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یادداشت
سه ضلع تصمیم سازی اقتصادی در پسا تحریم 

گزارش ویژه
چالش ها و ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و افغانستان 

روابط تجاری افغانستان با ایران و جهان 
 ظرفیت های موجود و نیازهای آینده در گمرک برای صادرات به افغانستان 

 دورنما 
آینده اقتصاد ایران و جهان

 منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، کریدور اصلی تجارت و ترانزیت کاال به افغانستان
وضعیت کارآفرینی در ایران

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس، توانمندی های ویژه ای برای سرمایه گذاران  خارجی با رویکرد به 
بازار کشورهای آسیای میانه و روسیه دارد 

 مسکن
سونامی قیمت مسکن در راه است 
آخرین وضعیت ساخت مسکن مهر

 اقتصاد ایران 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی ) با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان ( 

 شکوفایی اقتصاد داخلی ایران، در صورت مدیریت صحیح
چرا افغانستان توانمست عضو WTO  شود، اما ایران نتوانست؟ 

تجارت جهانی 
 نمایشگاه های بین المللی بازرگانی ، حمل و نقل، صنایع غذایی و ساختمان 

 مناقصه های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای افغانستان، عراق،تاجیکستان و ترکمنستان

گوناگون
موج جدید بیکاران با تحصیالت فوق لیسانس 

اصلی ترین صادرکننده های دنیا

 اقتصاد خراسان
تجارت خارجی خراسان رضوی در هفت ماهه اول سال 94

ظرفیت های عسلویه در خراسان رضوی

 حمل و نقل
چرا زیرساخت های صنعت حمل و نقل در ایران برای توسعه فراهم نیست؟

جایگاه بی نظیر استان در حوزه حمل و نقل 
اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان بزرگ

حمل و نقل و ترانزیت، صنعتی ارزآور که با نگاه ویژه می تواند …
کارگزاران رسمی نیازمند یک اتحادیه قوی کشوری هستند

نام و نشانی اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل  داخلی کاالی مشهد
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شماره 29- اردیبهشت و خرداد 92

با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، این کشور به دنبال بهبود وجهة بین المللی خود 
و رشد اقتصادی است. افغانستان خصوصی سازی برخی از مؤسسات اقتصادی نظیر کابل بانک را آغاز 
کرده و سرگرم زمینه سازی برای ایجاد و توسعة بازار سرمایه است. از نظر دولت رشد اقتصادی این 
کشور رو به افزایش و نگرانی  درمورد بدتر شدن اوضاع اقتصادی بی اساس است. دراین راستا افغانستان 
با بی اعتمادی به دولت پاکستان بیشتر به  دنبال توسعة روابط منطقه ای و تقویت روابط خود با ایران و 
هند است؛ زیرا رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی افغانستان در گرو توسعة روابط اقتصادی منطقه ای 
است. در ابتدای سالجاریهیاتي پنج نفره از افغانستان به سرپرستي دکتر احمد غني، رییس جمهوري این 
کشور راهي ایران شدند.. دکتر حسن روحاني در نشست مشترک هیأت هاي عالي رتبه ایران و افغانستان 
 گفت: ترانزیت و تجارت بین دو کشور، از برنامه هاي اصلي براي گسترش روابط تهران – کابل است.
وی،  افزود: بسیار خوشحالیم که در افغانستان شاهد اتحاد و برادري هستیم و این انسجام ملي براي 
توسعه و رفاه مردم ضروري است. اعتماد متقابل مردم و دولت باالترین سرمایه ملي است و نتیجه آن نیز 
 ثبات، امنیت و در نهایت توسعه است که هم به نفع ملت افغانستان و هم به نفع ملت هاي منطقه است.
دکتر روحاني اظهارداشت: هر چه افغانستان امن تر شود و بیشتر توسعه یابد، تبادالت اقتصادي و در 
نتیجه تعامالت اجتماعي و فرهنگي ایران و افغانستان نیز بیشتر خواهد شد و این به نفع دو کشور 

است. 
در ادامه این سفر رییس جمهور افغانستان با حضور در اتاق ایران عزم خود را برای توسعه روابط 
اقتصادی از طریق بخش خصوصی ایران نشان داد از تشکیل اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران خبر 

داد و بر تسهیل روابط تجاری دو کشور تاکید کرد.
وی  اظهارداشت: به دنبال این هستیم که روابط تجاری مان با ایران به صورت دو طرفه باشد و هر 
 شش ماه یکبار برنامه های مختلف برای آینده تجارت مان در اتاق مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

رییس جمهوری افغانستان ادامه داد: افغانستان کشوری است که باید در زمینه  صادرات مواد غذایی در 
رده ی اول باشد اما در حال حاضر در سال حدود چهار میلیارد دالر مواد غذایی وارد می کند که تبدیل 
افغانستان به یک صادر کننده اصلی مواد غذایی یکی از اهداف  ماست و در این زمینه می توانیم با ایران 

اهداف مشترکی داشته باشیم.
اشرف غنی همچنین از بخش خصوصی ایران دعوت کرد که در ایجاد زنجیره های ارزش با افغانستان 
وارد همکاری شود.رییس جمهوری افغانستان بر تسهیل روابط تجاری و رفت وآمد بازرگانان و تجار 

دوطرف تاکید کرد و به ارائه  برنامه هایی برای حل مشکالت در این حوزه پرداخت.
غالمحسین شافعی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس 
جمهور افغانستان در جمع فعاالن بخش خصوصی ایران اظهار امیدواری کرد: با حضور رئیس جمهور 

افغانستان در ایران فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور رقم بخورد.
وی با تاکید بر اینکه ضوابط اقتصادی ایران و افغانستان استراتژیک است، خاطر نشان کرد: بخش 
خصوصی ایران آمادگی خود را برای فعالیت در حوزه  های صنعتی،  خدمات فنی مهندسی،  توسعه 
کشاورزی، معدن،  انرژی، تجهیزات پزشکی و پروژه های عمرانی در افغانستان اعالم می کند. رئیس 
اتاق بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه اگر چه توسعه مبادله کاالیی یکی از اهداف دو کشور است افزود: 

چالش ها و ظرفیت های همکاری اقتصادی
 ایران و افغانستان

سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی 
می تواند به ایجاد اشتغال که نیاز مردم افغانستان 

است، کمک شایانی کند.
وی تهیه نقشه راه توسط بخش خصوصی دو 
کشور را برای مدیریت و ارزیابی روابط اقتصادی 
را ضروری دانست و گفت: اگر چه اتاق مشترک 
فعال  ما  استان شرقی  در 3  افغانستان  و  ایران 
است، اما تاسیس اتاق افغانستان و ایران نیز برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی در آن کشور الزم به نظر 

می رسد.
شافعی پیشنهاد داد تا در راستای توسعه گمرکات 
دو کشور و افزایش حجم تبادالت تجاری مرز 
یزدان به عنوان مرز رسمی راه اندازی شود و در 
عین حال افزایش ساعت کاری گمرک در دستور 

کار قرار گیرد.

افغانستان پنجمین خریدار کاالهاي ایراني
 در چند سال گذشته و پس از تشدید تحریم ها، 
افغانستان در روابط تجاري با ایران جایگاه ویژه اي 
پیدا کرد. حاال افغان هایي که در ایران نبودند نیز 
خریدار کاالهاي ایراني شده اند. افغانستان توانسته با 
خرید 2/5 میلیارد دالر کاالي ایراني در سال 1393 
و در هشت ماهه سال جاری بالغ بر 1/5 میلیارد 
دالر به پنجمین شریک صادراتي ایران تبدیل شود. 
هرچند واردات از افغانستان رقم ناچیزي و در 
حدود 13 میلیون دالر در هشت ماهه سال جاری 
بوده است اما با توجه به بازار رو به گسترش این 
کشور و همچنین بر مبناي مزیت هایي چون زبان و 
فرهنگ مشترک و همجواري با ایران مي توان براي 

توسعه بیشتر سطح روابط برنامه ریزي کرد.

 دانش فنی مهمترین بخش صادرات ایران به 
افغانستان

به نام خالق هستي

ول
مسو

دیر 
م م 
قل ه 
ب

شت
ددا
یا

به زودی توافقنامه  ایران و 1+5 برای رفع تحریم ها  مراحل اجرایی خود را طی می کند ومجددا فصل 
بارها مسووالن و  الملل گشوده می شود. هرچند  بین  ایران در حوزه  اقتصادی  جدیدی در مناسبات 
کارشناسان اقتصادی شرایط پساتحریم را از جمله آزادی منابع مالی، برقراری مجدد مناسبات پولی، بانکی 
و بیمه و رفع تحریم های فروش نفت را به عنوان مهم ترین تغییرات مورد انتظار یادآوری کرده اند،  اما 
همچنان به دلیل متغیرهای دیگر از جمله کاهش شدید قیمت نفت وبدهی های دولت و نیاز کشور به 
سرمایه گذاری های جدید به ویژه در حوزه نفت و گاز شرایط رونق به درستی قابل پیش بینی نیست، 
همچنین کارشناسان معتقدند خطر رکود، تنها با رفع تحریم ها از بین نمی رود بلکه این فرآیند می تواند 
تنها به بستری برای ثبات نسبی افتصاد ایران برای اجرای تصمیمات اساسی و پایدار بدل گردد. بنابراین 
به نظر می رسد اکنون نوبت دولتمردان اقتصادی کابینه است که ابتدا سناریو های خود و امکانات موجود 
کشور در پساتحریم را با شرح بیشتری رونمایی کرده وسپس انتظارات خود را ازبخش خصوصی ونقش 
آنها درایفای این سناریو بازگو نمایند. بدیهی است همراهی کارآفرینان و سرمایه گذاران در این دوره 
حساس فارغ از حمیت ملی بستگی تام به میزان مشارکت در تصمیم سازی با دولت وفراموش کردن  
نقش سنتی مشورت دارد. البته یاری  بخش خصوصی به دولت  بویژه در صحنه مبادالت و همکاری های 
بین المللی به شرطی است که تنش های سیاسی در سطح روابط ایران با جامعه جهانی مانعی در این راه 

ایجاد نکند.
باید توجه داشت هر اقدامی برای بهبود اوضاع اقتصادی  بدون  در نظر گرفتن قوانین و تحوالت جهانی، 
کشور را ناچار به بازگشت در تصمیمات خود می سازد، برای نمونه مقدمات ورود ناگزیر کشور  به 
سازمان تجارت جهانی که فرآیندی پیچیده و طوالنی برای چانه زنی را شامل می شود، از اولویت های 
بعد از تحریم به شمار می رود، اما به نظر می رسد در کنار اقدام اصالحی و آماده سازی برای الحاق 
کشور به این سازمان پاره ای از تصمیمات دولت  در نقطه مقابل قوانین این سازمان باشد. بدیهی است که 
تاخیردر الحاق به مراتب زیانبارتر از به تعویق انداختن آن باشد. این  در حالی است که حتی  همسایگان 
ما نظیر افغانستان به عضویت این سازمان جهانی  در آمده اند و این الحاق می تواند پیامد هایی از نگرانی 
در جهت وضع تعرفه ها برای کشورهای غیر عضو طرف مبادله را  داشته باشد . همچنان که  مشکل 
رقابت در تعرفه های کشور عضو سال هاست توان رقابت در بازارهای اروپایی و غربی کشور را کاهش 

داده است.
از سوی دیگر اتکا به صادرات به عنوان نسخه ای برای خروج از رکود مستلزم جامع نگری در تصمیمات 
است. این جامع نگری  شامل توجه به 3 ضلع از مثلث اجبارهای قوانین جهانی، سیاست گذاری خردمندانه 
دولتمردان  و ایجاد انگیزه برای  بخش خصوصی می گردد. در این صورت گذر از پیچ و خم های 
پساتحریم بدون سناریویی با  اجزایی مرکب از نقش اول بخش خصوصی در حوزه های مختلف اجرایی 

واجتناب از تصمیمات غلط گذشته میسر نخواهد بود. 

سه  ضلع      تصمیم سازی        اقتصادی در پسا تحریم

حسین کوه زاد
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با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، این کشور به دنبال بهبود وجهة بین المللی خود 
و رشد اقتصادی است. افغانستان خصوصی سازی برخی از مؤسسات اقتصادی نظیر کابل بانک را آغاز 
کرده و سرگرم زمینه سازی برای ایجاد و توسعة بازار سرمایه است. از نظر دولت رشد اقتصادی این 
کشور رو به افزایش و نگرانی  درمورد بدتر شدن اوضاع اقتصادی بی اساس است. دراین راستا افغانستان 
با بی اعتمادی به دولت پاکستان بیشتر به  دنبال توسعة روابط منطقه ای و تقویت روابط خود با ایران و 
هند است؛ زیرا رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی افغانستان در گرو توسعة روابط اقتصادی منطقه ای 
است. در ابتدای سالجاریهیاتي پنج نفره از افغانستان به سرپرستي دکتر احمد غني، رییس جمهوري این 
کشور راهي ایران شدند.. دکتر حسن روحاني در نشست مشترک هیأت هاي عالي رتبه ایران و افغانستان 
 گفت: ترانزیت و تجارت بین دو کشور، از برنامه هاي اصلي براي گسترش روابط تهران – کابل است.
وی،  افزود: بسیار خوشحالیم که در افغانستان شاهد اتحاد و برادري هستیم و این انسجام ملي براي 
توسعه و رفاه مردم ضروري است. اعتماد متقابل مردم و دولت باالترین سرمایه ملي است و نتیجه آن نیز 
 ثبات، امنیت و در نهایت توسعه است که هم به نفع ملت افغانستان و هم به نفع ملت هاي منطقه است.

دکتر روحاني اظهارداشت: هر چه افغانستان امن تر شود و بیشتر توسعه یابد، تبادالت اقتصادي و در 
نتیجه تعامالت اجتماعي و فرهنگي ایران و افغانستان نیز بیشتر خواهد شد و این به نفع دو کشور 

است. 
در ادامه این سفر رییس جمهور افغانستان با حضور در اتاق ایران عزم خود را برای توسعه روابط 
اقتصادی از طریق بخش خصوصی ایران نشان داد از تشکیل اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران خبر 

داد و بر تسهیل روابط تجاری دو کشور تاکید کرد.
وی  اظهارداشت: به دنبال این هستیم که روابط تجاری مان با ایران به صورت دو طرفه باشد و هر 
 شش ماه یکبار برنامه های مختلف برای آینده تجارت مان در اتاق مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

رییس جمهوری افغانستان ادامه داد: افغانستان کشوری است که باید در زمینه  صادرات مواد غذایی در 
رده ی اول باشد اما در حال حاضر در سال حدود چهار میلیارد دالر مواد غذایی وارد می کند که تبدیل 
افغانستان به یک صادر کننده اصلی مواد غذایی یکی از اهداف  ماست و در این زمینه می توانیم با ایران 

اهداف مشترکی داشته باشیم.
اشرف غنی همچنین از بخش خصوصی ایران دعوت کرد که در ایجاد زنجیره های ارزش با افغانستان 
وارد همکاری شود.رییس جمهوری افغانستان بر تسهیل روابط تجاری و رفت وآمد بازرگانان و تجار 

دوطرف تاکید کرد و به ارائه  برنامه هایی برای حل مشکالت در این حوزه پرداخت.
غالمحسین شافعی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس 
جمهور افغانستان در جمع فعاالن بخش خصوصی ایران اظهار امیدواری کرد: با حضور رئیس جمهور 

افغانستان در ایران فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور رقم بخورد.
وی با تاکید بر اینکه ضوابط اقتصادی ایران و افغانستان استراتژیک است، خاطر نشان کرد: بخش 
خصوصی ایران آمادگی خود را برای فعالیت در حوزه  های صنعتی،  خدمات فنی مهندسی،  توسعه 
کشاورزی، معدن،  انرژی، تجهیزات پزشکی و پروژه های عمرانی در افغانستان اعالم می کند. رئیس 
اتاق بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه اگر چه توسعه مبادله کاالیی یکی از اهداف دو کشور است افزود: 

چالش ها و ظرفیت های همکاری اقتصادی
 ایران و افغانستان

سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی 
می تواند به ایجاد اشتغال که نیاز مردم افغانستان 

است، کمک شایانی کند.
وی تهیه نقشه راه توسط بخش خصوصی دو 
کشور را برای مدیریت و ارزیابی روابط اقتصادی 
را ضروری دانست و گفت: اگر چه اتاق مشترک 
فعال  ما  استان شرقی  در 3  افغانستان  و  ایران 
است، اما تاسیس اتاق افغانستان و ایران نیز برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی در آن کشور الزم به نظر 

می رسد.
شافعی پیشنهاد داد تا در راستای توسعه گمرکات 
دو کشور و افزایش حجم تبادالت تجاری مرز 
یزدان به عنوان مرز رسمی راه اندازی شود و در 
عین حال افزایش ساعت کاری گمرک در دستور 

کار قرار گیرد.

افغانستان پنجمین خریدار کاالهاي ایراني
 در چند سال گذشته و پس از تشدید تحریم ها، 
افغانستان در روابط تجاري با ایران جایگاه ویژه اي 
پیدا کرد. حاال افغان هایي که در ایران نبودند نیز 
خریدار کاالهاي ایراني شده اند. افغانستان توانسته با 
خرید 2/5 میلیارد دالر کاالي ایراني در سال 1393 
و در هشت ماهه سال جاری بالغ بر 1/5 میلیارد 
دالر به پنجمین شریک صادراتي ایران تبدیل شود. 
هرچند واردات از افغانستان رقم ناچیزي و در 
حدود 13 میلیون دالر در هشت ماهه سال جاری 
بوده است اما با توجه به بازار رو به گسترش این 
کشور و همچنین بر مبناي مزیت هایي چون زبان و 
فرهنگ مشترک و همجواري با ایران مي توان براي 

توسعه بیشتر سطح روابط برنامه ریزي کرد.

 دانش فنی مهمترین بخش صادرات ایران به 
افغانستان
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به زودی توافقنامه  ایران و 1+5 برای رفع تحریم ها  مراحل اجرایی خود را طی می کند ومجددا فصل 
بارها مسووالن و  الملل گشوده می شود. هرچند  بین  ایران در حوزه  اقتصادی  جدیدی در مناسبات 
کارشناسان اقتصادی شرایط پساتحریم را از جمله آزادی منابع مالی، برقراری مجدد مناسبات پولی، بانکی 
و بیمه و رفع تحریم های فروش نفت را به عنوان مهم ترین تغییرات مورد انتظار یادآوری کرده اند،  اما 
همچنان به دلیل متغیرهای دیگر از جمله کاهش شدید قیمت نفت وبدهی های دولت و نیاز کشور به 
سرمایه گذاری های جدید به ویژه در حوزه نفت و گاز شرایط رونق به درستی قابل پیش بینی نیست، 
همچنین کارشناسان معتقدند خطر رکود، تنها با رفع تحریم ها از بین نمی رود بلکه این فرآیند می تواند 
تنها به بستری برای ثبات نسبی افتصاد ایران برای اجرای تصمیمات اساسی و پایدار بدل گردد. بنابراین 
به نظر می رسد اکنون نوبت دولتمردان اقتصادی کابینه است که ابتدا سناریو های خود و امکانات موجود 
کشور در پساتحریم را با شرح بیشتری رونمایی کرده وسپس انتظارات خود را ازبخش خصوصی ونقش 
آنها درایفای این سناریو بازگو نمایند. بدیهی است همراهی کارآفرینان و سرمایه گذاران در این دوره 
حساس فارغ از حمیت ملی بستگی تام به میزان مشارکت در تصمیم سازی با دولت وفراموش کردن  
نقش سنتی مشورت دارد. البته یاری  بخش خصوصی به دولت  بویژه در صحنه مبادالت و همکاری های 
بین المللی به شرطی است که تنش های سیاسی در سطح روابط ایران با جامعه جهانی مانعی در این راه 

ایجاد نکند.
باید توجه داشت هر اقدامی برای بهبود اوضاع اقتصادی  بدون  در نظر گرفتن قوانین و تحوالت جهانی، 
کشور را ناچار به بازگشت در تصمیمات خود می سازد، برای نمونه مقدمات ورود ناگزیر کشور  به 
سازمان تجارت جهانی که فرآیندی پیچیده و طوالنی برای چانه زنی را شامل می شود، از اولویت های 
بعد از تحریم به شمار می رود، اما به نظر می رسد در کنار اقدام اصالحی و آماده سازی برای الحاق 
کشور به این سازمان پاره ای از تصمیمات دولت  در نقطه مقابل قوانین این سازمان باشد. بدیهی است که 
تاخیردر الحاق به مراتب زیانبارتر از به تعویق انداختن آن باشد. این  در حالی است که حتی  همسایگان 
ما نظیر افغانستان به عضویت این سازمان جهانی  در آمده اند و این الحاق می تواند پیامد هایی از نگرانی 
در جهت وضع تعرفه ها برای کشورهای غیر عضو طرف مبادله را  داشته باشد . همچنان که  مشکل 
رقابت در تعرفه های کشور عضو سال هاست توان رقابت در بازارهای اروپایی و غربی کشور را کاهش 

داده است.
از سوی دیگر اتکا به صادرات به عنوان نسخه ای برای خروج از رکود مستلزم جامع نگری در تصمیمات 
است. این جامع نگری  شامل توجه به 3 ضلع از مثلث اجبارهای قوانین جهانی، سیاست گذاری خردمندانه 
دولتمردان  و ایجاد انگیزه برای  بخش خصوصی می گردد. در این صورت گذر از پیچ و خم های 
پساتحریم بدون سناریویی با  اجزایی مرکب از نقش اول بخش خصوصی در حوزه های مختلف اجرایی 

واجتناب از تصمیمات غلط گذشته میسر نخواهد بود. 

سه  ضلع      تصمیم سازی        اقتصادی در پسا تحریم

حسین کوه زاد
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مهندسی در افغانستان تعریف می کردند، ما کامال 
تحریم بودیم و اجازه ورود نداشتیم. حتی در 
پروژه هایی که بانک توسعه آسیایی حامی اش بود 
برای ایران محدودیت وجود داشت و این مسئله 
باعث شد بخش خصوصی ایران فرصت های 
زیادی را به خاطر این نگاه سیاسی، امنیتی از دست 
بدهد.وی افزود: بعد از خروج ناتو و آمریکا در 
سال 2014، ناامنی ها در افغانستان تشدید شده 
است که پیش بینی من این است که این دوران 
سپری می شود و با توجه به روی کارآمدن دولت 
وحدت ملی در افغانستان و تغییر نگاه این کشور 
و همچنین در رفع تحریم ها و تغییر نگاه کشورها 
نسبت به ایران، ان شاء ا... این دوران به زودی 

سپری می شود.
سیادت با اشاره به افزایش دو برابری صادرات 
کاالی چینی در سال 2014به افغانستان خاطرنشان 
کرد: این مسئله زنگ خطری برای ایران محسوب 
می شود که بازارهای خود را از دست بدهد و 
چینی ها مثل خیلی از بازارهای دیگر سهم بازار 
ما را بگیرند و این مهم جز با حمایت خاص 
دولت امکان پذیر نیست.وی با اشاره به باالبودن 
تعرفه صندوق ضمانت صادرات در زمینه کار 
در افغانستان تا سه ماه قبل و نبود امکان بهره 
مندی از حمایت های این صندوق تصریح کرد: 
خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، تعرفه 
حمایت از صادرات صندوق، کاهش مناسبی 
یافت و امروز می توانم توصیه کنم صادرکنندگان 

از این فرصت استفاده کنند.
سیادت ادامه داد: قرار است وام و تسهیالت با بهره 
14درصد توسط بانک توسعه صادرات در اختیار 
صادرکنندگان  قرار گیرد همه توجه دارند که وقتی 
کشورهای چین و ترکیه و کشورهای اروپایی و 
آسیای جنوب شرقی با تسهیالت عمدتا زیر 5 
درصد و حتی صفر درصد از حمایت های مالی 
بانک هایشان برخوردارند، صادرکننده و تولیدکننده 
ایرانی با تسهیالت 30 درصدی، اصال نمی تواند 
رقابت کند و مشکل بزرگی که سر راه صادرات 
ایران به افغانستان و سایر کشورهاست موضوع 

رقابت پذیری است.
از سوی دیگر خسرو تاج معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت چند سال پیش در مشهد از 
و  صادرات  ضمانت  صندوق  جدی  حمایت 
اختصاص بودجه ای مناسب بویژه در ارتباط با 

بازار افغانستان سخن گفت .

زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان
با  ایران  در  افغانستان  بازرگانی سفارت  رایزن 
اشاره به اینکه چه عواملی در کاهش و افزایش 
سرمایه گذاری در کشور افغانستان مؤثر است، 
عنوان کرد: بحث امنیت مهم ترین مورد برای 
سرمایه گذاری است که ما در این رابطه با مشکل 
روبه رو هستیم و این مسئله را نباید از دور و از نگاه 

الحاج عبدالهادی فرهنگ رایزن بازرگانی افغانستان در تهران  با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور ایران 
و افغانستان گفت: سقف صادرات ایران به کشور افغانستان بیش از دو و نیم میلیارد دالر است که این 

رقم در حال افزایش است.
وی با اشاره به تأثیر اشتراک فرهنگی دو کشور در روابط اقتصادی گفت: »دانش فنی« مهم ترین بخش 
صادرات ایران به افغانستان است.فرهنگ در رابطه با استقبال کاالهای ایرانی در افغانستان خاطرنشان کرد: 
در بحث مواد غذایی و شوینده از کاالی ایرانی استقبال خوبی می شود و اکثر مردم افغانستان از کیفیت 
کاالهای ایرانی و استانداردهای ملی آن  راضی بوده اند. وی در عین حال  با انتقاد از سوء استفاده برخی 
از تاجران که کاالهای بی کیفیت را به کشور افغانستان صادر می کنند، اظهار داشت: برخی از این کاالها 

از استاندارد الزم برخوردار نیستند .
فرهنگ در ادامه دولت افغانستان را برای سرمایه گذاری عالقه مند دانست و افزود اولویت دولت وحدت 
ملی افغانستان در بخش اقتصاد است که در این زمینه سرمایه گذاری هایی نیز انجام داده که عمده آن در 
بخش صنعت مواد غذایی، برق، انرژی خورشیدی و بادی است.در بخش سدسازی،تولید کاالهای برقی، 

نیروگاه، سدآبگردان و دکل سازی متخصصین و پیمانکاران ایران در افغانستان فعال بوده اند.

ترکیب کاالیي وارداتی و صادراتی ایران و افغانستان 
بررسي ترکیب کاالیي واردات و صادرات ایران و افغانستان نشان مي دهد بیشترین صادرات ایران 
به افغانستان  در هشت ماهه سال جاری فرآورده های نفتی با 475میلیون دالر و بیشترین واردات 
از افغانستان کنجد و گیاهان دارویی با 10 میلیون دالر ارزش بوده است. صادرات ایران به افغانستان 
شامل بنزین، حالل ها و رقیق کننده هاي آلي مرکب، کف پوش هاي غیرمخملي باف، میله هاي آهني، 
هیدروکربن هاي گازي شکل، فرآورده هایي که بیش از 70 درصد شامل نفت یا روغن معدني قیري، 
سیمان سفید پرتلند، شیریني، نان و رب گوجه مي شود و در مقابل آنچه از افغانستان مي خریم به غیر 
از دانه ها و میوه هاي روغني، دام زنده است. شرکت هاي ایراني فراواني در این حوزه ها در حال فعالیت 
هستند و شبکه عظیمي را تشکیل داده اند. به تازگي در بخش هاي مربوط به معادن نیز شرکت هاي ایراني 
وارد شده اند. ما شاهد افزایش روزافزون صادرات ایران به افغانستان هستیم و به نظر مي رسد به دلیل 
مشترکات فرهنگي و زباني دو کشور روابط تجاري رونق خیلي خوبي داشته است. افغانستان تقریبا 
تولیدات صنعتي بسیار کمي دارد و بیش از 95 درصد نیازهایش را از خارج تامین مي کند. کاالهاي ارزان 
قیمت چیني و با کیفیت پایین بازارهاي افغانستان را پر کرده است و مردم به دلیل ارزاني ترجیح مي دهند 
کاالي چیني خریداري کنند. البته اجناس ساخت پاکستان، ایران و ترکیه که غالبا پوشاک  و شوینده ها 

می باشند هم فراوان است.
همچنین انتقال برق به افغانستان از زمره خدمات صادراتی  ایران است که در این زمینه معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: صادرات برق به افغانستان از محل تولید مازاد 
در شرکت برق به افغانستان  در سال 94 یک و نیم برابر افزایش یافته است. الزم به ذکر است در حال 

حاضر 237 هزار مگا وات برق صادر می شود.

30 درصد صادرات کشور به افغانستان از طریق استان خراسان رضوی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از 30 درصد صادرات 
کشور به افغانستان از طریق استان خراسان رضوی انجام می شود، گفت: میزان صادرات خراسان رضوی 
به افغانستان نیز بیش از 400 میلیون دالر بوده که 50 درصد کل صادرات استان را شامل می شود و این 

امر اهمیت بازار افغانستان را نشان می دهد.

سیادت با اشاره به اقبال مردم افغانستان به خرید 
در  اخیر  اتفاقات  کرد:  عنوان  ایرانی  کاالهای 
افغانستان و مخالفت مردمی با پاکستان و کشورهای 
غربی به خاطر دخالت در امور کشور و حمایت 
از طالبان سبب شده تا شاهد نگاه منفی مردم در 

استفاده از کاالهای پاکستانی و غربی باشیم.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان 
گرایش مصرف کاالهای ایرانی دارند که فرصت 
ارزشمندی را در اختیار ما قرار می دهد و می توانیم 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات 

دانش بنیان را داشته باشیم.
وی یادآور شد: یکی از اقداماتی که در برنامه های 
خود قرار داده ایم، این است که به دنبال ایجاد و 
توسعه تولید محصوالت کشاورزی در افغانستان 
و کشت فراسرزمینی هستیم تا از زمین، آب و 
کارگر ارزان استفاده کرده و کار مشترکی با این 

کشور در حوزه کشاورزی انجام دهیم.
سیادت ادامه داد: همچنین در نظر داریم تا با امن تر 
شدن فضای افغانستان در حوزه های شهرسازی 
که تاکنون به دلیل حضور کشورهای قدرتمندی 
که در افغانستان بودند از ما گرفته شده بود، نیز وارد 
می شویم و فصل جدیدی در حوزه اقتصادی باز 

کنیم.

مشکالت حقوقی 
در  اقتصادی  فعاالن  از  جعفری«  علی  »سید 
افغانستان مشکالت حقوقی را از چالش های 
اقتصادی در تجارت دانست و عنوان کرد: برای 
صادرات کاال به افغانستان به صورت مدون برنامه 
خاصی تعیین نشده و مشکالت حقوقی وجود 
دارد و در این زمینه باید راهنمایی های بیشتری 
صورت گیرد.این فعال اقتصادی کشورمان با بیان 
اینکه به طور نمونه تفاوت تعرفه سیمان برای ایران 
و پاکستان یک قیمت است، گفت: برای صادرات 
سیمان به افغانستان قانون و تعرفه مشخصی 

وجود ندارد.
جعفری قوانین تعرفه ایران و پاکستان را مبهم 
دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال سیمان 
به  ایران  در  آن  قیمت گذاری  مبنای  پورتلند 
افغانستان و تفاوت آن ها مشکالتی برای تجار 
دارد و تجار طرف افغانستانی مشکل حقوقی 
دارند و باید در این مسئله چهارچوب مناسبی 

تعریف شود.

صــدور خــدمات فنی ومهــندسی با وام 
14درصدی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان 
در خراسان رضوی نیز تصریح کرد: متاسفانه این 
سال ها به خاطر تداوم ناامنی ها و مدیریت مسائل 
اقتصادی توسط غربی ها و به دلیل مشکالت 
ایران با دنیای  غرب و کشورهای استکباری، 
در پروژه هایی که آن ها در بحث های فنی و 

رسانه ها دید بلکه باید در خود  افغانستان و از نزدیک شاهد آن بود.
 رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران با معرفی کشورهای که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند، 
خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و ترکیه به ویژه در بخش ساختمانی و سرد خانه ها، 
کشورهای  کره، چین، هند و پاکستان در بخش نیروگاه و راه سازی در افغانستان پروژه دارند و این 

سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی اجرا می شود.
فرهنگ با اشاره به تولیدات و محصوالت در افغانستان بیان کرد: شهرک های صنعتی خوبی در شهر کابل، 
هرات، جالل آباد، قندهار و مزا شریف داریم و در قندهار مهم ترین تولیدات اجناس شوینده بهداشتی و 

داروها وجود دارد و سرمایه گذاری می شود و نوشابه های غیرالکلی به کابل و عراق صاردات می شود.
وی با بیان اینکه واردات افغانستان بیشتر از کشورپاکستان، ایران، ترکیه و چین است، گفت: رئیس جمهور 
کشورمان به دادن ویزا یک ساله و پنج ساله به تجار خارجی رضایت دارد، خاطر نشان کرد: این همکاری 

باید به صورت متقابل باشد و البته مالحظاتی هم دارد.
رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران در ادامه نشست در رابطه با وضعیت پروژه چابهار با اشاره به 
سفر اشرف غنی به ایران گفت: چابهار برای افغانستان اکسیژن است و برای جلوگیری از به هدر رفتن 

وقت و سرمایه تجار و انتقال آن از بندر عباس به چابهار باید خطوط کشتی رانی ایجاد شود.

هزار شرکت افغان در ایران
حضور 500 شرکت ایراني در افغانستان و هزار شرکت افغاني در ایران به تایید رایزن بازرگاني ایران در 
افغانستان نشان دهنده وجود زمینه همکاري مناسب دو کشور است. این شرکت ها تنها در شهرهاي مرزي 
مستقر نیستند و دامنه حضور آنها به شهرهاي داخلي نیز کشیده شده است. همین مساله هم حکایت از 
وجود پتانسیل باال براي گسترش این همکاري دارد.  هزار شرکت افغان فعالیت شان را بیشتر در صنعت 
نفت و گاز معطوف کرده اند و سرمایه گذاري آنها صرف نظر از موانع تبادالت پولي نشان از جدي بودن 

آنها در ورود سرمایه هاي شان به ایران دارد.

پروژه های بانک جهانی در افغانستان
رایزن بازرگانی افغانستان  صندوق ملی در بانک جهانی را دارای زمینه اقتصادی مناسبی در بخش 
پروژه ها، مالی و ذخیره پول دانست و در ادامه اظهار داشت: این پروژه ها رقمی شامل صد میلیارد دالر 
دارد و از جمله آن ها نیروگاه کابل و شمال افغانستان است که شرکت های ایرانی در زمینه های مختلف 

فعالیت داشته اند.
وی نقش بانک ها را در فعالیت های اقتصادی افغانستان مهم دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های ایرانی 
در دادوستد با افغانستان مشکلی مهم ندارند و عالقه مند هستند  که مسئوالن ایرانی این موضوع مهم را 

در نظر بگیرند که در نتیجه آن روابط اقتصادی بین دو کشور تنگاتنگ شود.
نامبرده با اشاره به فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به نام »آیسا« در ادامه 
صحبت های خود گفت: این سازمان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت جواز کسب و ثبت شرکت های 

خارجی در افغانستان را صادر می کند .

افغانستان پایین ترین نرخ تعرفه را در منطقه دارد
رایزن بازرگانی افغانستان در ادامه افزود: توسعه واقعي روابط تجاري رسمي افغان ها با کشورهاي همسایه 
و دیگر ممالک در سال 2003 اتفاق افتاد و در حال حاضر این کشور در مقایسه با تمام کشورهاي منطقه، 
پایین ترین نرخ تعرفه تجاري را دارد. پیشینه فعالیت هاي اقتصادي این کشور نشان مي دهد امریکا، اتحادیه 
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مهندسی در افغانستان تعریف می کردند، ما کامال 
تحریم بودیم و اجازه ورود نداشتیم. حتی در 
پروژه هایی که بانک توسعه آسیایی حامی اش بود 
برای ایران محدودیت وجود داشت و این مسئله 
باعث شد بخش خصوصی ایران فرصت های 
زیادی را به خاطر این نگاه سیاسی، امنیتی از دست 
بدهد.وی افزود: بعد از خروج ناتو و آمریکا در 
سال 2014، ناامنی ها در افغانستان تشدید شده 
است که پیش بینی من این است که این دوران 
سپری می شود و با توجه به روی کارآمدن دولت 
وحدت ملی در افغانستان و تغییر نگاه این کشور 
و همچنین در رفع تحریم ها و تغییر نگاه کشورها 
نسبت به ایران، ان شاء ا... این دوران به زودی 

سپری می شود.
سیادت با اشاره به افزایش دو برابری صادرات 
کاالی چینی در سال 2014به افغانستان خاطرنشان 
کرد: این مسئله زنگ خطری برای ایران محسوب 
می شود که بازارهای خود را از دست بدهد و 
چینی ها مثل خیلی از بازارهای دیگر سهم بازار 
ما را بگیرند و این مهم جز با حمایت خاص 
دولت امکان پذیر نیست.وی با اشاره به باالبودن 
تعرفه صندوق ضمانت صادرات در زمینه کار 
در افغانستان تا سه ماه قبل و نبود امکان بهره 
مندی از حمایت های این صندوق تصریح کرد: 
خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، تعرفه 
حمایت از صادرات صندوق، کاهش مناسبی 
یافت و امروز می توانم توصیه کنم صادرکنندگان 

از این فرصت استفاده کنند.
سیادت ادامه داد: قرار است وام و تسهیالت با بهره 
14درصد توسط بانک توسعه صادرات در اختیار 
صادرکنندگان  قرار گیرد همه توجه دارند که وقتی 
کشورهای چین و ترکیه و کشورهای اروپایی و 
آسیای جنوب شرقی با تسهیالت عمدتا زیر 5 
درصد و حتی صفر درصد از حمایت های مالی 
بانک هایشان برخوردارند، صادرکننده و تولیدکننده 
ایرانی با تسهیالت 30 درصدی، اصال نمی تواند 
رقابت کند و مشکل بزرگی که سر راه صادرات 
ایران به افغانستان و سایر کشورهاست موضوع 

رقابت پذیری است.
از سوی دیگر خسرو تاج معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت چند سال پیش در مشهد از 
و  صادرات  ضمانت  صندوق  جدی  حمایت 
اختصاص بودجه ای مناسب بویژه در ارتباط با 

بازار افغانستان سخن گفت .

زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان
با  ایران  در  افغانستان  بازرگانی سفارت  رایزن 
اشاره به اینکه چه عواملی در کاهش و افزایش 
سرمایه گذاری در کشور افغانستان مؤثر است، 
عنوان کرد: بحث امنیت مهم ترین مورد برای 
سرمایه گذاری است که ما در این رابطه با مشکل 
روبه رو هستیم و این مسئله را نباید از دور و از نگاه 

الحاج عبدالهادی فرهنگ رایزن بازرگانی افغانستان در تهران  با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور ایران 
و افغانستان گفت: سقف صادرات ایران به کشور افغانستان بیش از دو و نیم میلیارد دالر است که این 

رقم در حال افزایش است.
وی با اشاره به تأثیر اشتراک فرهنگی دو کشور در روابط اقتصادی گفت: »دانش فنی« مهم ترین بخش 
صادرات ایران به افغانستان است.فرهنگ در رابطه با استقبال کاالهای ایرانی در افغانستان خاطرنشان کرد: 
در بحث مواد غذایی و شوینده از کاالی ایرانی استقبال خوبی می شود و اکثر مردم افغانستان از کیفیت 
کاالهای ایرانی و استانداردهای ملی آن  راضی بوده اند. وی در عین حال  با انتقاد از سوء استفاده برخی 
از تاجران که کاالهای بی کیفیت را به کشور افغانستان صادر می کنند، اظهار داشت: برخی از این کاالها 

از استاندارد الزم برخوردار نیستند .
فرهنگ در ادامه دولت افغانستان را برای سرمایه گذاری عالقه مند دانست و افزود اولویت دولت وحدت 
ملی افغانستان در بخش اقتصاد است که در این زمینه سرمایه گذاری هایی نیز انجام داده که عمده آن در 
بخش صنعت مواد غذایی، برق، انرژی خورشیدی و بادی است.در بخش سدسازی،تولید کاالهای برقی، 

نیروگاه، سدآبگردان و دکل سازی متخصصین و پیمانکاران ایران در افغانستان فعال بوده اند.

ترکیب کاالیي وارداتی و صادراتی ایران و افغانستان 
بررسي ترکیب کاالیي واردات و صادرات ایران و افغانستان نشان مي دهد بیشترین صادرات ایران 
به افغانستان  در هشت ماهه سال جاری فرآورده های نفتی با 475میلیون دالر و بیشترین واردات 
از افغانستان کنجد و گیاهان دارویی با 10 میلیون دالر ارزش بوده است. صادرات ایران به افغانستان 
شامل بنزین، حالل ها و رقیق کننده هاي آلي مرکب، کف پوش هاي غیرمخملي باف، میله هاي آهني، 
هیدروکربن هاي گازي شکل، فرآورده هایي که بیش از 70 درصد شامل نفت یا روغن معدني قیري، 
سیمان سفید پرتلند، شیریني، نان و رب گوجه مي شود و در مقابل آنچه از افغانستان مي خریم به غیر 
از دانه ها و میوه هاي روغني، دام زنده است. شرکت هاي ایراني فراواني در این حوزه ها در حال فعالیت 
هستند و شبکه عظیمي را تشکیل داده اند. به تازگي در بخش هاي مربوط به معادن نیز شرکت هاي ایراني 
وارد شده اند. ما شاهد افزایش روزافزون صادرات ایران به افغانستان هستیم و به نظر مي رسد به دلیل 
مشترکات فرهنگي و زباني دو کشور روابط تجاري رونق خیلي خوبي داشته است. افغانستان تقریبا 
تولیدات صنعتي بسیار کمي دارد و بیش از 95 درصد نیازهایش را از خارج تامین مي کند. کاالهاي ارزان 
قیمت چیني و با کیفیت پایین بازارهاي افغانستان را پر کرده است و مردم به دلیل ارزاني ترجیح مي دهند 
کاالي چیني خریداري کنند. البته اجناس ساخت پاکستان، ایران و ترکیه که غالبا پوشاک  و شوینده ها 

می باشند هم فراوان است.
همچنین انتقال برق به افغانستان از زمره خدمات صادراتی  ایران است که در این زمینه معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: صادرات برق به افغانستان از محل تولید مازاد 
در شرکت برق به افغانستان  در سال 94 یک و نیم برابر افزایش یافته است. الزم به ذکر است در حال 

حاضر 237 هزار مگا وات برق صادر می شود.

30 درصد صادرات کشور به افغانستان از طریق استان خراسان رضوی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از 30 درصد صادرات 
کشور به افغانستان از طریق استان خراسان رضوی انجام می شود، گفت: میزان صادرات خراسان رضوی 
به افغانستان نیز بیش از 400 میلیون دالر بوده که 50 درصد کل صادرات استان را شامل می شود و این 

امر اهمیت بازار افغانستان را نشان می دهد.

سیادت با اشاره به اقبال مردم افغانستان به خرید 
در  اخیر  اتفاقات  کرد:  عنوان  ایرانی  کاالهای 
افغانستان و مخالفت مردمی با پاکستان و کشورهای 
غربی به خاطر دخالت در امور کشور و حمایت 
از طالبان سبب شده تا شاهد نگاه منفی مردم در 

استفاده از کاالهای پاکستانی و غربی باشیم.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان 
گرایش مصرف کاالهای ایرانی دارند که فرصت 
ارزشمندی را در اختیار ما قرار می دهد و می توانیم 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات 

دانش بنیان را داشته باشیم.
وی یادآور شد: یکی از اقداماتی که در برنامه های 
خود قرار داده ایم، این است که به دنبال ایجاد و 
توسعه تولید محصوالت کشاورزی در افغانستان 
و کشت فراسرزمینی هستیم تا از زمین، آب و 
کارگر ارزان استفاده کرده و کار مشترکی با این 

کشور در حوزه کشاورزی انجام دهیم.
سیادت ادامه داد: همچنین در نظر داریم تا با امن تر 
شدن فضای افغانستان در حوزه های شهرسازی 
که تاکنون به دلیل حضور کشورهای قدرتمندی 
که در افغانستان بودند از ما گرفته شده بود، نیز وارد 
می شویم و فصل جدیدی در حوزه اقتصادی باز 

کنیم.

مشکالت حقوقی 
در  اقتصادی  فعاالن  از  جعفری«  علی  »سید 
افغانستان مشکالت حقوقی را از چالش های 
اقتصادی در تجارت دانست و عنوان کرد: برای 
صادرات کاال به افغانستان به صورت مدون برنامه 
خاصی تعیین نشده و مشکالت حقوقی وجود 
دارد و در این زمینه باید راهنمایی های بیشتری 
صورت گیرد.این فعال اقتصادی کشورمان با بیان 
اینکه به طور نمونه تفاوت تعرفه سیمان برای ایران 
و پاکستان یک قیمت است، گفت: برای صادرات 
سیمان به افغانستان قانون و تعرفه مشخصی 

وجود ندارد.
جعفری قوانین تعرفه ایران و پاکستان را مبهم 
دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال سیمان 
به  ایران  در  آن  قیمت گذاری  مبنای  پورتلند 
افغانستان و تفاوت آن ها مشکالتی برای تجار 
دارد و تجار طرف افغانستانی مشکل حقوقی 
دارند و باید در این مسئله چهارچوب مناسبی 

تعریف شود.

صــدور خــدمات فنی ومهــندسی با وام 
14درصدی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان 
در خراسان رضوی نیز تصریح کرد: متاسفانه این 
سال ها به خاطر تداوم ناامنی ها و مدیریت مسائل 
اقتصادی توسط غربی ها و به دلیل مشکالت 
ایران با دنیای  غرب و کشورهای استکباری، 
در پروژه هایی که آن ها در بحث های فنی و 

رسانه ها دید بلکه باید در خود  افغانستان و از نزدیک شاهد آن بود.
 رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران با معرفی کشورهای که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند، 
خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و ترکیه به ویژه در بخش ساختمانی و سرد خانه ها، 
کشورهای  کره، چین، هند و پاکستان در بخش نیروگاه و راه سازی در افغانستان پروژه دارند و این 

سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی اجرا می شود.
فرهنگ با اشاره به تولیدات و محصوالت در افغانستان بیان کرد: شهرک های صنعتی خوبی در شهر کابل، 
هرات، جالل آباد، قندهار و مزا شریف داریم و در قندهار مهم ترین تولیدات اجناس شوینده بهداشتی و 

داروها وجود دارد و سرمایه گذاری می شود و نوشابه های غیرالکلی به کابل و عراق صاردات می شود.
وی با بیان اینکه واردات افغانستان بیشتر از کشورپاکستان، ایران، ترکیه و چین است، گفت: رئیس جمهور 
کشورمان به دادن ویزا یک ساله و پنج ساله به تجار خارجی رضایت دارد، خاطر نشان کرد: این همکاری 

باید به صورت متقابل باشد و البته مالحظاتی هم دارد.
رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران در ادامه نشست در رابطه با وضعیت پروژه چابهار با اشاره به 
سفر اشرف غنی به ایران گفت: چابهار برای افغانستان اکسیژن است و برای جلوگیری از به هدر رفتن 

وقت و سرمایه تجار و انتقال آن از بندر عباس به چابهار باید خطوط کشتی رانی ایجاد شود.

هزار شرکت افغان در ایران
حضور 500 شرکت ایراني در افغانستان و هزار شرکت افغاني در ایران به تایید رایزن بازرگاني ایران در 
افغانستان نشان دهنده وجود زمینه همکاري مناسب دو کشور است. این شرکت ها تنها در شهرهاي مرزي 
مستقر نیستند و دامنه حضور آنها به شهرهاي داخلي نیز کشیده شده است. همین مساله هم حکایت از 
وجود پتانسیل باال براي گسترش این همکاري دارد.  هزار شرکت افغان فعالیت شان را بیشتر در صنعت 
نفت و گاز معطوف کرده اند و سرمایه گذاري آنها صرف نظر از موانع تبادالت پولي نشان از جدي بودن 

آنها در ورود سرمایه هاي شان به ایران دارد.

