وى خواستار افزایش دامنه کاالهاى مشمول ترجیحات تجارى بین دو کشور ایران و 
ازبکستان شد و افزود: همچنین الزم است زمینه هاى عقد ضمانت نامه هاى بانکى و امکان 

انجام مبادالت تجارى از طریق سیستم گشایش اعتبارات اسنادى، فراهم شود.
علیرضایى تصریح کرد: ایجاد سهولت در صدور ویزا و پیگیرى تخصیص ویزاى خاص به 
تجار و بازرگانان فعال در ازبکستان، اجرایى شدن موافقت نامه هاى همکارى هاى گمرکى، 
ترانزیت و حمل ونقل، بسترسازى جهت حمایت از شرکت هاى خدمات فنى و مهندسى و 
دانش بنیان جهت حضور در مناقصه هاى کشور ازبکستان و تشویق و ترغیب شرکت هاى 
ایرانى براى راه اندازى خطوط تولید از طریق سرمایه گذارى مشترك، ازجمله راهکارهاى 

تقویت تجارت استان با کشور ازبکستان مى باشد.
وى گفت: همچنین ایجاد مراکز تجارى ایرانى و انبارهاى استاندارد ذخیره سازى و توزیع 
مستمر کاال، تأسیس دفاتر فروش و خدمات پس از فروش در ازبکستان و ایجاد مرکز 
حقوقى و مشاوره اى در این کشور براى حمایت ز صادرکنندگان ایرانى و کاهش نرخ 
ریسک سرمایه گذارى، از دیگر راهکارهاى پیشنهادى جهت سهولت فعالیت تجار در این 

کشور و گسترش مناسبات تجارى است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى همچنین با اشاره به کاهش 41 
درصدى صادرات استان به کشور قزاقستان در سال گذشته اظهار داشت: عمده ترین دالیل 
این کاهش شامل تداوم قطع مبادالت بانکى و نبود بانک ایرانى در این کشور، حضور 
قدرتمند رقبایى نظیر چین، روسیه و ترکیه در منطقه، کاهش قیمت نفت، وجود اتحادیه 

گمرکى اوراسیا به عنوان مانع تجارى کشورهاى غیر عضو و غیره مى باشد.
علیرضایى افزود: به منظور افزایش سطح مراودات تجارى استان با قزاقستان، اتخاذ راهکارهایى 
جهت فراهم نمودن زمینه حضور مستمر در نمایشگاه ها و رویدادهاى تجارى این کشور، 
ساماندهى و تدارك اعزام و پذیرش هیات هاى تخصصى بازاریابى جهت مذاکرات مستقیم، 
تأسیس مراکز تجارى عمده فروش و انبارهاى کاال جهت ذخیره سازى و ایجاد شبکه توزیع 
و فروش قدرتمند، تأسیس شرکت هاى مشترك ایرانى و قزاقى و ایجاد دفاتر فروش، 
برخوردارى از تعرفه هاى ترجیحى براى برخى اقالم مبادالتى دو کشور و استفاده از برخى 

مشوق ها و معافیت ها به منظور رقابتى نمودن تولیدات داخلى، ضرورت دارد.

ضرورت اتخاذ راهکارهای توسعه روابط 

تجاری با ازبکستان و قزاقستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد:

ــژه اقتصــادى ســرخس  موسســه منطقــه وی
مدیریــت  تعالــى  جایــزه  جشــنواره  در 
اســتراتژیک بــا رویکــرد» راهبــرد ایرانــى در 
مقیــاس جهانــى بــا کســب باالتریــن امتیــاز 
به عنــوان ســازمان برتــر کشــور در مدیریــت 

ــى شــد. اســتراتژیک معرف
بــه روابــط عمومــى منطقــه ویــژه اقتصــادى 
گلمکانــى  صادقــى  احمــد  ســرخس 
مدیرعامــل ایــن موسســه بابیــان ایــن مطلب 
گفــت: در جشــنواره جایــزه مدیریــت تعالى 
اســتراتژیک ایــران که بــا حضــور نمایندگان 
عالــى دولت, تعــدادى از نماینــدگان مجلس 
ــرکت هاى  ــران ش ــادى از مدی ــداد زی و تع
اقتصــادى و صنعتــى کشــور در ســالن 
همایش هــاى صداوســیما برگــزار شــد، 
منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس موفــق بــه 
ــى و نشــان طــالى  ــس طالی ــت تندی دریاف