پروژه های بانک جهانی در افغانستان
رایزن بازرگانی افغانستان  صندوق ملی در بانک جهانی را دارای زمینه اقتصادی مناسبی در بخش 
پروژه ها، مالی و ذخیره پول دانست و در ادامه اظهار داشت: این پروژه ها رقمی شامل صد میلیارد دالر 
دارد و از جمله آن ها نیروگاه کابل و شمال افغانستان است که شرکت های ایرانی در زمینه های مختلف 

فعالیت داشته اند.
وی نقش بانک ها را در فعالیت های اقتصادی افغانستان مهم دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های ایرانی 
در دادوستد با افغانستان مشکلی مهم ندارند و عالقه مند هستند  که مسئوالن ایرانی این موضوع مهم را 

در نظر بگیرند که در نتیجه آن روابط اقتصادی بین دو کشور تنگاتنگ شود.
نامبرده با اشاره به فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به نام »آیسا« در ادامه 
صحبت های خود گفت: این سازمان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت جواز کسب و ثبت شرکت های 

خارجی در افغانستان را صادر می کند .

افغانستان پایین ترین نرخ تعرفه را در منطقه دارد
رایزن بازرگانی افغانستان در ادامه افزود: توسعه واقعي روابط تجاري رسمي افغان ها با کشورهاي همسایه 
و دیگر ممالک در سال 2003 اتفاق افتاد و در حال حاضر این کشور در مقایسه با تمام کشورهاي منطقه، 
پایین ترین نرخ تعرفه تجاري را دارد. پیشینه فعالیت هاي اقتصادي این کشور نشان مي دهد امریکا، اتحادیه 
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خود را دارند و افغان ها به علت زندگي در ایران 
به کاالهاي ایراني آشنایي کامل داشته و ترجیح 
مي دهند محصوالت ایراني به ویژه در زمینه مواد 

غذایي را تهیه کنند.

حمل ونقل وترانزیت محور همکاری
سعیداربابی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ظرفیت باالیی در 
تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی داریم، به 
خبرگزاری خانه ملت گفت: با توجه به داشتن 
ظرفیت های باالی حمل ونقل و ترانزیتی کشور 
باید تالش کنیم تا محصوالت تولید شده مان 
را به کشورهای همسایه صادر کنیم.  نماینده 
مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، افزود: 
کشورهای چین و پاکستان می توانند رقیب جدی 
ما در عرصه های اقتصادی منطقه باشند و اگرما 
از ظرفیت های خوب و استراتژیک خود استفاده 
نکنیم، این کشورها به این موارد ورود می کنند 
و قابلیت های خود را در کشورهای همجوار ما 

افزایش می دهند.
ترانزیت  میزان  درباره  عطرچیان  محمدجواد 
جاده ای بین دو کشور ایران و افغانستان گفت: 
ساالنه 150 هزار کامیون بین ایران و افغانستان 
تردد می کنند که این ترددها از سه مرز میلک، 

ماهیرود و دوغارون صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در 
حال حاضر ساالنه حدود 68 هزار کامیون ایرانی 
به مقصد شهرهای اسالم قلعه و زرنج کشور 
افغانستان تردد کنند ادامه داد: همچنین 83 هزار 
کامیون افغان ساالنه به ایران می آیند که کاالهای 
ترانزیتی و صادراتی را جابه جا می کنند؛ با امضای 
توافقنامه کریدور حمل و نقل بین المللی چابهار 

قطعا این سهم رشد چشمگیری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه توافقنامه سه کشور جمهوری 
اسالمی ایران، جمهوری اسالمی افغانستان و 
اشتغال و  ایجاد  جمهوری هند موجب رشد 
توسعه اقتصادی منطقه چابهار و استان سیستان و 
بلوچستان خواهد شدگفت: به محض اینکه این 
موافقتنامه پس طی مراحل کارشناسی نهایی شود 
برای امضای مقامات عالی رتبه اجرایی سه کشور 

آماده می شود.
عطرچیان با یادآوری بین المللی بودن موافقنامه 
مذکورتأکید کرد: این سند بین المللی باید در 
پارلمان های سه کشور نیز تأیید و پس از آن 
کارهای اجرایی آغاز شود؛ البته به طرف  افغان و 
هندی طی مذاکراتی که وجود داشت اعالم شد 
سه مرز زمینی میلک، ماهیرود و دوغارون ایران 

آمادگی ارائه خدمات ترانزیتی را دارند.
شایان ذکر است نخستین اجالس کارشناسی 
موافقتنامه همکاری های حمل ونقل بین المللی و 
ترانزیتی ایران افغانستان و هند موسوم به موافقتنامه 

اروپا، ژاپن و هند در سال 2003 قرارداد امتیازات تعرفه هاي ترجیحي تجاري را با افغانستان منعقد کردند. 
عالوه بر آن افغانستان دو معاهده سه جانبه حمل و نقل و تجارت بین افغانستان، ایران و هند و افغانستان 
ایران و تاجیکستان و چهار موافقتنامه و ترانزیتي با ایران، هند، ترکمنستان و ازبکستان منعقد کرده است.

گالیه افغان ها از ایران
وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر بسیاري از شرکت هاي بزرگ در پاکستان و دوبي و امارات 
متعلق به سرمایه گذاران افغانستان است حال آنکه در ایران تنها یک هزار شرکت افغاني فعالیت دارند. 
در ایران غالبا به دید مهاجر به اتباع افغانستان نگاه مي شود و اینکه یک افغاني ها به طور وسیع بتواند 
سرمایه گذاري در ایران داشته باشد اغلب نامانوس به نظر مي رسد. همین نگاه هم موضوع گالیه غالب 
افغان هاست. آنها از دید فرهنگ حاکم در ایران ناراضي هستند و رغبت سرمایه گذاران این کشور را که 

با وجود تمام ریسک هاي موجود به ایران مي آیند؛ کاهش مي دهد. 
فرهنگ در ادامه صحبت های خود با انتقاد از روند طوالنی صدور کارت بهداشت برای دریافت ویزا 

گفت: صدور کارت بهداشت برای گرفتن ویزا زمان زیادی صرف می کند. 
وی با این حال تأکید کرد: گمرک ایران در بخش ترانزیت با تجار افغانستانی همکاری می کند و از 
بندرهای حاشیه خلیج فارس نظیر بندر چابهار، بندر لنگه، بندر عباس تا دریای خزر و بندر انزلی این 
ترانزینت ها وجود دارد وکاالهای ایران به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق کشور افغانستان 

ترانزیت می شود.

پروسه هاي طوالني ثبت شرکت ها در ایران
در روابط دو کشور به ویژه در سرمایه گذاري افغان ها در ایران مشکالتي نیز وجود دارد. از جمله 
مشکالتي در زمینه اسناد و مدارک و طوالني شدن پروسه ثبت شرکت ها و اقامت شان وجود دارد که 
باید این مشکالت حل شوند. تاجران افغاني عالقه زیادي به همکاري و سرمایه گذاري در ایران دارند 
و به دلیل همزبان بودن و مشترکات فرهنگي که وجود دارد عالقه مند هستند که تاجران در زمینه هاي 
گوناگون در استان هاي مختلف سرمایه گذاري داشته باشند. بر اساس اطالعات سازمان حمایت از 
سرمایه گذاري حدود 500 شرکت ایراني در افغانستان به ثبت رسیده است. نه تنها در استان هاي مرکزي 
بلکه در استان هاي مرزي شرکت هاي ایراني در بخش هاي راه سازي و ساختمان سازي فعالیت مي کنند.

پاکستان بزرگ ترین شریک تجاري افغانستان
فرهنگ در ادامه با بیان این که پاکستان بزرگ ترین شریک تجاري افغانستان است، افزود: اگرچه تجارت 
قانوني به وسیله قاچاق خزنده یعني صادرات مجدد کاال به پاکستان و موانع تجاري علیه کاالها و 
کامیون هاي افغاني با مشکالت مواجه شده است اما اخیرا دو دولت موافقت خود را در زمینه کاهش 
تعرفه ها بر محصوالت افغانستان و پیگیري موضوع کاهش صادرات مجدد اعالم کرده اند. تجارت با 
سایر همسایگان نیز شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین با وجود مذاکرات و رایزني هایي 
که در مورد موانع تجاري برگزار مي کنند؛ به آرامي رو به گسترش است. با توسعه سیستم ترجیحي 
معافیت هاي مالیاتي در ژانویه 2003 و توسعه و سرمایه گذاري بخش خصوصي افغان، انتظار مي رود 
تجارت بین امریکا و افغانستان در سال هاي آتي به رشد خود ادامه دهد. محصوالت ایراني در افغانستان 
به لحاظ کیفیت مرغوب، رعایت بهداشتي و بسته بندي مناسب و درج تاریخ مصرف کاال، جایگاه خاص 

چابهار اوایل مهرماه در محل سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای برگزار شد

در زمینة حمل ونقل این کشور در سال 2013 
راه آهن بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان را 
افتتاح و نشست توسعة همکاری های اقتصادی را 
در آلماتی برگزار کرد. دولت افغانستان همچنین 
تالش می کند تا حمایت پاکستان را از روند صلح 

با گروه طالبان جلب کند. 

با  ترانزیتی  ظرفیت  سوم  یک  از  استفاده 
افغانستان

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  بهاروند  مجتبی 
بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه در حال حاضر 
نحوه تعامالت و تبادالت ترانزیتی با افغانستان تا 
حدودی مطلوب است افزود: صنعت حمل و نقل 
بیشترین محموالت ترانزیتی را در سطح کشور 
از دو مرز گمرکی اصلی خراسان با افغانستان 
) دوغارون و میلک ( را جابه جا می کند. البته 
ظرفیت ترانزیتی فعلی حداکثر یک سوم ظرفیت 
ترانزیت با توجه به موقعیت کشورمان از نظر 
امنیت جاده ها، سرعت و نیروی انسانی آموزش 

دیده و ماهر می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مهمترین مشکل 
ناوگان، ناوگان فرسوده کشور و عدم نوسازی آنها 
به علت تفاوت قیمت حداقل چهار برابری با دنیا 

و حتی کشور همسایه افغانستان است.
رییس  انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 
مشهد در ادامه افزود: قانون گمرکی و ترانزیت کهنه 
و قدیمی، قانون به شدت سختگیرانه قاچاق کاال 
و ارز که مدیران شرکت های حمل و نقل را در 
صورت ظن و اتهام قاچاق ، در زمره قاچاقچیان 
آورده ، عدم شبانه روزی بودن گمرکات کشور، 
وضع هزینه های بین راهی سالیانه و عدم نگاه 
بخش دولتی به ارز آور بودن صنعت ترانزیت 
آن  مورد  در  باید  که  است  مواردی  جمله  از 
فرهنگ سازی شود، همچنین از سوی دیگررقابت 
با  ناوگان خارجی به علت قیمت باالی کامیون و 
سود سرسام آور تسهیالت بانکی بابت خرید 
کامیون،سخت شده است و وجود نزدیک به 20 
دستگاه نظارتی مختلف و عدم وجود متولی ناظر 
به صورت واحد از جمله مشکالت فراروی این 
صنعت برای حضور موثر در بازارهای ترانزیتی 

منطقه از جمله افغانستان می باشد.

ـ میلک ـ دوغارون و چابهار  داالن چابهار 
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزادنیز در مورد تجارت با افغانستان حرف های 
گفتنی دارد وی برگزاری نمایشگاه در کشورهای 
همسایه بسیار اثرگذار می داند و می افزاید با این 
کار فرصتی فراهم می شود تا تاجران معتبر خود را 

معرفی کنند.
 اکبر ترکان می گوید: در تجارت به طور حتم باید 

وفای به عهد داشته باشیم. یکی از اشکاالتی که در برگزاری برخی نمایشگاه ها وجود دارد این است 
که برخی از تاجران تازه به دوران رسیده نسبت به آینده بازار کم اعتنا هستند  در فضای تجارت اگر قول 
می دهیم کاالی درجه یک و باکیفیت ارائه دهیم به طور حتم باید وفای به عهد کنیم، در غیراین صورت 
تجارت ما یکبار مصرف می شود. مشاور رییس جمهور ادامه داد: میزان تجارت افغانستان با دیگر کشورها 
حدود 20 میلیارد دالر است و ایران در این تجارت حدود 3 میلیارد دالر سهم دارد که این آمار متناسب 
با ظرفیت اقتصادی ایران نیست و بقیه این تجارت بیشتر از سوی تاجران اهل افغانستان انجام می شود 
که خارج از ایران زندگی می کنند؛ تالش ما این است که با تجهیز بندر چابهار، آنجا را به محلی تبدیل 
کنیم که این تاجران افغانی را به آنجا منتقل و تسهیالتی نیز برای آنها فراهم کنیم. ترکان با بیان اینکه داالن 
ـ میلک از داالن های مهمی هستند که می توانند تجارت را پشتیبانی کنند،  ـ دوغارون و چابهار  چابهار 
گفت: میلک نیازمند آن است که مسیر عبور آن چهارخطه شود، در غیراین صورت ظرفیت رفت وآمد 
ما در میلک محدود خواهد بود بنابراین از استاندار سیستان وبلوچستان درخواست کردیم اقدامات الزم 
را در زمینه مرز میلک و زابل انجام دهد تا این داالن ها بتوانند ظرفیت خوب تجاری را پشتیبانی کنند. 
دبیرشورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: حدود 22 سال پیش رییس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان 
بودم که در آن دوره فقط کاالهای ایرانی به ترکمنستان می رفتند و بازار در اختیار ایرانی ها بود اما این 
شرایط ادامه پیدا نکرد، چون عده ای عملکرد خوبی نداشتند و همین موضوع موجب خدشه دار شدن 
بازار شد در نهایت این شرایط منجر به ورود رقبای همسایه به این بازار شد و فضا را برای ما محدود 
کرد و در افغانستان نیز همین روال را شاهد بودیم. به گفته کارشناسان ترکیب واردات افغانستان از ایران 
در حال تغییر است، به این معنا که در گذشته ما کاالهای ساخته شده از جمله مصالح ساختمانی، مواد 
غذایی و لوازم خانگی به این کشور صادر می کردیم اما اکنون این کاالها به مواد اولیه تبدیل شده، چراکه 

افغان ها در حال سرمایه گذاری های کوچک در صنایع هستند.

ظرفیت مناسب بندر چابهار برای افغانستان و مشکالت پیش رو
رایزن بازرگانی افغانستان  بندر چابهار را دارای ظرفیت مناسبی برای کشتیرانی می داند و اظهار می دارد: 
در بندر چابهار، اسکله شهید بهشتی و شهید کالنتری زمینه و بستر سازی مناسبی برای صادرات دارد. 
وی موانع اقامتی در کشور ایران را از جمله مشکالت پیش روی استفاده از این بندر تجاری برای 
تجارافغان می داند و می افزاید:  اگر کشتی های تجاری مستقیم به بندرچابهار بروند سبب برطرف 
شدن برخی موانع فعالیت تجار افغانستانی می شود، گفت: اگر مشکل کمبود ماشین در این بندر تجاری 
برطرف شود و همانند سایر مناطق آزاد باشد و به ماشین ها پالک داده شود، بخشی از مشکالت تجار 

برطرف خواهد شد.

توافق سه جانبة ترانزیتی
افغانستان مدت هاست برای افزایش رونق اقتصادی و صادرات خود آمادگی خود را برای امضای توافق 
سه جانبة ترانزیتی با ایران و هند درمورد بندر چابهار اعالم کرده است. این کشور با این توافق به دنبال آن 
است تا مسیری تجاری برای خود فراهم  کند. دراین راستا در اولین اقدام و برای نخستین بار افغانستان 
پانزده کانتینر میوه خشک شده ازطریق بند چابهار به هند ارسال کرده است. پیش از این فعالیت های 
صادراتی افغانستان از بندر گوادر انجام می شد، اما به علت محدودیت های سیاسی و هزینه های باالی 
ذخیره سازی و کندی تجارت، بندر چابهار به عنوان بندر جایگزین بنادر پاکستان درنظر گرفته شده 
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خود را دارند و افغان ها به علت زندگي در ایران 
به کاالهاي ایراني آشنایي کامل داشته و ترجیح 
مي دهند محصوالت ایراني به ویژه در زمینه مواد 

غذایي را تهیه کنند.

حمل ونقل وترانزیت محور همکاری
سعیداربابی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ظرفیت باالیی در 
تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی داریم، به 
خبرگزاری خانه ملت گفت: با توجه به داشتن 
ظرفیت های باالی حمل ونقل و ترانزیتی کشور 
باید تالش کنیم تا محصوالت تولید شده مان 
را به کشورهای همسایه صادر کنیم.  نماینده 
مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، افزود: 
کشورهای چین و پاکستان می توانند رقیب جدی 
ما در عرصه های اقتصادی منطقه باشند و اگرما 
از ظرفیت های خوب و استراتژیک خود استفاده 
نکنیم، این کشورها به این موارد ورود می کنند 
و قابلیت های خود را در کشورهای همجوار ما 

افزایش می دهند.
ترانزیت  میزان  درباره  عطرچیان  محمدجواد 
جاده ای بین دو کشور ایران و افغانستان گفت: 
ساالنه 150 هزار کامیون بین ایران و افغانستان 
تردد می کنند که این ترددها از سه مرز میلک، 

ماهیرود و دوغارون صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در 
حال حاضر ساالنه حدود 68 هزار کامیون ایرانی 
به مقصد شهرهای اسالم قلعه و زرنج کشور 
افغانستان تردد کنند ادامه داد: همچنین 83 هزار 
کامیون افغان ساالنه به ایران می آیند که کاالهای 
ترانزیتی و صادراتی را جابه جا می کنند؛ با امضای 
توافقنامه کریدور حمل و نقل بین المللی چابهار 

قطعا این سهم رشد چشمگیری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه توافقنامه سه کشور جمهوری 
اسالمی ایران، جمهوری اسالمی افغانستان و 
اشتغال و  ایجاد  جمهوری هند موجب رشد 
توسعه اقتصادی منطقه چابهار و استان سیستان و 
بلوچستان خواهد شدگفت: به محض اینکه این 
موافقتنامه پس طی مراحل کارشناسی نهایی شود 
برای امضای مقامات عالی رتبه اجرایی سه کشور 

آماده می شود.
عطرچیان با یادآوری بین المللی بودن موافقنامه 
مذکورتأکید کرد: این سند بین المللی باید در 
پارلمان های سه کشور نیز تأیید و پس از آن 
کارهای اجرایی آغاز شود؛ البته به طرف  افغان و 
هندی طی مذاکراتی که وجود داشت اعالم شد 
سه مرز زمینی میلک، ماهیرود و دوغارون ایران 

آمادگی ارائه خدمات ترانزیتی را دارند.
شایان ذکر است نخستین اجالس کارشناسی 
موافقتنامه همکاری های حمل ونقل بین المللی و 
ترانزیتی ایران افغانستان و هند موسوم به موافقتنامه 

اروپا، ژاپن و هند در سال 2003 قرارداد امتیازات تعرفه هاي ترجیحي تجاري را با افغانستان منعقد کردند. 
عالوه بر آن افغانستان دو معاهده سه جانبه حمل و نقل و تجارت بین افغانستان، ایران و هند و افغانستان 
ایران و تاجیکستان و چهار موافقتنامه و ترانزیتي با ایران، هند، ترکمنستان و ازبکستان منعقد کرده است.

گالیه افغان ها از ایران
وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر بسیاري از شرکت هاي بزرگ در پاکستان و دوبي و امارات 
متعلق به سرمایه گذاران افغانستان است حال آنکه در ایران تنها یک هزار شرکت افغاني فعالیت دارند. 
در ایران غالبا به دید مهاجر به اتباع افغانستان نگاه مي شود و اینکه یک افغاني ها به طور وسیع بتواند 
سرمایه گذاري در ایران داشته باشد اغلب نامانوس به نظر مي رسد. همین نگاه هم موضوع گالیه غالب 
افغان هاست. آنها از دید فرهنگ حاکم در ایران ناراضي هستند و رغبت سرمایه گذاران این کشور را که 

با وجود تمام ریسک هاي موجود به ایران مي آیند؛ کاهش مي دهد. 
فرهنگ در ادامه صحبت های خود با انتقاد از روند طوالنی صدور کارت بهداشت برای دریافت ویزا 

گفت: صدور کارت بهداشت برای گرفتن ویزا زمان زیادی صرف می کند. 
وی با این حال تأکید کرد: گمرک ایران در بخش ترانزیت با تجار افغانستانی همکاری می کند و از 
بندرهای حاشیه خلیج فارس نظیر بندر چابهار، بندر لنگه، بندر عباس تا دریای خزر و بندر انزلی این 
ترانزینت ها وجود دارد وکاالهای ایران به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق کشور افغانستان 

ترانزیت می شود.

پروسه هاي طوالني ثبت شرکت ها در ایران
در روابط دو کشور به ویژه در سرمایه گذاري افغان ها در ایران مشکالتي نیز وجود دارد. از جمله 
مشکالتي در زمینه اسناد و مدارک و طوالني شدن پروسه ثبت شرکت ها و اقامت شان وجود دارد که 
باید این مشکالت حل شوند. تاجران افغاني عالقه زیادي به همکاري و سرمایه گذاري در ایران دارند 
و به دلیل همزبان بودن و مشترکات فرهنگي که وجود دارد عالقه مند هستند که تاجران در زمینه هاي 
گوناگون در استان هاي مختلف سرمایه گذاري داشته باشند. بر اساس اطالعات سازمان حمایت از 
سرمایه گذاري حدود 500 شرکت ایراني در افغانستان به ثبت رسیده است. نه تنها در استان هاي مرکزي 
بلکه در استان هاي مرزي شرکت هاي ایراني در بخش هاي راه سازي و ساختمان سازي فعالیت مي کنند.

پاکستان بزرگ ترین شریک تجاري افغانستان
فرهنگ در ادامه با بیان این که پاکستان بزرگ ترین شریک تجاري افغانستان است، افزود: اگرچه تجارت 
قانوني به وسیله قاچاق خزنده یعني صادرات مجدد کاال به پاکستان و موانع تجاري علیه کاالها و 
کامیون هاي افغاني با مشکالت مواجه شده است اما اخیرا دو دولت موافقت خود را در زمینه کاهش 
تعرفه ها بر محصوالت افغانستان و پیگیري موضوع کاهش صادرات مجدد اعالم کرده اند. تجارت با 
سایر همسایگان نیز شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین با وجود مذاکرات و رایزني هایي 
که در مورد موانع تجاري برگزار مي کنند؛ به آرامي رو به گسترش است. با توسعه سیستم ترجیحي 
معافیت هاي مالیاتي در ژانویه 2003 و توسعه و سرمایه گذاري بخش خصوصي افغان، انتظار مي رود 
تجارت بین امریکا و افغانستان در سال هاي آتي به رشد خود ادامه دهد. محصوالت ایراني در افغانستان 
به لحاظ کیفیت مرغوب، رعایت بهداشتي و بسته بندي مناسب و درج تاریخ مصرف کاال، جایگاه خاص 

چابهار اوایل مهرماه در محل سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای برگزار شد

در زمینة حمل ونقل این کشور در سال 2013 
راه آهن بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان را 
افتتاح و نشست توسعة همکاری های اقتصادی را 
در آلماتی برگزار کرد. دولت افغانستان همچنین 
تالش می کند تا حمایت پاکستان را از روند صلح 

با گروه طالبان جلب کند. 

با  ترانزیتی  ظرفیت  سوم  یک  از  استفاده 
افغانستان

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  بهاروند  مجتبی 
بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه در حال حاضر 
نحوه تعامالت و تبادالت ترانزیتی با افغانستان تا 
حدودی مطلوب است افزود: صنعت حمل و نقل 
بیشترین محموالت ترانزیتی را در سطح کشور 
از دو مرز گمرکی اصلی خراسان با افغانستان 
) دوغارون و میلک ( را جابه جا می کند. البته 
ظرفیت ترانزیتی فعلی حداکثر یک سوم ظرفیت 
ترانزیت با توجه به موقعیت کشورمان از نظر 
امنیت جاده ها، سرعت و نیروی انسانی آموزش 

دیده و ماهر می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مهمترین مشکل 
ناوگان، ناوگان فرسوده کشور و عدم نوسازی آنها 
به علت تفاوت قیمت حداقل چهار برابری با دنیا 

و حتی کشور همسایه افغانستان است.
رییس  انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 
مشهد در ادامه افزود: قانون گمرکی و ترانزیت کهنه 
و قدیمی، قانون به شدت سختگیرانه قاچاق کاال 
و ارز که مدیران شرکت های حمل و نقل را در 
صورت ظن و اتهام قاچاق ، در زمره قاچاقچیان 
آورده ، عدم شبانه روزی بودن گمرکات کشور، 
وضع هزینه های بین راهی سالیانه و عدم نگاه 
بخش دولتی به ارز آور بودن صنعت ترانزیت 
آن  مورد  در  باید  که  است  مواردی  جمله  از 
فرهنگ سازی شود، همچنین از سوی دیگررقابت 
با  ناوگان خارجی به علت قیمت باالی کامیون و 
سود سرسام آور تسهیالت بانکی بابت خرید 
کامیون،سخت شده است و وجود نزدیک به 20 
دستگاه نظارتی مختلف و عدم وجود متولی ناظر 
به صورت واحد از جمله مشکالت فراروی این 
صنعت برای حضور موثر در بازارهای ترانزیتی 

منطقه از جمله افغانستان می باشد.

ـ میلک ـ دوغارون و چابهار  داالن چابهار 
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزادنیز در مورد تجارت با افغانستان حرف های 
گفتنی دارد وی برگزاری نمایشگاه در کشورهای 
همسایه بسیار اثرگذار می داند و می افزاید با این 
کار فرصتی فراهم می شود تا تاجران معتبر خود را 

معرفی کنند.
 اکبر ترکان می گوید: در تجارت به طور حتم باید 

وفای به عهد داشته باشیم. یکی از اشکاالتی که در برگزاری برخی نمایشگاه ها وجود دارد این است 
که برخی از تاجران تازه به دوران رسیده نسبت به آینده بازار کم اعتنا هستند  در فضای تجارت اگر قول 
می دهیم کاالی درجه یک و باکیفیت ارائه دهیم به طور حتم باید وفای به عهد کنیم، در غیراین صورت 
تجارت ما یکبار مصرف می شود. مشاور رییس جمهور ادامه داد: میزان تجارت افغانستان با دیگر کشورها 
حدود 20 میلیارد دالر است و ایران در این تجارت حدود 3 میلیارد دالر سهم دارد که این آمار متناسب 
با ظرفیت اقتصادی ایران نیست و بقیه این تجارت بیشتر از سوی تاجران اهل افغانستان انجام می شود 
که خارج از ایران زندگی می کنند؛ تالش ما این است که با تجهیز بندر چابهار، آنجا را به محلی تبدیل 
کنیم که این تاجران افغانی را به آنجا منتقل و تسهیالتی نیز برای آنها فراهم کنیم. ترکان با بیان اینکه داالن 
ـ میلک از داالن های مهمی هستند که می توانند تجارت را پشتیبانی کنند،  ـ دوغارون و چابهار  چابهار 
گفت: میلک نیازمند آن است که مسیر عبور آن چهارخطه شود، در غیراین صورت ظرفیت رفت وآمد 
ما در میلک محدود خواهد بود بنابراین از استاندار سیستان وبلوچستان درخواست کردیم اقدامات الزم 
را در زمینه مرز میلک و زابل انجام دهد تا این داالن ها بتوانند ظرفیت خوب تجاری را پشتیبانی کنند. 
دبیرشورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: حدود 22 سال پیش رییس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان 
بودم که در آن دوره فقط کاالهای ایرانی به ترکمنستان می رفتند و بازار در اختیار ایرانی ها بود اما این 
شرایط ادامه پیدا نکرد، چون عده ای عملکرد خوبی نداشتند و همین موضوع موجب خدشه دار شدن 
بازار شد در نهایت این شرایط منجر به ورود رقبای همسایه به این بازار شد و فضا را برای ما محدود 
کرد و در افغانستان نیز همین روال را شاهد بودیم. به گفته کارشناسان ترکیب واردات افغانستان از ایران 
در حال تغییر است، به این معنا که در گذشته ما کاالهای ساخته شده از جمله مصالح ساختمانی، مواد 
غذایی و لوازم خانگی به این کشور صادر می کردیم اما اکنون این کاالها به مواد اولیه تبدیل شده، چراکه 

افغان ها در حال سرمایه گذاری های کوچک در صنایع هستند.

ظرفیت مناسب بندر چابهار برای افغانستان و مشکالت پیش رو
رایزن بازرگانی افغانستان  بندر چابهار را دارای ظرفیت مناسبی برای کشتیرانی می داند و اظهار می دارد: 
در بندر چابهار، اسکله شهید بهشتی و شهید کالنتری زمینه و بستر سازی مناسبی برای صادرات دارد. 
وی موانع اقامتی در کشور ایران را از جمله مشکالت پیش روی استفاده از این بندر تجاری برای 
تجارافغان می داند و می افزاید:  اگر کشتی های تجاری مستقیم به بندرچابهار بروند سبب برطرف 
شدن برخی موانع فعالیت تجار افغانستانی می شود، گفت: اگر مشکل کمبود ماشین در این بندر تجاری 
برطرف شود و همانند سایر مناطق آزاد باشد و به ماشین ها پالک داده شود، بخشی از مشکالت تجار 

برطرف خواهد شد.

توافق سه جانبة ترانزیتی
افغانستان مدت هاست برای افزایش رونق اقتصادی و صادرات خود آمادگی خود را برای امضای توافق 
سه جانبة ترانزیتی با ایران و هند درمورد بندر چابهار اعالم کرده است. این کشور با این توافق به دنبال آن 
است تا مسیری تجاری برای خود فراهم  کند. دراین راستا در اولین اقدام و برای نخستین بار افغانستان 
پانزده کانتینر میوه خشک شده ازطریق بند چابهار به هند ارسال کرده است. پیش از این فعالیت های 
صادراتی افغانستان از بندر گوادر انجام می شد، اما به علت محدودیت های سیاسی و هزینه های باالی 
ذخیره سازی و کندی تجارت، بندر چابهار به عنوان بندر جایگزین بنادر پاکستان درنظر گرفته شده 
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 جمعیت
31/1 میلیون نفر )جوالی 2013( )میلیون نفر(

شرکای صادراتی 
پاکستان 32/2% - هند 27% -  تاجیکستان 8/5% آمریکا %6/2)2012(

 مساحت
652225 ) کیلومتر مربع(

کابلپایتخت
شرکای وارداتی 

)2012(
پاکستان 24% - امریکا 18% - روسیه  8/7% - هند 5/8 %  -چین 5/6%  -آلمان%4/4

فارسی ) دری( ، پشتوزبان رسمی

 اسالمدین و مذهب
)80% سنی و 19% شیعه(

اقالم عمده 
صادراتی به 

جهان
فرش و کفپوش های دستباف، کشمش، سبزیجات و عصاره ها ، کنجد، بادام تازه یا خشک  

شده، پنبه، آهن و استیل، رزین، صمغ

قندهار، هرات ، مزار شریفشهرهای مهم

مناطق آزاد تجاری

تولید ناخالص داخلی 
GDP (بر مبنای 

برابری قدرت خرید(
)2013( میلیارد  45/3
)2012( میلیارد 34/25

GDP 3/1% در سال )2013(درصد رشد

اقالم عمده 
وارداتی  از جهان

سوخت طبیعی- روغن ها- محصوالت خودرو- وسایل برقی و الکترونیکی – ماشین آالت- 
راکتور- بویکرها- محصوالت اپتیکال- دارو- هواپیما- گندم و آرد

نرخ تورم بر اساس 
شاخص قیمت 
مصرف کننده

)2012( % 5.7   )2012(  % 8/6

1100 دالر    )2013(درآمد سرانه ) دالر(
1100 دالر    )2012(

حجم سرمایه گذاری 
خارجی

5983          )2012(ذخایر ارزی و طال

بودجه جاری
 2/3 درآمد ها
 ) میلیارد دالر(
 4/1 هزینه ها

 ) میلیارد دالر(    )2012(
اقالم عمده 

صادراتی ایران 
)1393(

حالل ها و رقیق کننده های آلی مرکب، سایر هیروکربورهای حلقوی، سایر فراورده های 
غیر مذکور ، رب گوجه فرنگی، شیرینی ) شکالت سفید(  بدون کاکائو، میله های آهنی یا 

فوالدی، سایر موم های نفتی و معدنی
8/7 % – از GDPکسری بودجه

نوع پول و برابری 
50/9 افغانی = 1 دالر   )2012(با دالر

درآمد جهانگردی

 بدهی خارجی
 ) میلیون دالر (

 1/28 میلیارد دالر
)2010-11 ( 

 2/7 میلیارد دالر
)20098 -9 ( 

اقالم  عمده 
وارداتی ایران  

)1393(

دانه کنجد حتی خرد شده، شتر و سایر گونه های شتر  Camelidae ، سایز نباتات و اجزا، 
مورد استفاده در عطرسازی ، پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن ، سایر حیوانات مولد 

نژاد خاص از نوع گاو به جز شیری ، سنگ های مرمر کار نشده و تراورتن عضویت در سازمان 
های بین المللی و 

منطقه ای

اکو، یونسکو، بانک اکتشافات اسالمی IDB، طرح 
کلمبو، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای 
آسیا و اقیانوس آرام )اسکاپ( بانک جهانی، سازمان 

کنفرانس اسالمی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه 
آسیایی، سازمان کشورهای غیر متعهد

تراز پرداخت های 
حساب جاری

مبادالت بازرگانی 
 با جهان   

  ) میلیون دالر(

موازنهصادراتواردات

2012201320122013
20122013

محصوالت عمده 
کشاورزی

خشخاش، گندم ، انواع  میوه، خشکبار، پشم، گوشت 
گوسفند، پوست گوسفند، پوست بره

62046591%428%705-6203/5-6590/3

ارزش صادرات 
فراورده های 

نفتی   ایران )میلیون 
دالر(

2012الی2005

--
-

محصوالت عمده 
صنعتی

منسوجات، صابون، مبلمان، کفش، کود شیمیایی، 
پوشاک، محصوالت غذایی، فرش، گاز طبیعی، 

البسه، محصوالت غذایی، نوشیدنی های غیر الکلی

صادرات غیر 
نفتی ایران)میلیون 

دالر(

138813891390139113921393
104613782252287324162387

واردات ایران 
4/158/113/104/2)میلیون دالر(

3/325/14

تراز بازرگانی 
6/10302/13666/28707/2383)میلیون دالر(

7/23835/2372

محصوالت عمده 
معدنی

زغال سنگ، مس، کروم، نیکل، طال، باریت، آهن، 
سولفور، نمک،اورانیوم، قلع

 تاریخ           
چهارمین اجالس کمیسیون مشترک در 14 و15 شهریور ماه در کابل برگزار شد.آخرین اجالس

روابط تجاری افغانستان با ایران و جهان است. بندر چابهار در 72 کیلومتری »بندر گوادر« 
در بلوچستان پاکستان ظرفیت انتقال 5 / 2 میلیون 
تالش  در  ایران  داراست.  سال  در  را  کاال  تن 
برای افزایش این ظرفیت به 5 / 12 میلیون تن 
در سال است. »منطقة آزاد تجاری چابهار« نیز 
ظرفیت های زیادی برای توسعة هرچه بیشتر آن 
فراهم کرده است. با این حال نباید فراموش کرد 
پاکستانی ها هم بیکار ننشسته و مشغول تسهیل 

در ظرفیت های تجاری خود هستند.

موافقت و تالش هند برای عملی شدن توافق 
سه جانبه

هند نیز در تالش است تا ازطریق ایران به بازارهای 
افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی راه پیدا کند. 
این کشور با برگزاری نشست های بین المللی 
مانند نشست »تجارت با افغانستان« در »دهلی نو« 
سعی می کند روابط خود را با افغانستان توسعه 
دهد. هند در دوازده سال گذشته بیش از دو 
میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده 
که این مقدار سرمایه گذاری در بین کشورهای 
سرمایه گذاری  است.  بوده  بی سابقه  منطقه 
هندی ها در استخراج معدن »حاجی گک« در 
افغانستان که از چندی پیش آغاز شده، برای 
بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مفید است. 
برای حضور بیشتر اقتصادی در افغانستان، هند 
در سفر سلمان خورشید، وزیر امور خارجة 
این کشور به تهران برای هفدهمین نشست 
کمیسیون مشترک ایران و هند در مه 2013، 
به طور رسمی مشارکت در پروژة توسعة بندر 
چابهار ایران را تأیید کرد. هرچند هند مذاکرات 
تجاری خود را با افغانستان دنبال می کند، اما 
به علت اختالفات سیاسی و مشکالت در زمینة 
سامانة حمل ونقل بین هند و پاکستان این کشور 
نمی تواند به مسیر پاکستان برای دسترسی به 
افغانستان متکی باشد. بنابراین بندر چابهار یک 

نیاز استراتژیک برای هند است.
هند در تالش است با ساخت بزرگراهی به  
این  افغانستان،  در غرب  کیلومتر  طول 220 
کشور را به بندر چابهار متصل کند و تاکنون 
حدود صد میلیون دالر نیز برای ساخت این 
بزرگراه سرمایه گذاری کرده است. بندر چابهار 
اولین بندر خارجی است که هند به طور مستقیم 
در توسعة آن مشارکت کرده است. در ادامة این 
روند در حاشیة اجالس سازمان »اکو« در تهران 
افغانستان،  بین  بازرگانی  توافق  نامة  سه جانبة 
این همگرایی  رسید.  امضاء  به  هند  و  ایران 
با  داشت.  خواهد  خوبی  تأثیرات  اقتصاد  بر 
ایران به  امضای این توافق نامه اعتماد دولت 
یافته و حتی شاید  افزایش  افغانستان  دولت 
بتوان گفت نگرانی های ایران مبنی بر امضای 
توافق نامة امنیتی میان کابلـ  واشنگتن تعدیل 

خواهد یافت.

سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی افغانستان به ایران
در پایان سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی افغانستان به ایران، بیانیه مشترک همکاری های 2 کشور در 

حوزه های مختلف منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در پایان سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی دولت افغانستان به 
ایران، بیانیه مشترک همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف منتشر شد. متن این بیانیه بدین شرح 

است:

بیانیه مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان
بنا به دعوت جناب آقای »اسحاق جهانگیری« معاون اول محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران، جناب 
آقای »عبداهلل عبداهلل« رئیس محترم اجرائی دولت جمهوری اسالمی افغانستان، در راس یک هیات عالی 

رتبه از تاریخ 14 تا 15 جدی 1394 از جمهوری اسالمی ایران دیدار رسمی به عمل آوردند.
عبداهلل عبداهلل در این سفر با حضرت آیت اهلل »خامنه ای« مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی و  دکتر 

»حسن روحانی« رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران مالقات کردند.
رئیس اجرائی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و هیئت همراه از مهمان نوازی گرم دولت جمهوری 

اسالمی ایران تشکر کرده و از جناب آقای جهانگیری برای سفر به کابل دعوت به عمل آوردند.
رئیس اجرایی دولت جمهوری اسالمی افغانستان ابراز امیدواری کردند که اولین سفرشان به عنوان رئیس 
اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان باعث آن خواهد شد تا مناسبات 2 کشور توسعه و گسترش هرچه 

بیشتر یافته و روابط و تعامالت در زمینه های مختلف میان 2 کشور گسترش یابد.
جناب آقای عبداهلل عبداهلل و هیات همراه در معیت جناب آقای »رحیم پور« معاون وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، به منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار سفر کرده و از سوی »علی هاشمی« 

استاندار محترم سیستان و بلوچستان مورد استقبال قرار گرفتند.
در این سفر تاسیسات بندری و تسهیالت فراهم آمده در منطقه آزاد چابهار که در توسعه تجارت و 
ترانزیت کاال به مقصد افغانستان موثر است، مورد بازدید هیات قرار گرفت. جناب آقای دکتر عبداهلل 

همچنین در جریان فعالیت تجار و فعالین اقتصادی افغانستان مقیم چابهار قرار گرفتند.
طرفین در مالقات های انجام شده، پیرامون موضوعات مورد عالقه 2جانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو 
و تبادل نظر کردند. مذاکرات در فضای دوستانه و صمیمانه انجام شد و بر تعمیق و توسعه مناسبات همه 

جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تاکید شد.
در نتیجه مذاکرات به عمل آمده میان 2 هیات به ریاست جناب آقای دکتر عبداهلل عبداهلل و جناب آقای 
دکتر اسحاق جهانگیری 3 سند یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های ورزشی و جوانان، گردشگری و 

میراث فرهنگی و کار، تعاون و امور اجتماعی به امضا رسید.
همچنین به منظور تحقق هرچه بیشتر همکاری های مشترک با توجه به اصول روابط برادرانه، منشور ملل 
متحد، حسن همجواری، همزیستی مسالمت آمیز و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و اعتماد 

متقابل پیرامون موارد ذیل گفتگو و روی اصول ذیل به تفاهم رسیدند:
1. طرفین با توجه به اراده جدی مقامات عالی رتبه 2 کشور در زمینه توسعه همه جانبه روابط، بر تسریع 

روند تنظیم و نهایی نمودن موافقتنامه جامع همکاری ها بین 2 کشور تاکید کردند.
2. طرف ایرانی مذاکرات صلح دولت افغانستان با مخالفین را مثبت دانسته و از روند گفتگوهای بین 
االفغانستانی با رهبری دولت افغانستان حمایت کرده و در این زمینه همکاری الزم را با دولت افغانستان 

به عمل خواهد آورد.
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 جمعیت
31/1 میلیون نفر )جوالی 2013( )میلیون نفر(

شرکای صادراتی 
پاکستان 32/2% - هند 27% -  تاجیکستان 8/5% آمریکا %6/2)2012(

 مساحت
652225 ) کیلومتر مربع(

کابلپایتخت
شرکای وارداتی 

)2012(
پاکستان 24% - امریکا 18% - روسیه  8/7% - هند 5/8 %  -چین 5/6%  -آلمان%4/4

فارسی ) دری( ، پشتوزبان رسمی

 اسالمدین و مذهب
)80% سنی و 19% شیعه(

اقالم عمده 
صادراتی به 

جهان
فرش و کفپوش های دستباف، کشمش، سبزیجات و عصاره ها ، کنجد، بادام تازه یا خشک  

شده، پنبه، آهن و استیل، رزین، صمغ

قندهار، هرات ، مزار شریفشهرهای مهم

مناطق آزاد تجاری

تولید ناخالص داخلی 
GDP (بر مبنای 

برابری قدرت خرید(
)2013( میلیارد  45/3
)2012( میلیارد 34/25

GDP 3/1% در سال )2013(درصد رشد

اقالم عمده 
وارداتی  از جهان

سوخت طبیعی- روغن ها- محصوالت خودرو- وسایل برقی و الکترونیکی – ماشین آالت- 
راکتور- بویکرها- محصوالت اپتیکال- دارو- هواپیما- گندم و آرد

نرخ تورم بر اساس 
شاخص قیمت 
مصرف کننده

)2012( % 5.7   )2012(  % 8/6

1100 دالر    )2013(درآمد سرانه ) دالر(
1100 دالر    )2012(

حجم سرمایه گذاری 
خارجی

5983          )2012(ذخایر ارزی و طال

بودجه جاری
 2/3 درآمد ها
 ) میلیارد دالر(
 4/1 هزینه ها

 ) میلیارد دالر(    )2012(
اقالم عمده 

صادراتی ایران 
)1393(

حالل ها و رقیق کننده های آلی مرکب، سایر هیروکربورهای حلقوی، سایر فراورده های 
غیر مذکور ، رب گوجه فرنگی، شیرینی ) شکالت سفید(  بدون کاکائو، میله های آهنی یا 

فوالدی، سایر موم های نفتی و معدنی
8/7 % – از GDPکسری بودجه

نوع پول و برابری 
50/9 افغانی = 1 دالر   )2012(با دالر

درآمد جهانگردی

 بدهی خارجی
 ) میلیون دالر (

 1/28 میلیارد دالر
)2010-11 ( 

 2/7 میلیارد دالر
)20098 -9 ( 

اقالم  عمده 
وارداتی ایران  

)1393(

دانه کنجد حتی خرد شده، شتر و سایر گونه های شتر  Camelidae ، سایز نباتات و اجزا، 
مورد استفاده در عطرسازی ، پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن ، سایر حیوانات مولد 

نژاد خاص از نوع گاو به جز شیری ، سنگ های مرمر کار نشده و تراورتن عضویت در سازمان 
های بین المللی و 

منطقه ای

اکو، یونسکو، بانک اکتشافات اسالمی IDB، طرح 
کلمبو، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای 
آسیا و اقیانوس آرام )اسکاپ( بانک جهانی، سازمان 

کنفرانس اسالمی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه 
آسیایی، سازمان کشورهای غیر متعهد

تراز پرداخت های 
حساب جاری

مبادالت بازرگانی 
 با جهان   

  ) میلیون دالر(

موازنهصادراتواردات

2012201320122013
20122013

محصوالت عمده 
کشاورزی

خشخاش، گندم ، انواع  میوه، خشکبار، پشم، گوشت 
گوسفند، پوست گوسفند، پوست بره

62046591%428%705-6203/5-6590/3

ارزش صادرات 
فراورده های 

نفتی   ایران )میلیون 
دالر(

2012الی2005

--
-

محصوالت عمده 
صنعتی

منسوجات، صابون، مبلمان، کفش، کود شیمیایی، 
پوشاک، محصوالت غذایی، فرش، گاز طبیعی، 

البسه، محصوالت غذایی، نوشیدنی های غیر الکلی

صادرات غیر 
نفتی ایران)میلیون 

دالر(

138813891390139113921393
104613782252287324162387

واردات ایران 
4/158/113/104/2)میلیون دالر(

3/325/14

تراز بازرگانی 
6/10302/13666/28707/2383)میلیون دالر(

7/23835/2372

محصوالت عمده 
معدنی

زغال سنگ، مس، کروم، نیکل، طال، باریت، آهن، 
سولفور، نمک،اورانیوم، قلع

 تاریخ           
چهارمین اجالس کمیسیون مشترک در 14 و15 شهریور ماه در کابل برگزار شد.آخرین اجالس

روابط تجاری افغانستان با ایران و جهان است. بندر چابهار در 72 کیلومتری »بندر گوادر« 
در بلوچستان پاکستان ظرفیت انتقال 5 / 2 میلیون 
تالش  در  ایران  داراست.  سال  در  را  کاال  تن 
برای افزایش این ظرفیت به 5 / 12 میلیون تن 
در سال است. »منطقة آزاد تجاری چابهار« نیز 
ظرفیت های زیادی برای توسعة هرچه بیشتر آن 
فراهم کرده است. با این حال نباید فراموش کرد 
پاکستانی ها هم بیکار ننشسته و مشغول تسهیل 

در ظرفیت های تجاری خود هستند.