جشــنواره شــد.
ــنواره  ــن جش ــزود: ای ــى اف ــى گلمکان صادق
باهــدف اعتــالى مدیریــت بومــى ایرانــى و 
الگوبــردارى از بهترین هــا به منظــور ورود 

ــى برگــزار شــد. ــه بازارهــاى جهان ب
وى ادامــه داد: ایــن انتخــاب در حالــى 
ــده  ــاز کسب ش ــه امتی ــت ک ــورت گرف ص
ایــن شــرکت بــه دلیــل سیاســت هاى 
اصولــى در بخــش اقتصاد مقاومتــى و کمک 
ــى و  ــى و خارج ــرمایه گذارى داخل ــه س ب
ــان  ــن زم ــا در کوتاه تری ــدازى واحده راه ان
ممکــن بــه ایــن موسســه اعطاشــده اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه برنامه هــاى منســجم 
موسســه در توانمندســازى ســازمان و نتایــج 
کسب شــده در حــوزه اقتصــادى، صنعتــى و 

از ایــن منطقــه تقدیــر بــه عمــل آمــد.

دریافت تندیس طالیی مدیریت 
استراتژیک کشور از سوی 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس
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گفت:  مسافرى  نقل  و  حمل  دفتر  مدیرکل 
رویکردهاى اصلى در تدوین ضوابط تاسیس و 
بهره بردارى شرکت هاى حمل و نقل مسافربرى 
بین شهرى مبتنى بر توسعه شبکه شرکت هاى 
مسافربرى و برند سازى، ارتقاى سطح خدمات، 
افزایش رقابت پذیرى، رفع انحصارات، رونق 
فضاى کسب و کار، حذف مقررات دست و پا 
گیر، جلب و جذب سرمایه هاى مولد به بخش 
حمل و نقل، ارائه خدمات نوین و... بوده است.
به گزارش تین نیوز، مدیرکل دفتر حمل  ونقل 
مسافر این سازمان در رابطه با متقاضیان اخذ 
مجوز حمل ونقل بین شهرى گفت: بر اساس 
قوانین و مقررات موجود، مرجع صدور پروانه 
فعالیت شرکت هاى حمل و نقل مسافربرى بین 
شهرى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
است و متقاضیان اخذ مجوز حمل ونقل بین 
شهرى مسافر باید به این سازمان مراجعه کنند.

با  رابـطه  در  اسماعیلـى  حاجـى  محسـن 
شرکت هاى  به  مربـوط  دستورالعمل هاى 
حمل ونقل بین شهرى افزود: از آنجا که هر 
چند سال یک بار دستورالعمل مربوط به نحوه 
تاسیس و بهره بردارى شرکت هاى حمل ونقل 
بین شهرى مسافر به فراخور شرایط روز و 
اوضاع و احوال جامعه و به منظور رفاه حال 
مسافران و تامین شرایط بهینه فعالیت شاغلین 
بخش و توسعه خدمات حمل و نقلى توسط این 
سازمان بازنگرى و بروز رسانى مى گردد، اخیراً 
نیز این اقدام صورت پذیرفته و با برگزارى 
نظرخواهى  و  کارشناسى  و  متعدد  جلسات 
از صنوف و دست اندرکاران بخش، ضوابط 
مذکور بازنگرى شده است که به لحاظ نوآورى 

و فراهم کردن امکان توسعه و تحول بنیادى 
در این بخش از ویژگى هاى منحصربه فردى 

برخوردار است.
رفاه حال  بودن  اولویت  لزوم  بر  تاکید  با  او 
افزود:  براى شرکت هاى مسافربرى  مسافران 
رویکردهاى اصلى در تدوین ضوابط مذکور 
مبتنى بر توسعه شبکه شرکت هاى مسافربرى 
و برندسازى، ارتقاى سطح خدمات، افزایش 
رقابت پذیرى، رفع انحصارات، رونق فضاى 
دست وپاگیر،  مقررات  حذف  کسب وکار، 
بخش  به  مولد  سرمایه هاى  جذب  و  جلب 
حمل ونقل، ارائه خدمات نوین و... بوده است 
شبکه  توسعه  به  مى توان  آن  مصادیق  از  که 
شبکه هاى  درقالب  مسافربرى  شرکت هاى 
توانمند که بتوانند خدمات مناسب و مطلوبى 