موافقت و تالش هند برای عملی شدن توافق 
سه جانبه

هند نیز در تالش است تا ازطریق ایران به بازارهای 
افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی راه پیدا کند. 
این کشور با برگزاری نشست های بین المللی 
مانند نشست »تجارت با افغانستان« در »دهلی نو« 
سعی می کند روابط خود را با افغانستان توسعه 
دهد. هند در دوازده سال گذشته بیش از دو 
میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده 
که این مقدار سرمایه گذاری در بین کشورهای 
سرمایه گذاری  است.  بوده  بی سابقه  منطقه 
هندی ها در استخراج معدن »حاجی گک« در 
افغانستان که از چندی پیش آغاز شده، برای 
بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مفید است. 
برای حضور بیشتر اقتصادی در افغانستان، هند 
در سفر سلمان خورشید، وزیر امور خارجة 
این کشور به تهران برای هفدهمین نشست 
کمیسیون مشترک ایران و هند در مه 2013، 
به طور رسمی مشارکت در پروژة توسعة بندر 
چابهار ایران را تأیید کرد. هرچند هند مذاکرات 
تجاری خود را با افغانستان دنبال می کند، اما 
به علت اختالفات سیاسی و مشکالت در زمینة 
سامانة حمل ونقل بین هند و پاکستان این کشور 
نمی تواند به مسیر پاکستان برای دسترسی به 
افغانستان متکی باشد. بنابراین بندر چابهار یک 

نیاز استراتژیک برای هند است.
هند در تالش است با ساخت بزرگراهی به  
این  افغانستان،  در غرب  کیلومتر  طول 220 
کشور را به بندر چابهار متصل کند و تاکنون 
حدود صد میلیون دالر نیز برای ساخت این 
بزرگراه سرمایه گذاری کرده است. بندر چابهار 
اولین بندر خارجی است که هند به طور مستقیم 
در توسعة آن مشارکت کرده است. در ادامة این 
روند در حاشیة اجالس سازمان »اکو« در تهران 
افغانستان،  بین  بازرگانی  توافق  نامة  سه جانبة 
این همگرایی  رسید.  امضاء  به  هند  و  ایران 
با  داشت.  خواهد  خوبی  تأثیرات  اقتصاد  بر 
ایران به  امضای این توافق نامه اعتماد دولت 
یافته و حتی شاید  افزایش  افغانستان  دولت 
بتوان گفت نگرانی های ایران مبنی بر امضای 
توافق نامة امنیتی میان کابلـ  واشنگتن تعدیل 

خواهد یافت.

سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی افغانستان به ایران
در پایان سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی افغانستان به ایران، بیانیه مشترک همکاری های 2 کشور در 

حوزه های مختلف منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در پایان سفر »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی دولت افغانستان به 
ایران، بیانیه مشترک همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف منتشر شد. متن این بیانیه بدین شرح 

است:

بیانیه مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان
بنا به دعوت جناب آقای »اسحاق جهانگیری« معاون اول محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران، جناب 
آقای »عبداهلل عبداهلل« رئیس محترم اجرائی دولت جمهوری اسالمی افغانستان، در راس یک هیات عالی 

رتبه از تاریخ 14 تا 15 جدی 1394 از جمهوری اسالمی ایران دیدار رسمی به عمل آوردند.
عبداهلل عبداهلل در این سفر با حضرت آیت اهلل »خامنه ای« مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی و  دکتر 

»حسن روحانی« رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران مالقات کردند.
رئیس اجرائی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و هیئت همراه از مهمان نوازی گرم دولت جمهوری 

اسالمی ایران تشکر کرده و از جناب آقای جهانگیری برای سفر به کابل دعوت به عمل آوردند.
رئیس اجرایی دولت جمهوری اسالمی افغانستان ابراز امیدواری کردند که اولین سفرشان به عنوان رئیس 
اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان باعث آن خواهد شد تا مناسبات 2 کشور توسعه و گسترش هرچه 

بیشتر یافته و روابط و تعامالت در زمینه های مختلف میان 2 کشور گسترش یابد.
جناب آقای عبداهلل عبداهلل و هیات همراه در معیت جناب آقای »رحیم پور« معاون وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، به منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار سفر کرده و از سوی »علی هاشمی« 

استاندار محترم سیستان و بلوچستان مورد استقبال قرار گرفتند.
در این سفر تاسیسات بندری و تسهیالت فراهم آمده در منطقه آزاد چابهار که در توسعه تجارت و 
ترانزیت کاال به مقصد افغانستان موثر است، مورد بازدید هیات قرار گرفت. جناب آقای دکتر عبداهلل 

همچنین در جریان فعالیت تجار و فعالین اقتصادی افغانستان مقیم چابهار قرار گرفتند.
طرفین در مالقات های انجام شده، پیرامون موضوعات مورد عالقه 2جانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو 
و تبادل نظر کردند. مذاکرات در فضای دوستانه و صمیمانه انجام شد و بر تعمیق و توسعه مناسبات همه 

جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تاکید شد.
در نتیجه مذاکرات به عمل آمده میان 2 هیات به ریاست جناب آقای دکتر عبداهلل عبداهلل و جناب آقای 
دکتر اسحاق جهانگیری 3 سند یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های ورزشی و جوانان، گردشگری و 

میراث فرهنگی و کار، تعاون و امور اجتماعی به امضا رسید.
همچنین به منظور تحقق هرچه بیشتر همکاری های مشترک با توجه به اصول روابط برادرانه، منشور ملل 
متحد، حسن همجواری، همزیستی مسالمت آمیز و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و اعتماد 

متقابل پیرامون موارد ذیل گفتگو و روی اصول ذیل به تفاهم رسیدند:
1. طرفین با توجه به اراده جدی مقامات عالی رتبه 2 کشور در زمینه توسعه همه جانبه روابط، بر تسریع 

روند تنظیم و نهایی نمودن موافقتنامه جامع همکاری ها بین 2 کشور تاکید کردند.
2. طرف ایرانی مذاکرات صلح دولت افغانستان با مخالفین را مثبت دانسته و از روند گفتگوهای بین 
االفغانستانی با رهبری دولت افغانستان حمایت کرده و در این زمینه همکاری الزم را با دولت افغانستان 

به عمل خواهد آورد.
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در ابتدا با بیان آمار تفکیکی از صادرات کاال و همچنین ترانزیت کاال به افغانستان، بفرمایید در حال حاضر چه مرزها و مبادی صادراتی به ش
افغانستان فعال می باشند

در استان خراسان رضوی مرز دوغارون )تایباد( با افغانستان فعال ومبادالت تجاری در قالب صادرات ،ترانزیت ، مسافری ،بازارچه مرزی ومنطقه ویژه 
اقتصادی در حال انجام می باشد ودر استان سیستان و بلوچستان، مرز گمرکی میلک و بازارچه مرزی آن ودر استان خراسان جنوبی گمرک مرزی 

ماهیرود و چهار بازارچه مرزی فعال ومشغول ارائه خدمات گمرکی در مبادله تجاری با افغانستان می باشند.

صادرات کاال

ترانزیت  خارجی ورودی به تفکیک گمرکات

ترانزیت  خارجی خروجی به تفکیک گمرکات

افغانستان یکی از بازارهای صادراتی مهم ایران است. این روزها که شرایط اقتصادی افغانستان 
رو به بهبود است، بازار این کشور برای بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران و به خصوص 
خراسان رضوی از اهمیت زیادی برخوردار شده زیرا از یک سو افغانستان به دلیل مسائل سیاسی 
و نظامی برای بازسازی نیاز به کاالهای بسیاری دارد و از سوی دیگر با توجه به موقعیت ترانزیتی 
افغانستان و پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی؛حضور در بازار افغانستان برای تمامی 
کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حال با توجه به تمامی این مسائل نباید این 
بازار را به سهولت از دست داد . در این میان نقش گمرک  در مراودات پررنگتر می شود در 
همین راستا با مسعود عاطفی ، ناظر کمرکات خراسان رضوی گفت و گوی داشتیم که با هم 

می خوانیم:

ف
نامردی

درصد تغییراتهشت ماهه 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرم

-739.444.450528.415.726121افغانستان1

درصد تغییرات هشت ماهه 1394 عملکرد

وزنی وزن )تن( نام گمرک

0 دوغارون 28.869

پروژه پنجره واحد در مبادی و گمرکات مرزی در چه مرحله ای می باشد؟
با استقرار نمایندگان سازمان های مرتبط با انجام تشریفات گمرکی در گمرکات 
استان  مبادی مرزی  در  لیکن  کامل خواهد گردید  پنجره واحد  پروژه  استان 
گمرکات )سرخس ، دوغارون ، لطف آباد وباجگیران (وهمچنین در گمرک 
مشهد نمایندگان همه سازمان های مرتبط به صورت کامل مستقر نبوده که در 

زمینه استقرار آنان مکاتبات متعددی تاکنون صورت پذیرفته است .

پروژه پنجره واحد در مبادی و گمرکات مرزی در چه مرحله ای می باشد؟
در حال حاضر در پایانه بار مشهد )کامیونی ( ، ایستگاه شهید مطهری )ریلی ( ، 
شهرک صنعتی توس ، صادرات زیر یک سقف ایستگاه )راه آهن مشهد ( ، حوزه 
دو تجاری )مستقر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد( گمرک در حال انجام خدمت به 
خدمت گیرندگان و تجار محترم می باشد از طرفی با عقد قرارداد انبار اختصاصی 
با چندین واحد تولیدی و تعاونی در سطح مشهد محوله های وارده این واحدها 
مستقیما از مرز ورود به محل انبار معرفی شده، شرکت محل وتشریفات ارزیابی 
در همان محل به انجام می رسد و نیازی به استفاده از محوطه گمرک مشهد 
احساس نمی گردد ازطرف دیگر بحث انتقال گمرک مشهد به حاشیه شهر در 

حال انجام می باشد.

برای تخلیه و بارگیری ریلی کاالهای صادراتی در حال حاضر چه امکاناتی 
وجود دارد و برای حل مشکالت موجود چه اقداماتی صورت گرفته است؟

 گمرک با حضور در محل ایستگاه راه آهن مشهد )صادرات زیر یک سقف 
انبارهای عمومی در ایستگاه شهید مطهری و سایراماکن وانبارهای  (مجتمع 
اختصاصی طرف قرارداد گمرک که دارای امکانات ریلی می باشند با حضور 
نمایندگان سایر سازمانهای مرتبط تشریفات صادراتی محموله ها را به انجام 
رسانده و در صورت وجود واگن این ستاد نظارت محدودیتی جهت انجام 

تشریفات صادراتی ریلی نخواهد داشت .

در راستای حل مشکالت صادرات به افغانستان و روان شدن آن چه اقداماتی 
صورت گرفته است.

گمرک دوغارون یکی از قدیمی ترین گمرکات کشور در مرز افغانستان بوده و 
همکاران ما در آنجا مستقر هستند وخوشبختانه محدودیت پذیرش تعداد کامیون 
در آن گمرک نیز از سوی افغانستان وجود نداشته )درحالیکه در مرزهای مشترک 
با ترکمنستان ما روزانه با توجه به محدودیت پذیرش کامیون از سوی ترکمنستان 
روزانه به صورت محدود قادر به ارسال کامیون به ترکمنستان هستیم ( وبا مراجعه 
کامیون و کامل بودن اسناد ومدارک گمرکی و پس از انجام تشریفات محموله 
همان روز از کشور به مقصد افغانستان خارج می گردد ، همچنین با وجود دستگاه 
ایکس ری )X- Ray( کامیونی  و تیم سگهای مواد یاب  در گمرک دوغارون 

تشریفات گمرکی کاالها با سرعت بیشتری درحال انجام می باشد.

درصد تغییرات هشت ماهه 1394 عملکرد

وزنی وزن )تن( نام گمرک

4 دوغارون 464.765

گمرک ایران و افغانستان با هدف گسترش مبادالت تجاری 
3یادداشت تفاهم امضا کردند که از مهم ترین آن ها می توان 

به ایجاد دروازه مشترک تجاری دو کشور اشاره کرد.
به گزارش گمرک ایران، گمرکات ایران و افغانستان با 
هدف گسترش مبادالت تجاری 3یادداشت تفاهم امضا 

کردند.
این یادداشت تفاهم ها به امضای »کرباسیان« رئیس کل 
گمرک ایران و »نجیب اله وردک« رئیس عمومی گمرکات 
افغانستان در تهران رسید که مهمترین سند همکاری های 
گمرکی دو کشور به شمار می رود و با اجرایی شدن آن ها 
فصل جدیدی در همکاری های گمرکی ایران و افغانستان 

آغاز خواهد شد. 
به  مهم  بسیار  موضوع  سه  در  تفاهم ها  یادداشت  این 
امضای دو طرف رسیده است و شامل یادداشت تفاهم 
تبادل الکترونیکی اطالعات، یادداشت تفاهم همکاری های 
گمرکی و یادداشت تفاهم دروازه مشترک مرزی می شود. 
با اجرایی شدن این یادداشت تفاهم ها که مقرر شد طرف 
افغانستانی طی مدت 45روز نسبت به اجرایی شدن موارد 
امضا شده متن یادداشت تفاهم ها اعالم دارد، گمرکات دو 

کشور دروازه مشترک تجاری ایجاد خواهند کرد.
بر اساس بند اول یادداشت تفاهم اظهارنامه های مربوط به 
وسایل نقلیه و کاال در کشور خروجی انجام خواهد شد 
و کشور ورودی همان اظهار نامه را مبنا قرار خواهد داد. 
همچنین اطالعات کلی مربوط به وسایل نقلیه و حمل و 
نقل در مرز گمرک خروجی به صورت الکترونیکی به 
کشور ورودی تحویل خواهد شد و اظهار نامه با کنترل 
گمرکی که در کشور ورودی انجام می گردد،نهایی خواهد 

شد.
با اجرایی شدن یادداشت تفاهم های یاد شده پیش بینی 
می شود هزینه های گمرکی در مرزهای دو کشور کاهش 
یابد و سرعت نقل و انتقال کاال میان دو کشور افزایش یابد. 
همچنین گمرکات دو کشورتصمیمات جدیدی جهت 
افزایش مبادالت مرزنشینان اتخاذ کردند و در مورد فعالیت 
شش بازارچه مرزی فی ما بین دو کشور که از طرف ایرانی 
فعال می باشد ،مقرر شد طرف افغانستانی طی مدت 30روز 
موضوع را بررسی و نظر خود را در زمینه انجام فعالیت یا 

مسدود نمودن انها به طرف ایرانی اعالم نماید.

ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران و 

افغانستان در دستور کار قرار گرفت

ظرفیت های موجود و نیازهای آینده در گمرک 
برای صادرات به افغانستان

در گفت و گو با ناظر گمرکات خراسان رضوی مطرح شد: 
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در ابتدا با بیان آمار تفکیکی از صادرات کاال و همچنین ترانزیت کاال به افغانستان، بفرمایید در حال حاضر چه مرزها و مبادی صادراتی به 
افغانستان فعال می باشند

در استان خراسان رضوی مرز دوغارون )تایباد( با افغانستان فعال ومبادالت تجاری در قالب صادرات ،ترانزیت ، مسافری ،بازارچه مرزی ومنطقه ویژه 
اقتصادی در حال انجام می باشد ودر استان سیستان و بلوچستان، مرز گمرکی میلک و بازارچه مرزی آن ودر استان خراسان جنوبی گمرک مرزی 

ماهیرود و چهار بازارچه مرزی فعال ومشغول ارائه خدمات گمرکی در مبادله تجاری با افغانستان می باشند.

صادرات کاال

ترانزیت  خارجی ورودی به تفکیک گمرکات

ترانزیت  خارجی خروجی به تفکیک گمرکات

افغانستان یکی از بازارهای صادراتی مهم ایران است. این روزها که شرایط اقتصادی افغانستان 
رو به بهبود است، بازار این کشور برای بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران و به خصوص 
خراسان رضوی از اهمیت زیادی برخوردار شده زیرا از یک سو افغانستان به دلیل مسائل سیاسی 
و نظامی برای بازسازی نیاز به کاالهای بسیاری دارد و از سوی دیگر با توجه به موقعیت ترانزیتی 
افغانستان و پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی؛حضور در بازار افغانستان برای تمامی 
کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حال با توجه به تمامی این مسائل نباید این 
بازار را به سهولت از دست داد . در این میان نقش گمرک  در مراودات پررنگتر می شود در 
همین راستا با مسعود عاطفی ، ناظر کمرکات خراسان رضوی گفت و گوی داشتیم که با هم 

می خوانیم:
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نامردی
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وزنی وزن )تن( نام گمرک

0 دوغارون 28.869

پروژه پنجره واحد در مبادی و گمرکات مرزی در چه مرحله ای می باشد؟
با استقرار نمایندگان سازمان های مرتبط با انجام تشریفات گمرکی در گمرکات 
استان  مبادی مرزی  در  لیکن  کامل خواهد گردید  پنجره واحد  پروژه  استان 
گمرکات )سرخس ، دوغارون ، لطف آباد وباجگیران (وهمچنین در گمرک 
مشهد نمایندگان همه سازمان های مرتبط به صورت کامل مستقر نبوده که در 

زمینه استقرار آنان مکاتبات متعددی تاکنون صورت پذیرفته است .

پروژه پنجره واحد در مبادی و گمرکات مرزی در چه مرحله ای می باشد؟
در حال حاضر در پایانه بار مشهد )کامیونی ( ، ایستگاه شهید مطهری )ریلی ( ، 
شهرک صنعتی توس ، صادرات زیر یک سقف ایستگاه )راه آهن مشهد ( ، حوزه 
دو تجاری )مستقر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد( گمرک در حال انجام خدمت به 
خدمت گیرندگان و تجار محترم می باشد از طرفی با عقد قرارداد انبار اختصاصی 
با چندین واحد تولیدی و تعاونی در سطح مشهد محوله های وارده این واحدها 
مستقیما از مرز ورود به محل انبار معرفی شده، شرکت محل وتشریفات ارزیابی 
در همان محل به انجام می رسد و نیازی به استفاده از محوطه گمرک مشهد 
احساس نمی گردد ازطرف دیگر بحث انتقال گمرک مشهد به حاشیه شهر در 

حال انجام می باشد.

برای تخلیه و بارگیری ریلی کاالهای صادراتی در حال حاضر چه امکاناتی 
وجود دارد و برای حل مشکالت موجود چه اقداماتی صورت گرفته است؟

 گمرک با حضور در محل ایستگاه راه آهن مشهد )صادرات زیر یک سقف 
انبارهای عمومی در ایستگاه شهید مطهری و سایراماکن وانبارهای  (مجتمع 
اختصاصی طرف قرارداد گمرک که دارای امکانات ریلی می باشند با حضور 
نمایندگان سایر سازمانهای مرتبط تشریفات صادراتی محموله ها را به انجام 
رسانده و در صورت وجود واگن این ستاد نظارت محدودیتی جهت انجام 

تشریفات صادراتی ریلی نخواهد داشت .

در راستای حل مشکالت صادرات به افغانستان و روان شدن آن چه اقداماتی 
صورت گرفته است.

گمرک دوغارون یکی از قدیمی ترین گمرکات کشور در مرز افغانستان بوده و 
همکاران ما در آنجا مستقر هستند وخوشبختانه محدودیت پذیرش تعداد کامیون 
در آن گمرک نیز از سوی افغانستان وجود نداشته )درحالیکه در مرزهای مشترک 
با ترکمنستان ما روزانه با توجه به محدودیت پذیرش کامیون از سوی ترکمنستان 
روزانه به صورت محدود قادر به ارسال کامیون به ترکمنستان هستیم ( وبا مراجعه 
کامیون و کامل بودن اسناد ومدارک گمرکی و پس از انجام تشریفات محموله 
همان روز از کشور به مقصد افغانستان خارج می گردد ، همچنین با وجود دستگاه 
ایکس ری )X- Ray( کامیونی  و تیم سگهای مواد یاب  در گمرک دوغارون 

تشریفات گمرکی کاالها با سرعت بیشتری درحال انجام می باشد.

درصد تغییرات هشت ماهه 1394 عملکرد

وزنی وزن )تن( نام گمرک

4 دوغارون 464.765

گمرک ایران و افغانستان با هدف گسترش مبادالت تجاری 
3یادداشت تفاهم امضا کردند که از مهم ترین آن ها می توان 

به ایجاد دروازه مشترک تجاری دو کشور اشاره کرد.
به گزارش گمرک ایران، گمرکات ایران و افغانستان با 
هدف گسترش مبادالت تجاری 3یادداشت تفاهم امضا 

کردند.
این یادداشت تفاهم ها به امضای »کرباسیان« رئیس کل 
گمرک ایران و »نجیب اله وردک« رئیس عمومی گمرکات 
افغانستان در تهران رسید که مهمترین سند همکاری های 
گمرکی دو کشور به شمار می رود و با اجرایی شدن آن ها 
فصل جدیدی در همکاری های گمرکی ایران و افغانستان 

آغاز خواهد شد. 
به  مهم  بسیار  موضوع  سه  در  تفاهم ها  یادداشت  این 
امضای دو طرف رسیده است و شامل یادداشت تفاهم 
تبادل الکترونیکی اطالعات، یادداشت تفاهم همکاری های 
گمرکی و یادداشت تفاهم دروازه مشترک مرزی می شود. 
با اجرایی شدن این یادداشت تفاهم ها که مقرر شد طرف 
افغانستانی طی مدت 45روز نسبت به اجرایی شدن موارد 
امضا شده متن یادداشت تفاهم ها اعالم دارد، گمرکات دو 

کشور دروازه مشترک تجاری ایجاد خواهند کرد.
بر اساس بند اول یادداشت تفاهم اظهارنامه های مربوط به 
وسایل نقلیه و کاال در کشور خروجی انجام خواهد شد 
و کشور ورودی همان اظهار نامه را مبنا قرار خواهد داد. 
همچنین اطالعات کلی مربوط به وسایل نقلیه و حمل و 
نقل در مرز گمرک خروجی به صورت الکترونیکی به 
کشور ورودی تحویل خواهد شد و اظهار نامه با کنترل 
گمرکی که در کشور ورودی انجام می گردد،نهایی خواهد 

شد.
با اجرایی شدن یادداشت تفاهم های یاد شده پیش بینی 
می شود هزینه های گمرکی در مرزهای دو کشور کاهش 
یابد و سرعت نقل و انتقال کاال میان دو کشور افزایش یابد. 
همچنین گمرکات دو کشورتصمیمات جدیدی جهت 
افزایش مبادالت مرزنشینان اتخاذ کردند و در مورد فعالیت 
شش بازارچه مرزی فی ما بین دو کشور که از طرف ایرانی 
فعال می باشد ،مقرر شد طرف افغانستانی طی مدت 30روز 
موضوع را بررسی و نظر خود را در زمینه انجام فعالیت یا 

مسدود نمودن انها به طرف ایرانی اعالم نماید.

ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران و 

افغانستان در دستور کار قرار گرفت

ظرفیت های موجود و نیازهای آینده در گمرک 
برای صادرات به افغانستان

در گفت و گو با ناظر گمرکات خراسان رضوی مطرح شد: 
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ارزش )دالر(وزن )کیلو گرم(توضیحات تعرفه

170.053.391 197.058.839حالل ها و رقیق کننده هاي آلي مرکب

139.249.713 162.159.325سایر فرآورده هایي غیرمذکور که دارا ي 70% وزني یا بیشترنفت یا روغن هاي معدني قیري

80.327.842 139.644.448سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

سایر هیدروکربورهاي حلقوي غیر از سیکالنیک ها ، سیکلنیک ها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، 
استیرن ، اتیل بنزن ، کومن

124.024.079 73.793.235

57.313.484 94.724.150میله هاي آهني یافوالدي. گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي یابعداز نورد تاب دا ده شده

54.423.492 5.143.513کف پوش هاي غیرمخملي باف. ا زمواد نسجي سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف.

48.963.515 551.721سایر لوبیا )گونه phaseolus ، گونه vigna( بغیر از لوبیا بصورت دانه

31.084.516 12.645.372شیریني )همچنین شکالت سفید( .بدون کاکائو .که در جاي دیگري مذکور نباشد

30.863.080 45.387.420پروفیل بامقطعI ا زآهن یافوالدغیر ممزوج فقط .گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندي 80میلیمتریابیشتر.

30.101.388 565.576.095سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي

29.719.210 14.695.635رب گوجه فرنگي

25.725.832 12.477.722سایرنان ها.غیره. فطیر.خمیربرا ي الک ومهروخمیرهاي خشک کرده آرد غیرمذکوردرجاي دیگر

25.208.045 79.294.814اوره حتي به صورت محلول در آب

کاشي و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتي به اشکالي غیر از مربع یا مربع مستطیل، که 
بزرگترین سطح آنها در مربعي با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جاي گیرد.

104.929.043 25.137.602

17.769.232 5.928.513سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازک ونوازازمواد پالستیکي غیر مذکور

17.274.039 32.982.824قیرنفت

16.279.388 1.807.270سیم برا ي سیم پیچي ازمس

12.934.048 1.480.380کابل هم محور) co-axial ( و سایرهادي هاي برق هم محور

12.452.245 4.157.834سایرمصنوعات ازمواد پالستیکي غیرمذکوربجزکپسول داروئي ازنوع ژالتین سخت

11.667.874 3.399.226سایرپنیرها که در جاي دیگري مذکور یا مشمول نباشد

11.008.098 3.694.988سایرکیسه 0کیسه کوچک ازپلي اتیلن بجزکیسه خون. کیسه اسپتیک 5الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا و اکسیژن

10.947.664 3.557.494مربا.ژله. مارماالد.پوره و خمیر میوه یا با افزودن قندغیرمذکوردرجاي دیگرغیرهموژنیزه

10.649.566 582.616سایر داروهاي خرده فروشي دارا ي تولید دا خلي مشابه

10.302.371 6.128.083بیسکویت هایي که به آنها مواد شیرین کننده ا فزوده اند

10.246.238 12.479.912سایر خمیرهاي غذایي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي دیگر بغیر از انواع حاوي تخم مرغ

9.522.439 975.979کف پوش هاي منگوله باف. ا زموادنسجي سنتتیک یامصنوعي.که درجاي دیگرگفته نشده.

)PET( 9.621.433 5.647.594پریفرم

9.431.010 8.201.697سایر خرماهاي غیرمذکور در جاي دیگر تازه یاخشک کرده

9.042.125 6.636.795سایر ظروف شیشه اي غیر مذکوردردیگر ردیفهاي 7013براي محل کار ،توالت ،تزئینات داخلي غیر مذکور درجاي دیگر ا

3.913.8859.069.766شامپوها

.1.098.133 8.927.745

2.315.249.4021.539.625.625مجموع

کاالهای نخست صادرات ایران به افغانستان
در هشت ماهه 1394 

منبع:اتاق تهران

 

 

 
  

 

 ایران
رشد اقتصادی: 6.1 درصد

درآمد سرانه: 6130 دالر )شاخص برابری قدرت خرید: 18070 دالر(
تورم: 14.1 درصد

کسری یا مازاد بودجه )نسبت به تولید ناخالص داخلی(: منفی 2.5 درصد
جمعیت: 80 میلیون نفر

در حالی که رفع تحریم های غرب بابت برنامه هسته ای ایران به باز شدن اقتصاد می انجامد، سال 
ـ حدود 500 هزار بشکه  بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود. افزایشی قابل توجه در تولید نفت 
ـ دورنمای اقتصاد را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای  روزانه تنها در سال 2016 
بازگشت به یکی از جذاب ترین بازارهای منطقه صف خواهند بست. انتخابات مجلس نمایندگان 
و مجلس خبرگان، یک نهاد قدرتمند مربوط به روحانیت،  در ماه فوریه  به تقویت جایگاه اصالح 

طلبان خواهد انجامد که باعث پیشبرد تنش زدایی می شود.

هفته نامه اکونومیست از سال 1987 تاکنون 
در آستانه سال نوی میالدی ویژه نامه ای را 
منتشر می کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان 
در سال پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد 
که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص های 
اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف 
آمده،  ادامه  در  آنچه  دارد.  اختصاص  جهان 
پیش بینی هفته نامه اکونومیست است از آنچه 
در سال 2016 در انتظار اقتصاد جهان است. 
به گزارش هفته نامه  اکونومیست، اقتصادهای 
نوظهور با چالش هایی مانند بهای پایین مواد 
رشد  شدن   کند  و  دالر  ارزش  رشد  خام، 
اقتصادی چین رو به رو می شوند و این تنها 
نوظهور،  اقتصادهای  میان  در  که  است  هند 
به فهرست کشورهایی راه یافته که بیشترین 
رشد را در سال 2016 تجربه خواهند کرد. 
برخورداری از جمعیتی جوان و دور تازه ای از 
اصالحات اقتصادی با وعده توسعه پایدار این 
امکان را برای هند مهیا ساخته که حداقل طی 
چند سال آینده در میان کشورهایی باشد که 
رشد قابل توجهی را تجربه می کنند. از سوی 
دیگر، اقتصادهای کوچک که اکنون به پیشروان 
مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده اند هرچند که 
حتی در میان آن ها نیز دوران رشدهای دو 
رقمی که طی سال های اخیر مشاهده می شد 
دیگر به چشم نمی خورد. الئوس و ترکمنستان 
ستارگان رشد اقتصادی امسال محسوب می 
شوند; اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو 
به رشد تایلند و دومی نیز به خاطر روند رو 
به رشد تولید گاز. همچنان در آسیا، کامبوج 
و میانمار نیز هر دو اکنون حاصل اصالحات 
افزایش  از  و  کنند  می  برداشت  را  اقتصادی 
بقیه  برند.  می  بهره  سرمایه گذاری خارجی 
کشورهایی که از رشد باالیی در سال آینده 
برخوردار خواهند بود بیشتر آفریقایی هستند که 
رشد پایدار آن ها به خاطر بهبود سیاستگذاری 
و بازسازی زیرساخت ها اگرچه خبر خوبی 
دارد  جهان  اقتصاد  بر  اندکی  تاثیر  اما  است 
در واقع، در میان فهرست سریعترین رشدها، 
اقتصاد هند به تنهایی ده برابر مجموع دیگر 

کشورها است.

کشورهایی که سریعترین رشد اقتصادی را در سال آینده تجربه خواهند کرد
رشد تولید ناخالص داخلی )درصد( کشور رتبه

8.0 الئوس 1
8.0 ترکمنستان 2
7.5 کامبوج 3

7.5 سیرالئون 4

7.3 موزامبیک 5
7.2 میانمار 6
7.1 یوتان 7
7.1 جمهوری دموکراتیک کنگو 7
7.1 هند 7
7.0 ساحل عاج 10

رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان
رشد اقتصادی در سال 2016 منطقه

2.5 آمریکای شمالی
1.3 آمریکای التین
1.8 اروپای غربی
1.2 اروپای شرقی
3.2 خاورمیانه و شمال آفریقا
3.6 جنوب صحرای آفریقا
5.4 آسیا )غیر از ژاپن، استرالیا و نیوزلند(
1.7 ژاپن
2.6 استرالیا

گزارش تحلیلی اکونومیست

 از آینده اقتصاد ایران و جهان
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ارزش )دالر(وزن )کیلو گرم(توضیحات تعرفه

170.053.391 197.058.839حالل ها و رقیق کننده هاي آلي مرکب

139.249.713 162.159.325سایر فرآورده هایي غیرمذکور که دارا ي 70% وزني یا بیشترنفت یا روغن هاي معدني قیري

80.327.842 139.644.448سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

سایر هیدروکربورهاي حلقوي غیر از سیکالنیک ها ، سیکلنیک ها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، 
استیرن ، اتیل بنزن ، کومن

124.024.079 73.793.235

57.313.484 94.724.150میله هاي آهني یافوالدي. گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي یابعداز نورد تاب دا ده شده

54.423.492 5.143.513کف پوش هاي غیرمخملي باف. ا زمواد نسجي سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف.

48.963.515 551.721سایر لوبیا )گونه phaseolus ، گونه vigna( بغیر از لوبیا بصورت دانه

31.084.516 12.645.372شیریني )همچنین شکالت سفید( .بدون کاکائو .که در جاي دیگري مذکور نباشد

30.863.080 45.387.420پروفیل بامقطعI ا زآهن یافوالدغیر ممزوج فقط .گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندي 80میلیمتریابیشتر.

30.101.388 565.576.095سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي

29.719.210 14.695.635رب گوجه فرنگي

25.725.832 12.477.722سایرنان ها.غیره. فطیر.خمیربرا ي الک ومهروخمیرهاي خشک کرده آرد غیرمذکوردرجاي دیگر

25.208.045 79.294.814اوره حتي به صورت محلول در آب

کاشي و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتي به اشکالي غیر از مربع یا مربع مستطیل، که 
بزرگترین سطح آنها در مربعي با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جاي گیرد.

104.929.043 25.137.602

17.769.232 5.928.513سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازک ونوازازمواد پالستیکي غیر مذکور

17.274.039 32.982.824قیرنفت

16.279.388 1.807.270سیم برا ي سیم پیچي ازمس

12.934.048 1.480.380کابل هم محور) co-axial ( و سایرهادي هاي برق هم محور

12.452.245 4.157.834سایرمصنوعات ازمواد پالستیکي غیرمذکوربجزکپسول داروئي ازنوع ژالتین سخت

11.667.874 3.399.226سایرپنیرها که در جاي دیگري مذکور یا مشمول نباشد

11.008.098 3.694.988سایرکیسه 0کیسه کوچک ازپلي اتیلن بجزکیسه خون. کیسه اسپتیک 5الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا و اکسیژن

10.947.664 3.557.494مربا.ژله. مارماالد.پوره و خمیر میوه یا با افزودن قندغیرمذکوردرجاي دیگرغیرهموژنیزه

10.649.566 582.616سایر داروهاي خرده فروشي دارا ي تولید دا خلي مشابه

10.302.371 6.128.083بیسکویت هایي که به آنها مواد شیرین کننده ا فزوده اند

10.246.238 12.479.912سایر خمیرهاي غذایي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي دیگر بغیر از انواع حاوي تخم مرغ

9.522.439 975.979کف پوش هاي منگوله باف. ا زموادنسجي سنتتیک یامصنوعي.که درجاي دیگرگفته نشده.

)PET( 9.621.433 5.647.594پریفرم

9.431.010 8.201.697سایر خرماهاي غیرمذکور در جاي دیگر تازه یاخشک کرده

9.042.125 6.636.795سایر ظروف شیشه اي غیر مذکوردردیگر ردیفهاي 7013براي محل کار ،توالت ،تزئینات داخلي غیر مذکور درجاي دیگر ا

3.913.8859.069.766شامپوها

.1.098.133 8.927.745

2.315.249.4021.539.625.625مجموع

کاالهای نخست صادرات ایران به افغانستان
در هشت ماهه 1394 

منبع:اتاق تهران

 

 

 
  

 

 ایران
رشد اقتصادی: 6.1 درصد

درآمد سرانه: 6130 دالر )شاخص برابری قدرت خرید: 18070 دالر(
تورم: 14.1 درصد

کسری یا مازاد بودجه )نسبت به تولید ناخالص داخلی(: منفی 2.5 درصد
جمعیت: 80 میلیون نفر

در حالی که رفع تحریم های غرب بابت برنامه هسته ای ایران به باز شدن اقتصاد می انجامد، سال 
ـ حدود 500 هزار بشکه  بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود. افزایشی قابل توجه در تولید نفت 
ـ دورنمای اقتصاد را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای  روزانه تنها در سال 2016 
بازگشت به یکی از جذاب ترین بازارهای منطقه صف خواهند بست. انتخابات مجلس نمایندگان 
و مجلس خبرگان، یک نهاد قدرتمند مربوط به روحانیت،  در ماه فوریه  به تقویت جایگاه اصالح 

طلبان خواهد انجامد که باعث پیشبرد تنش زدایی می شود.

هفته نامه اکونومیست از سال 1987 تاکنون 
در آستانه سال نوی میالدی ویژه نامه ای را 
منتشر می کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان 
در سال پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد 
که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص های 
اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف 
آمده،  ادامه  در  آنچه  دارد.  اختصاص  جهان 
پیش بینی هفته نامه اکونومیست است از آنچه 
در سال 2016 در انتظار اقتصاد جهان است. 
به گزارش هفته نامه  اکونومیست، اقتصادهای 
نوظهور با چالش هایی مانند بهای پایین مواد 
رشد  شدن   کند  و  دالر  ارزش  رشد  خام، 
اقتصادی چین رو به رو می شوند و این تنها 
نوظهور،  اقتصادهای  میان  در  که  است  هند 
به فهرست کشورهایی راه یافته که بیشترین 
رشد را در سال 2016 تجربه خواهند کرد. 
برخورداری از جمعیتی جوان و دور تازه ای از 
اصالحات اقتصادی با وعده توسعه پایدار این 
امکان را برای هند مهیا ساخته که حداقل طی 
چند سال آینده در میان کشورهایی باشد که 
رشد قابل توجهی را تجربه می کنند. از سوی 
دیگر، اقتصادهای کوچک که اکنون به پیشروان 
مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده اند هرچند که 
حتی در میان آن ها نیز دوران رشدهای دو 
رقمی که طی سال های اخیر مشاهده می شد 
دیگر به چشم نمی خورد. الئوس و ترکمنستان 
ستارگان رشد اقتصادی امسال محسوب می 
شوند; اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو 
به رشد تایلند و دومی نیز به خاطر روند رو 
به رشد تولید گاز. همچنان در آسیا، کامبوج 
و میانمار نیز هر دو اکنون حاصل اصالحات 
افزایش  از  و  کنند  می  برداشت  را  اقتصادی 
بقیه  برند.  می  بهره  سرمایه گذاری خارجی 
کشورهایی که از رشد باالیی در سال آینده 
برخوردار خواهند بود بیشتر آفریقایی هستند که 
رشد پایدار آن ها به خاطر بهبود سیاستگذاری 
و بازسازی زیرساخت ها اگرچه خبر خوبی 
دارد  جهان  اقتصاد  بر  اندکی  تاثیر  اما  است 
در واقع، در میان فهرست سریعترین رشدها، 
اقتصاد هند به تنهایی ده برابر مجموع دیگر 

کشورها است.

کشورهایی که سریعترین رشد اقتصادی را در سال آینده تجربه خواهند کرد
رشد تولید ناخالص داخلی )درصد( کشور رتبه

8.0 الئوس 1
8.0 ترکمنستان 2
7.5 کامبوج 3

7.5 سیرالئون 4

7.3 موزامبیک 5
7.2 میانمار 6
7.1 یوتان 7
7.1 جمهوری دموکراتیک کنگو 7
7.1 هند 7
7.0 ساحل عاج 10

رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان
رشد اقتصادی در سال 2016 منطقه

2.5 آمریکای شمالی
1.3 آمریکای التین
1.8 اروپای غربی
1.2 اروپای شرقی
3.2 خاورمیانه و شمال آفریقا
3.6 جنوب صحرای آفریقا
5.4 آسیا )غیر از ژاپن، استرالیا و نیوزلند(
1.7 ژاپن
2.6 استرالیا

گزارش تحلیلی اکونومیست

 از آینده اقتصاد ایران و جهان
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آقای مهندس گرامی چه اقدامات زیر ساختی 
در منطقه آغاز شده است؟

اراضی مصوب در سطح 8700 هکتار که در 
اختیار منابع طبیعی و راه و شهرسازی است 
مساحت  به  زمینی  قطعه  با  توسعه  فاز  در 
1500 هکتار در حال واگذاری قطعی به منطقه 
می باشد. در فاز نخست با مساحت 50 هکتار 
زمین محصور که متعلق به یکی از سهامداران 
منطقه ویژه اقتصادی، یعنی  شرکت پایبار است 
کلیه مقدمات الزم برای خدمات بازرگانی شامل 
حمل و نقل، انبارداری، ترانزیت، ترانشیپمنت ، 
صادرات و واردات و کلیه رویه های گمرکی 
در گمرک منطقه ویژه در حال خدمت رسانی 

است.

زمینه های جذب سرمایه گذاری در حلقه 
های مکمل زیر ساختی چیست؟

در حال حاضر فقط خدمات رسانی تجاری 
در منطقه ویژه اقتصادی صورت می گیرد و با 
اقداماتی که انجام شده است امیدواریم امکان 
تحویل زمین از اوائل سال آینده برای فعاالن 

بازار افغانستان مهیا شود.

با توجه به مدخل ورودی به افغانستان و 
سرمایه  های  زمینه  چه  مجاور  های  بازار 

گذاری  در این منطقه وجود دارد؟
بازار هدف فعالیت های منطقه ویژه  قاعدتاً 

اقتصادی دوغارون که در محدوده صفر مرزی واقع است حضور فعال در بازار افغانستان و 
کشورهای آسیای میانه می باشد. بازار افغانستان، مایحتاج خود را بصورت عمده از طریق واردات 
تامین می کند بنابراین انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم منزل، مواد آرایشی بهداشتی و 
دارویی و ... در بازار افغانستان مصرف دارد که در منطقه ویژه اقتصادی نیز اصوالً توجه به زنجیره 
ارزش تولیدات داخل و نیاز بازار هدف و ظرفیت اقتصادی مهم ترین فاکتورهای موثر در سرمایه 

گذاری منطقه می باشند.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چه تاثیری بر اشتغال محور شرق کشور دارد؟
با توجه به موقعیت ویژه منطقه مرزی دوغارون، در صورت فعالیت مطلوب و استقرار صنایع 
مورد نظر فرصت اشتغال پایدار را در شهرستان های مرزی منطقه به خوبی فراهم می کند و 
موجبات توسعه محور شرق که شامل استان های مرزی سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی است ، از طریق توسعه محور ترانزیت و تامین مواد الزم برای صنایع مستقر 

فراهم می گردد.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، کریدور اصلی تجارت و 
ترانزیت کاال به افغانستان 

با توجــه به محـــور چابهار، دوغارون 
و  هند  ایران،  جانبه  سه  های  همکاری  و 
افغانستان چه تصویری از آینده در پیش رو 

دارید؟
آنچه مسلم است یکی از کریدورهای اصلی 
افغانستان  به سمت  کاال  ترانزیت  و  تجاری 
ازآب های جنوب، از محور شرق و از طریق 
مرز دوغارون صورت می گیرد که حدود %50 
نیاز کشور افغانستان از طریق مرز دوغارون 
تامین می شود و این معبر که از قدیم االیام 
محل عبور و مرور و مبادالت مرزی بوده و 
در مسیر جاده ابریشم قراردارد که طبعاً توسعه 
رونق  به  منطقه  کشورهای  های  همکاری 
مبادالت تجاری و فعالیت بیشتر این محورها و 
کریدورهای اقتصادی ختم می شود و تبعات و 
آثار متعددی در تقویت فعالیت های اقتصادی 

در محور شرق خواهد داشت.

تکمیل پروژه ریلی به دوغارون چه تاثیری 
بر منطقه دارد؟

حمل و نقل ریلی ضمن سهولت و تسریع در 

حمل کاال معموالً هزینه های قیمت تمام شده در بازار هدف را برای صادرات کاهش می دهد. و 
این موضوع در دستور کار دولت محترم قرار داشته تا از مسیر راه آهن سنگ بست به دوغارون و 
ادامه آن در کشور افغانستان به سمت هرات که کانون اصلی تعامالت اقتصادی افغانستان محسوب 

می شود موجباب تقویت  انگیزه های فعالیت از طریق این مسیر تجاری را فراهم نماید.

چه خدماتی در منطقه به مسافران و بازرگانان ارایه می شود؟
در حال حاضر گمرک دوغارون خدمات مسافری را ارائه می دهد ، لیکن برای ورود به منطقه 
با همکاری استانداری محترم تقاضای لغو روادید و امکان حضور با گذر مرزی در حال پیگیری 

است که به زودی این مهم محقق خواهد شد.

آیا پیش بینی برای سرمایه گذاری  همسایگان افغانی شده است؟
در درجه نخست نقش ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه صفر مرزی برای جلب، 
جذب و حمایت از سرمایه گذاران افغانی می باشد و فعاالن اقتصادی افغانستان می توانند ضمن 
بهره مند ی از امنیت پایدار مرزی در جمهوری اسالمی ایران ، از مزایای سرمایه گذاری نیز که 
شامل حمایت های قانونی از سرمایه، پوشش بیمه برای ریسک سیاسی و امکان اقامت برای خود 
و خانواده هایشان است، استفاده نمایند و با دسترسی به نیروی کار متخصص، انژری و مواد اولیه 

، به سهولت محصوالت خود را در بازار افغانستان عرضه نمایند.

منطفه ویژه اقتصادی دوغارون در راستای پیشبرد اهداف خود چه مشکالتی دارد؟ جنابعالی 
چه راهکارهایی را برای رفع موانع پیش رو پیشنهاد می نمایید؟

مشکالت منطقه عمدتاً نحوه اجرای قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی است که این امر چه 
در بخش تحویل اراضی و چه دیگر فعالیت های منطقه که ناشی از عدم آشنایی بدنه دستگاه ها 
با نقش منطقه در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می رسد 2 اقدام موازی باید صورت 
گیرد اوالً باید فرهنگ سازی الزم برای فعالیت های سرمایه گذاری اقتصادی و نقش آنها در رفاه 
اجتماعی و تبعات مثبت آن برای آحاد جامعه صورت گیرد و بدنه دستگاه ها با این موضوعات 
آشنایی پیدا کنند و ثانیاً در راستای تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و سرعت انجام امور، 
اختیارات الزم به استان داده شود تا مدیریت منطقه با هماهنگی مدیریت عالی استان تصمیم گیری 

الزم را بموقع اتخاذ نماید که در این زمینه اقدام هایی انجام شده است.

و سخن پایانی:
کشور ما شرایط خاصی را طی می کند و مجموعه دولت خدمتگزار نیازمند یاری و همراهی آحاد 
مردم به خصوص اندیشمندان و مدیران عرصه اقتصاد است که سال های پس از لغو تحریم ها 
را به درستی مدیریت نمایند. آنچه مسلم است هیچ راهی به جز توسعه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و جذب سرمایه های خارجی برای ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی پیش رو 
نداریم. بنابراین ضمن حمایت از فعاالن موجود بایستی زمینه رشد سرمایه گذاری را فراهم کنیم 

که این مهم با تالش و هم اندیشی مشترک دولت و بخش خصوصی امکان پذیر است.

اشاره:
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با توجه به ویژگیهای ممتاز و منحصر بفرد مرز دوغارون در همجواری با کشور افغانستان و با هدف ایجاد 
تحرک اقتصادی و تولید پردازش کاال ،انتقال تکنولوژی ،خدمات بازرگانی، حمل و نقلی و جلب سرمایه گذاری در جهت اشتغال مولد 
برای مرزنشینان با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شده است این مرز و منطقه ویژه دوغارون به عنوان تنها کریدور شرق ایران به 
کشورهای آسیای میانه دارای تمامی مزایا و ویژگی های تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری می باشد در همین راستا در  پی آغاز به کار 

رسمی این منطقه  گفت و گویی با مهندس ناصرالدین گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون داشتیم که در پی می آید:

مهندس ناصرالدین گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون :

تجاری  اصلی  کریدورهای  از  یکی 
افغانستان  سمت  به  کاال  ترانزیت  و 
ازآب های جنوب ، از محور شرق و از 
گیرد  می  صورت  دوغارون  مرز  طریق 
که حدود 50% نیاز کشور افغانستان از 

طریق مرز دوغارون تامین می شود

فعاالن اقتصادی افغانستان می توانند 
پایدار  امنیت  از  ی  مند  بهره  ضمن 
از   ، ایران  مرزی در جمهوری اسالمی 
شامل  که  نیز  گذاری  سرمایه  مزایای 
حمایت های قانونی از سرمایه ، پوشش 
امکان  و  سیاسی  ریسک  برای  بیمه 
هایشان  خانواده  و  خود  برای  اقامت 

است، استفاده نمایند

سیدحیدر رضوی



15

13
94

اه 
ی م

- د
54

ه0
مار

ش آقای مهندس گرامی چه اقدامات زیر ساختی 
در منطقه آغاز شده است؟

اراضی مصوب در سطح 8700 هکتار که در 
اختیار منابع طبیعی و راه و شهرسازی است 
مساحت  به  زمینی  قطعه  با  توسعه  فاز  در 
1500 هکتار در حال واگذاری قطعی به منطقه 
می باشد. در فاز نخست با مساحت 50 هکتار 
زمین محصور که متعلق به یکی از سهامداران 
منطقه ویژه اقتصادی، یعنی  شرکت پایبار است 
کلیه مقدمات الزم برای خدمات بازرگانی شامل 
حمل و نقل، انبارداری، ترانزیت، ترانشیپمنت ، 
صادرات و واردات و کلیه رویه های گمرکی 
در گمرک منطقه ویژه در حال خدمت رسانی 

است.

زمینه های جذب سرمایه گذاری در حلقه 
های مکمل زیر ساختی چیست؟

در حال حاضر فقط خدمات رسانی تجاری 
در منطقه ویژه اقتصادی صورت می گیرد و با 
اقداماتی که انجام شده است امیدواریم امکان 
تحویل زمین از اوائل سال آینده برای فعاالن 

بازار افغانستان مهیا شود.

با توجه به مدخل ورودی به افغانستان و 
سرمایه  های  زمینه  چه  مجاور  های  بازار 

گذاری  در این منطقه وجود دارد؟
بازار هدف فعالیت های منطقه ویژه  قاعدتاً 

اقتصادی دوغارون که در محدوده صفر مرزی واقع است حضور فعال در بازار افغانستان و 
کشورهای آسیای میانه می باشد. بازار افغانستان، مایحتاج خود را بصورت عمده از طریق واردات 
تامین می کند بنابراین انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم منزل، مواد آرایشی بهداشتی و 
دارویی و ... در بازار افغانستان مصرف دارد که در منطقه ویژه اقتصادی نیز اصوالً توجه به زنجیره 
ارزش تولیدات داخل و نیاز بازار هدف و ظرفیت اقتصادی مهم ترین فاکتورهای موثر در سرمایه 

گذاری منطقه می باشند.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چه تاثیری بر اشتغال محور شرق کشور دارد؟
با توجه به موقعیت ویژه منطقه مرزی دوغارون، در صورت فعالیت مطلوب و استقرار صنایع 
مورد نظر فرصت اشتغال پایدار را در شهرستان های مرزی منطقه به خوبی فراهم می کند و 
موجبات توسعه محور شرق که شامل استان های مرزی سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی است ، از طریق توسعه محور ترانزیت و تامین مواد الزم برای صنایع مستقر 

فراهم می گردد.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، کریدور اصلی تجارت و 
ترانزیت کاال به افغانستان 

با توجــه به محـــور چابهار، دوغارون 
و  هند  ایران،  جانبه  سه  های  همکاری  و 
افغانستان چه تصویری از آینده در پیش رو 

دارید؟
آنچه مسلم است یکی از کریدورهای اصلی 
افغانستان  به سمت  کاال  ترانزیت  و  تجاری 
ازآب های جنوب، از محور شرق و از طریق 
مرز دوغارون صورت می گیرد که حدود %50 
نیاز کشور افغانستان از طریق مرز دوغارون 
تامین می شود و این معبر که از قدیم االیام 
محل عبور و مرور و مبادالت مرزی بوده و 
در مسیر جاده ابریشم قراردارد که طبعاً توسعه 
رونق  به  منطقه  کشورهای  های  همکاری 
مبادالت تجاری و فعالیت بیشتر این محورها و 
کریدورهای اقتصادی ختم می شود و تبعات و 
آثار متعددی در تقویت فعالیت های اقتصادی 

در محور شرق خواهد داشت.

تکمیل پروژه ریلی به دوغارون چه تاثیری 
بر منطقه دارد؟

حمل و نقل ریلی ضمن سهولت و تسریع در 

حمل کاال معموالً هزینه های قیمت تمام شده در بازار هدف را برای صادرات کاهش می دهد. و 
این موضوع در دستور کار دولت محترم قرار داشته تا از مسیر راه آهن سنگ بست به دوغارون و 
ادامه آن در کشور افغانستان به سمت هرات که کانون اصلی تعامالت اقتصادی افغانستان محسوب 

می شود موجباب تقویت  انگیزه های فعالیت از طریق این مسیر تجاری را فراهم نماید.

چه خدماتی در منطقه به مسافران و بازرگانان ارایه می شود؟
در حال حاضر گمرک دوغارون خدمات مسافری را ارائه می دهد ، لیکن برای ورود به منطقه 
با همکاری استانداری محترم تقاضای لغو روادید و امکان حضور با گذر مرزی در حال پیگیری 

است که به زودی این مهم محقق خواهد شد.

آیا پیش بینی برای سرمایه گذاری  همسایگان افغانی شده است؟
در درجه نخست نقش ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه صفر مرزی برای جلب، 
جذب و حمایت از سرمایه گذاران افغانی می باشد و فعاالن اقتصادی افغانستان می توانند ضمن 
بهره مند ی از امنیت پایدار مرزی در جمهوری اسالمی ایران ، از مزایای سرمایه گذاری نیز که 
شامل حمایت های قانونی از سرمایه، پوشش بیمه برای ریسک سیاسی و امکان اقامت برای خود 
و خانواده هایشان است، استفاده نمایند و با دسترسی به نیروی کار متخصص، انژری و مواد اولیه 

، به سهولت محصوالت خود را در بازار افغانستان عرضه نمایند.

منطفه ویژه اقتصادی دوغارون در راستای پیشبرد اهداف خود چه مشکالتی دارد؟ جنابعالی 
چه راهکارهایی را برای رفع موانع پیش رو پیشنهاد می نمایید؟

مشکالت منطقه عمدتاً نحوه اجرای قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی است که این امر چه 
در بخش تحویل اراضی و چه دیگر فعالیت های منطقه که ناشی از عدم آشنایی بدنه دستگاه ها 
با نقش منطقه در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می رسد 2 اقدام موازی باید صورت 
گیرد اوالً باید فرهنگ سازی الزم برای فعالیت های سرمایه گذاری اقتصادی و نقش آنها در رفاه 
اجتماعی و تبعات مثبت آن برای آحاد جامعه صورت گیرد و بدنه دستگاه ها با این موضوعات 
آشنایی پیدا کنند و ثانیاً در راستای تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و سرعت انجام امور، 
اختیارات الزم به استان داده شود تا مدیریت منطقه با هماهنگی مدیریت عالی استان تصمیم گیری 

الزم را بموقع اتخاذ نماید که در این زمینه اقدام هایی انجام شده است.

و سخن پایانی:
کشور ما شرایط خاصی را طی می کند و مجموعه دولت خدمتگزار نیازمند یاری و همراهی آحاد 
مردم به خصوص اندیشمندان و مدیران عرصه اقتصاد است که سال های پس از لغو تحریم ها 
را به درستی مدیریت نمایند. آنچه مسلم است هیچ راهی به جز توسعه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و جذب سرمایه های خارجی برای ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی پیش رو 
نداریم. بنابراین ضمن حمایت از فعاالن موجود بایستی زمینه رشد سرمایه گذاری را فراهم کنیم 

که این مهم با تالش و هم اندیشی مشترک دولت و بخش خصوصی امکان پذیر است.

اشاره:
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با توجه به ویژگیهای ممتاز و منحصر بفرد مرز دوغارون در همجواری با کشور افغانستان و با هدف ایجاد 
تحرک اقتصادی و تولید پردازش کاال ،انتقال تکنولوژی ،خدمات بازرگانی، حمل و نقلی و جلب سرمایه گذاری در جهت اشتغال مولد 
برای مرزنشینان با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شده است این مرز و منطقه ویژه دوغارون به عنوان تنها کریدور شرق ایران به 
کشورهای آسیای میانه دارای تمامی مزایا و ویژگی های تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری می باشد در همین راستا در  پی آغاز به کار 

رسمی این منطقه  گفت و گویی با مهندس ناصرالدین گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون داشتیم که در پی می آید:

مهندس ناصرالدین گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون :

تجاری  اصلی  کریدورهای  از  یکی 
افغانستان  سمت  به  کاال  ترانزیت  و 
ازآب های جنوب ، از محور شرق و از 
گیرد  می  صورت  دوغارون  مرز  طریق 
که حدود 50% نیاز کشور افغانستان از 

طریق مرز دوغارون تامین می شود

فعاالن اقتصادی افغانستان می توانند 
پایدار  امنیت  از  ی  مند  بهره  ضمن 
از   ، ایران  مرزی در جمهوری اسالمی 
شامل  که  نیز  گذاری  سرمایه  مزایای 
حمایت های قانونی از سرمایه ، پوشش 
امکان  و  سیاسی  ریسک  برای  بیمه 
هایشان  خانواده  و  خود  برای  اقامت 

است، استفاده نمایند
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گزارش جهانی وضعیت 

در ایران

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، شاخص جهانی کارآفرینی 
2016 منتشر شد. شاخص جهانی کارآفرینی توسط موسسه 
توسعه جهانی کارآفرینی GEDI تهیه می شود. این شاخص، 
اطالعات کلیدی برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی کشورها در 
اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.هدف موسسه GEDI از انتشار 
این گزارش در هفته جهانی کارآفرینی، تحریک مباحثات سیاستی 
پیرامون برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و کمک به انتخاب و 

توسعه الگوهای موفق و برنامه های پایدار در  این حوزه است.

در گزارش 20۱۶ شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان 
۱۳0 کشور جهان، ۸0 و در میان ۱5 کشور منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا ۱4 است

"سلطان اکز”، بنیانگذار و مدیر موسسه GEDI اعتقاد دارد، الزم 
نیست کشوری بیشترین تعداد کارآفرین را داشته باشد تا کارآفرین 

شناخته شود بلکه الزم است تا بهترین کارآفرینان را داشته باشد.
وزارت کار اعالم کرد: در گزارش شاخص جهانی کارآفرینی 
2016، نه تنها بیش از 130 کشور جهان برپایه اکوسیستم کارآفرینی 
آنها رتبه بندی شده اند، بلکه چارچوبی برای درک موقعیت هر 

کشور در برابر اکوسیستم همسایگان آن نیز فراهم شده است.
این گزارش نشان داده که کشورها در مناطق مختلف با گستره 
متفاوتی از موانع رشد کارآفرینی مواجه هستند که در سیاست های 
خود باید به آنها بپردازند. در این گزارش عالوه بر تشخیص موانع 
منطقه ای، مدل ها و الگوهایی برای نواحی مختلف نیز معرفی 

شده است.
به عنوان مثال، در این گزارش پیشنهاد شده که منطقه آسیا - 

اقیانوسیه می بایست تمرکز کارآفرینان خود بر صادرات را افزایش دهد، اروپا الزم است 
تا به افراد کمک کند تا فرصت های کارآفرینی را درک کنند، خاورمیانه و شمال افریقا 
باید ریسک عمومی کسب و کارها را کاهش دهند، سایر کشورهای آفریقا آموزش عالی 
را گسترش دهند، در آمریکای شمالی، کارآفرین باید در جامعه محلی خود برجسته شود 
و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی باید در جهت توسعه فناوری های نوین سرمایه 

گذاری کنند.
الزم به ذکر است، در گزارش 2016 شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان 130 
کشور جهان، 80 و در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 14 است. بهترین 
امتیاز ایران در رکن مهارت های استارت آپ ها با اخذ امتیاز 0.71 )میانگین جهانی 0.42( 
و پایین ترین امتیاز در رکن بین المللی سازی با اخذ امتیاز 0.09 )میانگین جهانی 0.41( 

است.

افت 30درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران

بانک جهانی از کاهش 1.5 میلیارد دالری بدهی 
خارجی ایران در سال 2014 خبر داد و اعالم 
کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
طی این سال نیز با کاهش 30 درصدی مواجه 

شده و به 2.1 میلیارد دالر رسیده است.
خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
موسوم به »آمار بین المللی بدهی ها« از کاهش 
1.511 میلیارد دالری بدهی خارجی ایران در 

سال 2014 خبر داد.
به گزارش فارس، بر اساس این گزارش دیون 
خارجی ایران که در سال 2013 بالغ بر 7.006 
میلیارد دالر اعالم شده بود در سال 2014 به 

5.495 میلیارد دالر کاهش یافته است.

از کل بدهی 5.495 میلیارد دالری ایران در سال 2014 بالغ بر 3.042 میلیارد دالر مربوط به دیون بلند 
مدت و 486 میلیارد دالر مربوط به دیون کوتاه مدت بوده و 1.967 میلیارد دالر نیز شامل بدهی ایران 

به صندوق بین المللی پول بوده است.
بر این اساس کل سود پرداختی ایران بابت دیون خارجی خود در سال 2014 بالغ بر 33 میلیون دالر 

گزارش شده است.
ایران در 5 ساله 2010 تا 2014 مبلغی بالغ بر 350 میلیون دالر بابت دیون خارجی خود سود پرداخت 

کرده است.
بدهی خارجی ایران طی 5 سال گذشته روندی نزولی داشته است. در سال 2010 کل بدهی خارجی 
ایران 20.03 میلیارد دالر بوده که این رقم با کاهش 72 درصدی به 5.495 میلیارد دالر در سال 2014 

رسیده است.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2014 
را 2.1 میلیارد دالر اعالم کرده و از کاهش 30 درصدی این رقم نسبت به سال قبل از آن خبر داده 

است . ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود.

دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

آقای دکتر صادقی چه امکاناتی در بخش زیر ساختی، انبارها 
و مخازن منطقه وجود دارد؟

وجود  فرودگاه بزرگ اختصاصی با رده E4 در نوع خود از نظر 
امکانات ناوبری و طول باند، کم نظیر است. در این فرودگاه 
توانایی نشست و برخاست انواع هواپیماهای سبک و سنگین 
وجود دارد. ظرفیت عظیم ریلی این منطقه و سرمایه گذاری 
در ایجاد بستر مناسب برای ساخت 50 کیلومتر خطوط ریلی 
در داخل سایت منطقه و اتصال ریل عریض آسیای میانه به 
سایت راه آهن منطقه که بسیاری از مشکالت فنی اقتصادی 
و هزینه ای را برای تجار و بازرگانان محترم کم نموده و در 
جوار مخاذن بزرگ ذخیره سوخت قرار دارد و هر لحظه از 
شبانه روز امکان تخلیه و بارگیری و ترانسشیپ مواد سوختی 
و دیگر محصوالت در سایت راه آهن منطقه ویژه اقتصادی 

سرخس امکان پذیر است.
عالوه بر این انبارهای عمومی و اختصاصی منطقه در کنار 
انبارهای مسقف پلت فرم، امکان نگهداری کاال را در شرایط 
نموده است. سردخانه دو  فراهم  منطقه  ایمن در  و  خوب 
مداره 4000 تنی و بسیاری دیگر از امکانات منطقه  از جمله 
زیرساخت های قابل ذکر است که تمام آنها در اختیار صاحبان 

محترم صنایع، تجار و بازرگانان می باشد.

با توجه به اینکه به زودی تحریم های ناعادالنه غرب برداشته 
خواهد شد، چه تاثیری بر روند فعالیت های منطقه به ویژه 

تبادالت خارجی خواهد داشت؟
متاسفانه در گذشته کشورهای غربی و آمریکایی با توجه به 

خصومت های خاصی که با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
داشته اند تحریم هایی ناعادالنه برای کند کردن سرعت پیشرفت 
اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران وضع نمودند که با 
یاری الهی و نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری به مذاکرات 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس، توانمندی های ویژه ای برای 
سرمایه گذاران خارجی با رویکرد 

به بازار  کشورهای آسیانه میانه و روسیه دارد

اشاره:
منطقه ویژه اقتصادی سرخس از ابتدای تاسیس در سال 1375 با یک اتفاق تاریخی مهم در کشورمان و حضور 13 نفر از روسای 
جمهور و تعداد کثیری از مقامات بلند پایه کشورهای دوست و همسایه در این منطقه همراه بود. این اتفاق مهم نوید بخش عزم دولت 
وآستان قدس رضوی به عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای ایجاد زیرساخت های عظیم اقتصادی و تجاری بود که با 
هزینه بسیار عظیمی در بخش ایجاد زیرساخت های مورد نیاز یک منطقه آزاد تجاری انجام گرفت.دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر 

عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ضمن بیان  این مطلب به سوال های خبرنگار ما پاسخ گفت.
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در ایران

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، شاخص جهانی کارآفرینی 
2016 منتشر شد. شاخص جهانی کارآفرینی توسط موسسه 
توسعه جهانی کارآفرینی GEDI تهیه می شود. این شاخص، 
اطالعات کلیدی برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی کشورها در 
اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.هدف موسسه GEDI از انتشار 
این گزارش در هفته جهانی کارآفرینی، تحریک مباحثات سیاستی 
پیرامون برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و کمک به انتخاب و 

توسعه الگوهای موفق و برنامه های پایدار در  این حوزه است.

در گزارش 20۱۶ شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان 
۱۳0 کشور جهان، ۸0 و در میان ۱5 کشور منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا ۱4 است

"سلطان اکز”، بنیانگذار و مدیر موسسه GEDI اعتقاد دارد، الزم 
نیست کشوری بیشترین تعداد کارآفرین را داشته باشد تا کارآفرین 

شناخته شود بلکه الزم است تا بهترین کارآفرینان را داشته باشد.
وزارت کار اعالم کرد: در گزارش شاخص جهانی کارآفرینی 
2016، نه تنها بیش از 130 کشور جهان برپایه اکوسیستم کارآفرینی 
آنها رتبه بندی شده اند، بلکه چارچوبی برای درک موقعیت هر 

کشور در برابر اکوسیستم همسایگان آن نیز فراهم شده است.
این گزارش نشان داده که کشورها در مناطق مختلف با گستره 
متفاوتی از موانع رشد کارآفرینی مواجه هستند که در سیاست های 
خود باید به آنها بپردازند. در این گزارش عالوه بر تشخیص موانع 
منطقه ای، مدل ها و الگوهایی برای نواحی مختلف نیز معرفی 

شده است.
به عنوان مثال، در این گزارش پیشنهاد شده که منطقه آسیا - 

اقیانوسیه می بایست تمرکز کارآفرینان خود بر صادرات را افزایش دهد، اروپا الزم است 
تا به افراد کمک کند تا فرصت های کارآفرینی را درک کنند، خاورمیانه و شمال افریقا 
باید ریسک عمومی کسب و کارها را کاهش دهند، سایر کشورهای آفریقا آموزش عالی 
را گسترش دهند، در آمریکای شمالی، کارآفرین باید در جامعه محلی خود برجسته شود 
و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی باید در جهت توسعه فناوری های نوین سرمایه 

گذاری کنند.
الزم به ذکر است، در گزارش 2016 شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان 130 
کشور جهان، 80 و در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 14 است. بهترین 
امتیاز ایران در رکن مهارت های استارت آپ ها با اخذ امتیاز 0.71 )میانگین جهانی 0.42( 
و پایین ترین امتیاز در رکن بین المللی سازی با اخذ امتیاز 0.09 )میانگین جهانی 0.41( 

است.

افت 30درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران

بانک جهانی از کاهش 1.5 میلیارد دالری بدهی 
خارجی ایران در سال 2014 خبر داد و اعالم 
کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
طی این سال نیز با کاهش 30 درصدی مواجه 

شده و به 2.1 میلیارد دالر رسیده است.
خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
موسوم به »آمار بین المللی بدهی ها« از کاهش 
1.511 میلیارد دالری بدهی خارجی ایران در 

سال 2014 خبر داد.
به گزارش فارس، بر اساس این گزارش دیون 
خارجی ایران که در سال 2013 بالغ بر 7.006 
میلیارد دالر اعالم شده بود در سال 2014 به 

5.495 میلیارد دالر کاهش یافته است.

از کل بدهی 5.495 میلیارد دالری ایران در سال 2014 بالغ بر 3.042 میلیارد دالر مربوط به دیون بلند 
مدت و 486 میلیارد دالر مربوط به دیون کوتاه مدت بوده و 1.967 میلیارد دالر نیز شامل بدهی ایران 

به صندوق بین المللی پول بوده است.
بر این اساس کل سود پرداختی ایران بابت دیون خارجی خود در سال 2014 بالغ بر 33 میلیون دالر 

گزارش شده است.
ایران در 5 ساله 2010 تا 2014 مبلغی بالغ بر 350 میلیون دالر بابت دیون خارجی خود سود پرداخت 

کرده است.
بدهی خارجی ایران طی 5 سال گذشته روندی نزولی داشته است. در سال 2010 کل بدهی خارجی 
ایران 20.03 میلیارد دالر بوده که این رقم با کاهش 72 درصدی به 5.495 میلیارد دالر در سال 2014 

رسیده است.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2014 
را 2.1 میلیارد دالر اعالم کرده و از کاهش 30 درصدی این رقم نسبت به سال قبل از آن خبر داده 

است . ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود.

دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

آقای دکتر صادقی چه امکاناتی در بخش زیر ساختی، انبارها 
و مخازن منطقه وجود دارد؟

وجود  فرودگاه بزرگ اختصاصی با رده E4 در نوع خود از نظر 
امکانات ناوبری و طول باند، کم نظیر است. در این فرودگاه 
توانایی نشست و برخاست انواع هواپیماهای سبک و سنگین 
وجود دارد. ظرفیت عظیم ریلی این منطقه و سرمایه گذاری 
در ایجاد بستر مناسب برای ساخت 50 کیلومتر خطوط ریلی 
در داخل سایت منطقه و اتصال ریل عریض آسیای میانه به 
سایت راه آهن منطقه که بسیاری از مشکالت فنی اقتصادی 
و هزینه ای را برای تجار و بازرگانان محترم کم نموده و در 
جوار مخاذن بزرگ ذخیره سوخت قرار دارد و هر لحظه از 
شبانه روز امکان تخلیه و بارگیری و ترانسشیپ مواد سوختی 
و دیگر محصوالت در سایت راه آهن منطقه ویژه اقتصادی 

سرخس امکان پذیر است.
عالوه بر این انبارهای عمومی و اختصاصی منطقه در کنار 
انبارهای مسقف پلت فرم، امکان نگهداری کاال را در شرایط 
نموده است. سردخانه دو  فراهم  منطقه  ایمن در  و  خوب 
مداره 4000 تنی و بسیاری دیگر از امکانات منطقه  از جمله 
زیرساخت های قابل ذکر است که تمام آنها در اختیار صاحبان 

محترم صنایع، تجار و بازرگانان می باشد.

با توجه به اینکه به زودی تحریم های ناعادالنه غرب برداشته 
خواهد شد، چه تاثیری بر روند فعالیت های منطقه به ویژه 

تبادالت خارجی خواهد داشت؟
متاسفانه در گذشته کشورهای غربی و آمریکایی با توجه به 

خصومت های خاصی که با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
داشته اند تحریم هایی ناعادالنه برای کند کردن سرعت پیشرفت 
اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران وضع نمودند که با 
یاری الهی و نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری به مذاکرات 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس، توانمندی های ویژه ای برای 
سرمایه گذاران خارجی با رویکرد 

به بازار  کشورهای آسیانه میانه و روسیه دارد

اشاره:
منطقه ویژه اقتصادی سرخس از ابتدای تاسیس در سال 1375 با یک اتفاق تاریخی مهم در کشورمان و حضور 13 نفر از روسای 
جمهور و تعداد کثیری از مقامات بلند پایه کشورهای دوست و همسایه در این منطقه همراه بود. این اتفاق مهم نوید بخش عزم دولت 
وآستان قدس رضوی به عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای ایجاد زیرساخت های عظیم اقتصادی و تجاری بود که با 
هزینه بسیار عظیمی در بخش ایجاد زیرساخت های مورد نیاز یک منطقه آزاد تجاری انجام گرفت.دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر 

عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ضمن بیان  این مطلب به سوال های خبرنگار ما پاسخ گفت.
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هسته ای و حمایت از تیم دیپلماسی دولت محترم، پیروزی های خوبی نصیب 
کشورمان شد و شرایطی مثبت برای  همکاری های فی مابین با کشورهای منطقه 
بوجود آمده که مناطق ویژه اقتصادي ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه گذاري 

بعد از این واقعه تاریخي است و باید از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببریم.
متاسفانه در گذشته  استفاده مطلوبی از شرایط این منطقه ارزشمند اقتصادی نشده 
است و منطقه ویژه اقتصادی سرخس پتانسیل باالیی برای تبدیل به بزرگترین  قطب 
تجاری و صنعتی شرق کشور را دارد. این منطقه برای خارجی ها و سرمایه گذارانی 
که نگاه به بازارهای آسیای میانه دارند بسیار جذاب است و ما نیز در این مدت 
امکانات زیربنایی الزم را بر اساس خواسته های سرمایه گذار انجام داده ایم.  تکمیل 
شدن این زنجیره نیازمند عزمی جدی و حمایتی مطلوب از روند سرمایه گذاری در 
این منطقه است که با استفاده صحیح و مدیریت شده از ظرفیت هاي موجود در این 
منطقه مي توان به روند توسعه سرخس از طریق جذب سرمایه گذاران داخلي و 

خارجي و تبدیل منطقه به داالن مهم اقتصاد کشور و جهان شتاب داد.

چه فرصت های سرمایه گذاری بالفعل در منطقه ویژه، برای سرمایه گذاری داخلی یا 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی وجود دارد؟ 

حوزه پر نفوذ شمال شرق ایران که نمونه بازر آن سرخس می باشد به عنوان دروازه 
تبادالت تجاری و اقتصادی به همراه بازارهایی با حوزه جغرافیایی بسیار گسترده 
و جمعیتی قریب به 500 میلیون نفر، در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. با توجه به مزیت های اقتصادی کشورهای CIS در بخش های انرژی، توسعه 
ترانزیت به ویژه در کریدور شمال _ جنوب و کریدور شرق _ غرب که در این 
منطقه با هم دیگر تالقی دارند، پیش بینی می شود که جاذبه های سرمایه گذاری، 
بر جذب  منطقه عالوه  این  اقتصادی  بازده  نیز  و  تجاری  تولیدی و  گردشگری، 
سرمایه های داخلی،  بخش وسیعی از سرمایه های ایرانی پراکنده در سایر کشورها 
و نیز بسیاری از سرمایه های افراد خارجی را به دلیل مزیت های فراوان اقتصادی و 
تولیدی ، از جمله قیمت نازل مواد اولیه ، نیروی کار ، انرژی و آب فراوان، تأسیسات 
کارخانه ای،  حمل و نقل ارزان داخلی و . . . به این منطقه سرازیر کند که این امر نیز 
متعاقباً به رشد و توسعه هر چه بیشتر منطقه و در نهایت حذف انحصار تجاری بوجود 
آمده در بازار منطقه جنوبی خلیج فارس منجر خواهد شد و ما حصل این تدبیر و 
توجه؛ضمن ایجاد سود برای کلیه سرمایه گذاران، به ایجاد کار و افزایش درآمد ونیز 
رفاه عمومی برای نیروی انسانی بومی در شهرستان سرخس و سایر شهرهای همجوار 
و نیز به افزایش درآمدهای غیرنفتی، رشد و توسعه کشور منجر گشته و گام بزرگی 

دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس:

از  استفاده  پیشرفت  های  زمینه  از  یکی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت 
آسان  و  ها  گذاری  سرمایه  این  از  دولت 
نمودن شرایط برای ورود سرمایه گذاران 

خارجی به این مناطق ویژه است

 
این  و  کشور  اقتصادی  رشد  بهبود  برای 
منطقه راهی جز جلب رضایت و ایجاد محیط 
گذاران  سرمایه  برای  مطمئن  بستری  و 
نداریم و همه باید در این سال با همکاری و 
همیاری یکدیگر، جهاد گونه فعالیت نموده و 

به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم 

در بند ۱۱ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه حوزه عمل  به 
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
نیازهای  تأمین  و  و خدمات  کاال  صادرات 
ضروری و منابع مالی از خارج کشوراشاره 
شده است. این سیاست ها در کنار حمایت 
دولت، عاملی برای رشد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی است که باید به آن توجه جدی 

شود 

متأسفانه در طول سال های گذشته استفاده 
ابزارهای  و  ویژه  موقعیت  این  از  مطلوبی 

توسعه مرتبط با آن صورت نگرفته است

در جهت تولید اشتغال و رخت بر بستن محرومیت از این نقطه از کشور خواهد بود.
به هر حال پس از شرایط بوجود آمده جدید از ابتداي امسال تاکنون با سرمایه گذاران 
خارجی از کشورهاي روسیه، مولداوي، چین و ترکیه براي سرمایه گذاري در طرح 
هاي صنعتي منطقه ویژه اقتصادي سرخس وارد مذاکره شده ایم. هر کدام از این 
سرمایه گذاران در صورت اجراي طرح هاي توجیهي خود مي توانند زمینه اشتغال 

بسیاري از افراد جوان را در این منطقه فراهم کنند

با توجه به سوابق مثبت جنابعالی در وزارت اقتصاد و دارایی تضامین مورد نیاز برای 
سرمایه گذاران خارجی در شرایط فعلی چیست؟

نگاه به سرمایه گذار به خصوص سرمایه گذار خارجی در ایران به یک تغییر پارادایم 
نیاز دارد. این تغییر پارادایم هم این است که باید توسعه در این بخش پایدار باشد 
و مهم ترین مساله برای سرمایه گذار خارجی  رویکرد و نگاه مثبت به حمایت از 
این بخش است.  ابتدا باید سرمایه گذار از تامین زیرساخت و حمایت ویزه دولت 
و بخش های متولی  مطمئن شود و دو طرف به تمام مقررات و تعهدات بین المللی 
خودشان پایبند باشند.  لذا این تغییر رویکرد از همه چیز مهم  تر است. هم اکنون ما 
قانون سرمایه گذاری خارجی خیلی خوبی داریم که مطابق با استانداردهای بین المللی 
است. درواقع ما هیچ گاه مشکل قانونی نداشتیم و مشکل بیشتر رویکرد و اراده به 
سمت جذب سرمایه گذار خارجی بوده است لذا در دور جدید مناسبات تجاری 
با جهان باید خود را در بسیاری از زمینه ها تجهیز و توانمند کنیم تا منافع کشور به 
نحو مطلوب تامین شود ویکی از زمینه های پیشرفت استفاده از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و حمایت دولت از این سرمایه گذاری ها و آسان نمودن شرایط برای 

ورود سرمایه گذاران خارجی به این مناطق ویژه است.

در صورت اتصال راه آهن ایران به راه آهن های بین المللی از جمله قفقاز و روسیه 
چه ظرفیتی از کار را با چه مکانیزمی پیش بینی می کنید؟

جمهوری اسالمی ایران پس از گذار موفقیت آمیز از برنامه پنج ساله اول توسعه  
اقتصادی و احداث راههای ارتباطی  مدرن، یکی از توسعه یافته ترین  کشورهای 
خاور میانه در زمینه های  اقتصادی،صنعتی و صادراتی شده است  با افزایش اهمیت 
استراتژیک و اقتصادی  آسیای مرکزی به عنوان پلی میان مناطق  شرقی امپراتوری 
روسیه و شهرهای بزرگ  غربی ایجاد راه آهن برای حمل ونقل  در آسیای مرکزی 
اهمیت فراوانی یافت و کشوری که امکان ترانزیت کاال برای  محصوالت این کشورها 
را فراهم می کند هم خود استفاده می برد و هم محموله  را از مسیر مناسب تری به مقصد 
می رساند. سرخس با موقعیت ویژه ی خود در طول  قرون متمادی محل عبور مال 

برای  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه 
خارجی ها و سرمایه گذارانی که نگاه به 
بازارهای آسیای میانه دارند بسیار جذاب 
امکانات  مدت  این  در  نیز  ما  و  است 
زیربنایی الزم را بر اساس خواسته های 

سرمایه گذار انجام داده ایم

سرمایه گذاری  قانون  ما  اکنون  هم 
با  خارجی خیلی خوبی داریم که مطابق 
استانداردهای بین المللی است. درواقع ما 
هیچ گاه مشکل قانونی نداشتیم و مشکل 
جذب  سمت  به  اراده  و  رویکرد  بیشتر 
سرمایه گذار خارجی بوده است لذا در دور 
جدید مناسبات تجاری با جهان باید خود 
را در بسیاری از زمینه ها تجهیز و توانمند 
کنیم تا منافع کشور به نحو مطلوب تامین 

شود

تقریباً کلیه درآمدهای مورد انتظاردر این 
کاال  ترانزیت  به  مناطق،  و سایر  منطقه 
محدود گردیده است ، لیکن  به منظور 
استفاده بهینه و گسترده از این موقعیت 
ممتاز می توان به وسیله انسجام، اتحاد 
دولت  ارزشمند  مدیران  کمک  و  ملی 
تدبیر و امید  و حمایت های آستان قدس 
رضوی به عنوان متولی اصلی این منطقه 
اقتصادی در مرزهای شمال شرقی کشور 
که به لحاظ نزدیک تر بودن به کشورهای 
آسیای میانه در ارجحیت قراردارند به این 

امر تولید ثروت ملی اقدام نمود
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هسته ای و حمایت از تیم دیپلماسی دولت محترم، پیروزی های خوبی نصیب 
کشورمان شد و شرایطی مثبت برای  همکاری های فی مابین با کشورهای منطقه 
بوجود آمده که مناطق ویژه اقتصادي ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه گذاري 

بعد از این واقعه تاریخي است و باید از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببریم.
متاسفانه در گذشته  استفاده مطلوبی از شرایط این منطقه ارزشمند اقتصادی نشده 
است و منطقه ویژه اقتصادی سرخس پتانسیل باالیی برای تبدیل به بزرگترین  قطب 
تجاری و صنعتی شرق کشور را دارد. این منطقه برای خارجی ها و سرمایه گذارانی 
که نگاه به بازارهای آسیای میانه دارند بسیار جذاب است و ما نیز در این مدت 
امکانات زیربنایی الزم را بر اساس خواسته های سرمایه گذار انجام داده ایم.  تکمیل 
شدن این زنجیره نیازمند عزمی جدی و حمایتی مطلوب از روند سرمایه گذاری در 
این منطقه است که با استفاده صحیح و مدیریت شده از ظرفیت هاي موجود در این 
منطقه مي توان به روند توسعه سرخس از طریق جذب سرمایه گذاران داخلي و 

خارجي و تبدیل منطقه به داالن مهم اقتصاد کشور و جهان شتاب داد.

چه فرصت های سرمایه گذاری بالفعل در منطقه ویژه، برای سرمایه گذاری داخلی یا 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی وجود دارد؟ 

حوزه پر نفوذ شمال شرق ایران که نمونه بازر آن سرخس می باشد به عنوان دروازه 
تبادالت تجاری و اقتصادی به همراه بازارهایی با حوزه جغرافیایی بسیار گسترده 
و جمعیتی قریب به 500 میلیون نفر، در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. با توجه به مزیت های اقتصادی کشورهای CIS در بخش های انرژی، توسعه 
ترانزیت به ویژه در کریدور شمال _ جنوب و کریدور شرق _ غرب که در این 
منطقه با هم دیگر تالقی دارند، پیش بینی می شود که جاذبه های سرمایه گذاری، 
بر جذب  منطقه عالوه  این  اقتصادی  بازده  نیز  و  تجاری  تولیدی و  گردشگری، 
سرمایه های داخلی،  بخش وسیعی از سرمایه های ایرانی پراکنده در سایر کشورها 
و نیز بسیاری از سرمایه های افراد خارجی را به دلیل مزیت های فراوان اقتصادی و 
تولیدی ، از جمله قیمت نازل مواد اولیه ، نیروی کار ، انرژی و آب فراوان، تأسیسات 
کارخانه ای،  حمل و نقل ارزان داخلی و . . . به این منطقه سرازیر کند که این امر نیز 
متعاقباً به رشد و توسعه هر چه بیشتر منطقه و در نهایت حذف انحصار تجاری بوجود 
آمده در بازار منطقه جنوبی خلیج فارس منجر خواهد شد و ما حصل این تدبیر و 
توجه؛ضمن ایجاد سود برای کلیه سرمایه گذاران، به ایجاد کار و افزایش درآمد ونیز 
رفاه عمومی برای نیروی انسانی بومی در شهرستان سرخس و سایر شهرهای همجوار 
و نیز به افزایش درآمدهای غیرنفتی، رشد و توسعه کشور منجر گشته و گام بزرگی 

دکتر احمد صادقی گلمکانی مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس:

از  استفاده  پیشرفت  های  زمینه  از  یکی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت 
آسان  و  ها  گذاری  سرمایه  این  از  دولت 
نمودن شرایط برای ورود سرمایه گذاران 

خارجی به این مناطق ویژه است

 
این  و  کشور  اقتصادی  رشد  بهبود  برای 
منطقه راهی جز جلب رضایت و ایجاد محیط 
گذاران  سرمایه  برای  مطمئن  بستری  و 
نداریم و همه باید در این سال با همکاری و 
همیاری یکدیگر، جهاد گونه فعالیت نموده و 

به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم 

در بند ۱۱ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه حوزه عمل  به 
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
نیازهای  تأمین  و  و خدمات  کاال  صادرات 
ضروری و منابع مالی از خارج کشوراشاره 
شده است. این سیاست ها در کنار حمایت 
دولت، عاملی برای رشد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی است که باید به آن توجه جدی 

شود 

متأسفانه در طول سال های گذشته استفاده 
ابزارهای  و  ویژه  موقعیت  این  از  مطلوبی 

توسعه مرتبط با آن صورت نگرفته است

در جهت تولید اشتغال و رخت بر بستن محرومیت از این نقطه از کشور خواهد بود.
به هر حال پس از شرایط بوجود آمده جدید از ابتداي امسال تاکنون با سرمایه گذاران 
خارجی از کشورهاي روسیه، مولداوي، چین و ترکیه براي سرمایه گذاري در طرح 
هاي صنعتي منطقه ویژه اقتصادي سرخس وارد مذاکره شده ایم. هر کدام از این 
سرمایه گذاران در صورت اجراي طرح هاي توجیهي خود مي توانند زمینه اشتغال 

بسیاري از افراد جوان را در این منطقه فراهم کنند

با توجه به سوابق مثبت جنابعالی در وزارت اقتصاد و دارایی تضامین مورد نیاز برای 
سرمایه گذاران خارجی در شرایط فعلی چیست؟

نگاه به سرمایه گذار به خصوص سرمایه گذار خارجی در ایران به یک تغییر پارادایم 
نیاز دارد. این تغییر پارادایم هم این است که باید توسعه در این بخش پایدار باشد 
و مهم ترین مساله برای سرمایه گذار خارجی  رویکرد و نگاه مثبت به حمایت از 
این بخش است.  ابتدا باید سرمایه گذار از تامین زیرساخت و حمایت ویزه دولت 
و بخش های متولی  مطمئن شود و دو طرف به تمام مقررات و تعهدات بین المللی 
خودشان پایبند باشند.  لذا این تغییر رویکرد از همه چیز مهم  تر است. هم اکنون ما 
قانون سرمایه گذاری خارجی خیلی خوبی داریم که مطابق با استانداردهای بین المللی 
است. درواقع ما هیچ گاه مشکل قانونی نداشتیم و مشکل بیشتر رویکرد و اراده به 
سمت جذب سرمایه گذار خارجی بوده است لذا در دور جدید مناسبات تجاری 
با جهان باید خود را در بسیاری از زمینه ها تجهیز و توانمند کنیم تا منافع کشور به 
نحو مطلوب تامین شود ویکی از زمینه های پیشرفت استفاده از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و حمایت دولت از این سرمایه گذاری ها و آسان نمودن شرایط برای 

ورود سرمایه گذاران خارجی به این مناطق ویژه است.

در صورت اتصال راه آهن ایران به راه آهن های بین المللی از جمله قفقاز و روسیه 
چه ظرفیتی از کار را با چه مکانیزمی پیش بینی می کنید؟

جمهوری اسالمی ایران پس از گذار موفقیت آمیز از برنامه پنج ساله اول توسعه  
اقتصادی و احداث راههای ارتباطی  مدرن، یکی از توسعه یافته ترین  کشورهای 
خاور میانه در زمینه های  اقتصادی،صنعتی و صادراتی شده است  با افزایش اهمیت 
استراتژیک و اقتصادی  آسیای مرکزی به عنوان پلی میان مناطق  شرقی امپراتوری 
روسیه و شهرهای بزرگ  غربی ایجاد راه آهن برای حمل ونقل  در آسیای مرکزی 
اهمیت فراوانی یافت و کشوری که امکان ترانزیت کاال برای  محصوالت این کشورها 
را فراهم می کند هم خود استفاده می برد و هم محموله  را از مسیر مناسب تری به مقصد 
می رساند. سرخس با موقعیت ویژه ی خود در طول  قرون متمادی محل عبور مال 

برای  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه 
خارجی ها و سرمایه گذارانی که نگاه به 
بازارهای آسیای میانه دارند بسیار جذاب 
امکانات  مدت  این  در  نیز  ما  و  است 
زیربنایی الزم را بر اساس خواسته های 

سرمایه گذار انجام داده ایم

سرمایه گذاری  قانون  ما  اکنون  هم 
با  خارجی خیلی خوبی داریم که مطابق 
استانداردهای بین المللی است. درواقع ما 
هیچ گاه مشکل قانونی نداشتیم و مشکل 
جذب  سمت  به  اراده  و  رویکرد  بیشتر 
سرمایه گذار خارجی بوده است لذا در دور 
جدید مناسبات تجاری با جهان باید خود 
را در بسیاری از زمینه ها تجهیز و توانمند 
کنیم تا منافع کشور به نحو مطلوب تامین 

شود

تقریباً کلیه درآمدهای مورد انتظاردر این 
کاال  ترانزیت  به  مناطق،  و سایر  منطقه 
محدود گردیده است ، لیکن  به منظور 
استفاده بهینه و گسترده از این موقعیت 
ممتاز می توان به وسیله انسجام، اتحاد 
دولت  ارزشمند  مدیران  کمک  و  ملی 
تدبیر و امید  و حمایت های آستان قدس 
رضوی به عنوان متولی اصلی این منطقه 
اقتصادی در مرزهای شمال شرقی کشور 
که به لحاظ نزدیک تر بودن به کشورهای 
آسیای میانه در ارجحیت قراردارند به این 

امر تولید ثروت ملی اقدام نمود
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التجاره بوده  و به عنوان پلی بین شرق 
راه  ایجاد   . است  نموده  و غرب عمل  
آهن  سراسری آسیا)که این طرح بخش 
مهمی  از آن به شمار می رود(زمان انتقال 
کاال از شرق به غرب آسیا را 5 تا 8 روز 
آسیای  میان  فاصله  و  می دهد  کاهش  
شرقی تا اروپای غربی را نیز به 6 تا 10 
روز می رساند.با راه اندازی این خط آهن  
از مسیر بافق-بندر عباس،ایران کاالهای  
خود را از خلیج فارس و از گذرگاه مهم 
سرخس به پکن و یا شمال  روسیه ارسال 
می کند و در درازمدت  بندرهای ایران را 
به مکانی برای تالقی  کشتی های باری 
تبدیل می  نماید  که این  امر می تواند 
و  هندوستان،چین  بین   دریایی  تجارت 

اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهد.

چه  در  ویژه  منطقه  فعال  کارآفرینان 
حوزه هایی فعالیت می کنند؟

حدود 15 سال از سرمایه گذاری های 
ویژه  منطقه  در  رضوی  قدس  آستان 
اقتصادی سرخس می گذرد و همچنان 
با  دارد،  ادامه  ها  گذاری  سرمایه  این 
به  کشور  شرق  در  منطقه  این  ایجاد 
آسیای  کشورهای  با  همجواری  لحاظ 
میانه، اقتصاد منطقه رونق می گیرد. هم 
اکنون در چندین حوزه مختلف از جمله 
و  کاشی  همچون  ساختمانی  مصالح 
سرامیک، گچ. در حوزه صنایع غذایی، 
سیلوهای گندم، پنبه، شیرینی و شکالت، 

رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با انتقاد جدی به عملکرد دولت و 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، دولت را نسبت به مشکالت این 
بخش منفعل دانست و گفت: هشدار می دهیم که تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال 

آینده سونامی در بخش مسکن رخ  می دهد و قیمت ها افزایش خواهد یافت.
مجتبی بیگدلی درباره وضعیت بخش مسکن خاطرنشان کرد: اکنون در تاریخی ترین 
رکود قرن در بخش اقتصاد قرار داریم و این رکود در بخش مسکن که از آن به عنوان 

پیشران اقتصاد یاد می شود بسیار شدید است.
وی با بین اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید صنعت ساختمان از رکود خارج 
شود، اضافه کرد:70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است و اگر اقدام 

اساسی برای این بخش انجام شود می توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اشاره به اینکه متاسفانه دولت هیچ 
عزم جزمی برای حل مشکل رکود در بخش مسکن ندارد، گفت:دولت به جای اینکه 
فکری به حال صنعت ساختمان که خروجی آن اشتغال است کند اقدام به پرداخت 
تسهیالت به خودروسازان کرد این در حالی است که اگر تسهیالت به ساخت مسکن 
تعلق می گرفت الزم به تزریق یکباره منابع نبود  و با پیشرفت کار تسهیالت به صورت 

قطره چکانی به این بخش پرداخت می شد.
بیگدلی با بیان اینکه دولت بسیار منفعل عمل می کند، اظهار کرد:باید برای صدور پروانه 
ساخت و همچنین نهادهای مرتبط با ساخت مسکن مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری، 
سازمان امور مالیاتی، سازمان آب و فاضالب و نهادهای ذیربط در امور مربوط به برق و 

گاز همکاری کرده و برای تحرک این بخش گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تعطیل است و کاری برای این بخش نمی 
کند، تاکید کرد:به جای اینکه هزینه صدور پروانه رایگان شود تا مشوقی برای کارآفرینان 
باشد، هزینه ها افزایش یافته و در محدوده میدان انقالب هزینه صدور پروانه پنج برابر 

بهترین منطقه پاریس است.
به گزارش اقتصاد آنالین، رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور گفت: 
به رغم کاهش نرخ تورم نرخ سود تسهیالت به 30 درصد افزایش یافته که با احتساب 

جرایم مربوط به دیر کرد به 50 درصد نیز می رسد.
بیگدلی با بیان اینکه سه سال است که در بخش ساختمان هیچ اقدامی صورت نگرفته و 
هر سال نرخ اجاره افزایش می یابد، افزود:افزایش اجاره بها به معنای آن است که نیاز به 

مسکن وجود دارد اما ساخت و ساز صورت نمی گیرد.
وی خاطرنشان کرد:با ادامه وضع موجود حداکثر تا اواخر سال جاری و اوایل سال آینده 
سونامی در بخش مسکن رخ می دهد و قیمت ها افزایش می یابد، ما هشدار می دهیم 

و از بروز چنین وضعیتی راضی نخواهیم بود.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اشاره به اینکه نه تنها پرداخت 
تسهیالت بلکه هیچ یک از وعده های دولت در بخش مسکن عملیاتی نشده است، تاکید 
کرد:تسهیالت باید به ساخت و خرید مسکن اختصاص یابد به گونه ای که میزان آن در 

مراکز استان ها حداقل 100 میلیون و در پاییتخت 150 میلیون باشد.
بیگدلی با بیان اینکه این تسهیالت نباید نیاز به سپرده گذاری داشته باشد، اظهار کرد:نرخ 

سود این تسهالت نیز باید متناسب با نرخ سود تسهیالت مسکن مهر باشد.

هشدار یک انبوه ساز

سونامی قیمت مسکن در راه است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره 
به ساخت یک میلیون و 834 هزار مسکن مهر تاکنون، گفت: 
حدود 50 هزار واحد مسکن مهر هنوز با مشکل تعاونی ها 

روبرو هستند.
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن 
مهر گفت: در حال حاضر از مجموع 2 میلیون و 216 هزار 
واحد ساخت یک میلیون و 834 هزار واحد به  اتمام رسیده 
است که البته در ابتدا 2 میلیون و 300 هزار واحد بود که 
بانک مرکزی وام دهی به تعدادی از این واحدها را نپذیرفت 
و اعالم کرد این واحدها جدید شروع شده و وام به آن تعلق 

نمی گیرد.
وی با بیان اینکه ساخت 2 میلیون و 216 هزار واحد در دستور 
کار بوده است، افزود: کار ساخت 383 هزار واحد باقیمانده 
است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، از این تعداد 
205 هزار واحد در مرحله نازک کاری و 97 هزار واحد در 

مرحله سفت کاری قرار دارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اعالم 
اینکه کار ساخت این واحدها تا شهریور سال آینده به اتمام 
می رسد، اظهار داشت: حدود 80 هزار واحد باقی می ماند که 
از این تعداد برخی واحدها متقاضی واجد شرایط ندارند و در 

برخی دیگر مشکل تعاونی وجود دارد.
مهرآبادی ادامه داد: حدود 45 تا 50 هزار واحد در اختیار 
تعاونی های قرار دارد که یا مشکل مالی دارند و یا اینکه 
صاحبان تعاونی متواری هستند که پرونده این پروژه ها در 
دادگاه است و ما منتظر رای نهایی دادگاه هستیم تا سرانجام 

این واحدها هم مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت قصد دارد تا در سال 95 مسکن 
مهر به پایان برسد، گفت: با تسهیالتی که دولت برای کمک 
به بخش های مختلف مسکن مهر از جمله خدمات روبنایی، 
زیربنایی و ساخت دیوار حائل در نظرگرفته است امیدواریم 

که هرچه زودتر کار ساخت مسکن مهر به پایان برسد.
به گزارش مهر، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر با اشاره به اینکه دولت سعی دارد تا هرچه سریعتر 
کار ساخت 300 هزار واحد باقیمانده را به اتمام برساند، افزود: 
دولت تاکنون مبالغی را به عنوان کمک بالعوض در برخی 
پروژه های مسکن مهر پرداخت کرده است در حالی که قرار 

بود از ابتدا این هزینه ها از محل آورده مردمی باشد.