را به مردم ا رائه کنند، اشاره کرد.
حاجى اسماعیلى از ایجاد ضوابط جدید براى 
تاسیس شرکت هاى مسافربرى خبرداد و گفت: 
با افزودن مفهوم جدید نمایندگى به ضوابط 
موصوف و تسهیل در تاسیس شعب شرکت ها 
منبعد شرکت هاى مسافربرى براى فعالیت باید 
یکى از روش هاى زیررا انتخاب نمایند بدین 
ترتیب که یا در مقصد شعبه تاسیس نمایند، 
یا داراى نمایندگى باشند. نماینده شرکت خود 
یک شرکت مستقل است که بدون تغییر نام 
با شرکت اصلى  اداره ثبت شرکتها  خود در 
قرارداد منعقد نموده و با تابلو شرکت اصلى به 
فعالیت مى پردازد. این شرکت یا «نمایندگى» 
جداگانه  نقلیه  وسیله  گونه  هر  ارائه  بدون 
تاسیس مى گردد و صرفا مى تواند در شبکه 
سیر شرکت اصلى به فعالیت بپردازد. به همین 

ترتیب اگر شرکت بخواهد در شهرهاى هم 
درجه و یا درجه پائین تر «از نظر کیفى» شعبه 
تاسیس کند، مى تواند بدون ارائه وسایل نقلیه 
جداگانه نسبت به تاسیس شعبه اقدام کند که 
با این کار شرکت هاى توانمند مى توانند حوزه 
توسعه  اقصانقاط کشور  در  را  فعالیت خود 
داده و نام و برند خود را در کشور گسترش 
دهند. شرکت هاى مستقر در شهرهاى با درجه 
پائین تر نیز مى توانند بطور مشابهى در شهرهاى 
باالدست خود، شعبه تاسیس نمایند و براى 
این کار مى باید وضعیت خود را با شرایط مقرر 
در شهرى که شعبه تاسیس مى گردد منطبق 
نموده و سپس مى توانند به دفعات مکرر و 
بدون ارائه وسیله نقلیه جداگانه در شهرهاى 

هم ارز شعبه تاسیس کنند.
حاجى اسماعیلى همچنین در تکمیل سخنانش 
گفت: امکان تأسیس شرکت هاى مسافربرى 
خودروهاى  با  کرایه  سوارى  درب  تا  درب 
تولیدى برندهاى معتبر و مدرن نسل جدید 
که فعالیت آنان خدمات مناسبى را در اختیار 
مسافران قرار خواهد داد ازجمله موارد فوق 

مى باشد.
الزام به استقرار در  این گونه شرکت ها بدون 
پایانه عمومى مى توانند صرفاً با ارائه دفتر کار 
نقلیه  ارائه وسایل  و  در سطح شهر  مناسب 
موردنیاز تأسیس شوند و با آغاز به کار این 
مسافران  مشکالت  از  عمده اى  بخش  دفاتر 
ازجمله نبود یک نهاد براى رسیدگى به شکایات 

و کسب اطالعات حل خواهد شد.

تغییر در ضوابط شرکت های مسافربری
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نایب رئیس اول کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرك اتاق بازرگانى ایران تصریح کرد: 
بازارهاى هدف صادراتى خراسان رضوى یکى پس از دیگرى در حال نابودى است.