آخرین وضعیت ساخت مسکن مهر

ساخت 383 هزار واحد باقی مانده است

احداث مینی پاالیشگاه و چسب و رزین های پودری و رنگی و سایر حوزه ها فعال 
می باشیم.

مهم ترین مشکالت پیش روی منطقه چیست؟
آستان قدس رضوی زیرساخت ها و امکانات اولیه را برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی در این منطقه فراهم کرده است، اما توسعه صنایع نیازمند حمایت های 
دولت به منظور بهره برداری از زیرساخت  های ایجادشده می باشد. تمام تالش ما 
و مجموعه معاونت ها، مدیران و کارکنان منطقه بر این است که نگذاریم مشکالت 
جزئی موجب دلسردی و کند شدن روند سرمایه گذاری در این منطقه شود و تمام 
مسئوالن منطقه باید گوش شنوا و همتی واال برای رفع موانع و مشکالت سرمایه 
گذاران داشته باشند. برای بهبود رشد اقتصادی کشور و این منطقه راهی جز جلب 
رضایت و ایجاد محیط و بستری مطمئن برای سرمایه گذاران نداریم و همه باید در 
این سال با همکاری و همیاری یکدیگر، جهاد گونه فعالیت نموده و به رشد اقتصادی 
کشور کمک کنیم. در بند 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج کشوراشاره شده است. این سیاست ها در کنار حمایت دولت، عاملی برای 
رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که باید به آن توجه جدی شود. متأسفانه در 
طول سال های گذشته استفاده مطلوبی از این موقعیت ویژه و ابزارهای توسعه مرتبط 
با آن صورت نگرفته است و با واگذاری این بازار عظیم به دیگر کشورها، تقریباً کلیه 
درآمدهای مورد انتظاردر این منطقه و سایر مناطق، به ترانزیت کاال محدود گردیده 
است ، لیکن  به منظور استفاده بهینه و گسترده از این موقعیت ممتاز می توان به وسیله 
انسجام، اتحاد ملی و کمک مدیران ارزشمند دولت تدبیر و امید  و حمایت های آستان 
قدس رضوی به عنوان متولی اصلی این منطقه اقتصادی در مرزهای شمال شرقی 
کشور که به لحاظ نزدیک تر بودن به کشورهای آسیای میانه در ارجحیت قراردارند 

به این امر تولید ثروت ملی اقدام نمود.
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رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با انتقاد جدی به عملکرد دولت و 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، دولت را نسبت به مشکالت این 
بخش منفعل دانست و گفت: هشدار می دهیم که تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال 

آینده سونامی در بخش مسکن رخ  می دهد و قیمت ها افزایش خواهد یافت.
مجتبی بیگدلی درباره وضعیت بخش مسکن خاطرنشان کرد: اکنون در تاریخی ترین 
رکود قرن در بخش اقتصاد قرار داریم و این رکود در بخش مسکن که از آن به عنوان 

پیشران اقتصاد یاد می شود بسیار شدید است.
وی با بین اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید صنعت ساختمان از رکود خارج 
شود، اضافه کرد:70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است و اگر اقدام 

اساسی برای این بخش انجام شود می توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اشاره به اینکه متاسفانه دولت هیچ 
عزم جزمی برای حل مشکل رکود در بخش مسکن ندارد، گفت:دولت به جای اینکه 
فکری به حال صنعت ساختمان که خروجی آن اشتغال است کند اقدام به پرداخت 
تسهیالت به خودروسازان کرد این در حالی است که اگر تسهیالت به ساخت مسکن 
تعلق می گرفت الزم به تزریق یکباره منابع نبود  و با پیشرفت کار تسهیالت به صورت 

قطره چکانی به این بخش پرداخت می شد.
بیگدلی با بیان اینکه دولت بسیار منفعل عمل می کند، اظهار کرد:باید برای صدور پروانه 
ساخت و همچنین نهادهای مرتبط با ساخت مسکن مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری، 
سازمان امور مالیاتی، سازمان آب و فاضالب و نهادهای ذیربط در امور مربوط به برق و 

گاز همکاری کرده و برای تحرک این بخش گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تعطیل است و کاری برای این بخش نمی 
کند، تاکید کرد:به جای اینکه هزینه صدور پروانه رایگان شود تا مشوقی برای کارآفرینان 
باشد، هزینه ها افزایش یافته و در محدوده میدان انقالب هزینه صدور پروانه پنج برابر 

بهترین منطقه پاریس است.
به گزارش اقتصاد آنالین، رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور گفت: 
به رغم کاهش نرخ تورم نرخ سود تسهیالت به 30 درصد افزایش یافته که با احتساب 

جرایم مربوط به دیر کرد به 50 درصد نیز می رسد.
بیگدلی با بیان اینکه سه سال است که در بخش ساختمان هیچ اقدامی صورت نگرفته و 
هر سال نرخ اجاره افزایش می یابد، افزود:افزایش اجاره بها به معنای آن است که نیاز به 

مسکن وجود دارد اما ساخت و ساز صورت نمی گیرد.
وی خاطرنشان کرد:با ادامه وضع موجود حداکثر تا اواخر سال جاری و اوایل سال آینده 
سونامی در بخش مسکن رخ می دهد و قیمت ها افزایش می یابد، ما هشدار می دهیم 

و از بروز چنین وضعیتی راضی نخواهیم بود.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اشاره به اینکه نه تنها پرداخت 
تسهیالت بلکه هیچ یک از وعده های دولت در بخش مسکن عملیاتی نشده است، تاکید 
کرد:تسهیالت باید به ساخت و خرید مسکن اختصاص یابد به گونه ای که میزان آن در 

مراکز استان ها حداقل 100 میلیون و در پاییتخت 150 میلیون باشد.
بیگدلی با بیان اینکه این تسهیالت نباید نیاز به سپرده گذاری داشته باشد، اظهار کرد:نرخ 

سود این تسهالت نیز باید متناسب با نرخ سود تسهیالت مسکن مهر باشد.

هشدار یک انبوه ساز

سونامی قیمت مسکن در راه است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره 
به ساخت یک میلیون و 834 هزار مسکن مهر تاکنون، گفت: 
حدود 50 هزار واحد مسکن مهر هنوز با مشکل تعاونی ها 

روبرو هستند.
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن 
مهر گفت: در حال حاضر از مجموع 2 میلیون و 216 هزار 
واحد ساخت یک میلیون و 834 هزار واحد به  اتمام رسیده 
است که البته در ابتدا 2 میلیون و 300 هزار واحد بود که 
بانک مرکزی وام دهی به تعدادی از این واحدها را نپذیرفت 
و اعالم کرد این واحدها جدید شروع شده و وام به آن تعلق 

نمی گیرد.
وی با بیان اینکه ساخت 2 میلیون و 216 هزار واحد در دستور 
کار بوده است، افزود: کار ساخت 383 هزار واحد باقیمانده 
است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، از این تعداد 
205 هزار واحد در مرحله نازک کاری و 97 هزار واحد در 

مرحله سفت کاری قرار دارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اعالم 
اینکه کار ساخت این واحدها تا شهریور سال آینده به اتمام 
می رسد، اظهار داشت: حدود 80 هزار واحد باقی می ماند که 
از این تعداد برخی واحدها متقاضی واجد شرایط ندارند و در 

برخی دیگر مشکل تعاونی وجود دارد.
مهرآبادی ادامه داد: حدود 45 تا 50 هزار واحد در اختیار 
تعاونی های قرار دارد که یا مشکل مالی دارند و یا اینکه 
صاحبان تعاونی متواری هستند که پرونده این پروژه ها در 
دادگاه است و ما منتظر رای نهایی دادگاه هستیم تا سرانجام 

این واحدها هم مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت قصد دارد تا در سال 95 مسکن 
مهر به پایان برسد، گفت: با تسهیالتی که دولت برای کمک 
به بخش های مختلف مسکن مهر از جمله خدمات روبنایی، 
زیربنایی و ساخت دیوار حائل در نظرگرفته است امیدواریم 

که هرچه زودتر کار ساخت مسکن مهر به پایان برسد.
به گزارش مهر، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر با اشاره به اینکه دولت سعی دارد تا هرچه سریعتر 
کار ساخت 300 هزار واحد باقیمانده را به اتمام برساند، افزود: 
دولت تاکنون مبالغی را به عنوان کمک بالعوض در برخی 
پروژه های مسکن مهر پرداخت کرده است در حالی که قرار 

بود از ابتدا این هزینه ها از محل آورده مردمی باشد.

آخرین وضعیت ساخت مسکن مهر

ساخت 383 هزار واحد باقی مانده است

احداث مینی پاالیشگاه و چسب و رزین های پودری و رنگی و سایر حوزه ها فعال 
می باشیم.

مهم ترین مشکالت پیش روی منطقه چیست؟
آستان قدس رضوی زیرساخت ها و امکانات اولیه را برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی در این منطقه فراهم کرده است، اما توسعه صنایع نیازمند حمایت های 
دولت به منظور بهره برداری از زیرساخت  های ایجادشده می باشد. تمام تالش ما 
و مجموعه معاونت ها، مدیران و کارکنان منطقه بر این است که نگذاریم مشکالت 
جزئی موجب دلسردی و کند شدن روند سرمایه گذاری در این منطقه شود و تمام 
مسئوالن منطقه باید گوش شنوا و همتی واال برای رفع موانع و مشکالت سرمایه 
گذاران داشته باشند. برای بهبود رشد اقتصادی کشور و این منطقه راهی جز جلب 
رضایت و ایجاد محیط و بستری مطمئن برای سرمایه گذاران نداریم و همه باید در 
این سال با همکاری و همیاری یکدیگر، جهاد گونه فعالیت نموده و به رشد اقتصادی 
کشور کمک کنیم. در بند 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج کشوراشاره شده است. این سیاست ها در کنار حمایت دولت، عاملی برای 
رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که باید به آن توجه جدی شود. متأسفانه در 
طول سال های گذشته استفاده مطلوبی از این موقعیت ویژه و ابزارهای توسعه مرتبط 
با آن صورت نگرفته است و با واگذاری این بازار عظیم به دیگر کشورها، تقریباً کلیه 
درآمدهای مورد انتظاردر این منطقه و سایر مناطق، به ترانزیت کاال محدود گردیده 
است ، لیکن  به منظور استفاده بهینه و گسترده از این موقعیت ممتاز می توان به وسیله 
انسجام، اتحاد ملی و کمک مدیران ارزشمند دولت تدبیر و امید  و حمایت های آستان 
قدس رضوی به عنوان متولی اصلی این منطقه اقتصادی در مرزهای شمال شرقی 
کشور که به لحاظ نزدیک تر بودن به کشورهای آسیای میانه در ارجحیت قراردارند 

به این امر تولید ثروت ملی اقدام نمود.
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از  یکی  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
است.  شدن“  ”جهانی  نمودهای  اصلی ترین 
بر  همگی  دولت ها  و  اقتصاددانان  امروزه 
اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق 
نظر دارند. از دید آنها این مسأله  نیرویی برای 
ایجاد طیف وسیعی از تحوالت اقتصادی به 
حساب می آید. سرمایه گذاری خارجی می 
و  باشد  توسعه  و  رشد  برای  ابزاری  تواند 
اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال 
توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی   
طرح های  اجرای  برای  دارند،  پایین  تری 
صنعتی خود،  اقتصادی و رشد اقتصادی – 
به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. 
ابعاد  دارای  خارجی  سرمایه گذاری  بنابراین 

سیاسی و اقتصادی وسیعی است. 

 انواع روش های  سرمایه گذاری خارجی
به طور کلی روش های سرمایه گذاری خارجی 
را می توان به دو بخش اصلی تقسیم بندی 

کرد:
خارجي:  مستقیم  غیر  گذاري  سرمایه   -1
به  که  است  هایی  گذاري  سرمایه  شامل 
وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 
به صورت خرید اوراق بهادار یک مؤسسه 
و شرکت مالی صورت می گیرد و طی این 
فرایند، بدون این که شخص کنترلی بر سرمایه 
خود داشته باشد، آن را در اختیار کشور میزبان 

قرار می دهد.
در این نوع از سرمایه گذاري، کشور یا مؤسسه 
خارجي از طریق اوراق بهاداري نظیر سهام، 
مشارکت    اوراق  و  مدت  بلند  قرضه  اوراق 
مشارکت  پروژه  مالي  تأمین  در  بین المللي 
مي نماید. تفاوت این روش با سرمایه گذاري 

مستقیم در این است که در اینجا سرمایه گذار در روند اجراي پروژه دخیل نشده و نظارتي 
ندارد و از نظر مالي نیز تعهداتي نمي سپارد تنها در صورت سود یا زیان پروژه بر اساس سهم 

الشرکه داده شده سود دریافت مي نماید.
  :) Foreign direct Investment( ّّّFDI2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

عبارت است از سرمایه گذاری فرا مرزی و مشارکت سهمی در فعالیت اقتصادی به میزان 
حداقل10 درصد به منظور اعمال مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت اقتصادی در کشورمیزبان 

به صورت بلندمدت. 
به عبارت دیگر سرمایه گذاري مستقیم خارجي، نوعي سرمایه گذاري است که به منظور کسب 
منفعت دائمي و همیشگي در مؤسسه اي مستقر در کشوري غیر از کشور سرمایه گذار صورت 

مي گیرد و نتیجه آن کسب حق رأي مؤثر در مدیریت شرکت است.

تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر سازمان های معتبر بین المللی
از نظر سازمان )کنفراس( توسعه و  تجارت ملل متحد )UNCTAD( سرمایه گذاري مستقیم 
خارجی عبارت است از سرمایه گذاري که متضمن روابط اقتصادي بلندمدت بوده و نشاندهنده 
منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادي مقیم یک کشور (شرکت مادر)بر واحد اقتصادي مقیم 

کشور دیگر(شعبه فرعی بنگاه مادر است.
سرمایه گذاري مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول )IMF( سرمایه گذاري 
است که با هدف کسب منافع پایدار در کشوري به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود 
و هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاري، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر 

داشته باشد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری  مستقیم خارجی
این نوع از سرمایه گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای 
دریافت کننده می توان به  انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود 
و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه های مدیریتی، افزایش قدرت 
رقابت و ... اشاره کرد. در عین حال با توجه به این که معموال کشورهای سرمایه گذار به انحای 
مختلف سعی در باالبردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را 

دارند، کشور سرمایه پذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل نماید. 
از تهدیدات و معایب سرمایه گذاری خارجی که بر اثر ضعف مدیریت و سیاست های نادرست 
بوجود خواهد آمد نیز می توان به  پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلند 

مدت، انهدام صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری اشاره نمود.

عوامل موثر بر  افزایش میزان  سرمایه گذاری خارجی

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی
)با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان(

 دکتر میترا دانش پرور
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک 
محمد حسین زینلیان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی )بازاریابی(- مدرس دانشگاه 

گذاری  سرمایه  میزان  و  جذب  مقوله  در 
خارجی عوامل متعددی از سوی کشورهای 
سرمایه گذار، سازمان های بین المللی و به 
از  که  است  گذار  تاثیر  میزبان  کشور  ویژه 
جمله می توان به سیاست های مالی، ارزی 
تراز  ثبات  اقتصادی،  ساختار  بازرگانی،  و 
تجاری، میزان بدهی خارجی، ساختار تامین 
مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار و توسعه 
رسانی  اطالع  شبکه  وجود  انسانی،  منابع 
گسترده، عوامل تشویقی و حمایتی، عوامل 

سیاسی و ... اشاره کرد.

عوامل جذب کننده سرمایه گذاری خارجی
و  مالکیتی  مزیت  محلی،  مزیت  کلی  بطور 
جذب  در  میزبان  کشورهای  درونی  مزیت 
سرمایه گذار خارجی تاثیر گذار است. در این 
میان فعالیت اقتصادی در یک مکان خاص که 
دارای ویژگی های طبیعی مناسب از جمله 
سرمایه، زمین و دانش فنی و بومی است از 
مزیت های عمده محسوب می شود. مالکیت 
)برند(  نام تجاری  مانند  در برخی زمینه ها 
مدیریتی  های  توانایی  و  فنی  دانش  معتبر، 
نیز از عوامل مزیت مالکیتی است. در برخی 
موارد نیز فعالیت در یک کسب و کار داخلی 
به یک بازار نا کارآمد ترجیح داده می شود. 
مزیت درونی نیز به این موضوع اشاره دارد که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روشهایی 
نظیر فرانشیز و لیسانس و... با توجه به شرایط 

آن ارجحیت دارد.

روند گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در جهان

درحال  کشورهای  دهد  می  نشان  آمارها 
مستقیم  گذاری  سرمایه  بیشترین  توسعه 
خارجی را جذب کرده اند. این کشورها 54 
درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جهان یعنی 778 میلیارد دالر را در سال 2013 
جذب کردند. سهم کشورهای توسعه یافته نیز 
در این زمینه 39 درصد برابر با 566 میلیارد 
دالر بوده است. اقتصادهای درحال گذار نیز 7 
درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
سال  در  را  دالر  میلیارد   108 یعنی  جهان 
2013 به خود اختصاص دادند. طبق گزارش 
سازمان)کنفراس( توسعه و تجارت بین الملل  
چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در  2014 بوده و پس از آن 
هنگ کنگ)چین( و ایاالت متحده امریکا قرار 
دارند. اقتصادهای در حال توسعه به صورت 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   681 گروهی 
مستقیم خارجی جذب کرده اند و همچنان 
جهانی  سرمایه  جذب  در  پیشگام  منطقه 
نیمی  توسعه،  حال  در  اقتصادهای  هستند. 

کشور
میزان سرمایه گذاری2014

)میلیارد دالر(

 128چین

103هنگ گنگ

92 ایاالت متحده

72انگلستان

67سنگاپور

62برزیل

53کانادا

51اتریش

34هند

30هلند

کشور
میزان سرمایه گذاری2013

)میلیارد دالر(

230ایاالت متحده

124چین

79 روسیه

77هنگ گنگ

64برزیل

64سنگاپور

62کانادا

50استرالیا

39اسپانیا

38مکزیک

از  10 دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را تشکیل می دهند که شامل 
برزیل، چین، هنگ کنگ، هند و سنگاپور می شود. جدول فوق مقایسه میزان سرمایه گذاری 

کشورهای پیشرو را  طی سال های 2013 و 2014 نشان می دهد.
گذاری  سرمایه  جریان  بهبود  سرعت  بودن  پایین  دالیل  آنکتاد  های  ارزیابی  اساس   بر   
مستقیم خارجی در جهان در سال های پس از بحران اقتصادی جهانی عبارتند از: ضعف در 
ساختارهای مالی جهانی، رشد ضعیف سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و اثر 

مخرب بی ثباتی سیاست های کلی بر اعتماد سرمایه گذاران.
در  پایدار  بهبود  انداز  چشم  )آنکتاد(،   2015 جهانی  گذاری  سرمایه  گزارش  اساس  بر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی با نگاهی به سال های پس از2014 در دسترس است. 
این امر از طریق افزایش 11 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی بالغ بر یک تریلیون 
و 400 میلیارد دالر در 2015 محقق می شود. به عالوه گزارش، افزایش بیشتری را پیش بینی 
می کند که شامل یک تریلیون و 500 میلیارد دالر در 2016 و یک تریلیون و 700میلیارد دالرد 
در 2017 است. اقتصادهای توسعه یافته باید شاهد افزایش زیادی در سرمایه گذاری  در 
2015 باشند )افزایش بیش از 20 درصد( که نشان دهنده فعالیت اقتصادی قوی است. رشد 

مقایسه میزان سرمایه گذاری در کشورهای پیشرو طی سال های 2013 و 2014
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مستقیم در این است که در اینجا سرمایه گذار در روند اجراي پروژه دخیل نشده و نظارتي 
ندارد و از نظر مالي نیز تعهداتي نمي سپارد تنها در صورت سود یا زیان پروژه بر اساس سهم 

الشرکه داده شده سود دریافت مي نماید.
  :) Foreign direct Investment( ّّّFDI2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

عبارت است از سرمایه گذاری فرا مرزی و مشارکت سهمی در فعالیت اقتصادی به میزان 
حداقل10 درصد به منظور اعمال مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت اقتصادی در کشورمیزبان 

به صورت بلندمدت. 
به عبارت دیگر سرمایه گذاري مستقیم خارجي، نوعي سرمایه گذاري است که به منظور کسب 
منفعت دائمي و همیشگي در مؤسسه اي مستقر در کشوري غیر از کشور سرمایه گذار صورت 

مي گیرد و نتیجه آن کسب حق رأي مؤثر در مدیریت شرکت است.

تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر سازمان های معتبر بین المللی
از نظر سازمان )کنفراس( توسعه و  تجارت ملل متحد )UNCTAD( سرمایه گذاري مستقیم 
خارجی عبارت است از سرمایه گذاري که متضمن روابط اقتصادي بلندمدت بوده و نشاندهنده 
منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادي مقیم یک کشور (شرکت مادر)بر واحد اقتصادي مقیم 

کشور دیگر(شعبه فرعی بنگاه مادر است.
سرمایه گذاري مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول )IMF( سرمایه گذاري 
است که با هدف کسب منافع پایدار در کشوري به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود 
و هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاري، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر 

داشته باشد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری  مستقیم خارجی
این نوع از سرمایه گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای 
دریافت کننده می توان به  انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود 
و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه های مدیریتی، افزایش قدرت 
رقابت و ... اشاره کرد. در عین حال با توجه به این که معموال کشورهای سرمایه گذار به انحای 
مختلف سعی در باالبردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را 

دارند، کشور سرمایه پذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل نماید. 
از تهدیدات و معایب سرمایه گذاری خارجی که بر اثر ضعف مدیریت و سیاست های نادرست 
بوجود خواهد آمد نیز می توان به  پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلند 

مدت، انهدام صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری اشاره نمود.

عوامل موثر بر  افزایش میزان  سرمایه گذاری خارجی

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی
)با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان(

 دکتر میترا دانش پرور
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک 
محمد حسین زینلیان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی )بازاریابی(- مدرس دانشگاه 

گذاری  سرمایه  میزان  و  جذب  مقوله  در 
خارجی عوامل متعددی از سوی کشورهای 
سرمایه گذار، سازمان های بین المللی و به 
از  که  است  گذار  تاثیر  میزبان  کشور  ویژه 
جمله می توان به سیاست های مالی، ارزی 
تراز  ثبات  اقتصادی،  ساختار  بازرگانی،  و 
تجاری، میزان بدهی خارجی، ساختار تامین 
مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار و توسعه 
رسانی  اطالع  شبکه  وجود  انسانی،  منابع 
گسترده، عوامل تشویقی و حمایتی، عوامل 

سیاسی و ... اشاره کرد.

عوامل جذب کننده سرمایه گذاری خارجی
و  مالکیتی  مزیت  محلی،  مزیت  کلی  بطور 
جذب  در  میزبان  کشورهای  درونی  مزیت 
سرمایه گذار خارجی تاثیر گذار است. در این 
میان فعالیت اقتصادی در یک مکان خاص که 
دارای ویژگی های طبیعی مناسب از جمله 
سرمایه، زمین و دانش فنی و بومی است از 
مزیت های عمده محسوب می شود. مالکیت 
)برند(  نام تجاری  مانند  در برخی زمینه ها 
مدیریتی  های  توانایی  و  فنی  دانش  معتبر، 
نیز از عوامل مزیت مالکیتی است. در برخی 
موارد نیز فعالیت در یک کسب و کار داخلی 
به یک بازار نا کارآمد ترجیح داده می شود. 
مزیت درونی نیز به این موضوع اشاره دارد که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روشهایی 
نظیر فرانشیز و لیسانس و... با توجه به شرایط 

آن ارجحیت دارد.

روند گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در جهان

درحال  کشورهای  دهد  می  نشان  آمارها 
مستقیم  گذاری  سرمایه  بیشترین  توسعه 
خارجی را جذب کرده اند. این کشورها 54 
درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جهان یعنی 778 میلیارد دالر را در سال 2013 
جذب کردند. سهم کشورهای توسعه یافته نیز 
در این زمینه 39 درصد برابر با 566 میلیارد 
دالر بوده است. اقتصادهای درحال گذار نیز 7 
درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
سال  در  را  دالر  میلیارد   108 یعنی  جهان 
2013 به خود اختصاص دادند. طبق گزارش 
سازمان)کنفراس( توسعه و تجارت بین الملل  
چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در  2014 بوده و پس از آن 
هنگ کنگ)چین( و ایاالت متحده امریکا قرار 
دارند. اقتصادهای در حال توسعه به صورت 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   681 گروهی 
مستقیم خارجی جذب کرده اند و همچنان 
جهانی  سرمایه  جذب  در  پیشگام  منطقه 
نیمی  توسعه،  حال  در  اقتصادهای  هستند. 

کشور
میزان سرمایه گذاری2014

)میلیارد دالر(

 128چین

103هنگ گنگ

92 ایاالت متحده

72انگلستان

67سنگاپور

62برزیل

53کانادا

51اتریش

34هند

30هلند

کشور
میزان سرمایه گذاری2013

)میلیارد دالر(

230ایاالت متحده

124چین

79 روسیه

77هنگ گنگ

64برزیل

64سنگاپور

62کانادا

50استرالیا

39اسپانیا

38مکزیک

از  10 دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را تشکیل می دهند که شامل 
برزیل، چین، هنگ کنگ، هند و سنگاپور می شود. جدول فوق مقایسه میزان سرمایه گذاری 

کشورهای پیشرو را  طی سال های 2013 و 2014 نشان می دهد.
گذاری  سرمایه  جریان  بهبود  سرعت  بودن  پایین  دالیل  آنکتاد  های  ارزیابی  اساس   بر   
مستقیم خارجی در جهان در سال های پس از بحران اقتصادی جهانی عبارتند از: ضعف در 
ساختارهای مالی جهانی، رشد ضعیف سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و اثر 

مخرب بی ثباتی سیاست های کلی بر اعتماد سرمایه گذاران.
در  پایدار  بهبود  انداز  چشم  )آنکتاد(،   2015 جهانی  گذاری  سرمایه  گزارش  اساس  بر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی با نگاهی به سال های پس از2014 در دسترس است. 
این امر از طریق افزایش 11 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی بالغ بر یک تریلیون 
و 400 میلیارد دالر در 2015 محقق می شود. به عالوه گزارش، افزایش بیشتری را پیش بینی 
می کند که شامل یک تریلیون و 500 میلیارد دالر در 2016 و یک تریلیون و 700میلیارد دالرد 
در 2017 است. اقتصادهای توسعه یافته باید شاهد افزایش زیادی در سرمایه گذاری  در 
2015 باشند )افزایش بیش از 20 درصد( که نشان دهنده فعالیت اقتصادی قوی است. رشد 

مقایسه میزان سرمایه گذاری در کشورهای پیشرو طی سال های 2013 و 2014
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میزان سرمایه گذاری خارجی)میلیارد دالر( سال

2 2008

3 2009

3.6 2010

4.3 2011

4.7 2012

3.1 2013

2.1 2014

سرمایه گذاری مستقیم خارجي در کشورهای 
توسعه یافته ادامه دارد و طی دو سال آینده با 
افزایش حدود 3 درصدی مواجه خواهد شد. 

روند ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی 
در ایران

سال 2012  حجم  تا  آنکتاد  آمارهای  طبق 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  ورودی  جریان 
ایران همواره با روندی مثبت و رو به رشد 
تنها  نه  که  ای  گونه  به  است.  بوده  مواجه 
منجر به ارتقای رتبه کشور میان کشورهای 
ورودی  حجم  حیث  از  خاورمیانه  منطقه 
سرمایه گذاری خارجی شده است، بلکه ایران 
را در زمره 6 کشور جهان که طی این سال ها 
همواره رشد مستمر در جذب سرمایه گذاری 
است  داده  قرار  اند  کرده  تجربه  را  خارجی 
.ولیکن در طی سال های اخیر با تاثیر عوامل 
مختلف از جمله تحریم ها و تغییر رویکردها  
رشد  با  کشورمان  در  گذاری  سرمایه  روند 
 2 شماره  جدول  است.  شده  مواجه  منفی 
نشانگر این جریان صعودی تا سال 2012 و 

رشد منفی طی سال های اخیر می باشد.
 البته ذکر این نکته ضروری است که ظرفیت 
گذاری  سرمایه  جذب  در  کشور  بالقوه 
بوده  آن  عملکرد  از  بیش  بسیار  خارجی 
های  ریزی  برنامه  و  ها  تالش  علیرغم  و 
جذب  و  تشویق  زمینه  در  که  ای  گسترده 
سرمایه گذاری خارجی در کشور شده است 
همچنان می بایست اقدامات فراوانی صورت 
گیرد تا این ظرفیت ها و زمینه های موجود و 

بکر در کشور در رشته ها و بخش های گوناگون به سرمایه گذاران معرفی شود.
 در حال حاضر در ایران از جمله حوزه های مناسب  برای سرمایه گذاری که دارای مزیت 
نسبی بالفعل هستند می توان به بخش های فناوری اطالعات،  پتروشیمی،  انرژی، بخش آب 
وکشاورزی )مخصوصاً صادرات محصوالت( آن و همچنین بخش توریسم اشاره کرد. به 
هر حال موقعیت  جغرافیایی  کشور ما یک  موقعیت  منحصر به فرد بوده  و برای  ایجاد جاذبه  و 

سرمایه گذاری  خارجی  بسیار موثر است.
در کشور ما در مقابل شرایط و امکانات بالفعل مناسب  برای سرمایه گذاری شرکت ها و 
کشورهای خارجی، تهدیداتی نیز قابل تصور است که از جمله  می توان به عدم عضویت 
ایران در سازمان تجارت جهانی  و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی  اشاره کرد. در این راستا، 
تغییر نگرش سیاسی و اقتصادی در بین دولت مردان و سیاست گذاران مملکتی در جهت وضع 
قوانین مطلوب و تالش جهت پیوستن به دهکده جهانی از اولویت ها و سرآغاز رشد بیشتر 

سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهد بود.

پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیارد دالر و درصد(

میانگینپیش بینی

20172016201520142013
-2009
2011

-2005
2007

سال

سرمایه گذاری مستقیم خارجی1724148413681228146713591397

اقتصادهای توسعه یافته843722634499697718917

اقتصادهای در حال توسعه850734707681671561421

اقتصادهای در حال گذر534745481008160

نرخ رشد متوسطنرخ رشدپیش بینی نرخ رشد

20172016201520142013
-2009
2011

-2005
2007

سال

سرمایه گذاری مستقیم خارجی16.28.411.4-16.34.63.140.1

اقتصادهای توسعه یافته16.713.923.8-28.42.73.048.2

اقتصادهای در حال توسعه15.83.93.31.65.04.826.1

اقتصادهای در حال گذر12.35.3-2.3-51.717.0-1.148.0

 UNCTAD.2015:منبع

میزان سرمایه گذاری خارجی ایران طی سال های 2008 و 2014

حذف تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران تاثیر قابل توجهی در بازار جهانی نفت، 
اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن خواهد داشت. براساس گزارش بانک جهانی، بازگشت 
کامل ایران به بازار جهانی در نهایت حدود یک میلیون بشکه نفت روزانه به بازار اضافه 
خواهد کرد، که باعث کاهش قیمت نفت به اندازه 10 دالر آمریکا به ازاء هر بشکه در 
سال آینده خواهد شد و چنین انتظار می رود که اقتصاد این کشور به حدود 5% در سال 

2016، از 3% سال جاری افزایش یابد.
با توجه به توافق صورت گرفته ایران و 1+5، تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 
علیه ایران، در ازای کاهش شتاب در برنامه هسته ای ایران برداشته خواهد شد. بنا به 
گزارش فصلنامه شعبه غرب آسیا و شمال آفریقا بانک جهانی )MENA(، با عنوان 
»پیامدهای اقتصادی تحریم بر ایران"، ظرفیت ایران برای صادرات نفت بیشتر را عاملی 
برای افزایش سرعت بهبود اقتصادی ایران می داند. اما این گزارش، درآمد و صادرات 
کمتری را برای دیگر صادرکنندگان نفت غرب آسیا و شمال آفریقا ، مانند کشورهای 
حوزه خلیج فارس و لیبی پیش بینی می کند. این در حالی است که واردکنندگان نفت در 

منطقه، مانند مصر و تونس، از قیمت های جهانی پایین تر، سود خواهند برد.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت:  »همانطور که 
شدیدتر کردن  تحریم ها در سال 2012 منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران و دو 
سال رشد منفی شد، انتظار داریم که حذف تحریم ها باعث تقویت صادرات و احیای 

اقتصاد شود."
هزینه معامالت تجاری ایران نیز کاهش جدی خواهد یافت، که این کار نه تنها باعث 
افزایش حجم، بلکه افزایش ارزش تجارت نفتی و غیر نفتی نیز خواهد شد. بر اساس 
گزارش بانک جهانی، تخمین زده می شود که صادرات ایران نیز در نهایت تا حدود 17 
میلیارد دالر افزایش یابد ، که حدودا برابر 3.5تولید ناخالص داخلی است. بریتانیا، چین، 
هند، ترکیه و عربستان سعودی در میان کشورهایی هستند که به احتمال زیاد بیشترین 
میزان افزایش را در تجارت با ایران پس از تحریم ها خواهند داشت. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی ممکن است به حدود 3 میلیارد دالر در سال افزایش یابد، که دو برابر 

نرخ فعلی خواهد بود، اما هنوز پایین تر از اوج خود در سال 2003 است.
لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی و نویسنده این گزارش گفت: "از زمان ایجاد شدن 
چارچوب توافقنامه آوریل 2015، ما شاهد افزایش عالقه شرکت های چند ملیتی برای 

سرمایه گذاری در ایران، به ویژه در بخش نفت و گاز بوده ایم.
او افزود که این روند به احتمال زیاد با لغو تحریم ها سرعت میابد و باعث فراهم آوردن 

سرمایه بسیار ضروری و ارتقاء فن آوری بخش نفت ایران خواهند شد. 
اگرچه لغو تحریم ها منافع اقتصادی غیر منتظره ای برای ایران دارد، اما با در نظر گرفتن 
تجربة ایران در مدیریت این منابع نفتی در گذشته، روشن است که جا برای مدیریت بهتر 
در جهت سود دهی بیشتر این منابع دیده می شود، چرا که نرخ حقیقی ارز باعث تضعیف 
صادرات غیر نفتی شده است. دولت ها در مواجهه با چنین منابع بادآورده اقتصادی، 

سیاستی را اتخاذ می کنند که اقتصاد کشورشان را در مسیر رشد پایدار قرار دهند.

شکوفایی اقتصاد داخلی ایران، در 
صورت مدیریت صحیح 

بانک جهانی:

http://www.worldbank.org
ترجمه: دانیال مولوقی

علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در 
خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارز گفت: »بازار مشتقه 
ارز از سال ها پیش در برنامه بود، اما به صورت جدی به 

نتیجه نرسید.«
وی افزود: »ما در شرایط جدید برای دوران بعد از تحریم 
قطعا شاهد ورود سرمایه گذار خارجی خواهیم بود. اولین 
موضوعی که سرمایه گذار خارجی برای ورود به کشور 
به آن توجه می کند نوسانات نرخ ارز است. طبعا اولین 
نیاز این سرمایه گذاران پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز 

است.«
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات بازار مشتقه ارزی 
می تواند امکان پوشش ریسک را برای این سرمایه گذاران و 
همچنین واردکنندگان و صاردکنندگان داخلی نیز فراهم 

کند.
صالح آبادی ادامه داد: »با آغاز به کار این بازار، فعاالن 
نظر گرفتن محدوده  با در  توانند  اقتصادی کشور می 
مشخصی از نرخ ارز برای سوددهی سرمایه گذاری های 

خود تصمیم گیری کنند.«
وی با اشاره به نقش و تاثیر سفته بازان در نرخ ارز گفت: 
»برای اینکه سفته بازی یا نوسان زیادی در بازار ایجاد 
نشود ما حتما  باید ورود و نظارت بانک مرکزی را در 
کنار بازار سرمایه و سازمان بورس که مسئولیت بازارهای 
مالی را دارند، داشته باشیم . چرا که بانک مرکزی بازیگر 

و تامین کننده اصلی ارز در این بازار است.«
صالح آبادی در ادامه این گفت و گو در خصوص یارانه 
200 میلیاردی سود تسهیالت که به صادرکنندگان تعلق 
می گیرد گفت: »امسال با موافقت نامه ای که با سازمان 
مقرر شد 200  کردیم  منعقد  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
میلیارد تومان یارانه سود تسهیالت در اختیار این بانک 
قرار گیرد که ما هم آن را به صادر کنندگان تخصیص 

خواهیم داد.«
وی  در گفت و گو با خبر آنالین درباره شرایط دریافت 
 6 حداکثر  است  قرار  یارانه  این  »با  افزود:  یارانه  این 
درصد تخفیف نرخ در تسهیالتی که به صادرکنندگان 
اعطا می شود در نظر گرفت. البته این تسهیالت ضوابط 
خاصی دارد که می توان به ارزش افزوده صادرات و 

مشخص بودن سقف تسهیالت اشاره کرد.«

یارانه صادرات به شرط 

 ارزش افزوده صادرات
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میزان سرمایه گذاری خارجی)میلیارد دالر( سال

2 2008

3 2009

3.6 2010

4.3 2011

4.7 2012

3.1 2013

2.1 2014

سرمایه گذاری مستقیم خارجي در کشورهای 
توسعه یافته ادامه دارد و طی دو سال آینده با 
افزایش حدود 3 درصدی مواجه خواهد شد. 

روند ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی 
در ایران

سال 2012  حجم  تا  آنکتاد  آمارهای  طبق 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  ورودی  جریان 
ایران همواره با روندی مثبت و رو به رشد 
تنها  نه  که  ای  گونه  به  است.  بوده  مواجه 
منجر به ارتقای رتبه کشور میان کشورهای 
ورودی  حجم  حیث  از  خاورمیانه  منطقه 
سرمایه گذاری خارجی شده است، بلکه ایران 
را در زمره 6 کشور جهان که طی این سال ها 
همواره رشد مستمر در جذب سرمایه گذاری 
است  داده  قرار  اند  کرده  تجربه  را  خارجی 
.ولیکن در طی سال های اخیر با تاثیر عوامل 
مختلف از جمله تحریم ها و تغییر رویکردها  
رشد  با  کشورمان  در  گذاری  سرمایه  روند 
 2 شماره  جدول  است.  شده  مواجه  منفی 
نشانگر این جریان صعودی تا سال 2012 و 

رشد منفی طی سال های اخیر می باشد.
 البته ذکر این نکته ضروری است که ظرفیت 
گذاری  سرمایه  جذب  در  کشور  بالقوه 
بوده  آن  عملکرد  از  بیش  بسیار  خارجی 
های  ریزی  برنامه  و  ها  تالش  علیرغم  و 
جذب  و  تشویق  زمینه  در  که  ای  گسترده 
سرمایه گذاری خارجی در کشور شده است 
همچنان می بایست اقدامات فراوانی صورت 
گیرد تا این ظرفیت ها و زمینه های موجود و 

بکر در کشور در رشته ها و بخش های گوناگون به سرمایه گذاران معرفی شود.
 در حال حاضر در ایران از جمله حوزه های مناسب  برای سرمایه گذاری که دارای مزیت 
نسبی بالفعل هستند می توان به بخش های فناوری اطالعات،  پتروشیمی،  انرژی، بخش آب 
وکشاورزی )مخصوصاً صادرات محصوالت( آن و همچنین بخش توریسم اشاره کرد. به 
هر حال موقعیت  جغرافیایی  کشور ما یک  موقعیت  منحصر به فرد بوده  و برای  ایجاد جاذبه  و 

سرمایه گذاری  خارجی  بسیار موثر است.
در کشور ما در مقابل شرایط و امکانات بالفعل مناسب  برای سرمایه گذاری شرکت ها و 
کشورهای خارجی، تهدیداتی نیز قابل تصور است که از جمله  می توان به عدم عضویت 
ایران در سازمان تجارت جهانی  و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی  اشاره کرد. در این راستا، 
تغییر نگرش سیاسی و اقتصادی در بین دولت مردان و سیاست گذاران مملکتی در جهت وضع 
قوانین مطلوب و تالش جهت پیوستن به دهکده جهانی از اولویت ها و سرآغاز رشد بیشتر 

سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهد بود.

پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیارد دالر و درصد(
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میزان سرمایه گذاری خارجی ایران طی سال های 2008 و 2014

حذف تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران تاثیر قابل توجهی در بازار جهانی نفت، 
اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن خواهد داشت. براساس گزارش بانک جهانی، بازگشت 
کامل ایران به بازار جهانی در نهایت حدود یک میلیون بشکه نفت روزانه به بازار اضافه 
خواهد کرد، که باعث کاهش قیمت نفت به اندازه 10 دالر آمریکا به ازاء هر بشکه در 
سال آینده خواهد شد و چنین انتظار می رود که اقتصاد این کشور به حدود 5% در سال 

2016، از 3% سال جاری افزایش یابد.
با توجه به توافق صورت گرفته ایران و 1+5، تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 
علیه ایران، در ازای کاهش شتاب در برنامه هسته ای ایران برداشته خواهد شد. بنا به 
گزارش فصلنامه شعبه غرب آسیا و شمال آفریقا بانک جهانی )MENA(، با عنوان 
»پیامدهای اقتصادی تحریم بر ایران"، ظرفیت ایران برای صادرات نفت بیشتر را عاملی 
برای افزایش سرعت بهبود اقتصادی ایران می داند. اما این گزارش، درآمد و صادرات 
کمتری را برای دیگر صادرکنندگان نفت غرب آسیا و شمال آفریقا ، مانند کشورهای 
حوزه خلیج فارس و لیبی پیش بینی می کند. این در حالی است که واردکنندگان نفت در 

منطقه، مانند مصر و تونس، از قیمت های جهانی پایین تر، سود خواهند برد.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا گفت:  »همانطور که 
شدیدتر کردن  تحریم ها در سال 2012 منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران و دو 
سال رشد منفی شد، انتظار داریم که حذف تحریم ها باعث تقویت صادرات و احیای 

اقتصاد شود."
هزینه معامالت تجاری ایران نیز کاهش جدی خواهد یافت، که این کار نه تنها باعث 
افزایش حجم، بلکه افزایش ارزش تجارت نفتی و غیر نفتی نیز خواهد شد. بر اساس 
گزارش بانک جهانی، تخمین زده می شود که صادرات ایران نیز در نهایت تا حدود 17 
میلیارد دالر افزایش یابد ، که حدودا برابر 3.5تولید ناخالص داخلی است. بریتانیا، چین، 
هند، ترکیه و عربستان سعودی در میان کشورهایی هستند که به احتمال زیاد بیشترین 
میزان افزایش را در تجارت با ایران پس از تحریم ها خواهند داشت. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی ممکن است به حدود 3 میلیارد دالر در سال افزایش یابد، که دو برابر 

نرخ فعلی خواهد بود، اما هنوز پایین تر از اوج خود در سال 2003 است.
لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی و نویسنده این گزارش گفت: "از زمان ایجاد شدن 
چارچوب توافقنامه آوریل 2015، ما شاهد افزایش عالقه شرکت های چند ملیتی برای 

سرمایه گذاری در ایران، به ویژه در بخش نفت و گاز بوده ایم.
او افزود که این روند به احتمال زیاد با لغو تحریم ها سرعت میابد و باعث فراهم آوردن 

سرمایه بسیار ضروری و ارتقاء فن آوری بخش نفت ایران خواهند شد. 
اگرچه لغو تحریم ها منافع اقتصادی غیر منتظره ای برای ایران دارد، اما با در نظر گرفتن 
تجربة ایران در مدیریت این منابع نفتی در گذشته، روشن است که جا برای مدیریت بهتر 
در جهت سود دهی بیشتر این منابع دیده می شود، چرا که نرخ حقیقی ارز باعث تضعیف 
صادرات غیر نفتی شده است. دولت ها در مواجهه با چنین منابع بادآورده اقتصادی، 

سیاستی را اتخاذ می کنند که اقتصاد کشورشان را در مسیر رشد پایدار قرار دهند.