مجتبى بهاروند با اشاره به این که آمارهایى که مسئولین دولتى از واردات و صادرات ارائه مى کنند 
با واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است، بیان کرد: سال به سال وضعیت صادرات در حال 
بدتر شدن است بازارهاى هدف صادراتى را یکى پس از دیگرى از دست مى دهیم و امسال نیز 

تاجیکستان را از دست دادیم.
وى با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط سیاسى بر بازارهاى هدف اقتصادى، خاطرنشان کرد: تقریبًا 
همه کشورهاى دنیا زمانى که به یک کشور ازنظر سیاسى کمک مى کنند بازار اقتصادى آن کشور 
را در دست مى گیرند اما ایران به رغم کمک هاى سیاسى امنیتى در بسیارى از کشورها از بازارهاى 
اقتصادى آن غافل شده است چراکه وضعیت صادرات ما به شدت به وضعیت سیاسى وابسته 

است.
بهاروند در خصوص محصوالت صادراتى به تاجیکستان گفت: ما تقریباً همه محصوالت ازجمله 
مواد غذایى و لوازم خانگى را به تاجیکستان صادر مى کردیم اما سال گذشته مسائلى پیش آمد که 
بسیارى از صادرکنندگان ما در این جریان به کشور دیپورت شدند و حوزه تاجیکستان را از دست 
دادیم در مورد جریاناتى که در تاجیکستان افتاد نمى توان صریح حرف زد اما تقریباً همه مسئوالن 

در جریان هستند حل مشکالت تاجیکستان عزم ملى مى خواست که متأسفانه انجام نشد.
نایب رئیس اول کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرك اتاق بازرگانى ایران در ادامه با اشاره 
به این که باید به فکر افزایش روابط اقتصادى در کشورهایى باشیم که فعالیت سیاسى در آن ها 
داریم، گفت: همه مشکالت صادراتى به دلیل افزایش قیمت تمام شده نیست بلکه برخى از این 
مشکالت به تعرفه هاى باالى کشورهاى مقصد برمى گردد چرا باید تعرفه کشور عراق براى سیب 
ایرانى بیشتر از سیب ترکیه باشد درحالى که ایران از عراق حمایت هاى سیاسى و امنیتى مى کند.

وى با اشاره به این که به خاطر تحریم ها تکنولوژى الزم را براى تولید محصول نداریم، گفت: 
کمبود نقدینگى، سود باالى تسهیالت، مشکالت مالیات، عوارض و ... در مقایسه با سایر کشورها 
به حدى باالست که هزینه تمام شده را افزایش مى دهد و قیمت کاالهاى تولیدى ما بسیار گران 
تمام مى شود و اگر این مسائل را در کنار یکدیگر بگذاریم خواهیم دید که هیچ دلیلى براى بهبود 

صادرات وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بهاروند در ادامه به معضل سیستم بانکى به عنوان یکى از مشکالت تولیدکنندگان 
اشاره و تصریح کرد: زمانى که یک واحد اقتصادى به دلیل رکود هیچ فعالیتى ندارد چرا باید با 
افزایش مالیات مواجه شود، این امر تعطیلى روزافزون تولیدات را به دنبال دارد، متأسفانه دولت 
به جاى این که به فکر راه اندازى هر چه بیشتر واحدهاى اقتصادى و حمایت از آن ها براى ایجاد 
رونق و اشتغال باشد به فکر این است که از یک واحد تولیدى چقدر پول عایدش مى شود تا دولت 
 نگاه بلندمدتى در این خصوص نداشته باشد وضعیت صادرات و تولید بهبود پیدا نخواهد کرد.

بازارهای هدف صادراتی در حال نابودی

نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانى ایران:

رئیــس ســازمان صنعت،معــدن 
رضــوى  خراســان  وتجــارت 
اعــالم کــرد: طــى ســه مــاه ابتدایى 
ــه بهــره  ســال 95 ، 80 فقــره پروان
بــردارى صنعتــى با بیــش ا ز 1013 
ــذارى  ــرمایه گ ــال س ــارد ری میلی

ــد. صــادر ش
بــه گــزارش روابــط عمومــى 
معــدن  صنعــت،  ســازمان 
رضــوى  خراســان  وتجــارت 
ــرد:  ــار ک ــى اظه ــه علیرضای راضی
ــال،  ــى امس ــاه ابتدای ــه م ــى س ط
ــردارى  ــره ب ــه به ــره پروان 80  فق
 1013 ز  ا  بیــش  بــا  صنعتــى 
ــذارى  ــرمایه گ ــال س ــارد ری میلی
در  خصوصــى  بخــش  بــراى 
ــت .وى  ــده اس ــادر ش ــتان ص اس
پروانــه هــاى میــزان   :  افــزود 
 بهــره بــردارى صــادر شــده از 
خراســان رضوى نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبــل از نظــر تعــداد 
 18 درصــد و ســرمایه گــذارى

 3 درصد افزایش داشته است.

در 3 ماه ابتدایی سال 95 
صورت گرفت :

هزار میلیارد ریال سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در 

صنعت استان
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مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاى خراسان رضوى 
از جابجایى بیش از شش میلیون تن کاال در خراسان 

رضوى طى بهار امسال خبر داد.
جواد وحدتی فرد افزود: طى سه ماهه امسال شش میلیون 
و یک هزار و 15 تن کاال از استان خراسان رضوى به 
سراسر کشور و نیز شهرستان هاى استان جابجا شد که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد 

افزایش را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: تعداد سفر بارى انجام شده طى این مدت 
در استان نیز 446 هزار و 283 دستگاه بوده است که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش دارد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل حمل ونقل و پایانه هاى خراسان رضوى، مدیرکل 
حمل ونقل و پایانه هاى خراسان رضوى همچنین تعداد پایانه هاى بارى در استان را یک 

پایانه ى عمومی و چهار پایانه ى اختصاصی اعالم کرد.
وى گفت: هم اکنون 270 شرکت حمل ونقل داخلى کاال در استان فعال است.

وحدتى فرد افزود: در حال حاضر همچنین 190 شرکت حمل ونقل بین المللى کاال در 
خراسان رضوى مشغول به فعالیت هستند که این رقم نسبت به بهار سال گذشته، 16 

درصد افزایش دارد.
وى ادامه داد: همچنین 75 نمایندگى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى کاال در این استان 
مشغول به کار هستند که این رقم نیز در مقایسه با بهار 1394، 14 درصد افزایش دارد.

طی سه ماهه امسال شش میلیون و یک هزار و 15 تن کاال از استان خراسان رضوی به 
سراسر کشور و نیز شهرستان های استان جابجا شد که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، سه درصد افزایش را نشان می دهد و تعداد سفر باری انجام شده طی این 
مدت در استان نیز 446 هزار و 283 دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، یک درصد افزایش دارد

مدیرکل حمل ونقل و پایانه هاى استان خراسان رضوي افزایش فعالیت شرکت هاى 
حمل ونقل را نشانه ى فعال تر شدن بازار عنوان نمود و تصریح کرد: حمل ونقل از این 
منظر که اصلى ترین زیرساخت توسعه شناخته مى شود و در نظام برنامه ریزى جوامع 
جایگاه کلیدى و ویژه اى دارد، ضمن اینکه مى تواند موجب تسریع در شتاب توسعه ى 

بازار نیز گردد.
وي ارتقاي بهره ورى حمل ونقل را الزمه توسعه اقتصادى کشور و تحقق اقتصاد مقاومتى 
دانست و خاطرنشان کرد: بخش  حمل ونقل جاده اى بایستی خود را براي حضور در 

بازارهاى بزرگ تر آماده نماید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های 
خراسان رضوی خبرداد:

افزایش جابجایی کاال از طریق جاده هاي 
استان خراسان رضوی

آن گونــه کــه شــوراى جهانــى ســفر و 
پیــش  چنــدى   (WTTC) گردشــگرى 
ــل  ــه از مح ــد ترکی ــرده، درآم ــزارش ک گ
بالغ بــر 33  ســال 2015  در  گردشــگرى 
میلیــارد دالر بــوده اســت. رقمــى کــه ســهم 
5 درصــدى از کل درآمــد ترك هــا دارد. 
کــرده  پیش بینــى  ترك هــا  درحالى کــه 
بودنــد درآمــد حاصــل از ایــن بخــش را تــا 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 48 ه ــال 2026 ب س
برســانند و گردشــگرى را، بیــش از اکنون، به 
موتــور محــرك اقتصــاد خــود تبدیــل کننــد 
شــرایط پیش آمــده - حمــالت تروریســتى و 
کودتــا- چشــم اندازها در مــورد گردشــگرى 