شکوفایی اقتصاد داخلی ایران، در 
صورت مدیریت صحیح 

بانک جهانی:

http://www.worldbank.org
ترجمه: دانیال مولوقی

علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در 
خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارز گفت: »بازار مشتقه 
ارز از سال ها پیش در برنامه بود، اما به صورت جدی به 

نتیجه نرسید.«
وی افزود: »ما در شرایط جدید برای دوران بعد از تحریم 
قطعا شاهد ورود سرمایه گذار خارجی خواهیم بود. اولین 
موضوعی که سرمایه گذار خارجی برای ورود به کشور 
به آن توجه می کند نوسانات نرخ ارز است. طبعا اولین 
نیاز این سرمایه گذاران پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز 

است.«
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات بازار مشتقه ارزی 
می تواند امکان پوشش ریسک را برای این سرمایه گذاران و 
همچنین واردکنندگان و صاردکنندگان داخلی نیز فراهم 

کند.
صالح آبادی ادامه داد: »با آغاز به کار این بازار، فعاالن 
نظر گرفتن محدوده  با در  توانند  اقتصادی کشور می 
مشخصی از نرخ ارز برای سوددهی سرمایه گذاری های 

خود تصمیم گیری کنند.«
وی با اشاره به نقش و تاثیر سفته بازان در نرخ ارز گفت: 
»برای اینکه سفته بازی یا نوسان زیادی در بازار ایجاد 
نشود ما حتما  باید ورود و نظارت بانک مرکزی را در 
کنار بازار سرمایه و سازمان بورس که مسئولیت بازارهای 
مالی را دارند، داشته باشیم . چرا که بانک مرکزی بازیگر 

و تامین کننده اصلی ارز در این بازار است.«
صالح آبادی در ادامه این گفت و گو در خصوص یارانه 
200 میلیاردی سود تسهیالت که به صادرکنندگان تعلق 
می گیرد گفت: »امسال با موافقت نامه ای که با سازمان 
مقرر شد 200  کردیم  منعقد  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
میلیارد تومان یارانه سود تسهیالت در اختیار این بانک 
قرار گیرد که ما هم آن را به صادر کنندگان تخصیص 

خواهیم داد.«
وی  در گفت و گو با خبر آنالین درباره شرایط دریافت 
 6 حداکثر  است  قرار  یارانه  این  »با  افزود:  یارانه  این 
درصد تخفیف نرخ در تسهیالتی که به صادرکنندگان 
اعطا می شود در نظر گرفت. البته این تسهیالت ضوابط 
خاصی دارد که می توان به ارزش افزوده صادرات و 

مشخص بودن سقف تسهیالت اشاره کرد.«

یارانه صادرات به شرط 

 ارزش افزوده صادرات
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 تالش ایران براي پیوستن به سازمان تجارت 
جهاني در حالي از سال 1995 ناکام مانده است 
که افغانستان اخیرا به عنوان عضو جدید سازمان 
که  شد  چه  اما  شد.  پذیرفته  جهاني  تجارت 

افغانستان عضو WTO شد اما ایران نه؟
محمدمهدي بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته 
ایراني ICC در تشریح دالیل عضویت افغانستان 
در سازمان تجارت جهاني )WTO( گفت: در 
حال حاضر این کشور شرایط پایداري ندارد و 
دائما شاهد جنگ در این کشور هستیم. ضمن این 
که شرایط اقتصادي شان نیز چه به لحاظ مقررات 
دست و پاگیر و چه به لحاظ رقابت پذیري کاال به 
مراتب در وضعیت وخیم تري از ایران قرار دارد. 
اما مهم ترین مساله اي که باعث شده این کشور 
به سازمان تجارت جهاني ملحق شود، حمایت 
آمریکا از این کشور است؛ چرا که آمریکا قصد 
دارد ورود سرمایه گذاران خارجي را به افغانستان 
تسهیل کند و براي تحقق این هدف، پیوستن به 

WTO بهترین راه است. 
معتقدند  اقتصادي  کارشناسان  از  برخي  اما 
افغانستان توانسته در رژیم تجاري خود که نقش 
تعیین کننده اي براي الحاق هر کشور به سازمان 
مذکور دارد، کارگروه مرتبط با الحاق این کشور را 
نسبت به همخواني ضوابط تجاري اش با سازمان 

تجارت جهاني قانع کند. 
اما بهکیش معتقد است: دلیل پذیرش افغانستان 
در WTO رعایت قوانین و مقررات پیوستن به 
این سازمان جهاني نیست بلکه حمایت آمریکا 
از این کشور مهمترین عاملي است که توانسته 
سبب الحاق افغانستان به WTO شود. یعني 
همان مانع خارجي که 20 سال است عضویت 
ایران به WTO را به تاخیر انداخته، عامل تسریع 
پیوستن افغانستان به WTO شده است. البته 
دیگر کارشناسان اقتصادي هم این گفته بهکیش را 
تاکید مي کنند و معتقدند پشتیباني آمریکا به عنوان 
یکي از موثرترین اعضاي سازمان تجارت جهاني 
از افغانستان، قطعا به طي کردن سریع این مسیر 

کمک کرده است. 
افغانستان و لیبریا دو کشوري هستند که اخیرا عضو 
سازمان تجارت جهاني شده اند. عراق، جمهوري 

آذربایجان و ازبکستان نیز کشورهایي هستند که 
در مراحل میاني فرآیند مذاکرات الحاق به سازمان 
تجارت جهاني قرار گرفته اند و در آینده نزدیک 
به عضویت این سازمان خواهند پیوست. اتیوپي، 
بالروس، الجزایر، ازبکستان و عراق هم از جمله 
 WTO کشورهایي هستند که هنوز به عضویت

درنیامده اند.
اما وضعیت ایران در این میان تا حدودي متفاوت 
است. از سال 1995 تاکنون مخالفت آمریکا یکي 
از مهمترین موانع پیوستن ایران به WTO بود. 
اما اکنون دو عامل تمایل ایران براي عضویت در 
این سازمان جهاني را چند برابر کرده است. یکي 
حل و فصل پرونده هسته ایران و رفع دایره تنگ 
تحریم ها علیه ایران و دیگري اتفاقات اخیر میان 
روسیه و ترکیه است که اهمیت پیوستن ایران به 

WTO را بیش از پیش کرده است. 
به گزارش اقتصاد نیوز، این مساله را بهکیش 
عنوان کرده و مي گوید: در با توجه به اتفاقات 
اخیر که میان ترکیه و روسیه رخ داد، اهمیت 
الحاق به WTO نیز براي ایران بیش از گذشته 
مشخص شد؛ چراکه ایران قصد دارد به جاي 
ترکیه در بازار روسیه حضور یابد؛ اما صادرات به 
این کشور هزینه هایي را براي ایرانیان به دنبال دارد 
که مانع از رقابت پذیري کاالهاي ایراني مي شود، 
این در حالي است که چنانچه ایران به سازمان 
تجارت جهاني پیوسته بود، مي توانست در این 

بازار رقابت کند. 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه اجالس WTO با وزراي 15 
کشور عضو این سازمان رایزني کرده تا حمایت 
آنها براي عضویت ایران در این سازمان را فراهم 
کند. از طرفي وي اعالم کرده است ایران هم 
آمادگي دارد موانع داخلي را برطرف کند. اما 
باید دید آیا ایران هم مي تواند بعد از افغانستان 
و عراق به سازمان تجارت بپویندد. چون به گفته 
کارشناسان چنانچه عضویت ایران قطعي شود، 
ایران یکي از مهمترین اقتصادهاي خارج از حلقه 
کشورهاي WTO است که به لیست کشورهاي 

عضو مي پیوندد.

چرا افغانستان

            توانست عضو WTO شود 

                                 اما ایران نتوانست؟

تداوم سقوط  از  ایران  گزارش گمرک 
تجارت خارجی کشور در نه ماهه اول 

امسال حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران 
گزارش داد: واردات کشورمان در مدت 
یاد شده به 30 میلیارد و 167 میلیون 
دالر رسید که این میزان واردات 22.34 
از مدت مشابه سال قبل  درصد کمتر 

بوده  است.
همچنین در 9 ماهه امسال میزان صادرات 
غیر نفتي کشورمان به 32 میلیارد و 31 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 
کاهش  درصد   11.16 پارسال  مشابه 

داشت.
در  نفتي  غیر  صادرات  عمده  اقالم 
نفتي و  یاد شده شامل گازهاي  مدت 
پروپان  شکل،  گازي  هیدروکربورهاي 
مایع شده و قیر نفت بوده و عمده ترین 
خریداران کاالهاي صادراتي کشورمان 
هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده 

عربي، هند و افغانستان بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب 
و 50 صدم  سهم 3  با  دامي  ذرت  به 
گندم  واردات،  ارزش  کل  از  درصدي 
با 2 و 9 صدم درصد، لوبیاي سویا با 
یک و 94 صدم درصد و کنجاله سویا 
اختصاص  درصد  صدم  و 73  یک  با 
دارد که  به ترتیب از کشورهاي  چین، 
امارات متحده عربي، کره جنوبي، ترکیه 

و سوئیس وارد کشور شده است.

کاهش 11 درصدی صادرات غیرنفتی؛

سقوط تجارت خارجی ایران 
ادامه دارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: خوشبختانه 
پس از سال ها تالش و کوشش فراوان مدیران 
دریافت یک سری  و  این شرکت  پرسنل  و 
از  واگنی  بار  محموله  الزم،اولین  مجوزهای 
کشورهای آسیای میانه به مجتمع بازرگانی، 
انبارداری و پایانه ای نوین)بندر خشک( وارد 

و تخلیه گردید.
با نصب 2/5  اکنون  افزود: هم  ادامه  در  وی 
کیلومتر ریل اختصاصی از ایستگاه راه آهن 
باسکول  نصب  و  مجتمع  داخل  به  فریمان 
آسفالت  قبیل:  از  امکاناتی  و  120تنی  ریلی 
خیابان های ورودی و داخل مجتمع ، ساختمان 
های انتظامات و اداری ، فضای سبز مناسب، 
روشنائی معابر و خیابان ها، پارکینگ ماشین 
های سواری، آماده سازی فاز یک و دو انبارهای 
اختصاصی، آماده سازی زیرساخت های محل 
به  ای  محوطه  احداث  کامیونی،  پارکینگ 
مساحت حدودا10ًهکتار با امکانات مربوطه؛ 
حصارکشی کامل و مجزا، سه اتاقک ورودی 
دستگاه  دو  نصب  کنترل،  برای  خروجی  و 

باسکول کامیونی 60 تنی، احداث یک باب 
سوله به مساحت 1270 متر مربع، احداث بار 
انداز فضای باز به مساحت 41500 متر مربع 
فراهم گردیده است و این شرکت آماده ارائه 
خدمات بازرگانی، انبار داری و پایانه ای )ریلی 
و کامیونی ( به تجار و شرکت های حمل و 
نقل ریلی و جاده ای و صاحبان کاال بصورت 

شبانه روزی می باشد.
تأثیر  و  اهمیت  به  ادامه  در  طرحی  محمد 
مجتمع فوق در شکوفایی اقتصاد منطقه اشاره 
مقام  “فرمایشات  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
اجرایی  بر  ایشان  تأکیدات  و  رهبری  معظم 
شدن اقتصاد مقاومتی” همانگونه که عنوان شد 
این مجتمع به لحاظ قرار گیری در موقعیت 
استراتژیک منطقه سنگ بست و واقع شدن در 
بین شبکه راه آهن سراسری و جاده آسیائی 
اشتغالزائی برای 2000 نفر را بصورت مستقیم 

در این منطقه محروم ایجاد خواهد نمود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
ریل  کیلومتر   22 مجتمع  کل  اینکه  بیان  با 
گذاری خواهد شد  خاطر نشان ساخت: زیر 

سازی برای  نصب 15 کیلومترانجام شده و 5 
کیلومتر آن نیز به زودی ریل گذاری می گردد. 

وی در پایان اظهار داشت: با دریافت مجوز تردد 
امکان  از راه آهن ج.ا.ا.،در حال حاضر  واگن 
دستگاه  از 50  بیش  توقف  و  ، خروج  ورود 
واگن حمل بار به صورت هم زمان با امکانات 
تخلیه بارگیری در این مجتمع برای بازرگانان، 
صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل بار 

فراهم شده است.

ورود اولین محموله بار واگنی از کشورهای آسیای میانه به مجتمع 
بازرگانی، انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی)بندرخشک(

محمد طرحی مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق خبر داد: 
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 تالش ایران براي پیوستن به سازمان تجارت 
جهاني در حالي از سال 1995 ناکام مانده است 
که افغانستان اخیرا به عنوان عضو جدید سازمان 
که  شد  چه  اما  شد.  پذیرفته  جهاني  تجارت 

افغانستان عضو WTO شد اما ایران نه؟
محمدمهدي بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته 
ایراني ICC در تشریح دالیل عضویت افغانستان 
در سازمان تجارت جهاني )WTO( گفت: در 
حال حاضر این کشور شرایط پایداري ندارد و 
دائما شاهد جنگ در این کشور هستیم. ضمن این 
که شرایط اقتصادي شان نیز چه به لحاظ مقررات 
دست و پاگیر و چه به لحاظ رقابت پذیري کاال به 
مراتب در وضعیت وخیم تري از ایران قرار دارد. 
اما مهم ترین مساله اي که باعث شده این کشور 
به سازمان تجارت جهاني ملحق شود، حمایت 
آمریکا از این کشور است؛ چرا که آمریکا قصد 
دارد ورود سرمایه گذاران خارجي را به افغانستان 
تسهیل کند و براي تحقق این هدف، پیوستن به 

WTO بهترین راه است. 
معتقدند  اقتصادي  کارشناسان  از  برخي  اما 
افغانستان توانسته در رژیم تجاري خود که نقش 
تعیین کننده اي براي الحاق هر کشور به سازمان 
مذکور دارد، کارگروه مرتبط با الحاق این کشور را 
نسبت به همخواني ضوابط تجاري اش با سازمان 

تجارت جهاني قانع کند. 
اما بهکیش معتقد است: دلیل پذیرش افغانستان 
در WTO رعایت قوانین و مقررات پیوستن به 
این سازمان جهاني نیست بلکه حمایت آمریکا 
از این کشور مهمترین عاملي است که توانسته 
سبب الحاق افغانستان به WTO شود. یعني 
همان مانع خارجي که 20 سال است عضویت 
ایران به WTO را به تاخیر انداخته، عامل تسریع 
پیوستن افغانستان به WTO شده است. البته 
دیگر کارشناسان اقتصادي هم این گفته بهکیش را 
تاکید مي کنند و معتقدند پشتیباني آمریکا به عنوان 
یکي از موثرترین اعضاي سازمان تجارت جهاني 
از افغانستان، قطعا به طي کردن سریع این مسیر 

کمک کرده است. 
افغانستان و لیبریا دو کشوري هستند که اخیرا عضو 
سازمان تجارت جهاني شده اند. عراق، جمهوري 

آذربایجان و ازبکستان نیز کشورهایي هستند که 
در مراحل میاني فرآیند مذاکرات الحاق به سازمان 
تجارت جهاني قرار گرفته اند و در آینده نزدیک 
به عضویت این سازمان خواهند پیوست. اتیوپي، 
بالروس، الجزایر، ازبکستان و عراق هم از جمله 
 WTO کشورهایي هستند که هنوز به عضویت

درنیامده اند.
اما وضعیت ایران در این میان تا حدودي متفاوت 
است. از سال 1995 تاکنون مخالفت آمریکا یکي 
از مهمترین موانع پیوستن ایران به WTO بود. 
اما اکنون دو عامل تمایل ایران براي عضویت در 
این سازمان جهاني را چند برابر کرده است. یکي 
حل و فصل پرونده هسته ایران و رفع دایره تنگ 
تحریم ها علیه ایران و دیگري اتفاقات اخیر میان 
روسیه و ترکیه است که اهمیت پیوستن ایران به 

WTO را بیش از پیش کرده است. 
به گزارش اقتصاد نیوز، این مساله را بهکیش 
عنوان کرده و مي گوید: در با توجه به اتفاقات 
اخیر که میان ترکیه و روسیه رخ داد، اهمیت 
الحاق به WTO نیز براي ایران بیش از گذشته 
مشخص شد؛ چراکه ایران قصد دارد به جاي 
ترکیه در بازار روسیه حضور یابد؛ اما صادرات به 
این کشور هزینه هایي را براي ایرانیان به دنبال دارد 
که مانع از رقابت پذیري کاالهاي ایراني مي شود، 
این در حالي است که چنانچه ایران به سازمان 
تجارت جهاني پیوسته بود، مي توانست در این 

بازار رقابت کند. 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه اجالس WTO با وزراي 15 
کشور عضو این سازمان رایزني کرده تا حمایت 
آنها براي عضویت ایران در این سازمان را فراهم 
کند. از طرفي وي اعالم کرده است ایران هم 
آمادگي دارد موانع داخلي را برطرف کند. اما 
باید دید آیا ایران هم مي تواند بعد از افغانستان 
و عراق به سازمان تجارت بپویندد. چون به گفته 
کارشناسان چنانچه عضویت ایران قطعي شود، 
ایران یکي از مهمترین اقتصادهاي خارج از حلقه 
کشورهاي WTO است که به لیست کشورهاي 

عضو مي پیوندد.

چرا افغانستان

            توانست عضو WTO شود 

                                 اما ایران نتوانست؟

تداوم سقوط  از  ایران  گزارش گمرک 
تجارت خارجی کشور در نه ماهه اول 

امسال حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران 
گزارش داد: واردات کشورمان در مدت 
یاد شده به 30 میلیارد و 167 میلیون 
دالر رسید که این میزان واردات 22.34 
از مدت مشابه سال قبل  درصد کمتر 

بوده  است.
همچنین در 9 ماهه امسال میزان صادرات 
غیر نفتي کشورمان به 32 میلیارد و 31 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 
کاهش  درصد   11.16 پارسال  مشابه 

داشت.
در  نفتي  غیر  صادرات  عمده  اقالم 
نفتي و  یاد شده شامل گازهاي  مدت 
پروپان  شکل،  گازي  هیدروکربورهاي 
مایع شده و قیر نفت بوده و عمده ترین 
خریداران کاالهاي صادراتي کشورمان 
هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده 

عربي، هند و افغانستان بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب 
و 50 صدم  سهم 3  با  دامي  ذرت  به 
گندم  واردات،  ارزش  کل  از  درصدي 
با 2 و 9 صدم درصد، لوبیاي سویا با 
یک و 94 صدم درصد و کنجاله سویا 
اختصاص  درصد  صدم  و 73  یک  با 
دارد که  به ترتیب از کشورهاي  چین، 
امارات متحده عربي، کره جنوبي، ترکیه 

و سوئیس وارد کشور شده است.

کاهش 11 درصدی صادرات غیرنفتی؛

سقوط تجارت خارجی ایران 
ادامه دارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: خوشبختانه 
پس از سال ها تالش و کوشش فراوان مدیران 
دریافت یک سری  و  این شرکت  پرسنل  و 
از  واگنی  بار  محموله  الزم،اولین  مجوزهای 
کشورهای آسیای میانه به مجتمع بازرگانی، 
انبارداری و پایانه ای نوین)بندر خشک( وارد 

و تخلیه گردید.
با نصب 2/5  اکنون  افزود: هم  ادامه  در  وی 
کیلومتر ریل اختصاصی از ایستگاه راه آهن 
باسکول  نصب  و  مجتمع  داخل  به  فریمان 
آسفالت  قبیل:  از  امکاناتی  و  120تنی  ریلی 
خیابان های ورودی و داخل مجتمع ، ساختمان 
های انتظامات و اداری ، فضای سبز مناسب، 
روشنائی معابر و خیابان ها، پارکینگ ماشین 
های سواری، آماده سازی فاز یک و دو انبارهای 
اختصاصی، آماده سازی زیرساخت های محل 
به  ای  محوطه  احداث  کامیونی،  پارکینگ 
مساحت حدودا10ًهکتار با امکانات مربوطه؛ 
حصارکشی کامل و مجزا، سه اتاقک ورودی 
دستگاه  دو  نصب  کنترل،  برای  خروجی  و 

باسکول کامیونی 60 تنی، احداث یک باب 
سوله به مساحت 1270 متر مربع، احداث بار 
انداز فضای باز به مساحت 41500 متر مربع 
فراهم گردیده است و این شرکت آماده ارائه 
خدمات بازرگانی، انبار داری و پایانه ای )ریلی 
و کامیونی ( به تجار و شرکت های حمل و 
نقل ریلی و جاده ای و صاحبان کاال بصورت 

شبانه روزی می باشد.
تأثیر  و  اهمیت  به  ادامه  در  طرحی  محمد 
مجتمع فوق در شکوفایی اقتصاد منطقه اشاره 
مقام  “فرمایشات  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
اجرایی  بر  ایشان  تأکیدات  و  رهبری  معظم 
شدن اقتصاد مقاومتی” همانگونه که عنوان شد 
این مجتمع به لحاظ قرار گیری در موقعیت 
استراتژیک منطقه سنگ بست و واقع شدن در 
بین شبکه راه آهن سراسری و جاده آسیائی 
اشتغالزائی برای 2000 نفر را بصورت مستقیم 

در این منطقه محروم ایجاد خواهد نمود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
ریل  کیلومتر   22 مجتمع  کل  اینکه  بیان  با 
گذاری خواهد شد  خاطر نشان ساخت: زیر 

سازی برای  نصب 15 کیلومترانجام شده و 5 
کیلومتر آن نیز به زودی ریل گذاری می گردد. 

وی در پایان اظهار داشت: با دریافت مجوز تردد 
امکان  از راه آهن ج.ا.ا.،در حال حاضر  واگن 
دستگاه  از 50  بیش  توقف  و  ، خروج  ورود 
واگن حمل بار به صورت هم زمان با امکانات 
تخلیه بارگیری در این مجتمع برای بازرگانان، 
صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل بار 

فراهم شده است.

ورود اولین محموله بار واگنی از کشورهای آسیای میانه به مجتمع 
بازرگانی، انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی)بندرخشک(

محمد طرحی مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق خبر داد: 
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نمایشگاه های بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت، 

مواد غذایی و فن آوری های نوین صاختمان
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه های بازرگانی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی نساجی، پارچه های توضیحات
بافته شده و لباس های محافظ

24 تا 26 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 75 87 649 495 7+ اطالعات تماس
نمابر: 85 87 649 495 7+

پست الکترونیک
http://techtextil-russia.

ru.messefrankfurt.com/moscow/en/
toolbar/contact.html

وبسایت
http://techtextil-russia.

ru.messefrankfurt.com/moscow/en/
 for-visitors/welcome.html

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی گردشگریتوضیحات

19 تا 22 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 65 87 762 495 7+ اطالعات تماس
 نمابر: 67 43 626 495 7+

expo@tourfond.ruپست الکترونیک

http://www.itmexpo.ru/en/ وبسایت

بزرگترین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بازرگانی توضیحات
رویدادهای تجدیدپذیر

4 تا 5 می 2016تاریخ برگزاری

انگلستان، لندنمحل برگزاری

تلفن: 2179 8271 20 )0( 44+اطالعات تماس

ae.helpline@reedexpo.co.ukپست الکترونیک

http://www.all-energy.co.uk وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی مراقبتهای بهداشتیتوضیحات

25 تا 28 ژانویه ی 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

3365161 4 971+اطالعات تماس

info@lifesciences-exhibitions.comپست الکترونیک

http://www.arabhealthonline.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی رژیم غذایی و توضیحات
زیبایی چین

20 تا 22 مارس 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 8010 59792573 10 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 8001 59792573 10 86+

hotmail.com@songxq123پست الکترونیک

.http://www.cidbe.com/indexوبسایت
 php?lang=en

نمایشگاه های حمل و نقل

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و توضیحات
واردات و صادرات

19 تا 22 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 5585 788 )495( 7+ داخلی 4161اطالعات تماس

ezhov@ite-expo.ruپست الکترونیک

http://www.transrussia.ru/en-GB/ وبسایت

بزرگترین نمایشگاه بین المللی دریایی آسیاتوضیحات

16 تا 18 مارس 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، خلیج مارینامحل برگزاری

تلفن: 4586 6780 65+اطالعات تماس

apm.sales@reedexpo.com.sgپست الکترونیک

http://www.apmaritime.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی کشتی سازی، تجهیزات بندر، توضیحات
فنون دریایی و حمل و نقل

25 تا 28 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، دالیانمحل برگزاری

 تلفن: 9903 6632 411 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 6611 8265 411 86+

harbor.chai@live.comپست الکترونیک
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http://www.shiptec.com.cnوبسایت

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی حمل و نقلتوضیحات

23 تا 26 می 2016تاریخ برگزاری

بلژیک، آنترپمحل برگزاری

تلفن: 5226 933 925 1+اطالعات تماس

jamos@breakbulk.comپست الکترونیک

http://www.breakbulk.com وبسایت

ششمین نمایشگاه بین المللی اتومبیلتوضیحات

12 تا 17 آوریل 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آدانامحل برگزاری

 تلفن: 90 90 256 )322( 90 اطالعات تماس
 نمابر: 50 90 256 )322( 90

tuyapadana@tuyap.com.trپست الکترونیک

وبسایت
http://www.tuyap.com.tr/en/index.
left=l_&4=php?main=m_fuar&fbid

 4=adana&fid

ششمین نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده توضیحات
ای و حمل و نقل عمومی

11 تا 13 می 2016تاریخ برگزاری

آذربایجان، باکومحل برگزاری

 تلفن: 4041000 12 994+ اطالعات تماس
 نمابر: 4041001 12 994+

transport@iteca.azپست الکترونیک

http://www.roadtraffic.iteca.az/2016/ وبسایت

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فن آوری ها و توضیحات
تجهیزات حمل و نقل

23 تا 25 می 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 58278080 10 86 اطالعات تماس
 نمابر: 58278080 10 86

ttec@ttec.com.cnپست الکترونیک

oinsite.yh.mynet..http://a1131600930وبسایت
 cn

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات، حمل و توضیحات
نقل و مخابرات

14 تا 16 ژانویه ی 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

 تلفن: 20277 949 89 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 20279 949 89 49+

info@transportlogistic-china.comپست الکترونیک

.http://www.transportlogistic-chinaوبسایت
 com

نمایشگاه های صنایع و ماشین آالت

بیستمین نمایشگاه بین المللی گرمایش و تجهیزات توضیحات
بهداشتی

2 تا 5 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 8528 62 55 211 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 31 62 55 211 49+

Marcella.Vinciguerra@reedexpo.deپست الکترونیک

/http://www.aquatherm-moscow.ruوبسایت
 /en/Home

ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع فست فودتوضیحات

1 تا 3 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 50 73 935 )495( 7+ اطالعات تماس
+7 )495( 788 55 85 

foodservice@ite-expo.ruپست الکترونیک

http://www.foodserv.ru/en-GB/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی سیستمها و تجهیزات علمی، توضیحات
اندازه گیری و تست

13 تا 15 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 91 20 726 495 7+اطالعات تماس

rual@rual-expo.ruپست الکترونیک

http://expo-control.com/en/ وبسایت

بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزیتوضیحات

13 تا 15 مارس 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

 تلفن: 4072606 4 971+ اطالعات تماس
نمابر: 4072485 4 971+

richard.pavitt@informa.comپست الکترونیک

/http://www.agramiddleeast.com/enوبسایت
 /agrahome

نهمین نمایشگاه بین المللی، گرمایش، تهویه، فن توضیحات
آوری های گاز طبیعی، نصب و راه اندازی

18 تا 21 فوریه ی  2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آدانامحل برگزاری

 تلفن: 90 90 256 )322( 90 اطالعات تماس
 نمابر: 50 90 256 )322( 90
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tuyapadana@tuyap.com.trپست الکترونیک

وبسایت
http://www.tuyap.com.tr/en/index.
left=l_&4=php?main=m_fuar&fbid

 4=adana&fid

نمایشگاه های مواد غذایی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، توضیحات
نوشیدنی و مواد اولیه

8 تا 12 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 68 41 609 )495( 7+اطالعات تماس

piskareva@expocentr.ruپست الکترونیک

http://www.prod-expo.ru/en/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی افزودنی های مواد غذایی توضیحات
خاورمیانه

1 تا 2 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 1000 332 4 )0( 971+اطالعات تماس

info@dwtc.comپست الکترونیک

/http://www.dwtc.com/en/Pagesوبسایت
 default.aspx#.Vlac1svzOSo

نمایشگاه بین المللی بازرگانی مواد غذاییتوضیحات

10 تا 13 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آنتالیامحل برگزاری

 تلفن: 00 20 462 242 90+ اطالعات تماس
 نمابر: 90 19 462 242 90+

info@anfas.com.trپست الکترونیک

http://www.anfasfoodproduct.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی فن آوری های دام و صنایع توضیحات
لبنی

12 تا 15 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، ازمیرمحل برگزاری

 تلفن: 476 0 444 90+ اطالعات تماس
 نمابر: 04 39 277 232 90+

info@orionfair.comپست الکترونیک

http://www.orionfair.com وبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمانی

نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد توضیحات
کامپوزیت، فن آوری و تجهیزات تولید کامپوزیت

17 تا 19 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 1620 988 495 7+اطالعات تماس

info@composite-expo.comپست الکترونیک

http://www.composite-expo.com وبسایت

توضیحات
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کابل، 
سیم، سخت افزار چفت و بست، فن آوری های 

نصب و راه اندازی

15 تا 17 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 00 81 935 495 7+اطالعات تماس

Medvedeva@ite-expo.ruپست الکترونیک

http://www.cabex.ru وبسایت

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی معماری و توضیحات
ساختمان

1 تا 4 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، کراسنودارمحل برگزاری

تلفن: 02 12 200 )861( 7+اطالعات تماس

inga@krasnodarexpo.ruپست الکترونیک

http://www.yugbuild.com/en-GB/وبسایت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان و توضیحات
طراحی داخلی

5 تا 8 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

 تلفن: 5000 596 207 )0( 44+ اطالعات تماس
 نمابر: 5000 596 207 )0( 44+

bi@ite-exhibitions.comپست الکترونیک

http://www.mosbuild.com/homeوبسایت

توضیحات
دهمین نمایشگاه بین المللی فن آوری های ساخت 

و ساز، ماشین آالت ساختمان، زیرساخت و 
پیمانکاران 

18 تا 21 فوریه ی 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آدانامحل برگزاری

 تلفن: 90 90 256 )322( 90 اطالعات تماس
نمابر: 50 90 256 )322( 90

tuyapadana@tuyap.com.trپست الکترونیک

وبسایت
http://www.tuyap.com.tr/en/index.
left=l_&4=php?main=m_fuar&fbid

 4=adana&fid
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

16 مارس 313003562016نقاشی ساختمان های مسکونی

9 مارس 312525712016نوسازی جاده ها

9 مارس 312525692016خدمات فوری تمیز کردن جاده های استان پنجشر

9 مارس 312525682016ساخت پل فلزی 20 متری بقالن بر روی رودخانه ی شال

9 مارس 312525672016نوسازی جاده از نهرین تا خوست

حداکثر تا آخر آگوست 312484862016پروژه ی ارتقای تولید کشاورزی از طریق بهبود سیستم آبیاری

حداکثر تا آخر آگوست 312484022016پروژه ی جاده ی قیصر تا بال مغرب

8 مارس 312420052016نوسازی جاده های مناطق کیشینده، شولگره و چاهاربولک

8 مارس 312068502016ساخت پل فلزی 80 متری بر روی رودخانه ی آقتش

حداکثر تا آخر آگوست 310426782016پروژه ی خط لوله ی گازی

حداکثر تا آخر آگوست 309058802016برنامه ی بهبود سرمایه گذاری منابع انرژی

31 اکتبر 307628082016بازسازی و نوسازی جاده ی چاه انجیر تا گرشک

حداکثر تا آخر آگوست 307404172016پروژه ی رودخانه ی پنج عمو

حداکثر تا آخر آگوست 305599672016توسعه ی بزرگراه های افغانستان

حداکثر تا آخر گوست 303762892016خط لوله ی ترکمنستان

حداکثر تا آخر آگوست 299188372016پروژه ی زیرسازی بازار کشاورزی

حداکثر تا آخر آگوست 298651512016پروژه ی شماره ی 1 توسعه ی شبکه ی جاده ای

حداکثر تا آخر آگوست 298262402016فاز دوم پروژه ی مدیریت آب مزارع

حداکثر تا آخر آگوست 296831872016تأمین زیرساخت استان قندهار

حداکثر تا آخر آگوست 289917912016برنامه ی پیاده سازی میان مدت تأمین آب شهر کابل

3 آگوست 286060642016پروژه ی ارتباط جاده ی حمل و نقل هندوکش

حداکثر تا آخر آگوست 279896932016سرمایه گذاری اضافی پروژه ی توسعه ی سیستم برق افغانستان

حداکثر تا آخر آگوست 263088342016پروژه ی اتصال و توسعه ی انتقال برق

برنامه ی توسعه ی پایدار بخش جاده از جمله جاده ی خودگردان، بودجه ی جاده و 
مؤسسات حمل و نقل

حداکثر تا آخر آگوست 261721502016

حداکثر تا آخر آگوست 257430372016پروژه ی طرح توسعه و مرمت آبیاری

حداکثر تا آخر آگوست 254384032016طرح توسعه ی کوچک کانال نهرشاهی

حداکثر تا آخر آگوست 254384022016طرح توسعه ی کم پل آویز کوته نران

حداکثر تا آخر آگوست 254384012016طرح توسعه ی حفاظت از دیوار منطقه ی گوست

حداکثر تا آخر آگوست 254384002016طرح توسعه ی کم مخزن آب

حداکثر تا آخر آگوست 247411562016مدیریت آبخیزداری باغات پسته و درختکاری مجدد والیت فاریاب

3 سپتامبر 244859962017تدارکات محل کار و ساخت و ساز وزارتخانه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه
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Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

7 ژانویه ی 306451132016تأمین و نصب یک اردوگاه ساخت و ساز برای یک پروژه ی برق آبی

31 دسامبر 305497742017ساخت و ساز یک برج 25 طبقه

31 آگوست 304460372016بازسازی بناهای انجمن فرهنگی دوشنبه و شاریناف

31 آگوست 304187082016نوسازی شهر

31 آگوست 304187072016تقویت آموزش فنی و حرفه ای و پروژه های کارآموزی

31 آگوست 304187052016بازسازی بناهای فرهنگی منطقه ی سوقد

31 آگوست 304187042016نوسازی امکانات آموزشی دانشکده ی مهندسی و نوسازی ادارات

حداکثر تا آخر جوالی 303175222016پروژه ی ضایعات جامد خجند

حداکثر تا آخر جوالی 297223082016پروژه ی آب و فضالب نورک

حداکثر تا آخر جوالی 295967882016پروژه ی کریدورهای 2، 5 و 6 جاده 

8 سپتامبر 292026592016پروژه ی تدارک حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592016نوسازی کششی قدرت 

حداکثر تا آخر جوالی 278454022016مدیریت زمین و درآمدهای کشاورزی

حداکثر تا آخر جوالی 277470082016طرح نوسازی آب شمال

9 جوالی 277159322016طرح نوسازی آب ختالن

حداکثر تا آخر جوالی 272302352016زیرساخت شهری

حداکثر تا آخر جوالی 271697622016تجارت برق منطقه

حداکثر تا آخر جوالی 258820232016نیروگاه برق حرارتی شوراب

حداکثر تا آخر جوالی 256776562016نوسازی آب مرکز

21 ژانویه ی 256050352016طرح تدارک بهبود جاده ی مرزی ازبکستان

19 ژانویه ی 255862782016طرح تدارکات و توسعه ی نگهداری جاده

حداکثر تا آخر جوالی 255374402016نوسازی آب خروج

23 دسامبر 252441242015بازسازی فرودگاه بین المللی خجند

حداکثر تا آخر جوالی 236464242016اتصال برق قرقیزستان و تاجیکستان

حداکثر تا آخر جوالی 232600082016کارخانه ی سیمان

حداکثر تا آخر جوالی 228118842016نوسازی سیستم های منبع آب آشامیدنی پیانج در منطقه ی ختالن

حداکثر تا آخر جوالی 221598352016طرح فاضالب خجند

حداکثر تا آخر جوالی 183986492016طرح بهبود جاده ی تاجیکستان

حداکثر تا آخر جوالی 173969742016طرح ضایعات جامد زاده و تورسان

حداکثر تا آخر جوالی 170788592016طرح ارتقای کریدورهای 3 و 5 همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی

31 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 
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Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

6 مارس 311750022016ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری مکان های اداری

6 مارس 311750012016خدمات مخابراتی تلفن همراه

GCCB و EPCC ،23 فوریه ی 311635772016مهندسی، تدارکات

حداکثر تا آخر آگوست 310424002016تدارک گرمکن های آبی خورشیدی برای توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر آگوست 306702752016برج عروس

3 فوریه ی 306284532016ساخت و ساز، تعمیرات و نگهداری ساختمان های بانک

حداکثر تا آخر آگوست 298964112016تجهیزات سیستم فرود فرودگاه عراق

حداکثر تا آخر آگوست 297312762016قرارداد همکاری خدماتی

حداکثر تا آخر آگوست 294772982016بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا آخر آگوست 293263962016پروژه ی توسعه ی میدان گازی منصوریه

حداکثر تا آخر آگوست 291139482016حفاری سه حلقه چاه در میدان نفتی شواشان

9 آگوست 286717002016کارهای بازسازی پروژه ی آب قادسیه

حداکثر تا آخر آگوست 281767442016پروژه ی فاضالب ناحیه ی کردستان

حداکثر تا آخر آگوست 281767302016پروژه ی بازسازی بخش برق

حداکثر تا آخر آگوست 279909682016عملیات فوری توسعه

حداکثر تا آخر آگوست 277302632016نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی هرته

حداکثر تا آخر آگوست 275570622016پروژه ی بهبود آب و فاصالب بغداد

حداکثر تا آخر آگوست 273206122016خط آهن جدید بین ایران و عراق

حداکثر تا آخر آگوست 270906822016بازسازی تصفیه خانه ی بصره

حداکثر تا آخر آگوست 268556782016زیرسازی اجتماعی شهر تازه ی بیسمایه

حداکثر تا آخر آگوست 268371662016خط لوله ی تازه ی هدیته تا عقبه

حداکثر تا آخر آگوست 268363772016شهرک صنعتی در کربال

حداکثر تا آخر آگوست 268360392016خط آهن تازه ی بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

حداکثر تا آخر آگوست 261557842016پروژه ی نوسازی ایستگاه برق حرارتی هرته

حداکثر تا آخر آگوست 256533652016نیروگاه پتروشیمی بصره

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

حداکثر تا آخر آگوست 244237442016تهیه ی مجتمع های مسکونی 

حداکثر تا آخر آگوست 243521512016واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا آخر آگوست 241839392016پروژه ی سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر آگوست 237969652016فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا آخر آگوست 233553662016پروژه ی نوسازی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا آخر آگوست 231450032016اتصال مضاعف راه چومن به حاجی عمران

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 
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اکونیوز:صاحبان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و 
دکترا اما بیکار، معضل جدید کشور در سال های 
آتی خواهد بود. فارغ التحصیالنی که به دلیل عدم 
توجه به نیازهای بازار کار بعد از پایان سال های 
طوالنی تحصیل باید کفش های آهنین یافتن 

شغل را به پا کنند.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال 
حاضر ۱۸.9 درصد است و از میان ۱00 فارغ 

التحصیل دانشگاهی ۱9 نفر بیکار هستند

کم نیست تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
که با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا 
به دلیل نبودن بازار کار مناسب جزو جمعیت 
بیکاران به حساب می آیند. اغلب ما در اطراف 
هستیم، گروهی  مواجه  افرادی  چنین  با  خود 
که با جست وجوی بسیار هنوز موفق به یافتن 
کار نشده اند یا باالجبار شغلی بی ارتباط با رشته 

تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.
آنگونه که مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی 
و حرفه ای می گوید: هم اکنون 80 درصد افراد 
جامعه تمایل به ادامه تحصیل دارند و همین 
موضوع باعث شده تا شاهد افرادی با مدرک 
دکترا اما بیکار باشیم.در حالیکه در کشورهای 
پیشرفته 70 درصد فارغ التحصیالن پس از کسب 
نخستین مدرک دانشگاهی خود وارد بازار کار 
می شوند و پس از آن زندگی مشترک را شروع 
می کنند اما در ایران 80 درصد افراد ادامه تحصیل 
می دهند و همین موضوع باعث شده تا شاهد 
افرادی با مدرک دکترا اما بیکار در جامعه باشیم.

حدود 6هزار نفر با مدرک دکترای تخصصی 
)phd( در سطح کشور بیکار هستند و هم اکنون 
شاهد موج جدیدی از بیکاری آن هم در میان 

صاحبان مدارک باالی تحصیلی هستیم.
طبق آمارهای منتشر شده، تعداد دانشجویان 
گروه  حسب  بر  عالی  آموزش  موسسات 
تحصیلی در سال تحصیلی 92-93 به شرح ذیل 

است:

کارشناسی ارشد: مجموع دانشجویان در حال 
تحصیل 580 هزار نفر.

علوم انسانی: 294 هزارو 203 نفر. 
علوم پایه: 66 هزار و 158. 
پزشکی:  16 هزار و 217. 

فنی و مهندسی: 133 هزار و 769. 
کشاورزی و دامپزشکی: 43 هزار و 641. 

هنر:  26 هزار و 12.
دکترای تخصصی: مجموع دانشجویان در حال 

تحصیل73 هزار و 437 نفر.
علوم انسانی:  20 هزار و 701 نفر. 

علوم پایه: 12 هزار و 32.
 پزشکی: 18 هزار و 945. 

فنی و مهندسی: 13 هزار و 116. 
کشاورزی و دامپزشکی: 7 هزار و 659. 

هنر: 984.
براساس این آمار طی سال های آینده حدود 580 
هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و 73 هزار نفر با 
مدرک دکترای تخصصی به جمع فارغ التحصیالن 
دانشگاهی جویای کار اضافه می  شوند از سوی 
دیگر نبای غافل بود که یافتن مشاغل مناسب برای 
فارغ التحصیالن دکترا در بازار کار فعلی، دشوار 
است و بسیار مشاهده شده که فردی با داشتن 

مدرک دکترا موفق به یافتن شغل نشده است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال 
حاضر 18.9 درصد است و از میان 100 فارغ 
التحصیل دانشگاهی 19 نفر بیکار هستند.آنگونه 
که کوروش پرند رئیس سازمان فنی و حرفه ای 
مرد  التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ  می گوید:  
12.9 درصد و برای زنان 31.3 درصد گزارش 
شده است به عبارت دیگر از هر 100 مرد فارغ 
التحصیل 13 نفر و از هر 100 زن فارغ التحصیل 

31 نفر بیکار هستند.
به گزارش اقتصاد ایران، طبق آخرین آمار منتشر 
شده بیشترین نرخ فارغ التحصیالن بیکار نیز در 
رشته های صنعت و فراوری 41.6 درصد، علوم 
کامپیوتر 30.4 و روزنامه نگاری و اطالع رسانی 

30.3 درصد قرار دارند.

موج جدید بیکاران با تحصیالت فوق لیسانس

براساس آمار گمرک ایران حجم تجارت خارجی 
کشور به حدود 57 میلیارد دالر رسید.

 به گزارش گمرک ایران، عملکرد تجارت خارجی 
ایران در هشت ماهه سال جاری منتشر شد. طبق 
این آمار حجم تجارت خارجی 56 میلیارد و 939 

میلیون دالر رسید.
واردات کشورمان در مدت یاد شده به 27 میلیارد 
و 307 میلیون دالر رسید که این میزان واردات 20 
و 95صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 
بوده است.میزان واردات کشورمان در هشت ماهه 

سال گذشته 34 میلیارد و 543 میلیون دالر بود.
عمده واردات کشورمان در این مدت به ترتیب به 
ذرت دامی با سهم 3 و 42صدم درصدی از کل 
ارزش واردات ، گندم خوراکی با یک و 93 صدم 
درصد، خودرو سواری با حجم سیلندر بیش از 
1500 سی سی و کمتر از 2000 سی سی با یک 
و 90 صدم درصد ، لوبیای سویا با یک و 89 صدم 
درصد و کنجاله سویا با یک و 87 صدم درصد 

اختصاص دارد.
همچنین عمده کشورهای صادرکننده کاال به ایران 
در هشت ماهه سالجاری به ترتیب کشورهای 
چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه 

وسوئیس بوده اند.

صادرات
همچنین در ادامه این گزارش آمده ،در هشت ماهه 
سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به 29 میلیارد 
و 632 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 10 و 48 صدم درصد کاهش داشت.
این گزارش حاکی است ، عمده کاالهای صادرشده 
از  شامل میعانات گازی با سهم 17 درصدی 
ارزش کل صادرات، محصوالت پتروشیمی با 35 
درصد و سهم سایر کاالها 48 درصد بوده است . 
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی هم در مدت 
یاد شده به ترتیب شامل کشورهای چین، عراق، 

امارات متحده عربی، هند و افغانستان بود.

3. طرفین در راستای توسعه و تقویت هرچه 
بیشتر روابط بر اساس اصول منافع ملی، حسن 
همجواری، حفظ استقالل، تمامیت ارضی، احترام 
متقابل به حاکمیت ملی، منافع و مصالح دو کشور، 
مرزهای مشترک 2 کشور را مرزهای صلح و 
دوستی توصیف کرده و بر گسترش همکاری های 
انتظامی و امنیتی به منظور مبارزه قاطع با تهدیدات 

مشترک تاکید کردند.
4. همچنین طرفین از آغاز مراحل اجرایی طرح 
مدرنیزاسیون اسناد و عالئم مرزی و پیشرفت 
اقدامات به عمل آمده ابراز رضایت کرده و برای 
تداوم و اجرای کامل آن روی اهمیت برگزاری 
کمیسیون مختلط مدرنیزاسیون اسناد و عالیم 
مرزی به ریاست معاونان وزارت خارجه 2 کشور 
که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، بر 

اساس اسناد و مدارک موجود تاکید کردند.
5. جمهوری اسالمی ایران صلح، ثبات و امنیت 
در افغانستان را برای صلح و ثبات منطقه و جهان با 
اهمیت توصیف کرده و بر عزم خود برای کمک 

به افغانستان در این زمین  ها تاکید نمود.
جمهوری اسالمی افغانستان نیز ضمن مثبت 
توصیف کردن نقش جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه تحکیم صلح و برقراری ثبات و امنیت در 
افغانستان، مراتب قدردانی خود را از تالش های 

جمهوری اسالمی ایران در این راستا اعالم کرد.
6. طرفین با درک مشترک از اینکه بخشی از هزینه 
عملیات گروه های تروریستی و افراطی از محل 
تجارت مواد مخدر تامین می شود و افزایش تولید 
مواد مخدر و گسترش مصرف آن موجب بروز 
معضالت امنیتی و اجتماعی در 2 کشور، منطقه و 
جهان می شود، بر افزایش همکاری های مشترک 
در چارچوب توافقات 2 جانبه و بین المللی برای 

مبارزه جدی و موثر با این پدیده توافق کردند.
7. طرفین با درک تهدیداتی که از ناحیه تروریسم، 
قاچاق مواد مخدر، پول شویی، گروگان گیری، 
آدم ربایی، قاچاق اسلحه و انسان و سایر جرایم 
سازمان یافته متوجه هر 2 کشور است، بر عملی 
کمیسیون  در  گرفته  صورت  توافقات  کردن 

مشترک امنیتی 2 کشور تاکید کردند.
8. طرفین با تاکید بر اهمیت فعالیت کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی میان 2 کشور 
خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسات مربوطه 

این کمیسیون شدند.
9. جمهوری اسالمی افغانستان از کمک های 
اجرای  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
پروژه های زیربنایی در افغانستان قدردانی کرد. 

جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن حمایت از 
ادامه کمک های اقتصادی بین المللی برای ایجاد 
ساختارهای زیربنایی اقتصادی در افغانستان، بر 
تداوم کمک های خود در زمینه تکمیل طرح هایی 
که نتیجه آن منجر به ایجاد رفاه اجتماعی در این 

کشور می شود،تاکید کرد.
10. طرفین با توجه به اهمیت همکاری های 
بر  تجاری متوازن در تعمیق روابط 2 کشور 
موانع  رفع  گمرکی،  امور  تسهیل  ضرورت 
تعرفه ای و غیر تعرفه ای و کاهش تدریجی موانع 
تعرفه ای و حذف هرگونه رفتار تبعیض آمیز 
تعرفه ای در انجام مبادالت بازرگانی بین 2 کشور 

تاکید کردند.
11. طرفین با تاکید بر گسترش همکاری های 
آوردن  فراهم  خصوص  در  نقلی،  و  حمل 
تسهیالت هر چه بیشتر برای شرکت های حمل و 
نقلی)ترانسپورتی( 2 کشور توافق کردند. 2 طرف 
به منظور رفع برخی مشکالت موجود در زمینه 
حمل و نقل، آنها را در کمیته فنی مشترک بررسی 

و حل و فصل می کنند.
12. در رابطه با احداث خط آهن خواف ـ  هرات 
و اقدامات صورت گرفته اخیر، طرف ایرانی متعهد 
شد تا کار باقیمانده قطعه سوم خط آهن خواف 
ـ هرات را در اولین فرصت ممکن تکمیل کرده 
و آماده بهره برداری سازد و با توجه به توافقات 
2 جانبه، مشاوران ریلی را جهت ارایه خدمات 

مشاوره ای به افغانستان اعزام کند.
همچنین طرف افغانستان متعهد شد اقدامات الزم 
را در خصوص تامین اعتبار و شروع ساخت 

قطعه چهارم محور مذکور انجام دهد.
13. با توجه به نیازمندی راه آهن افغانستان،  راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران موافقت خود را 
جهت ارایه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان 
مدت در رشته های کاربردی راه آهن به کارمندان 

راه آهن افغانستان اعالم نمود.
14. طرف ایرانی موافقت خودرا برای برگزاری 
دوره های آموزش عالی در رشته های مختلف راه 
آهن در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به صورت 
حضوری و یا آموزش از راه دور )مجازی و غیر 
مجازی( با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری جمهوری اسالمی ایران برای کارمندان راه 

آهن افغانستان اعالم کرد.
15. طرفین اتصال ریلی جمهوری اسالمی ایران 
از طریق جمهوری اسالمی افغانستان به کشورهای 
آسیای مرکزی و چین برای ترانزیت کاال و مسافر 
را برای احیای راه ابریشم با اهمیت دانسته و بر 

تکمیل آن تاکید کردند.. در این زمینه مقرر گردیده 
نشست بعدی نمایندگان 5 کشور کریدور ریلی ایر
ان،افغانستان،تاجیکستان، قرقیزستان وچین در اولین 

فرصت ممکن در تهران برگزار شود.
16. جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی 
افغانستان بر گسترش همکاری های تجاری متوازن، 
بیمه، بانکداری، ارتباطات، حمل و نقل و ترانزیت، 
انرژی، صنایع، استخراج معادن، کشاورزی، علوم و 
فنون، خدمات فنی و مهندسی و سایر زمینه های 
مورد عالقه تاکید و خواستار تعامل هرچه بیشتر 
تجار و سرمایه گذاران 2 کشور شده و خود را 
متعهد به تشویق بخش خصوصی به همکاری 
بیشتر و ارائه تسهیالت و فراهم نمودن بستر 
مناسب جهت رشد و توسعه فعالیت های آزاد 
اقتصادی اتباع 2 کشور مطابق با قوانین و مقررات 

داخلی خود کردند.
17. طرفین با توجه به توسعه روزافزون معامالت 
تجارتی و ترانزیتی و همچنین تشویق بخش 
خصوصی موافقت کردند تا تسهیالت بیشتری را 
جهت صدور ویزا برای تاجران و رانندگان وسایط 

حمل و نقل فراهم کردند.
بعالوه برای توسعه همکاری های بیشتر بین سرمایه 
گذاران و صنعتگران 2 کشور و تقویت اتاق تجارت 
مشترک مساعی الزم را به عمل آورده و از آغاز کار 

رسمی آن در هر 2 کشور حمایت می کنند.
18. طرفین بر گسترش و تقویت همکاری استان/
والیت های همجوار با هدف نیل به توسعه متوازن 
تاکید کرند و در این راستا توافق شد که طرح های 
خاصی با مشارکت طرفین مطالعه و پیشنهاد شود 
که اجرای آنها موجب توسعه محلی و بهبود 

وضعیت اقتصادی مردم و ساکنان بومی شود.
در جهت رسیدن به این هدف موضوع اعمال 
نظام تخفیف تعرفه برای کاالهای تولید شده در 
استان های همجوار به عنوان یکی از امتیازات که 
می تواند موجب تشویق فعالیت در مناطق مرزی 
شود مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد طرفین 
فهرست تولیدات استانی را مبادله تا نسبت به 
تدوین فهرست تولیدات مشمول تخفیف تعرفه 

اقدام کنند.
19. طرفین بر اهمیت مسیر ترانزیتی بندر چابهار به 
افغانستان بعنوان مسیری مطمئن برای رفع نیازهای 
صادرات و واردات جمهوری اسالمی افغانستان 

تاکید کردند.
همچنین طرفین بر تسریع روند نهایی سازی و 
امضای موافقتنامه 3جانبه حمل و نقل و ترانزیت 
چابهار میان ایران، افغانستان و هند نیز تاکید کردند.

چالش ها و ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و ...

ادامه از صفحه 8

حجم تجارت خارجی کشور به 
۵۷ میلیارد دالر رسید

 صادرات از واردات 
پیشی گرفت
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اکونیوز:صاحبان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و 
دکترا اما بیکار، معضل جدید کشور در سال های 
آتی خواهد بود. فارغ التحصیالنی که به دلیل عدم 
توجه به نیازهای بازار کار بعد از پایان سال های 
طوالنی تحصیل باید کفش های آهنین یافتن 

شغل را به پا کنند.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال 
حاضر ۱۸.9 درصد است و از میان ۱00 فارغ 

التحصیل دانشگاهی ۱9 نفر بیکار هستند

کم نیست تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
که با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا 
به دلیل نبودن بازار کار مناسب جزو جمعیت 
بیکاران به حساب می آیند. اغلب ما در اطراف 
هستیم، گروهی  مواجه  افرادی  چنین  با  خود 
که با جست وجوی بسیار هنوز موفق به یافتن 
کار نشده اند یا باالجبار شغلی بی ارتباط با رشته 

تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.
آنگونه که مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی 
و حرفه ای می گوید: هم اکنون 80 درصد افراد 
جامعه تمایل به ادامه تحصیل دارند و همین 
موضوع باعث شده تا شاهد افرادی با مدرک 
دکترا اما بیکار باشیم.در حالیکه در کشورهای 
پیشرفته 70 درصد فارغ التحصیالن پس از کسب 
نخستین مدرک دانشگاهی خود وارد بازار کار 
می شوند و پس از آن زندگی مشترک را شروع 
می کنند اما در ایران 80 درصد افراد ادامه تحصیل 
می دهند و همین موضوع باعث شده تا شاهد 
افرادی با مدرک دکترا اما بیکار در جامعه باشیم.

حدود 6هزار نفر با مدرک دکترای تخصصی 
)phd( در سطح کشور بیکار هستند و هم اکنون 
شاهد موج جدیدی از بیکاری آن هم در میان 

صاحبان مدارک باالی تحصیلی هستیم.
طبق آمارهای منتشر شده، تعداد دانشجویان 
گروه  حسب  بر  عالی  آموزش  موسسات 
تحصیلی در سال تحصیلی 92-93 به شرح ذیل 

است:

کارشناسی ارشد: مجموع دانشجویان در حال 
تحصیل 580 هزار نفر.

علوم انسانی: 294 هزارو 203 نفر. 
علوم پایه: 66 هزار و 158. 
پزشکی:  16 هزار و 217. 

فنی و مهندسی: 133 هزار و 769. 
کشاورزی و دامپزشکی: 43 هزار و 641. 

هنر:  26 هزار و 12.
دکترای تخصصی: مجموع دانشجویان در حال 

تحصیل73 هزار و 437 نفر.
علوم انسانی:  20 هزار و 701 نفر. 

علوم پایه: 12 هزار و 32.
 پزشکی: 18 هزار و 945. 

فنی و مهندسی: 13 هزار و 116. 
کشاورزی و دامپزشکی: 7 هزار و 659. 

هنر: 984.
براساس این آمار طی سال های آینده حدود 580 
هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و 73 هزار نفر با 
مدرک دکترای تخصصی به جمع فارغ التحصیالن 
دانشگاهی جویای کار اضافه می  شوند از سوی 
دیگر نبای غافل بود که یافتن مشاغل مناسب برای 
فارغ التحصیالن دکترا در بازار کار فعلی، دشوار 
است و بسیار مشاهده شده که فردی با داشتن 

مدرک دکترا موفق به یافتن شغل نشده است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال 
حاضر 18.9 درصد است و از میان 100 فارغ 
التحصیل دانشگاهی 19 نفر بیکار هستند.آنگونه 
که کوروش پرند رئیس سازمان فنی و حرفه ای 
مرد  التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ  می گوید:  
12.9 درصد و برای زنان 31.3 درصد گزارش 
شده است به عبارت دیگر از هر 100 مرد فارغ 
التحصیل 13 نفر و از هر 100 زن فارغ التحصیل 

31 نفر بیکار هستند.
به گزارش اقتصاد ایران، طبق آخرین آمار منتشر 
شده بیشترین نرخ فارغ التحصیالن بیکار نیز در 
رشته های صنعت و فراوری 41.6 درصد، علوم 
کامپیوتر 30.4 و روزنامه نگاری و اطالع رسانی 

30.3 درصد قرار دارند.

موج جدید بیکاران با تحصیالت فوق لیسانس

براساس آمار گمرک ایران حجم تجارت خارجی 
کشور به حدود 57 میلیارد دالر رسید.

 به گزارش گمرک ایران، عملکرد تجارت خارجی 
ایران در هشت ماهه سال جاری منتشر شد. طبق 
این آمار حجم تجارت خارجی 56 میلیارد و 939 

میلیون دالر رسید.
واردات کشورمان در مدت یاد شده به 27 میلیارد 
و 307 میلیون دالر رسید که این میزان واردات 20 
و 95صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 
بوده است.میزان واردات کشورمان در هشت ماهه 

سال گذشته 34 میلیارد و 543 میلیون دالر بود.
عمده واردات کشورمان در این مدت به ترتیب به 
ذرت دامی با سهم 3 و 42صدم درصدی از کل 
ارزش واردات ، گندم خوراکی با یک و 93 صدم 
درصد، خودرو سواری با حجم سیلندر بیش از 
1500 سی سی و کمتر از 2000 سی سی با یک 
و 90 صدم درصد ، لوبیای سویا با یک و 89 صدم 
درصد و کنجاله سویا با یک و 87 صدم درصد 

اختصاص دارد.
همچنین عمده کشورهای صادرکننده کاال به ایران 
در هشت ماهه سالجاری به ترتیب کشورهای 
چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه 

وسوئیس بوده اند.

صادرات
همچنین در ادامه این گزارش آمده ،در هشت ماهه 
سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به 29 میلیارد 
و 632 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 10 و 48 صدم درصد کاهش داشت.
این گزارش حاکی است ، عمده کاالهای صادرشده 
از  شامل میعانات گازی با سهم 17 درصدی 
ارزش کل صادرات، محصوالت پتروشیمی با 35 
درصد و سهم سایر کاالها 48 درصد بوده است . 
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی هم در مدت 
یاد شده به ترتیب شامل کشورهای چین، عراق، 

امارات متحده عربی، هند و افغانستان بود.

3. طرفین در راستای توسعه و تقویت هرچه 
بیشتر روابط بر اساس اصول منافع ملی، حسن 
همجواری، حفظ استقالل، تمامیت ارضی، احترام 
متقابل به حاکمیت ملی، منافع و مصالح دو کشور، 
مرزهای مشترک 2 کشور را مرزهای صلح و 
دوستی توصیف کرده و بر گسترش همکاری های 
انتظامی و امنیتی به منظور مبارزه قاطع با تهدیدات 

مشترک تاکید کردند.
4. همچنین طرفین از آغاز مراحل اجرایی طرح 
مدرنیزاسیون اسناد و عالئم مرزی و پیشرفت 
اقدامات به عمل آمده ابراز رضایت کرده و برای 
تداوم و اجرای کامل آن روی اهمیت برگزاری 
کمیسیون مختلط مدرنیزاسیون اسناد و عالیم 
مرزی به ریاست معاونان وزارت خارجه 2 کشور 
که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، بر 

اساس اسناد و مدارک موجود تاکید کردند.
5. جمهوری اسالمی ایران صلح، ثبات و امنیت 
در افغانستان را برای صلح و ثبات منطقه و جهان با 
اهمیت توصیف کرده و بر عزم خود برای کمک 

به افغانستان در این زمین  ها تاکید نمود.
جمهوری اسالمی افغانستان نیز ضمن مثبت 
توصیف کردن نقش جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه تحکیم صلح و برقراری ثبات و امنیت در 
افغانستان، مراتب قدردانی خود را از تالش های 

جمهوری اسالمی ایران در این راستا اعالم کرد.
6. طرفین با درک مشترک از اینکه بخشی از هزینه 
عملیات گروه های تروریستی و افراطی از محل 
تجارت مواد مخدر تامین می شود و افزایش تولید 
مواد مخدر و گسترش مصرف آن موجب بروز 
معضالت امنیتی و اجتماعی در 2 کشور، منطقه و 
جهان می شود، بر افزایش همکاری های مشترک 
در چارچوب توافقات 2 جانبه و بین المللی برای 

مبارزه جدی و موثر با این پدیده توافق کردند.
7. طرفین با درک تهدیداتی که از ناحیه تروریسم، 
قاچاق مواد مخدر، پول شویی، گروگان گیری، 
آدم ربایی، قاچاق اسلحه و انسان و سایر جرایم 
سازمان یافته متوجه هر 2 کشور است، بر عملی 
کمیسیون  در  گرفته  صورت  توافقات  کردن 

مشترک امنیتی 2 کشور تاکید کردند.
8. طرفین با تاکید بر اهمیت فعالیت کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی میان 2 کشور 
خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسات مربوطه 

این کمیسیون شدند.
9. جمهوری اسالمی افغانستان از کمک های 
اجرای  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
پروژه های زیربنایی در افغانستان قدردانی کرد. 

جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن حمایت از 
ادامه کمک های اقتصادی بین المللی برای ایجاد 
ساختارهای زیربنایی اقتصادی در افغانستان، بر 
تداوم کمک های خود در زمینه تکمیل طرح هایی 
که نتیجه آن منجر به ایجاد رفاه اجتماعی در این 

کشور می شود،تاکید کرد.
10. طرفین با توجه به اهمیت همکاری های 
بر  تجاری متوازن در تعمیق روابط 2 کشور 
موانع  رفع  گمرکی،  امور  تسهیل  ضرورت 
تعرفه ای و غیر تعرفه ای و کاهش تدریجی موانع 
تعرفه ای و حذف هرگونه رفتار تبعیض آمیز 
تعرفه ای در انجام مبادالت بازرگانی بین 2 کشور 

تاکید کردند.
11. طرفین با تاکید بر گسترش همکاری های 
آوردن  فراهم  خصوص  در  نقلی،  و  حمل 
تسهیالت هر چه بیشتر برای شرکت های حمل و 
نقلی)ترانسپورتی( 2 کشور توافق کردند. 2 طرف 
به منظور رفع برخی مشکالت موجود در زمینه 
حمل و نقل، آنها را در کمیته فنی مشترک بررسی 

و حل و فصل می کنند.
12. در رابطه با احداث خط آهن خواف ـ  هرات 
و اقدامات صورت گرفته اخیر، طرف ایرانی متعهد 
شد تا کار باقیمانده قطعه سوم خط آهن خواف 
ـ هرات را در اولین فرصت ممکن تکمیل کرده 
و آماده بهره برداری سازد و با توجه به توافقات 
2 جانبه، مشاوران ریلی را جهت ارایه خدمات 

مشاوره ای به افغانستان اعزام کند.
همچنین طرف افغانستان متعهد شد اقدامات الزم 
را در خصوص تامین اعتبار و شروع ساخت 

قطعه چهارم محور مذکور انجام دهد.
13. با توجه به نیازمندی راه آهن افغانستان،  راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران موافقت خود را 
جهت ارایه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان 
مدت در رشته های کاربردی راه آهن به کارمندان 

راه آهن افغانستان اعالم نمود.
14. طرف ایرانی موافقت خودرا برای برگزاری 
دوره های آموزش عالی در رشته های مختلف راه 
آهن در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به صورت 
حضوری و یا آموزش از راه دور )مجازی و غیر 
مجازی( با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری جمهوری اسالمی ایران برای کارمندان راه 

آهن افغانستان اعالم کرد.
15. طرفین اتصال ریلی جمهوری اسالمی ایران 
از طریق جمهوری اسالمی افغانستان به کشورهای 
آسیای مرکزی و چین برای ترانزیت کاال و مسافر 
را برای احیای راه ابریشم با اهمیت دانسته و بر 

تکمیل آن تاکید کردند.. در این زمینه مقرر گردیده 
نشست بعدی نمایندگان 5 کشور کریدور ریلی ایر
ان،افغانستان،تاجیکستان، قرقیزستان وچین در اولین 

فرصت ممکن در تهران برگزار شود.
16. جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی 
افغانستان بر گسترش همکاری های تجاری متوازن، 
بیمه، بانکداری، ارتباطات، حمل و نقل و ترانزیت، 
انرژی، صنایع، استخراج معادن، کشاورزی، علوم و 
فنون، خدمات فنی و مهندسی و سایر زمینه های 
مورد عالقه تاکید و خواستار تعامل هرچه بیشتر 
تجار و سرمایه گذاران 2 کشور شده و خود را 
متعهد به تشویق بخش خصوصی به همکاری 
بیشتر و ارائه تسهیالت و فراهم نمودن بستر 
مناسب جهت رشد و توسعه فعالیت های آزاد 
اقتصادی اتباع 2 کشور مطابق با قوانین و مقررات 

داخلی خود کردند.
17. طرفین با توجه به توسعه روزافزون معامالت 
تجارتی و ترانزیتی و همچنین تشویق بخش 
خصوصی موافقت کردند تا تسهیالت بیشتری را 
جهت صدور ویزا برای تاجران و رانندگان وسایط 

حمل و نقل فراهم کردند.
بعالوه برای توسعه همکاری های بیشتر بین سرمایه 
گذاران و صنعتگران 2 کشور و تقویت اتاق تجارت 
مشترک مساعی الزم را به عمل آورده و از آغاز کار 

رسمی آن در هر 2 کشور حمایت می کنند.
18. طرفین بر گسترش و تقویت همکاری استان/
والیت های همجوار با هدف نیل به توسعه متوازن 
تاکید کرند و در این راستا توافق شد که طرح های 
خاصی با مشارکت طرفین مطالعه و پیشنهاد شود 
که اجرای آنها موجب توسعه محلی و بهبود 

وضعیت اقتصادی مردم و ساکنان بومی شود.
در جهت رسیدن به این هدف موضوع اعمال 
نظام تخفیف تعرفه برای کاالهای تولید شده در 
استان های همجوار به عنوان یکی از امتیازات که 
می تواند موجب تشویق فعالیت در مناطق مرزی 
شود مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد طرفین 
فهرست تولیدات استانی را مبادله تا نسبت به 
تدوین فهرست تولیدات مشمول تخفیف تعرفه 

اقدام کنند.
19. طرفین بر اهمیت مسیر ترانزیتی بندر چابهار به 
افغانستان بعنوان مسیری مطمئن برای رفع نیازهای 
صادرات و واردات جمهوری اسالمی افغانستان 

تاکید کردند.
همچنین طرفین بر تسریع روند نهایی سازی و 
امضای موافقتنامه 3جانبه حمل و نقل و ترانزیت 
چابهار میان ایران، افغانستان و هند نیز تاکید کردند.

چالش ها و ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و ...

ادامه از صفحه 8

حجم تجارت خارجی کشور به 
۵۷ میلیارد دالر رسید

 صادرات از واردات 
پیشی گرفت
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توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران که مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 
درصد تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 درصد تخفیف 

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ه اقتصاد آسیا
هنام

ما

اشتراک فرم 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
و  افزایش  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
در  شهروندان  عمومی  دانش  ارتقای 
مجالت  خرید  به  نسبت  دارد  نظر 
شماره های اخیر از مطبوعات کشور 
و  عمومی  مراکز  به  رایگان  اهدای  و 

فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل 
باالی 100 نفر در روز شامل کتابخانه ها، 
کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
هوایی،ریلی  مسافربری  های  پایانه 
دانشجویی  های  ای،خوابگاه  جاده  و 
دارای سالن مطالعه ،ندامتگاه ها،مراکز 
اصالح و تربیت،سالن انتظار بیمارستانها 
کشورو  بزرگ  درمانی  ومراکز 
ایتام  اعتیاد،نگهداری  ترک  اماکن 
برای  توانند  می  وغیره  وسالمندان 
سایت                           به  درخواست  وارسال  اطالع 

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان

اصلی ترین صادر کننده های دنیا

بانک جهانی برای بررسی و رده بندی کشورها 
از نظر میزان صادرات،  صادرات را به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی آن ها تحلیل 

می کند.
سال  به  مربوط  جهانی  بانک  های  داده 
2013صادرات کاال و دیگر خدمات بازار را 
به عنوان درصدی از »تولید ناخلص داخلی« 
این درصد شامل  کند.  )GDP( تحلیل می 
ارزش کاالها، حمل ونقل و همچنین خدماتی 
مانند برقراری ارتباط، سرمایه گذاری کردن و 

ساخت وساز است.
در این جدول هنک کنگ با صادرات به ارزش 
بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی در 
رده نخست قرار دارد. لوکزامبورگ، کشوری 
کوچک در شمال اروپا، نیز دارای رقم تولید 

ناخالص داخلی بالغ بر 200 درصد است.
 )SAR( ماکائو نیز که در منطقه ویژه اداری
قرار دارد،  در میان 10 کشور اول قرار دارد. 

منطقه ویژه اداری قلمروهایی خودمختاری تحت حاکمیت جمهوری خلق چین هستند  که جزیی 
از سرزمین اصلی چین نیستند.

این در حالی است که گینه استوایی تنها نماینده افریقا، در رده دهم قرار دارد.

منبع:  مجمع جهانی اقتصاد

20. با توجه به نیازمندی های کنترل ترافیک هوایی 
افغانستان، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری 
ارائه  جهت  را  خود  موافقت  ایران  اسالمی 
دوره های آموزشی در رشته های کاربردی کنترل 
ترافیک هوایی به کارمندان اداره هوانوردی ملکی 

افغانستان اعالم کرد.
21. طرفین با تاکید بر مشترکات عمیق فرهنگی، 
تاریخی و اجتماعی 2 کشور، از همکاری های 
فیمابین ابراز خرسندی نموده و بر ادامه همکاری 
در بخشهای فرهنگی و تبادل تجربه و انجام 
تحقیقات مشترک علمی توسط دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی 2 کشور تاکید کردند و در 
زمینه حفظ و تقویت مشترکات فرهنگی اهتمام 

خاص به عمل خواهند آورد.
در این زمینه موضوع تبادل تیم های ورزشی و 

گروه های هنری مورد تاکید قرار گرفت.
22. افغانستان عالوه بر سپاسگزاری از کمک ها و 
مساعدت های همیشگی جمهوری اسالمی ایران 
در فراهم سازی زمینه آموزش و تحصیالت عالی 
برای مهاجرین افغانستانی، خواهان لغو یا کاهش 
شهریه های مدارس و دانشگاه برای دانش آموزان 
و دانشجویان افغان مقیم ایران و رفع ممنوعیت 

بعضی از رشته های تحصیلی شد.
طرف ایرانی توافق کرد در زمینه رفع این مشکالت 

بررسی های الزم را انجام دهد.
23. طرفین در رابطه با توسعه روابط علمی و 
آموزشی دو کشور، موضوع تبادل استاد و در 

اختیار قرار دادن فرصت های مطالعاتی و برگزاری سمینارهای علمی در 2 کشور را مورد توجه قرار دادند 
و در زمینه توسعه ارتباطات علمی از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی اقدام خواهند نمود. 

24. طرفین جهت تسهیل روند بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستان به کشورشان در چارچوب 
برنامه های 3 جانبه با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همکاری می کند.

در این زمینه دولت افغانستان تسهیالت و امکانات تشویقی برای داوطلبان بازگشت به افغانستان در نظر 
خواهد گرفت. همچنین طرفین بر فعال کردن کمیته مشترک اتباع جهت پیگیری موضوعات مربوط 
به قانونمند نمودن اقامت اتباع تاکید و خواستار طرح و پیگیری کلیه موضوعات ذیربط در این کمیته 

شدند.
25. با در نظر داشت اینکه صدور ویزای ایرانی برای شهروندان افغانستانی باعث کاهش در مهاجرت های 
غیر قانونی به کشور ایران خواهد شد،  طرفین برای فراهم سازی زمینه های تسهیل صدور ویزا تاکید 

کردند.
 26. طرفین توافق کردند تا در راستای تقویت و توسعه همکاری های 2 جانبه و پیگیری مفاد مورد توافق،  
نسبت به تشکیل و برگزاری جلسات پیگیری در چارچوب اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان،  جلسات کمیسیون مذکور به صورت متواتر میان 

2 کشور برگزار شود.
27. با توجه به اهمیت رودخانه هریرود برای هردو کشور، طرفین توافق کردند تا ضمن تشکیل کار 
گروه مشترک مربوطه، مطالعات را در مورد وضعیت آبی و ظرفیت هریرود روی دست گیرند، تا در 
پرتو آن، مذاکرات را به منظور بهره برداری معقول و عادالنه طبق حقوق و اصول قبول شده بین المللی 
در چارچوب بسته همکاری میان ایران و افغانستان در بخش های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی انجام 

دهند.
28. طرفین بر اجرای همه جانبه و کامل معاهده 1351 راجع به آب هیرمند و برگزاری جلسات منظم 

کمیساران آب هیرمند طی برنامه و جدول زمانی مشخص تأکید کردند.
29. طرفین نگرانی خویش را از وضعیت موجود اکوسیستم گودزره و هامون ها در قلمرو 2 کشور که 
نقشی موثر در اقتصاد، معیشت و سالمت مردم منطقه دارد، ابراز کرده و بر انجام مطالعات فنی تاکید 

کردند.
در این راستا توافق شد تا گروه مشترکی از کارشناسان دو کشور و همچنین سازمان های بین المللی 

ذیربط موضوع را پیگیری کند.

GDP صادرات بر اساس درصدی از
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نام: ................................................................... فکس: ..............................................................
نام خانوادگی: ...............................................  همراه: .............................................................
نام شرکت: ..................................................... شروع اشتراک: ..............................................
زمینه فعالیت: ..............................................    صندوق پستی: .........................................

....
تلفن: .................................................کد: ....................کد پستی: ...........................................
نشانی: .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................

مبلغ واریزی: .............................................................................................................................
تاریخ : ........................................................................................................................................
شماره فیش واریزی: ................................................................................................................

شماره حساب سیبا بانک ملی ایران: )0301862956000(
شماره کارت: 6037-9913-1372-3615

* در صورت تغییر آدرس و یا پالک مراتب را به واحد مشترکین 0511-38454134 
اعالم نمایید.

ت عادی
پس

ت سفارشی
پس

مدت اشتراک

12 شماره12 شماره 90000 تومان72000 تومان

45000 تومان36000 تومان 6 شماره6 شماره

مدت اشتراک مبلغمبلغ

توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران که مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 
درصد تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 درصد تخفیف 

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ه اقتصاد آسیا
هنام

ما

اشتراک فرم 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
و  افزایش  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
در  شهروندان  عمومی  دانش  ارتقای 
مجالت  خرید  به  نسبت  دارد  نظر 
شماره های اخیر از مطبوعات کشور 
و  عمومی  مراکز  به  رایگان  اهدای  و 

فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل 
باالی 100 نفر در روز شامل کتابخانه ها، 
کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
هوایی،ریلی  مسافربری  های  پایانه 
دانشجویی  های  ای،خوابگاه  جاده  و 
دارای سالن مطالعه ،ندامتگاه ها،مراکز 
اصالح و تربیت،سالن انتظار بیمارستانها 
کشورو  بزرگ  درمانی  ومراکز 
ایتام  اعتیاد،نگهداری  ترک  اماکن 
برای  توانند  می  وغیره  وسالمندان 
سایت                           به  درخواست  وارسال  اطالع 

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان

اصلی ترین صادر کننده های دنیا

بانک جهانی برای بررسی و رده بندی کشورها 
از نظر میزان صادرات،  صادرات را به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی آن ها تحلیل 

می کند.
سال  به  مربوط  جهانی  بانک  های  داده 
2013صادرات کاال و دیگر خدمات بازار را 
به عنوان درصدی از »تولید ناخلص داخلی« 
این درصد شامل  کند.  )GDP( تحلیل می 
ارزش کاالها، حمل ونقل و همچنین خدماتی 
مانند برقراری ارتباط، سرمایه گذاری کردن و 

ساخت وساز است.
در این جدول هنک کنگ با صادرات به ارزش 
بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی در 
رده نخست قرار دارد. لوکزامبورگ، کشوری 
کوچک در شمال اروپا، نیز دارای رقم تولید 

ناخالص داخلی بالغ بر 200 درصد است.
 )SAR( ماکائو نیز که در منطقه ویژه اداری
قرار دارد،  در میان 10 کشور اول قرار دارد. 

منطقه ویژه اداری قلمروهایی خودمختاری تحت حاکمیت جمهوری خلق چین هستند  که جزیی 
از سرزمین اصلی چین نیستند.

این در حالی است که گینه استوایی تنها نماینده افریقا، در رده دهم قرار دارد.

منبع:  مجمع جهانی اقتصاد

20. با توجه به نیازمندی های کنترل ترافیک هوایی 
افغانستان، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری 
ارائه  جهت  را  خود  موافقت  ایران  اسالمی 
دوره های آموزشی در رشته های کاربردی کنترل 
ترافیک هوایی به کارمندان اداره هوانوردی ملکی 

افغانستان اعالم کرد.
21. طرفین با تاکید بر مشترکات عمیق فرهنگی، 
تاریخی و اجتماعی 2 کشور، از همکاری های 
فیمابین ابراز خرسندی نموده و بر ادامه همکاری 
در بخشهای فرهنگی و تبادل تجربه و انجام 
تحقیقات مشترک علمی توسط دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی 2 کشور تاکید کردند و در 
زمینه حفظ و تقویت مشترکات فرهنگی اهتمام 

خاص به عمل خواهند آورد.
در این زمینه موضوع تبادل تیم های ورزشی و 

گروه های هنری مورد تاکید قرار گرفت.
22. افغانستان عالوه بر سپاسگزاری از کمک ها و 
مساعدت های همیشگی جمهوری اسالمی ایران 
در فراهم سازی زمینه آموزش و تحصیالت عالی 
برای مهاجرین افغانستانی، خواهان لغو یا کاهش 
شهریه های مدارس و دانشگاه برای دانش آموزان 
و دانشجویان افغان مقیم ایران و رفع ممنوعیت 

بعضی از رشته های تحصیلی شد.
طرف ایرانی توافق کرد در زمینه رفع این مشکالت 

بررسی های الزم را انجام دهد.
23. طرفین در رابطه با توسعه روابط علمی و 
آموزشی دو کشور، موضوع تبادل استاد و در 

اختیار قرار دادن فرصت های مطالعاتی و برگزاری سمینارهای علمی در 2 کشور را مورد توجه قرار دادند 
و در زمینه توسعه ارتباطات علمی از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی اقدام خواهند نمود. 

24. طرفین جهت تسهیل روند بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستان به کشورشان در چارچوب 
برنامه های 3 جانبه با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همکاری می کند.

در این زمینه دولت افغانستان تسهیالت و امکانات تشویقی برای داوطلبان بازگشت به افغانستان در نظر 
خواهد گرفت. همچنین طرفین بر فعال کردن کمیته مشترک اتباع جهت پیگیری موضوعات مربوط 
به قانونمند نمودن اقامت اتباع تاکید و خواستار طرح و پیگیری کلیه موضوعات ذیربط در این کمیته 

شدند.
25. با در نظر داشت اینکه صدور ویزای ایرانی برای شهروندان افغانستانی باعث کاهش در مهاجرت های 
غیر قانونی به کشور ایران خواهد شد،  طرفین برای فراهم سازی زمینه های تسهیل صدور ویزا تاکید 

کردند.
 26. طرفین توافق کردند تا در راستای تقویت و توسعه همکاری های 2 جانبه و پیگیری مفاد مورد توافق،  
نسبت به تشکیل و برگزاری جلسات پیگیری در چارچوب اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان،  جلسات کمیسیون مذکور به صورت متواتر میان 

2 کشور برگزار شود.
27. با توجه به اهمیت رودخانه هریرود برای هردو کشور، طرفین توافق کردند تا ضمن تشکیل کار 
گروه مشترک مربوطه، مطالعات را در مورد وضعیت آبی و ظرفیت هریرود روی دست گیرند، تا در 
پرتو آن، مذاکرات را به منظور بهره برداری معقول و عادالنه طبق حقوق و اصول قبول شده بین المللی 
در چارچوب بسته همکاری میان ایران و افغانستان در بخش های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی انجام 

دهند.
28. طرفین بر اجرای همه جانبه و کامل معاهده 1351 راجع به آب هیرمند و برگزاری جلسات منظم 

کمیساران آب هیرمند طی برنامه و جدول زمانی مشخص تأکید کردند.
29. طرفین نگرانی خویش را از وضعیت موجود اکوسیستم گودزره و هامون ها در قلمرو 2 کشور که 
نقشی موثر در اقتصاد، معیشت و سالمت مردم منطقه دارد، ابراز کرده و بر انجام مطالعات فنی تاکید 

کردند.
در این راستا توافق شد تا گروه مشترکی از کارشناسان دو کشور و همچنین سازمان های بین المللی 

ذیربط موضوع را پیگیری کند.

GDP صادرات بر اساس درصدی از
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براساس نتایج حاصل از آمار سیستم تجارت خارجی گمرک ایران ، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی طي هفت ماهه سال1394، 
معادل1.211هزارتن و به ارزش تقریبی 945 میلیــون دالر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن و ارزش دالري به ترتیب 10درصد 
و 8درصد کاهش  داشته است. الزم به ذکر است وزن و ارزش صادرات کاالها در هفت  ماهه سال گذشته به ترتیب  1.353هـــزار تــ ـن و  

1.025میلیون دالر بوده است. 
از   ازمحل تجارت چمداني و رقم 25.295 هزار دالر  از کل ارزش صادرات غیرنفتی در هفت ماهه سال جاری رقم 23.761  هزار دالر 

محل بازارچه  های مرزي باجگیران ودوغارون بوده است.
در هفت  ماهه ســال 1394، میـزان واردات استان بالغ بر 242هزار تن و بـه ارزش تقریبا"  206میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ازنظر وزن و ارزش به ترتیب 53 درصد و 28 درصد  کاهش داشته است . ضمناً واردات هفت  ماهه سال گذشته به میزان 512 هزار تن به 

ارزش 287 میلیون دالر مي  باشد . 
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی هفت  ماهه سالجاري مثبت و معادل  739میلیون 

دالر می باشد . 

اقالم عمده صادرات استان در هفت  ماهه

 

کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان

اقالم عمده واردات استان در هفت  ماهه

تجارت خارجي خراسان رضوی در هفت ماهه اول سال 94 

ف
نامردی

سایر روغنهاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین1
انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي .2
کف پوش هاي غیرمخملي باف. ا زمواد نسجي سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف.3
رب گوجه فرنگي4

ف
نامردی

افغانستان1
ترکمنستان2
عراق3
تاجیکستان4

ف
نامردی

برنج نیمه سفیدشده)Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید شده)Wholly milled Rice( حتي صیقلي یا براق شده1
پنبه ، حالجي نشده یا شانه نزده2
سایر به صورت دانه بجز گندم دامي3
دانه کنجد حتي خرد شده4
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واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
طبق جدول ذیل در هفت  ماهه سال 1394 ، کاالهای واردتی استان از کشورهای ذیل وارد کشور گردیده است . 

مسافری 
در هفت  ماهه سال 1394 -  1.746.690  نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از این تعداد  882.700  نفر 

وارد کشور و 863.990  نفر خارج گردیده اند.
 

نامردیف
پاکستان1
جمهوري کره 2
امارات متحده عربي3
سوئیس4

درصد تغییرات هفت  ماهه 1394 هفت  ماهه 1393 عملکرد

4  882.700  846.964 مسافر ورودي

-3  863.990  895.239 مسافر خروجي

0  1.746.690  1.742.203 جمع کل

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان این که در حوزه معدن، سنگ 
آهن سنگان در کشور توانسته عنوان عسلویه دوم را به خود اختصاص 
دهد، گفت: باسرمایه گذاری 2 میلیارد دالری در منطقه سنگان، 1.2 
میلیاردتن ذخیره قطعی سنگ آهن، 15 میلیون تن گندله و 17.5 میلیون 

تن کنسانتره خواهیم داشت.
"مهدی کرباسیان" در گفت و گو با مهر افزود: ایران در حوزه نفت جزو 
برترین کشورهای دنیا است و در حوزه گاز نیز ذخایر بسیار زیادی دارد، 
این در حالی است که با توجه به این که ذخایر نفت رو به پایان است، 
در حوزه معدن، سنگ آهن سنگان توانسته عنوان عسلویه دوم را به خود 
اختصاص دهد که در آن، فرصت های شغلی بسیار، ارزآوری بی نظیر 

و توسعه و پیشرفت نهفته است.
وی افزود: هم اکنون ایران در حوزه معدن، رتبه دهم دنیا را به لحاظ 
ذخایر معدنی دارد، ضمن این که باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز 
در کشور، عملیات اکتشافی به طور کامل انجام نشده است؛ بنابراین اگر 
بخواهیم آمار واقعی را بیان کنیم باید بگوییم تنها در صدهزار کیلومتر از 
یک میلیون و 600 هزار کیلومتر پهنه معدنی کشور، کار اکتشافی کامل 
صورت گرفته است؛ اگرچه با فناوری های جدیدی که در دنیا در حوزه 
معدن به کار گرفته می شود و می تواند عمق بیشتری را اکتشاف کند، 
به نظر می رسد در پهنه هایی هم که کار اکتشافی بر آن صورت گرفته، 

هنوز جای کار بسیاری است.
ضمن این که اخیرا برخی از کشورهای دنیا، کار معدنی را از کف دریا و 

اقیانوس ها شروع کرده اند.
وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که اگر به ظرفیت واقعی ذخایر 
معدنی برسیم، رتبه ایران در ذخایر معدنی دنیا، کمتر از 10 خواهد شد. 
در این میان، یکی از حوزه های اکتشافی که طی چند سال اخیر، اکتشاف 
آن به استخراج رسید، حوزه سنگان است که برخی آن را عسلویه دوم 

می دانند.
کرباسیان ادامه داد: بررسی ها نشانگر این است که در حوزه سنگان، 1.2 

میلیارد تن ذخیره قطعی وجود دارد اما هنوز تنها در 12 هزار کیلومتر مربع 
در این حوزه از سال گذشته کار اکتشافی جدید شروع شده است؛ بنابراین 
اطمینان داریم که تکمیل اکتشافات در این منطقه، ذخیره ما را 50 تا 100 
درصد بیشتر می کند، چراکه نقاط امیدبخش فراوانی را در اکتشافات خود، 

مشاهده کرده ایم.
به گفته کرباسیان، در سنگان 17.5 میلیون تن کنسانتره و 15 میلیون تن 
گندله به دست می آید که هر یک از این واحدها، 9 کارخانه بزرگ کنسانتره 
و گندله خواهند داشت و این با خود اقتصاد، اشتغال، پیشرفت و توسعه 
می آورد و همین اکتشافات چهره آن منطقه محروم را عوض کرده است. 
البته منطقه سنگان در خراسان رضوی، مشکالت خاص آب و جاده داشته 
و بسیار منطقه محرومی به شمار می رود اما به هرحال در این منطقه 60 
کیلومتر جاده را با کمک وزارت راه در حال تعریض داریم و راه آهن نیز 

در آن منطقه فعال شده است.
وی، یکی از مشکالت سنگان را آب دانست و خاطرنشان کرد: جلسه ای 
با استاندار و مسئوالن محلی منطقه در مشهد داشتیم که مساله آب را بررسی 
کردیم اما در کل پیش بینی ما این است که توسعه در منطقه سنگان، توسعه 

بسیار سنگینی است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان این که کنسانتره و گندله پیش نیاز تولید 
فوالد است، خاطرنشان کرد: همین امر سبب می شود که صنایع پایین دستی 
نیز فعال شده و ارز آوری باالیی در حوزه فوالد، نصیب کشور شود، این در 
حالی است که اگر سنگان به بهره برداری رسد، ساالنه حدود 200 تا 300 

میلیون دالر ارز برای کشور به ارمغان خواهد داشت.
کرباسیان، میزان سرمایه گذاری در سنگان را 2 میلیارد دالر عنوان و تصریح 
کرد: در منطقه سنگان، این خاک است که ارزش افزوده می یابد و به دالر 
تبدیل می شود. البته زنجیره پایین دستی به شدت فعال خواهد شد و آن هم 
ارز آوری دارد، این در حالی است که هر یک دالر سرمایه گذاری در مواد 

معدنی و معدن، حداقل سه برابر ارزش افزوده ایجاد می کند.

ظـرفیـت های عسـلویه دوم در خراسـان رضـوی
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رشد جذب منابع قرض الحسنه در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

بانک  مدیرعامل  دولتی  دکترسیامک 
حاشیه  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض 
گردهمایی کارکنان این بانک در مشهد 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه 
540 شعبه از بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در سراسر کشور فعالیت دارند، 
شعب  این  در  نفر  کرد: 2750  تأکید 
مشغول به کار بوده و با وجود کاهش 
میانگین جذب منابع قرض الحسنه در 
کشور این بانک در این حوزه حدود 

19 درصد رشد داشته است.
ارتباط  در  اکو، وی  توس  به گزارش 
قرض الحسنه  بانک  خدمات  دیگر  با 
مهر ایران، تصریح کرد: طرح سفیران 
سالمت برای بیماران و افرادی که در 
این زمینه نیاز به کمک دارند و همچنین 
اعطای وام به افراد زیر پوشش نهادهای 
حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی 

در دستور کار این بانک قرار دارد.
مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
عمده  بخش  اینکه  بر  تأکید  با  ایران 
سمت  به  ایران  مهر  بانک  تسهیالت 
جهیزیه  تأمین  و  ازدواج  اشتغال زایی، 
است، خاطرنشان کرد: در این زمینه در 
سال گذشته 550 هزار فقره تسهیالت 
پرداخت شده که 150 هزار عدد از آنها 

مربوط به ازدواج بوده است.
دولتی از جذب حدود 42 هزار میلیارد 
خبرداد  بانک  توسط  منابع  تومان 

وخاطرنشان کرد: تاکنون از این میزان 
منابع حدود 38 هزار میلیارد تومان در 
قالب تسهیالت به افراد پرداخت شده 

است.
هزار   9 تعداد  از  اینکه  بیان  با  وی 
تسهیالت باقیمانده ازدواج بانک قرض 
الحسنه مهر ایران 700 مورد باقی مانده 
که پرداخت آنها نیز در دست اجراست 
افزود: این بانک نسبت به سایر بانک 
های کشور در حوزه معوقات بانکی 

وضعیت بهتری دارد.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با اشاره به اینکه فعالیت این بانک 
عمده  بخش  گفت:  است  نهاد  مردم 
تسهیالت این بانک در حوزه اشتغال 
زایی، ازدواج و تامین جهیزیه می باشد 
و در این زمینه سال گذشته 550 هزار 

فقره تسهیالت پرداخت شده است. 
وی افزود: اکثر منابع این بانک توسط 
نیز  آنها  خیرین جذب شده و عمده 
صرف پرداخت وام می شود و طبق 
آخرین آمار بانک مرکزی حدود 2.9 
درصد کاهش در جذب منابع قرض 

الحسنه وجود داشته است. 
بانکی  سود  کاهش  داد:  ادامه  دولتی 
عاملی برای بهبود وضعیت بانکداری 
در حوزه قرض الحسنه است و در این 
زمینه باید بانک مرکزی اهتمام بیشتری 

داشته باشد. 

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 94 را از 
0.5 تا منفی 0.5 درصد پیش بینی و اعالم کرد در سال آینده 

نیز اقتصاد ایران به رشد 4 تا 5.5 درصدی خواهد رسید.
 صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران که در 
چارچوب مشاورات اصل 4 نوشته شده است اعالم کرد: افت 
شدید قیمت نفت، ترازنامه های محدود بانکی و شرکتی و به 
تعویق افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه 
لغو تحریم ها باعث کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در 

ایران از سه ماهه چهارم 2014/2015 شده اند. 
به گزارش تسنیم،  این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است 
رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2014/2015 به 0.5 

تا منفی 0.5 درصد در سال 2015/2016 برسد.
بر اساس این گزارش تورم 12 ماهه در ماه های اخیر به 
حدود 10 درصد رسیده است که عمدتا تحت تاثیر کاهش 
تورم مواد غذایی بوده است. پیش بینی شده است تا پایان 

امسال تورم نزدیک به 14 درصد باقی بماند.
این گزارش در ادامه نوشته است: با توجه به برداشتن تحریم ها 
چشم انداز اقتصاد ایران برای سال 2016/2017 روشن تر 
است. افزایش تولید نفت ایران و کاهش هزینه تجارت و 
مبادالت مالی به همراه دسترسی ایران به دارایی های ارزی 
باعث می شوند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 

آینده با رشد 4 تا 5.5 درصدی مواجه شود.
بر اساس این گزارش شتاب رشد اقتصادی در سال آینده 
تا حد زیادی به میزان توزیع درآمد حاصل از افزایش تولید 
نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمد 
به  به همراه دسترسی  تجارت  بهتر شدن شرایط  و  نفتی 
دارایی های خارجی فشارها برای افزایش نرخ پول ملی را 

پدید می آورد.
صندوق بین المللی پول در ادمه گزارش خود نوشت: با 
اصالح چارچوب های سیاستی، بانکی و مالیاتی انتظار می 
رود رشد اقتصادی این کشور در میان مدت در حدود 4 
درصد تثبیت شود. انجام اصالحات جامع در حوزه کسب 
و کار در میان مدت شرط اثرگذاری لغو تحریم ها بر جذب 
سرمایه های خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی فر 

اگیر است.

رشد در حد »صفر« در سال 94

ُمهر تایید صندوق بین المللی
را  پول بر”رکود” ایران نقل در حالی روز خود  صنعت حمل و 

در  موجود  رکود  دلیل  به  که  داشت  گرامی 
اقتصاد کشور این صنعت نیز وارد رکود شده 

و از جنب و جوش افتاده است.
این موضوع سبب شده میزان عرضه خدمات 
اقتصاد  مختلف  در بخش های  نقل  و  حمل 
کشور بیشتر از تقاضای آن باشد. البته به طور 
کلی عرضه خدمات در حمل و نقل فراتر از 
نیاز کشور است که در دوره رکود این مساله 
موجب خواهد شد تا فعاالن بخش حمل و 
نقل جاده ای و ریلی با کمترین ظرفیت خود 

مشغول به کار باشند.
از این رو اگر کشور وارد رونق اقتصادی شود 
مشکلی برای حمل و نقل کاال نخواهیم داشت 
قادر خواهیم  به ظرفیت موجود  توجه  با  و 
بود به نیاز کشور در فضای پساتحریم پاسخ 

دهیم.
در شرایط کنونی با توجه به رکود فراگیری که 
در اقتصاد کشور به وجود آمده کامیون داران 
تا  بار مسیر تهران  پنج  ما که ماهانه حداقل 
بندرعباس را برای حمل کاال طی می کردند 
می شد  عایدشان  درآمد خوبی  راه  این  از  و 
مجبورند ماهی حداکثر دو بار راهی این شهر 
و  شوند  کشور  اقتصادی  گلوگاه  و  بندری 
روزها منتظر باشند و در صف قرار بگیرند تا 
کاالیی را بار زده و راهی مقصد مورد نظر خود 
شوند. طبیعی است ادامه چنین وضعی باعث 
درآمدی  مشکل  با  قشر  این  تا  شد  خواهد 

مواجه شوند.
اگر در این روزها از مجاورت کارخانه های 
سیمان یا سایر صنایع بزرگ و متوسط کشور 
عبور کنیم متوجه خواهیم شد که کامیون یا 
به  روز  چندین  مجبورند  زیادی  بونکرهای 
خواب فرو روند و در آنجا منتظر بمانند تا 

کاالی مورد نظر خود را بارگیری کنند.
حال سوال اینجاست که اقتصاد حمل و نقل 
ما چرا با چنین مساله ای مواجه شده است؟ 
اگر بخواهم چالش های اساسی صنعت حمل 

چرا زیرساخت های صنعت حمل  و نقل در ایران 
برای توسعه فراهم نیست؟ 

داود کشاورزیان
معاون وزیر راه و شهرسازی

و نقل را مورد بحث و بررسی قرار دهم باید بگویم که فاصله معنادار میزان عرضه با تقاضای 
موجود در صنعت حمل ونقل نخستین چالش این صنعت در بخش جاده ای است که اگر فکری 
برای آن نشود ممکن است نتوانیم سیستم حمل و نقل کارآمدی را برای کشور طراحی کنیم و 

در دراز مدت دچار مشکل نشویم.
به نظر می رسد اصلی ترین مشکل در مازاد عرضه این باشد که سیاستگذاری های دولت در حمل 
و نقل جاده ای کارآمد نبوده و نیاز است در دوره پساتحریم عزمی جدی وجود داشته باشد تا 
سیستم حمل و نقل کشور هم تراز با نظام های حمل و نقل بین المللی بتواند کارایی عملکرد خود 

را باال ببرد.
در این راه دولت با دو چالش اصلی مواجه است. نخست آنکه عمر ناوگان حمل و نقل کشور 
بسیار باالست و بهتر است سیاستگذاری ها به سمتی سوق پیدا کند تا نوسازی کامیون ها در 
دستور کار قرار گیرد. اما با توجه به منابع کم دولت، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه باالی خرید 
یک دستگاه کامیون استاندارد در حد و اندازه های ترانزیت جهانی، چگونه می توان نوسازی 

ناوگان حمل و نقل کشور را در دستور کار قرار داد؟

 فاصله معنادار میزان عرضه با تقاضای موجود در صنعت حمل ونقل نخستین چالش این صنعت 
در بخش جاده ای است که اگر فکری برای آن نشود ممکن است نتوانیم سیستم حمل و نقل 

کارآمدی را برای کشور طراحی کنیم و در دراز مدت دچار مشکل نشویم

امروز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل وجود همین کامیون های قدیمی با انبوه عرضه 
مواجه شده  و کسب و کار در این بخش و به دست آوردن درآمد برای فعاالن صنعت حمل و نقل 

سخت شده است

به نظر می رسد اعطای سوخت ارزان به کامیون ها سبب شده تا اصوالً سرمایه گذاری ها در این 
بخش از مزیت بیفتد. وقتی قیمت سوخت در ایران پایین تر از کشورهای منطقه و میانگین 
قیمت های جهانی باشد طبیعی است که برای دارندگان کامیون صرفه اقتصادی ندارد تا به دنبال 

نوسازی خودرو تجاری خود بروند.
اگر سیاستگذار عالقه مند است در بخش حمل و نقل جاده ای سرمایه گذاری صورت گیرد بهتر 
است ادامه کار را برای فعالیت خودروهای قدیمی و پرمصرف سخت کرده و محدودیت هایی 

را برای آنان به وجود آورد.
در این میان همان گونه که توضیح دادم بهترین کار ابزار قیمتی است چون تا وقتی که اقتصاد ایران 
به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت نکند قادر نخواهد بود در بازارهای رقابتی به فعالیت خود 
ادامه دهد و همان گونه که شاهدیم امروز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل وجود همین 
کامیون های قدیمی با انبوه عرضه مواجه شده  و کسب و کار در این بخش و به دست آوردن 

درآمد برای فعاالن صنعت حمل و نقل سخت شده است.
ادامه دادن به ارائه سوخت ارزان سبب شده بخش ریلی مزیت خود را برای حضور در جابه جایی 

کاال از دست بدهد و به سختی و در رقابتی نابرابر به فعالیت بپردازد.
در خصوص حمل و نقل در بخش هوایی اوضاع کمی متفاوت است و کشور نیاز دارد برای توسعه 

ادامه در صفحه50
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رشد جذب منابع قرض الحسنه در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

بانک  مدیرعامل  دولتی  دکترسیامک 
حاشیه  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض 
گردهمایی کارکنان این بانک در مشهد 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه 
540 شعبه از بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در سراسر کشور فعالیت دارند، 
شعب  این  در  نفر  کرد: 2750  تأکید 
مشغول به کار بوده و با وجود کاهش 
میانگین جذب منابع قرض الحسنه در 
کشور این بانک در این حوزه حدود 

19 درصد رشد داشته است.
ارتباط  در  اکو، وی  توس  به گزارش 
قرض الحسنه  بانک  خدمات  دیگر  با 
مهر ایران، تصریح کرد: طرح سفیران 
سالمت برای بیماران و افرادی که در 
این زمینه نیاز به کمک دارند و همچنین 
اعطای وام به افراد زیر پوشش نهادهای 
حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی 

در دستور کار این بانک قرار دارد.
مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
عمده  بخش  اینکه  بر  تأکید  با  ایران 
سمت  به  ایران  مهر  بانک  تسهیالت 
جهیزیه  تأمین  و  ازدواج  اشتغال زایی، 
است، خاطرنشان کرد: در این زمینه در 
سال گذشته 550 هزار فقره تسهیالت 
پرداخت شده که 150 هزار عدد از آنها 

مربوط به ازدواج بوده است.
دولتی از جذب حدود 42 هزار میلیارد 
خبرداد  بانک  توسط  منابع  تومان 

وخاطرنشان کرد: تاکنون از این میزان 
منابع حدود 38 هزار میلیارد تومان در 
قالب تسهیالت به افراد پرداخت شده 

است.
هزار   9 تعداد  از  اینکه  بیان  با  وی 
تسهیالت باقیمانده ازدواج بانک قرض 
الحسنه مهر ایران 700 مورد باقی مانده 
که پرداخت آنها نیز در دست اجراست 
افزود: این بانک نسبت به سایر بانک 
های کشور در حوزه معوقات بانکی 

وضعیت بهتری دارد.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با اشاره به اینکه فعالیت این بانک 
عمده  بخش  گفت:  است  نهاد  مردم 
تسهیالت این بانک در حوزه اشتغال 
زایی، ازدواج و تامین جهیزیه می باشد 
و در این زمینه سال گذشته 550 هزار 

فقره تسهیالت پرداخت شده است. 
وی افزود: اکثر منابع این بانک توسط 
نیز  آنها  خیرین جذب شده و عمده 
صرف پرداخت وام می شود و طبق 
آخرین آمار بانک مرکزی حدود 2.9 
درصد کاهش در جذب منابع قرض 

الحسنه وجود داشته است. 
بانکی  سود  کاهش  داد:  ادامه  دولتی 
عاملی برای بهبود وضعیت بانکداری 
در حوزه قرض الحسنه است و در این 
زمینه باید بانک مرکزی اهتمام بیشتری 

داشته باشد. 