ــت. ــرده اس ــر ک ــور را مبهم ت ــن کش ای
در ایــن رابطــه جــردن تایمــز پیش بینــى کرد 
ســنگینى کودتــاى نافرجــام اخیــر در ترکیــه 
ــاى  ــتى هفته ه ــالت تروریس ــار حم در کن
گذشــته در ایــن کشــور بیــش از هــر حــوزه 
دیگــرى بــر گردشــگرى ترکیه تحمیل شــده 

اســت.
بــه گــزارش فــارس، تنهــا در مــاه آوریــل-
تعــداد   -95 فروردیــن  و  اردیبهشــت 
ــه ترکیــه ســفر  گردشــگران خارجــى کــه ب
ــتى  ــالت تروریس ــر حم ــه خاط ــد، ب کردن
ــش  ــد کاه ــیه، 28 درص ــا روس ــش ب و تن
ــداد  ــه تع ــت ماهان ــترین اف ــه بیش ــت ک یاف
گردشــگران در ترکیــه در 17 ســال گذشــته 

ــت. ــوده اس ب

پیشران اقتصاد 
ترکیه در سراشیبی
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ترکمنستان  در  ایران  اسالمى  جمهورى  بازرگانى  رایزن 
از افزایش میزان مبادالت ترانزیتى با ترکمنستان به 1000 

دستگاه کامیون تا پایان سال جارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى، رحمت ا... خرمالى در مالقات با رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى در مشهد 
با بهره بردارى از پل دوم سرخس بر روى  اظهار داشت: 
رودخانه تجن تا پایان سال جارى، شمار کامیون هاى ترانزیتى 
در این محور به 1000 دستگاه خواهد رسید که با این امر 

شاهد افزایش مبادالت تجارى با این کشور خواهیم بود.
وى افزود: همچنین در راستاى تسهیل مبادالت تجارى با 
این کشور، با انجام هماهنگى و توافق با گمرك ترکمنستان، 
افزایش ساعت کارى و 24 ساعته کردن گمرکات نیز در 

دست اقدام است.
سرخس  گمرك  گذشته،  هفته  از  کرد:  تصریح  خرمالى 

به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است.
وى افزود: پرواز مستقیم عشق آباد –مشهد و عشق آباد -تهران 
نیز پس از افتتاح فاز 2 فرودگاه بین المللى عشق آباد، برقرار 
خواهد شد که زمینه افزایش مبادالت و همکارى بین المللى 

دو کشور را فراهم مى کند.
خرمالى با اشاره به این که در سال 94 نسبت به سال 93, 
داشت:  اظهار  است،  کاهش یافته  کشور  دو  بین  مبادالت 
وابسته بودن به درآمدهاى ترکمنستان و کشورهاى CIS و 
کشورهاى حوزه خلیج فارس به دالر و افت شدید قیمت 
ارز، بر میزان مبادالت این کشور با جهان و ایران تأثیر گذاشته 
بطورى که صادرات ایران به ترکمنستان از بیش از 800 
میلیون دالر در سال 93 به بیش از 700 میلیون دالر در سال 

94 کاهش یافته است.
کلینکر  فوالدى،  مصنوعات  فوالدى،  مقاطع  گفت:  وى 
سیمان، سیب زمینى و محصوالت پالستیکى، عمده ترین 
اقالم صادراتى از ایران به این کشور و غالت، پلى پروپیلن و 

... عمده ترین اقالم وارداتى از این کشور بوده است.
با  وى افزود: یکى دیگر از دالیل کاهش حجم مبادالت 
این کشور، تمرکز منابع مالى و سرمایه گذارى این کشور بر 
میزبانى المپیک جام ملت هاى آسیا و به تبع آن کاهش منابع 

ارزى این کشور مى باشد.
خرمالى بر لزوم توجه تجار به رعایت اخالق حرفه اى و 
ایفاى تعهدات تجارى به عنوان شروط اولیه مبادالت تجارى 

تأکید کرد.

افزایش قابل توجه میزان مبادالت 
ترانزیتی با ترکمنستان تا پایان 

سال جاری

رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان خبر داد:

رئیــس گمــرك دولتــی کشــور ترکمنســتان کــه در رأس هیئتــی به کشــورمان 
ســفر کــرده اســت با معــاون وزیــر راه و شهرســازي در خصــوص راه کارهاي 
رشــد و ترقــی مناســبات حمــل و نقــل جــاده اي و اقتصــادي دیــدار و گفتگو 

. کرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي، 
ــن  ــس ای ــازي و رئی ــر راه و شهرس ــاون وزی ــاورزیان مع ــدس داود کش مهن
ــور دو  ــاي جمه ــت روس ــت: در نشس ــار داش ــدار اظه ــن دی ــازمان در ای س
کشــور و توافــق بــه عمــل آمــده بــراي افزایــش حجــم تــردد حمــل و نقــل 
ــراي تحقــق  ــا ســطح یــک هــزار کامیــون در روز، الزم اســت ب جــاده اي ت
موضــوع کــه در حــال حاضــر بیــن 500 تــا 600 کامیــون تــردد از مرزهــاي 
مشــترك صــورت مــی پذیــرد ، تــالش جــدي انجــام شــود کــه بــا توجــه بــه 
تــالش ســفیر ترکمنســتان در ایــران افــق هــاي مناســب, توســعه روابــط دیده 

مــی شــود.
ــا تاکیــد بــر تــالش جهــت جلوگیــري از  معــاون وزیــر راه و شهرســازي ب
صــف هــاي طوالنــی کامیــون هــا در مرزهــاي مشــترك بــه ویــژه در مــرز 
لطــف آبــاد افــزود: از دولــت ترکمنســتان مــی خواهیــم کــه بــراي روزهــاي 
ــل  ــا تعطی ــل ی ــل نیمــه تعطی شــنبه و یکشــنبه کــه گمــرك در طــرف مقاب
اســت چــاره اندیشــی نمایــد چــرا کــه توقــف و ایجــاد صــف در مــرز هــا 
موجــب نارضایتــی راننــدگان شــده و ممکــن اســت بــراي خــروج از نوبــت 
تــالش هــاي غیــر معمــول انجــام شــود کــه شایســته نیســت و بــا افزایــش 
پذیــرش کامیــون هــا در مرزهــا و ایجــاد شــرایط عــادي مشــکالت را مرتفــع 

مــی ســازد.
مهندس کشــاورزیان فعال ســازي گمرك و مرز باجگیران را  از ســوي کشــور 
ترکمنســتان خواســتار شــد و گفــت: بــا فعال شــدن مــرز باجگیــران تــردد در 
بیــن مرزهــاي مشــترك توزیــع و ترانزیــت نیــز رونق بیشــتري خواهــد یافت. 
رئیــس ســازمان راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي در بخــش دیگــري از 
ســخنان خــود قــول پیگیــري تســریع در اتمــام احــداث پــل مشــترك در مرز 
ســرخس از طریــق مبــادي ذیربــط و پیمانــکار مربوطــه را داد. براســاس ایــن 
گــزارش محمــد خــان چاکیــواف رئیــس گمــرك دولتــی ترکمنســتان بــا ابراز 
ــه ایــران و مالقــات هــا، مذاکــرات و تعامــالت  خرســندي از ســفر خــود ب
انجــام شــده گفــت: اتمــام عملیــات اجرایــی پــروژه پــل مشــترك در مــرز 
ســرخس تــا قبــل از پایــان ســال بــراي ترکمنســتان بســیار مهــم اســت چون 

مقــرر اســت اجــالس بیــن المللــی حمــل و نقلــی را برگــزار نماییــم.
ــی ترکمنســتان ضمــن درخواســت همــکاري بیشــتر  ــس گمــرك دولت رئی
گمــرك کشــورمان پیشــنهاد فعالیــت 24 ســاعته گمــرك در مــرز ســرخس 
- ســرخس را نمــود و افــزود: در مــرز ســرخس ترکمنســتان محدودیــت هــا 
را حــذف نمــوده و عالقمنــد بــه انجــام ایــن امــر در ســایر مرزهــاي مشــترك 

نیــز مــی باشــد.

روابط حمل و نقل جاده اي ایران 
و ترکمنستان در مسیر توسعه
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متعـهد 
و متخصـص و مدیران مجـرب با ب     یش از ب     یست سال سابقه عملکرد 
درخشان در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی تاکنون توانسته است 
خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده ای از شرکت های خصوصی، 

دولتی و اشخاص ارائه نماید.
این شــرکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کشـور، کلیه گمرکات 
مناطق ویژه، گمرکات شهرهای استانی و بعضی از کشورهای همسایه و 
مرزی، آسیا میانه و قاره آمریکا دارای نمایندگی بوده و با در اختیار داشتن 
پرسنل مجرب و کارآمد درکل     یـه امور مرتبط با حمل ونقل بین المللی همواره 

به عنوان مشاور و بازویی  قوی حافظ منافع مشتریان خود باشد.
خدمات حمل ونقل:

•  حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت بوس     یله کام     یون  ه     ای ایرانی 
تحت پوشش و کـام     یون  ه     ای خارجی از کلیه گمرکات کشور به اروپا، 

آسیا، CIS، کشورهای همسایه و بالعکس.
•  حمل چندوجهی و ترکیبی، بارهای FCL و LCL، محموله  های 

خطرناک، سنگین، یخچالی، تانکر و چادری.
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت توسط کانتینر 20 فوت و 40 
فوت و کانتینر ه     ای ویژه )یخچالی, Open Top, Flat Rack( به وسیله 

ناوگان قوی در عرصه حمل ونقل زمینی.
•  سرویس فیدرینگ از جبل  علی به بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

•  حمل محموله  ها به صورت ریلی باألخص حمل محموله  های فله و 
کانتینری از طریق ریل به ترکمنستان و بنادر ایران.

خدمات ترخیص کاال و بازرگانی:
•  تهیه پروفورما و انجام کلیه مراحل )اخذ مجوز, ثبت سفارش، ترخیص، 

حمل(.
•  انجام مکاتبات بین المللی برای خرید و یا فروش کاال به زبان های 

انگلیسی، روسی، فرانسوی، ترکی و عربی.
• واردات انواع خودروهای سواری روز دنیا، خودرو های سنگین و صنعتی. 
)تحویل خودرو های سواری موجود 24 ساعته و تحویل خودرو های 

سفارشی به صورت 25 روزه است(
• صادرات و تأمین محصوالت خشکبار ایرانی همراه با اخذ کلیه مجوز های 
الزم برای ورود به تمامی کشور های اروپایی در هر حجم و با بسته  بندی 

مورد تائید کشور مقصد.
تخصص درزمینه ی حمل و استریپ کانتینرهای یخچالی 

این شرکت با در اختیار داشتن کارگران خبره در امر استریپ در گمرکات 
جنوبی کشور خسارات احتمالی وارده به بار را به شدت کاهش می دهد.

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 22 - پالک 22 - طبقه 2
              تلفن و دورنگار: 37657920 - 0098-051

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

دفتر مرکزی: مشهد- چهارراه خیام جنب مجتمع 
تک ساختمان خلیج فارس- طبقه 5 -  واحد9

تلفن:37636234- 37651158- 37658515 -051
نمابر:051-37636021

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

نشانی : مشهد-بلوار فرامرز عباسی- بین فرامرز 1و3       
مجتمع تجاری آناهیتا- طبقه دو- واحد چهار

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

حمل کاالی ترانزیتی ،صادراتی،وارداتی به آسیای میانه و افغانستان
• 

• 

وابسته به صنایع شیمیایی ادیب
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نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : بلوار سجاد - چهارراه بزرگمهر - ساختمان 
سارسل - طبقه 4 - واحد 403 

تلفن: 37617321 - 051-37610801
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

 حمل کانتینر و ترانزیت کاال به کشورهای افغانستان،  تاجیکستان
ترکمنستان،   عراق

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری 
زیست خاور - طبقه 8- واحد804

تلفن: 38550013-17-  38548504 - 051
نمابر: 051-38512117  

فورواردر - کریر

مشهد : رضاشهر ، بین رضوی 11 و 13، پالک 65
تلفن: 38765331 / 051-38765328

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

نشانی : ابتدای بلوار فرامرز عباسی - ساختمان یاس
طبقه چهارم - واحد 401

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
نمابر : 05136099775    همراه : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

حمل مشتقات سوختی
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