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 94 را از 
0.5 تا منفی 0.5 درصد پیش بینی و اعالم کرد در سال آینده 

نیز اقتصاد ایران به رشد 4 تا 5.5 درصدی خواهد رسید.
 صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران که در 
چارچوب مشاورات اصل 4 نوشته شده است اعالم کرد: افت 
شدید قیمت نفت، ترازنامه های محدود بانکی و شرکتی و به 
تعویق افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه 
لغو تحریم ها باعث کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در 

ایران از سه ماهه چهارم 2014/2015 شده اند. 
به گزارش تسنیم،  این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است 
رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2014/2015 به 0.5 

تا منفی 0.5 درصد در سال 2015/2016 برسد.
بر اساس این گزارش تورم 12 ماهه در ماه های اخیر به 
حدود 10 درصد رسیده است که عمدتا تحت تاثیر کاهش 
تورم مواد غذایی بوده است. پیش بینی شده است تا پایان 

امسال تورم نزدیک به 14 درصد باقی بماند.
این گزارش در ادامه نوشته است: با توجه به برداشتن تحریم ها 
چشم انداز اقتصاد ایران برای سال 2016/2017 روشن تر 
است. افزایش تولید نفت ایران و کاهش هزینه تجارت و 
مبادالت مالی به همراه دسترسی ایران به دارایی های ارزی 
باعث می شوند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 

آینده با رشد 4 تا 5.5 درصدی مواجه شود.
بر اساس این گزارش شتاب رشد اقتصادی در سال آینده 
تا حد زیادی به میزان توزیع درآمد حاصل از افزایش تولید 
نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمد 
به  به همراه دسترسی  تجارت  بهتر شدن شرایط  و  نفتی 
دارایی های خارجی فشارها برای افزایش نرخ پول ملی را 

پدید می آورد.
صندوق بین المللی پول در ادمه گزارش خود نوشت: با 
اصالح چارچوب های سیاستی، بانکی و مالیاتی انتظار می 
رود رشد اقتصادی این کشور در میان مدت در حدود 4 
درصد تثبیت شود. انجام اصالحات جامع در حوزه کسب 
و کار در میان مدت شرط اثرگذاری لغو تحریم ها بر جذب 
سرمایه های خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی فر 

اگیر است.

رشد در حد »صفر« در سال 94

ُمهر تایید صندوق بین المللی
را  پول بر”رکود” ایران نقل در حالی روز خود  صنعت حمل و 

در  موجود  رکود  دلیل  به  که  داشت  گرامی 
اقتصاد کشور این صنعت نیز وارد رکود شده 

و از جنب و جوش افتاده است.
این موضوع سبب شده میزان عرضه خدمات 
اقتصاد  مختلف  در بخش های  نقل  و  حمل 
کشور بیشتر از تقاضای آن باشد. البته به طور 
کلی عرضه خدمات در حمل و نقل فراتر از 
نیاز کشور است که در دوره رکود این مساله 
موجب خواهد شد تا فعاالن بخش حمل و 
نقل جاده ای و ریلی با کمترین ظرفیت خود 

مشغول به کار باشند.
از این رو اگر کشور وارد رونق اقتصادی شود 
مشکلی برای حمل و نقل کاال نخواهیم داشت 
قادر خواهیم  به ظرفیت موجود  توجه  با  و 
بود به نیاز کشور در فضای پساتحریم پاسخ 

دهیم.
در شرایط کنونی با توجه به رکود فراگیری که 
در اقتصاد کشور به وجود آمده کامیون داران 
تا  بار مسیر تهران  پنج  ما که ماهانه حداقل 
بندرعباس را برای حمل کاال طی می کردند 
می شد  عایدشان  درآمد خوبی  راه  این  از  و 
مجبورند ماهی حداکثر دو بار راهی این شهر 
و  شوند  کشور  اقتصادی  گلوگاه  و  بندری 
روزها منتظر باشند و در صف قرار بگیرند تا 
کاالیی را بار زده و راهی مقصد مورد نظر خود 
شوند. طبیعی است ادامه چنین وضعی باعث 
درآمدی  مشکل  با  قشر  این  تا  شد  خواهد 

مواجه شوند.
اگر در این روزها از مجاورت کارخانه های 
سیمان یا سایر صنایع بزرگ و متوسط کشور 
عبور کنیم متوجه خواهیم شد که کامیون یا 
به  روز  چندین  مجبورند  زیادی  بونکرهای 
خواب فرو روند و در آنجا منتظر بمانند تا 

کاالی مورد نظر خود را بارگیری کنند.
حال سوال اینجاست که اقتصاد حمل و نقل 
ما چرا با چنین مساله ای مواجه شده است؟ 
اگر بخواهم چالش های اساسی صنعت حمل 

چرا زیرساخت های صنعت حمل  و نقل در ایران 
برای توسعه فراهم نیست؟ 

داود کشاورزیان
معاون وزیر راه و شهرسازی

و نقل را مورد بحث و بررسی قرار دهم باید بگویم که فاصله معنادار میزان عرضه با تقاضای 
موجود در صنعت حمل ونقل نخستین چالش این صنعت در بخش جاده ای است که اگر فکری 
برای آن نشود ممکن است نتوانیم سیستم حمل و نقل کارآمدی را برای کشور طراحی کنیم و 

در دراز مدت دچار مشکل نشویم.
به نظر می رسد اصلی ترین مشکل در مازاد عرضه این باشد که سیاستگذاری های دولت در حمل 
و نقل جاده ای کارآمد نبوده و نیاز است در دوره پساتحریم عزمی جدی وجود داشته باشد تا 
سیستم حمل و نقل کشور هم تراز با نظام های حمل و نقل بین المللی بتواند کارایی عملکرد خود 

را باال ببرد.
در این راه دولت با دو چالش اصلی مواجه است. نخست آنکه عمر ناوگان حمل و نقل کشور 
بسیار باالست و بهتر است سیاستگذاری ها به سمتی سوق پیدا کند تا نوسازی کامیون ها در 
دستور کار قرار گیرد. اما با توجه به منابع کم دولت، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه باالی خرید 
یک دستگاه کامیون استاندارد در حد و اندازه های ترانزیت جهانی، چگونه می توان نوسازی 

ناوگان حمل و نقل کشور را در دستور کار قرار داد؟

 فاصله معنادار میزان عرضه با تقاضای موجود در صنعت حمل ونقل نخستین چالش این صنعت 
در بخش جاده ای است که اگر فکری برای آن نشود ممکن است نتوانیم سیستم حمل و نقل 

کارآمدی را برای کشور طراحی کنیم و در دراز مدت دچار مشکل نشویم

امروز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل وجود همین کامیون های قدیمی با انبوه عرضه 
مواجه شده  و کسب و کار در این بخش و به دست آوردن درآمد برای فعاالن صنعت حمل و نقل 

سخت شده است

به نظر می رسد اعطای سوخت ارزان به کامیون ها سبب شده تا اصوالً سرمایه گذاری ها در این 
بخش از مزیت بیفتد. وقتی قیمت سوخت در ایران پایین تر از کشورهای منطقه و میانگین 
قیمت های جهانی باشد طبیعی است که برای دارندگان کامیون صرفه اقتصادی ندارد تا به دنبال 

نوسازی خودرو تجاری خود بروند.
اگر سیاستگذار عالقه مند است در بخش حمل و نقل جاده ای سرمایه گذاری صورت گیرد بهتر 
است ادامه کار را برای فعالیت خودروهای قدیمی و پرمصرف سخت کرده و محدودیت هایی 

را برای آنان به وجود آورد.
در این میان همان گونه که توضیح دادم بهترین کار ابزار قیمتی است چون تا وقتی که اقتصاد ایران 
به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت نکند قادر نخواهد بود در بازارهای رقابتی به فعالیت خود 
ادامه دهد و همان گونه که شاهدیم امروز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل وجود همین 
کامیون های قدیمی با انبوه عرضه مواجه شده  و کسب و کار در این بخش و به دست آوردن 

درآمد برای فعاالن صنعت حمل و نقل سخت شده است.
ادامه دادن به ارائه سوخت ارزان سبب شده بخش ریلی مزیت خود را برای حضور در جابه جایی 

کاال از دست بدهد و به سختی و در رقابتی نابرابر به فعالیت بپردازد.
در خصوص حمل و نقل در بخش هوایی اوضاع کمی متفاوت است و کشور نیاز دارد برای توسعه 
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استاندار خراسان رضوی ضمن حضور در مراسم 
باشکوه روز ملی حمل و رانندگان در جمع فعاالن 
این صنعت در استان گفت: خراسان رضوی به 
همت فعاالن این حوزه در بخش ترانزیتی با حجم 
جابه جایی 28 میلیون تن رتبه چهارم کشور ودر 
بخش حمل و نقل مسافر رتبه دوم کشور را 

داراست.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي خراسان رضوي ،مهندس رشیدیان 
با اشاره به بیش از 600 شرکت حمل مسافر، 
ترانزیت و ترابری در خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه با این تعداد فعال اقتصادی در 
حوزه حمل و نقل و وجود 35 هزار دستگاه 
ناوگان حمل و نقلی به همراه بیش از 47 هزار 
نفر راننده جایگاه مناسبی در کشور داریم و از 
زحمات شما و خانواده هایتان برای به حرکت 
انداختن چرخ صنعت و جابه جایی کاال و مسافر 

قدردانی می کنیم.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از 
سخنانش پیگیری حقوق رانندگان و اتباع ایرانی 
گرفتار در کشورهای همسایه را از وظایف نماینده 
دولت در استان عنوان کرد و افزود: دولت در 
جایگاه پدر خانواده همواره به دنبال تامین امنیت 
در  فرزندانش  و  شهروندان  حقوق  مطالبه  و 
سایر کشورها است و موضوع رانندگان در بند 
زندان های ترکمنستان نیز در دستور کار ما از 

گذشته قرار داشته است.
او ظرفیت حوزه ترانزیت در خراسان رضوی 
پایانه مرزی دوغارون،لطف  را با وجود چهار 
آباد،باجگیران و سرخس بی نظیر عنوان کرد 
و گفت: بی شک دولت به دنبال رشد بخش 
خصوصی به ویژه در حوزه زیرساخت ها و 
حمل و نقل است تا بتوانیم در حفظ جایگاه 
منطقه ای کشورمان و حمل و نقل سریع،ایمن و 
انتقال به موقع کاال در بازارهای داخلی و بین المللی 

موفق تر ظاهر شویم.
مهندس رشیدیان خدمات شرکت های مختلف 
حمل و نقل مسافرو کاال در ایام اربعین و دهه آخر 
صفر را بسیار کارآمد و موثر دانست و تصریح 
کرد: رانندگان و فعاالن این حوزه به خوبی نشان 
دادند با همدلی و حرکت جهادی همیشه در 

جایگاه بی نظیر استان در حوزه حمل و نقل

عرصه خدمتگذاری آماده هستند و ارزش خدمت را درک کرده اند. 
استاندار خراسان رضوی در پایان همکاری فعاالن این صنعت را با سازمان امور مالیاتی تحسین کرد و از 
انجمن های صنفی آنان خواست برای برطرف کردن پاره ای از مشکالت محاسباتی که گالیه هایی را 

در سطح رانندگان ایجاد کرده است با سازمان امور مالیاتی به گفت و گو بنشینند.
وحدتي فرد مدیر کل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي نیز در این مراسم گفت: در جمع 
پرشور نمایندگان اصناف، دارندگان و رانندگان حمل و نقل جاده اي گفت: همه ابعاد بخش حمل و 
نقل مانند شریان های حیاتی یک کشور به شمار می آیند و توسعه این صنعت در حقیقت توسعه 

زیرساخت ها برای پیشرفت کشور است.
مهندس وحدتی فرد عامل رشد کشورهای پیشرفته را در شناخت صحیح آنها از ظرفیت ها دانست 
و افزود: با وجود اینکه در ایران از موهبت ها و استعدادهای خدادادی بسیاری بهره مند هستیم اما به 
دلیل رعایت نکردن مولفه های توسعه نتوانستیم در بخش های از صنعت مانند حمل و نقل از تمام 

ظرفیت های کشور و نیروی کار استفاده کنیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی به سه مولفه تاثیرگذار در توسعه صنعت حمل و نقل 
اشاره کرد و افزود: نخست اهمیت موقعیت جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در میان اروپا و آسیا و در 
اختیار داشتن راه های جاده ای ، هوایی و دریایی، دوم وجود اقلیم آب و هوایی مناسب و سوم میزان 
بهروری شبکه حمل و نقل از مولفه های توسعه ای است که خوشبختانه در کشور ما زیر سایه امنیت 

پایدار از ارزش دوچندان برخوردار است.
مهندس وحدتی فرد سرمایه گذاری در بخش صنعت حمل و نقل استان را 6 هزار میلیارد تومان عنوان 
کرد و تصریح کرد: وجود 35 تشکل صنفی فعال این حوزه در خراسان رضوی موجب شده است تا در 
حمل مسافر،کاال و ترانزیت از وضعیتی خوبی برخوردار باشیم که در این روز ملی قدردان همه فعاالن 

این صنعت هستیم.
او در پایان از تشکل های صنفی و نمایندگان آنها درخواست کرد برای رقابتی شدن فضای حمل و نقل 
کشور و رشد آن نگاه ها و شیوه های مدیریتی سنتی را کنار بگذارند تا بتوان با الگوهای بین المللی موفق 

بیش از پیش شاهد رشد این صنعت در کشور و به خصوص خراسان رضوی باشیم.
در مراسم گرامیداشت روز ملی حمل و نقل و رانندگان، استاندار خراسان رضوی، مسئولین استانی و 
بیش از 1000  نفر از خانواده بزرگ حمل و نقل جاده اي استان حضور داشتند که در پایان از جمعی از 

آنان با اهدا تندیس تقدیر به عمل آمد.

استاندار خراسان رضوی در مراسم روز حمل و نقل و رانندگان:

26 ژانویه روز جهانی گمرک را به 
ناظر محترم گمرکات استان خراسان 
رضوی، معاونین، مدیران، کارشناسان 
و پرسنل زحمتکش گمرکات تبریک 

و تهنیت عرض می نماییم. 
خراسان  گمرکی  کارگزاران  اتحادیه 
بزرگ با هدف ارتقا، جایگاه صنفی  و 
ایجاد هماهنگی بیشتر بین کارگزاران 
گمرکی و سازمان های دولتی و بخش 
خصوصی در سال 1379  با حمایت و 
تحت پوشش اتاق بازرگانی، صنایع و 

ومعادن ایران تاسیس گردید.
 55 دارای  حاضر  حال  در  اتحادیه 
عضو ثبت نام  شده و 40 عضو معتبر 
از دارندگان پروانه حق العمل کاری از 
گمرک ایران اعم از حقیقی  و حقوقی 
مشهد  مرکزیت  به  را  خود  فعالیت 
مقدس و با حوزه فعالیت در سراسر 

کشور می باشد 
اتحادیه  اعضای  مشکل  ترین  اصلی 
بازرگانی  های  کارت  دالالن  حضور 
غیر  و  رسمی  فعالیت  و  ای  اجاره 
رسمی واسطه های ایشان در گمرکات 
مالیاتی  کشور و مشکالت و مسایل 
می باشد و مهم ترین مانع بر سر راه 
تجارت  قوانین  ثبات  عدم  صادرات، 
کشور و مشکالت مالی، بانکی و به 
صورت اختصاصی در استان خراسان 
عدم وجود مکانی مناسب برای انجام 
کلیه فعالیت های صادراتی، وراداتی و 

ترانزیتی در مشهد مقدس می باشد.
اعضای اتحادیه با نهایت دقت آماده ی 
ارایه خدمات مشاوره افتخاری در کلیه 
امور بازرگانی و گمرکی کشور بوده و 
همواره سالمت و صحت فعالیت های 
تجارتی و حفظ حقوق دولت و ملت 
قرار  خود  عملکرد  ی  لوحه  سر  را 

می دهند.

تلفن پیام: 044۸ 9۱2 09۱5                             
    gmail.com@khbu2000

اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان بزرگ

شماره همراه نام و نام خانوادگی ردیف

09151131340 آقایی عطار          جمال الدین 1
09151101231 ابراهیمیان                   زهره 2
09153140287 ابریشمی                     سعید 3
09153115764 احمدی خویی                فرخ 4
09151135636 اخوان                     مرتضی 5
09153133580 اشرفی               سیدعلیرضا 6
09151159976 انجم شعاع               محمود 7
09153158064 با تقوا                     بابک 8
09151161699 بارجین خباز             حسین 9
09155020293 باغبان                     حسن 10
09151158818 ترابی زاده             علیرضا 11
09151159670 ثامنی پور               مسعود 12
09151156918 13 حسن زاده                 حسن
09151162107 حسین زاده داداش    محمدجعفر 14
09151119614 رستگار                 علیرضا 15
09155155182 رستگار               غالمرضا 16
09153136680 رستم زاده          محمدحسن 17
09151114558 سابقی                    هادی 18
09151160448 سرادارقندچی       سیدمرتضی 19
09151613589 سنایی فر            محمدرضا 20
09151125075 شادکی                   عباس 21
09151152589 شایسته                   هادی 22
09151108286 شکیبا                علیرضا 23
09151027900 شمسی                 محمود 24
09123057085 شعیبی                     غدیر 25
09151073863 صحت بخش              مجید 26
09151127003 علیمیرزایی                 امین 27
09151152941 غفوری                  محمود 28
09153147482 فروزانفر             حبیب اهلل 29
09151113507 فروزانفر               نصراهلل 30
09153106183 31 محتاج خراسانی           مجید
09153107542 مختارزاده  هادی    غالمحسن 32
09151150745 مسافر                   عباس 33
09153063075 مشاری                  مهران 34
09151118607 موید                محمدحسن 35
09153146987 مویدیان                    جعفر 36
09155134486 ناطق               علی اصغر 37
09151120416 نخعی                   رمضان 38
09123474244 نجف زاده کرکری         نجف 39
09151158843 نقدبیشی                 نصراهلل 40
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استاندار خراسان رضوی ضمن حضور در مراسم 
باشکوه روز ملی حمل و رانندگان در جمع فعاالن 
این صنعت در استان گفت: خراسان رضوی به 
همت فعاالن این حوزه در بخش ترانزیتی با حجم 
جابه جایی 28 میلیون تن رتبه چهارم کشور ودر 
بخش حمل و نقل مسافر رتبه دوم کشور را 

داراست.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي خراسان رضوي ،مهندس رشیدیان 
با اشاره به بیش از 600 شرکت حمل مسافر، 
ترانزیت و ترابری در خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه با این تعداد فعال اقتصادی در 
حوزه حمل و نقل و وجود 35 هزار دستگاه 
ناوگان حمل و نقلی به همراه بیش از 47 هزار 
نفر راننده جایگاه مناسبی در کشور داریم و از 
زحمات شما و خانواده هایتان برای به حرکت 
انداختن چرخ صنعت و جابه جایی کاال و مسافر 

قدردانی می کنیم.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از 
سخنانش پیگیری حقوق رانندگان و اتباع ایرانی 
گرفتار در کشورهای همسایه را از وظایف نماینده 
دولت در استان عنوان کرد و افزود: دولت در 
جایگاه پدر خانواده همواره به دنبال تامین امنیت 
در  فرزندانش  و  شهروندان  حقوق  مطالبه  و 
سایر کشورها است و موضوع رانندگان در بند 
زندان های ترکمنستان نیز در دستور کار ما از 

گذشته قرار داشته است.
او ظرفیت حوزه ترانزیت در خراسان رضوی 
پایانه مرزی دوغارون،لطف  را با وجود چهار 
آباد،باجگیران و سرخس بی نظیر عنوان کرد 
و گفت: بی شک دولت به دنبال رشد بخش 
خصوصی به ویژه در حوزه زیرساخت ها و 
حمل و نقل است تا بتوانیم در حفظ جایگاه 
منطقه ای کشورمان و حمل و نقل سریع،ایمن و 
انتقال به موقع کاال در بازارهای داخلی و بین المللی 

موفق تر ظاهر شویم.
مهندس رشیدیان خدمات شرکت های مختلف 
حمل و نقل مسافرو کاال در ایام اربعین و دهه آخر 
صفر را بسیار کارآمد و موثر دانست و تصریح 
کرد: رانندگان و فعاالن این حوزه به خوبی نشان 
دادند با همدلی و حرکت جهادی همیشه در 

جایگاه بی نظیر استان در حوزه حمل و نقل

عرصه خدمتگذاری آماده هستند و ارزش خدمت را درک کرده اند. 
استاندار خراسان رضوی در پایان همکاری فعاالن این صنعت را با سازمان امور مالیاتی تحسین کرد و از 
انجمن های صنفی آنان خواست برای برطرف کردن پاره ای از مشکالت محاسباتی که گالیه هایی را 

در سطح رانندگان ایجاد کرده است با سازمان امور مالیاتی به گفت و گو بنشینند.
وحدتي فرد مدیر کل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي نیز در این مراسم گفت: در جمع 
پرشور نمایندگان اصناف، دارندگان و رانندگان حمل و نقل جاده اي گفت: همه ابعاد بخش حمل و 
نقل مانند شریان های حیاتی یک کشور به شمار می آیند و توسعه این صنعت در حقیقت توسعه 

زیرساخت ها برای پیشرفت کشور است.
مهندس وحدتی فرد عامل رشد کشورهای پیشرفته را در شناخت صحیح آنها از ظرفیت ها دانست 
و افزود: با وجود اینکه در ایران از موهبت ها و استعدادهای خدادادی بسیاری بهره مند هستیم اما به 
دلیل رعایت نکردن مولفه های توسعه نتوانستیم در بخش های از صنعت مانند حمل و نقل از تمام 

ظرفیت های کشور و نیروی کار استفاده کنیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی به سه مولفه تاثیرگذار در توسعه صنعت حمل و نقل 
اشاره کرد و افزود: نخست اهمیت موقعیت جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در میان اروپا و آسیا و در 
اختیار داشتن راه های جاده ای ، هوایی و دریایی، دوم وجود اقلیم آب و هوایی مناسب و سوم میزان 
بهروری شبکه حمل و نقل از مولفه های توسعه ای است که خوشبختانه در کشور ما زیر سایه امنیت 

پایدار از ارزش دوچندان برخوردار است.
مهندس وحدتی فرد سرمایه گذاری در بخش صنعت حمل و نقل استان را 6 هزار میلیارد تومان عنوان 
کرد و تصریح کرد: وجود 35 تشکل صنفی فعال این حوزه در خراسان رضوی موجب شده است تا در 
حمل مسافر،کاال و ترانزیت از وضعیتی خوبی برخوردار باشیم که در این روز ملی قدردان همه فعاالن 

این صنعت هستیم.
او در پایان از تشکل های صنفی و نمایندگان آنها درخواست کرد برای رقابتی شدن فضای حمل و نقل 
کشور و رشد آن نگاه ها و شیوه های مدیریتی سنتی را کنار بگذارند تا بتوان با الگوهای بین المللی موفق 

بیش از پیش شاهد رشد این صنعت در کشور و به خصوص خراسان رضوی باشیم.
در مراسم گرامیداشت روز ملی حمل و نقل و رانندگان، استاندار خراسان رضوی، مسئولین استانی و 
بیش از 1000  نفر از خانواده بزرگ حمل و نقل جاده اي استان حضور داشتند که در پایان از جمعی از 

آنان با اهدا تندیس تقدیر به عمل آمد.

استاندار خراسان رضوی در مراسم روز حمل و نقل و رانندگان:

26 ژانویه روز جهانی گمرک را به 
ناظر محترم گمرکات استان خراسان 
رضوی، معاونین، مدیران، کارشناسان 
و پرسنل زحمتکش گمرکات تبریک 

و تهنیت عرض می نماییم. 
خراسان  گمرکی  کارگزاران  اتحادیه 
بزرگ با هدف ارتقا، جایگاه صنفی  و 
ایجاد هماهنگی بیشتر بین کارگزاران 
گمرکی و سازمان های دولتی و بخش 
خصوصی در سال 1379  با حمایت و 
تحت پوشش اتاق بازرگانی، صنایع و 

ومعادن ایران تاسیس گردید.
 55 دارای  حاضر  حال  در  اتحادیه 
عضو ثبت نام  شده و 40 عضو معتبر 
از دارندگان پروانه حق العمل کاری از 
گمرک ایران اعم از حقیقی  و حقوقی 
مشهد  مرکزیت  به  را  خود  فعالیت 
مقدس و با حوزه فعالیت در سراسر 

کشور می باشد 
اتحادیه  اعضای  مشکل  ترین  اصلی 
بازرگانی  های  کارت  دالالن  حضور 
غیر  و  رسمی  فعالیت  و  ای  اجاره 
رسمی واسطه های ایشان در گمرکات 
مالیاتی  کشور و مشکالت و مسایل 
می باشد و مهم ترین مانع بر سر راه 
تجارت  قوانین  ثبات  عدم  صادرات، 
کشور و مشکالت مالی، بانکی و به 
صورت اختصاصی در استان خراسان 
عدم وجود مکانی مناسب برای انجام 
کلیه فعالیت های صادراتی، وراداتی و 

ترانزیتی در مشهد مقدس می باشد.
اعضای اتحادیه با نهایت دقت آماده ی 
ارایه خدمات مشاوره افتخاری در کلیه 
امور بازرگانی و گمرکی کشور بوده و 
همواره سالمت و صحت فعالیت های 
تجارتی و حفظ حقوق دولت و ملت 
قرار  خود  عملکرد  ی  لوحه  سر  را 

می دهند.

تلفن پیام: 044۸ 9۱2 09۱5                             
    gmail.com@khbu2000

اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان بزرگ

شماره همراه نام و نام خانوادگی ردیف

09151131340 آقایی عطار          جمال الدین 1
09151101231 ابراهیمیان                   زهره 2
09153140287 ابریشمی                     سعید 3
09153115764 احمدی خویی                فرخ 4
09151135636 اخوان                     مرتضی 5
09153133580 اشرفی               سیدعلیرضا 6
09151159976 انجم شعاع               محمود 7
09153158064 با تقوا                     بابک 8
09151161699 بارجین خباز             حسین 9
09155020293 باغبان                     حسن 10
09151158818 ترابی زاده             علیرضا 11
09151159670 ثامنی پور               مسعود 12
09151156918 13 حسن زاده                 حسن
09151162107 حسین زاده داداش    محمدجعفر 14
09151119614 رستگار                 علیرضا 15
09155155182 رستگار               غالمرضا 16
09153136680 رستم زاده          محمدحسن 17
09151114558 سابقی                    هادی 18
09151160448 سرادارقندچی       سیدمرتضی 19
09151613589 سنایی فر            محمدرضا 20
09151125075 شادکی                   عباس 21
09151152589 شایسته                   هادی 22
09151108286 شکیبا                علیرضا 23
09151027900 شمسی                 محمود 24
09123057085 شعیبی                     غدیر 25
09151073863 صحت بخش              مجید 26
09151127003 علیمیرزایی                 امین 27
09151152941 غفوری                  محمود 28
09153147482 فروزانفر             حبیب اهلل 29
09151113507 فروزانفر               نصراهلل 30
09153106183 31 محتاج خراسانی           مجید
09153107542 مختارزاده  هادی    غالمحسن 32
09151150745 مسافر                   عباس 33
09153063075 مشاری                  مهران 34
09151118607 موید                محمدحسن 35
09153146987 مویدیان                    جعفر 36
09155134486 ناطق               علی اصغر 37
09151120416 نخعی                   رمضان 38
09123474244 نجف زاده کرکری         نجف 39
09151158843 نقدبیشی                 نصراهلل 40
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و  وضعیت  با  رابطه  در  بهاروند  آقای 
پتانسیل های استان در زمینه حمل و نقل 

توضیحاتی بیان فرمایید؟ 
استان خراسان با دارا بودن چهار مرز گمرکی و 
همسایگی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان  
و قرار گرفتن در مسیر شاه راهای ترانزیتی 

کشور، قطب این رشته ی ارزآور می باشد.

نقش حمل و نقل بین المللی و ترانزیت با 
 CIS توجه به همجواری استان با کشورهای
و افغانستان در اقتصاد استان و کشور چگونه 

است؟
با  رضوی  خراسان  همجواری  به  توجه  با 
قرار گرفتن  و  افغانستان  و   CIS کشورهای
در مسیر ترانزیت بنادر جنوبی به این کشورها  
و انجام  80 درصد ترانزیت این مسیر توسط 
در  ای  ویژه  نقش  خراسانی،  های  شرکت 
اقتصاد خراسان دارد. ترانزیت، صنعتی ارز آور 
است که در صورت توجه ویژه به آن می تواند 
برای  ارزی  میلیارد دالر درآمد  تا 10  بین 5 
کشور داشته باشد و بالطبع آن نقش  ویژه ای 

در اقتصاد استان نیز خواهد داشت.

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 
مشهد چه هدفی را دنبال می کند؟

و  نقش  به  توجه  با  همفکر  دوستان  و  بنده 

موقعیت حمل و نقل و ترانزیت استان به دنبال گذر کردن  از روش هایی سنتی و مندرج شده 
هستیم و هدف ما استفاده تشکل صنفی از دانش روز و استفاده از ظرفیت های بال استفاده 
صنفی، استفاده از روش مدیریتی نوین، علمی، بکارگیری مدیران جوان و نسل دوم حمل و نقل 

می باشد.

انجمن در حال حاضر جه تعداد عضو دارد و چه خدماتی را به اعضای خود ارایه می 
کند؟

انجمن در حال حاضر نزدیک به 50 عضو دارد و کلیه خدمات حمل و نقل از جمله بیمه 
راننده های CMR، خدمات ویزایی، مشاوره، حل اختالف، انجام خدمات شرکت ها در مرز 

دوغارون و گسترش به دیگر مرزها در دستور کار انجمن است.

برای روان سازی حوزه حمل و نقل و ترانزیت استان چه اقداماتی صورت گرفته است و چه 
اقدام هایی باید انجام شود؟

حمل ونقل و ترانزیت صنعتی ارزآور که با نگاه ویژه 
و می تواند ۵ تا 10 میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور داشته باشد  نقل  و  حمل  حوزه  سازی  روان  برای 

ترانزیت استان  بایستی نگاه بخش دولتی از 
نگاه مچ گیری به نگاه فرصت و ارزآوری تغییر 
یابد.همچنین تغییرات گسترده ای در  قانون 
گمرگی و ترانزیت انجام شود. در حال حاضر 
این قانون نگاهی مناسب به این حوزه ندارد و 
عمدتا موانع برای این صنعت ارزآور می باشد. 
با تغییر قانون و نگاه بخش دولتی و همچنین 
مجهز شدن شرکت ها به علم روز حمل و نقل 
و استفاده از ظرفیت های نوین بازاریابی بسیار 

موثر است.

به نظر جنابعالی با توجه به جایگاه ارزنده 
حمل و نقل در فرایند حمل محموله های 
صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و داخلی که 
درآمد  ایجاد  و  زایی،  اشتغال  آن  شاخصه 
برای استان است آیا حمایت های الزم از 

سوی بخش دولتی به عمل آمده است؟
به نظر بنده حمایت بخش دولتی نه تنها بسیار 
حمل  عملیات  بازدارنده  بلکه  است  ناکافی 
هم می باشد. مهم ترین معضل حمل و نقل 
فرسودگی این ناوگان  است که عمر متوسط 
آن  هم اکنون باالی 20 سال می باشد. اگر 
با  رقابت  قدرت   ما  نشود  نوسازی  ناوگان 
رقبای منطقه ای را نداریم با روند واگذاری 
فعلی خودروهای جدید توسط خودروسازان و 
سود بانکی باالی 30 درصد توانایی جوابگویی 
به متقاضیان نوسازی ناوگان را نداشته و بایستی 
مهلت  صفرو  به  نزدیک  بهره  با  تسهیالت 
بازپرداخت حداقل دو ساله داد تا بتوان ناوگان 

حمل و نقل  را نوسازی واقعی کرد.

انجمن در راستای رسیدن به اهداف عالیه 
خود چه مشکالتی دارد؟ 

متولی  همکاری  عدم   ، مشکل  ترین  مهم 
بخش حمل و نقل و عدم واگذاری اختیارات 
قانونی به انجمن است که این مسئله باعث 
های  شرکت  برای  مشکالتی  بوجودآوردن 

عضو گردیده است.
آیا سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش حمل 
و نقل تعامل الزم با بخش خصوصی این 
را  مرتبط  انجمن های  به خصوص  حوزه 

دارند؟
سازمان های استانی نسبتا تعامل خوبی با انجمن ها دارند عمده مشکالت ما ادارات و دستگاه های 

کشوری و قوانین مخل ترانزیت است.

برای حفظ موقعیت ارزشمند مسیر ترانزیتی کشور چه پیشنهاد و نقطه نظراتی دارید؟
برای حفظ این موقعیت ارزشمند  ابتدا باید ناوگان حمل و نقل به صورت واقعی نوسازی گردد. 
قوانین ، مقررات گمرکی حمل و نقل اصالح  و به روز شود واین قوانین باید در خدمت حمل نقل 

و ترانزیت باشد. همچنین نگاه بخش دولتی به مقوله حمل و نقل و ترانزیت باید اصالح گردد

از نظر جنابعالی مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل ونقل استان چه می باشد و چه 
راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می نمایید؟

مهم ترین مشکل این بخش فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل است که نوسازی ناوگان، تالش 
برای روان سازی  ترانزیت، شبانه روز کردن گمرکات خروجی، اعطای تسهیالت به بخش حمل 
و نقل و همکاری های دوجانبه بیشتر بین دولت و بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند 

که باید مسووالن امر مدنظر داشته باشند.

جناب بهاروند آیا مشکالت  صنعت حمل و نقل و ترانزیت در گسترش و رونق صادرات 
تاثیر گذار است؟ لطفادر این ارتباط توضیح دهید.

بله. حمل ونقل و مشکالت مربوط به آن تاثیر مستقیم روی صادرات کشور دارد. چون حمل 
و نقل از جمله خدمات صادراتی است که حمل صادرات را بر عهده دارد و بدون وجود زیر 
ساخت ها و سیستم حمل و نقل بین المللی در یک کشور عمال بحث صادرات کاال به خارج 
از کشور منتفی است. بنابراین بر اساس قانون، حمل نقل نیز به عنوان یک خدمت صادراتی باید 
از مالیات معاف شود اما متاسفانه در حال حاضر مجریان امر از اجرای قانون سر باز زده و انواع 
مالیاتی که به یک واحد صنفی تعلق می گیرد مانند مالیات بر ارزش افزوده و... را نیز از حمل و 
نقل می ستانند. لذا بسته شدن مالیات های سنگین روی بخش حمل و نقل، صادرات را نیز متضرر 
می کند و از طرف دیگر صادرکننده برای جبران این ضرر ناچار به افزایش قیمت کاالی صادراتی 
است و در چنین شرایطی، گران تمام شدن کاالی صادراتی از قدرت رقابت آن در بازارهای هدف 
کاسته و منجر به از دست دادن آن بازارها می شود. متاسفانه باید عرض کنم که در حوزه مالیات 
انواع کارشکنی ها صورت می گیرد. به عنوان مثال در بحث معافیت از مالیات تکلیفی سه مدرک 
را برای معافیت شرکت حمل و نقل از پرداخت مالیات مشخص کرده اند که یکی از آنها خارجی 
بودن منشاء ارز است، حال باید دید با توجه به وضعیت تحریم ها و نبود امکان حواله ارز و پول 
از طریق بانک ها، چطور می توان فاکتوری مبنی بر خارجی بودن منشاء ارز نشان داد؟ آیا مدیران 
و مسووالن این ادارات از وجود تحریم ها آگاهی ندارند؟ برای پی بردن به چرایی این مشکل در 
نگاهی مثبت بینانه می توان گفت، متن قانون مشخص است و آنچه موجب کارشکنی در این زمینه 
شده است، نظارت ضعیف دستگاه های متولی حمل و نقل است. اما اگر بخواهیم واقع بینانه تر 
به موضوع نگاه کنیم، به مشکل کسری در بودجه دولت برمی خوردیم و به نظر می رسد دولت با 
این کار قصد جبران کسری بودجه خود را دارد، زیرا بر اساس قانون، مالیات باید از درآمد برداشته 
شود، اما وقتی درآمد کاهش پیدا می کند، دولت بر عکس عمل کرده و درصد مالیات را افزایش 
می دهد. اجرای زورگویانه و بدون پایه و اساس این قوانین صدمات جبران ناپذیری را به پیکر 
بیمار تولید، صادرات و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند که امید است با همت و پیگیری 
دلسوزانه دست اندر کاران و حمایتگران حوزه تولید و صادرات، مشکالتی از این دست حل شده 

و شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد استان و کشور خود باشیم.

اشاره: 
 استان خراسان رضوی با داشتن 3 مرز ورودی به کشور ترکمنستان و یک مرز  ورودی به کشور افغانستان به عنوان دروازه ورود به 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان شناخته می شود  و به این سبب جایگاه بسیار ارزشمند در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کشور 
را دارد  واین جایگاه موجب شده است که انجمن ها و شرکت های مختلفی در این زمینه فعالیت کنند. یکی از این انجمن ها، انجمن 
صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد می باشد که برای آشنایی بیشتر با آن با آقای مجتبی بهاروند رییس هیات 
مدیره این انجمن که دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شاخه بازاریابی  بین الملل هم اکنون دانشجوی دکترای حقوق تجارت 

بین الملل می باشد به گفت و گو نشستیم. حاصل این مصاحبه در ذیل می آید. 
شایان ذکر است وی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و 
گمرک ایران، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

عضو هیات مدیره و بازرس منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می باشد 

مجتبی بهاروند رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد:
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حمل ونقل و ترانزیت صنعتی ارزآور که با نگاه ویژه 
و می تواند ۵ تا 10 میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور داشته باشد  نقل  و  حمل  حوزه  سازی  روان  برای 

ترانزیت استان  بایستی نگاه بخش دولتی از 
نگاه مچ گیری به نگاه فرصت و ارزآوری تغییر 
یابد.همچنین تغییرات گسترده ای در  قانون 
گمرگی و ترانزیت انجام شود. در حال حاضر 
این قانون نگاهی مناسب به این حوزه ندارد و 
عمدتا موانع برای این صنعت ارزآور می باشد. 
با تغییر قانون و نگاه بخش دولتی و همچنین 
مجهز شدن شرکت ها به علم روز حمل و نقل 
و استفاده از ظرفیت های نوین بازاریابی بسیار 

موثر است.

به نظر جنابعالی با توجه به جایگاه ارزنده 
حمل و نقل در فرایند حمل محموله های 
صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و داخلی که 
درآمد  ایجاد  و  زایی،  اشتغال  آن  شاخصه 
برای استان است آیا حمایت های الزم از 

سوی بخش دولتی به عمل آمده است؟
به نظر بنده حمایت بخش دولتی نه تنها بسیار 
حمل  عملیات  بازدارنده  بلکه  است  ناکافی 
هم می باشد. مهم ترین معضل حمل و نقل 
فرسودگی این ناوگان  است که عمر متوسط 
آن  هم اکنون باالی 20 سال می باشد. اگر 
با  رقابت  قدرت   ما  نشود  نوسازی  ناوگان 
رقبای منطقه ای را نداریم با روند واگذاری 
فعلی خودروهای جدید توسط خودروسازان و 
سود بانکی باالی 30 درصد توانایی جوابگویی 
به متقاضیان نوسازی ناوگان را نداشته و بایستی 
مهلت  صفرو  به  نزدیک  بهره  با  تسهیالت 
بازپرداخت حداقل دو ساله داد تا بتوان ناوگان 

حمل و نقل  را نوسازی واقعی کرد.

انجمن در راستای رسیدن به اهداف عالیه 
خود چه مشکالتی دارد؟ 

متولی  همکاری  عدم   ، مشکل  ترین  مهم 
بخش حمل و نقل و عدم واگذاری اختیارات 
قانونی به انجمن است که این مسئله باعث 
های  شرکت  برای  مشکالتی  بوجودآوردن 

عضو گردیده است.
آیا سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش حمل 
و نقل تعامل الزم با بخش خصوصی این 
را  مرتبط  انجمن های  به خصوص  حوزه 

دارند؟
سازمان های استانی نسبتا تعامل خوبی با انجمن ها دارند عمده مشکالت ما ادارات و دستگاه های 

کشوری و قوانین مخل ترانزیت است.

برای حفظ موقعیت ارزشمند مسیر ترانزیتی کشور چه پیشنهاد و نقطه نظراتی دارید؟
برای حفظ این موقعیت ارزشمند  ابتدا باید ناوگان حمل و نقل به صورت واقعی نوسازی گردد. 
قوانین ، مقررات گمرکی حمل و نقل اصالح  و به روز شود واین قوانین باید در خدمت حمل نقل 

و ترانزیت باشد. همچنین نگاه بخش دولتی به مقوله حمل و نقل و ترانزیت باید اصالح گردد

از نظر جنابعالی مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل ونقل استان چه می باشد و چه 
راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می نمایید؟

مهم ترین مشکل این بخش فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل است که نوسازی ناوگان، تالش 
برای روان سازی  ترانزیت، شبانه روز کردن گمرکات خروجی، اعطای تسهیالت به بخش حمل 
و نقل و همکاری های دوجانبه بیشتر بین دولت و بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند 

که باید مسووالن امر مدنظر داشته باشند.

جناب بهاروند آیا مشکالت  صنعت حمل و نقل و ترانزیت در گسترش و رونق صادرات 
تاثیر گذار است؟ لطفادر این ارتباط توضیح دهید.

بله. حمل ونقل و مشکالت مربوط به آن تاثیر مستقیم روی صادرات کشور دارد. چون حمل 
و نقل از جمله خدمات صادراتی است که حمل صادرات را بر عهده دارد و بدون وجود زیر 
ساخت ها و سیستم حمل و نقل بین المللی در یک کشور عمال بحث صادرات کاال به خارج 
از کشور منتفی است. بنابراین بر اساس قانون، حمل نقل نیز به عنوان یک خدمت صادراتی باید 
از مالیات معاف شود اما متاسفانه در حال حاضر مجریان امر از اجرای قانون سر باز زده و انواع 
مالیاتی که به یک واحد صنفی تعلق می گیرد مانند مالیات بر ارزش افزوده و... را نیز از حمل و 
نقل می ستانند. لذا بسته شدن مالیات های سنگین روی بخش حمل و نقل، صادرات را نیز متضرر 
می کند و از طرف دیگر صادرکننده برای جبران این ضرر ناچار به افزایش قیمت کاالی صادراتی 
است و در چنین شرایطی، گران تمام شدن کاالی صادراتی از قدرت رقابت آن در بازارهای هدف 
کاسته و منجر به از دست دادن آن بازارها می شود. متاسفانه باید عرض کنم که در حوزه مالیات 
انواع کارشکنی ها صورت می گیرد. به عنوان مثال در بحث معافیت از مالیات تکلیفی سه مدرک 
را برای معافیت شرکت حمل و نقل از پرداخت مالیات مشخص کرده اند که یکی از آنها خارجی 
بودن منشاء ارز است، حال باید دید با توجه به وضعیت تحریم ها و نبود امکان حواله ارز و پول 
از طریق بانک ها، چطور می توان فاکتوری مبنی بر خارجی بودن منشاء ارز نشان داد؟ آیا مدیران 
و مسووالن این ادارات از وجود تحریم ها آگاهی ندارند؟ برای پی بردن به چرایی این مشکل در 
نگاهی مثبت بینانه می توان گفت، متن قانون مشخص است و آنچه موجب کارشکنی در این زمینه 
شده است، نظارت ضعیف دستگاه های متولی حمل و نقل است. اما اگر بخواهیم واقع بینانه تر 
به موضوع نگاه کنیم، به مشکل کسری در بودجه دولت برمی خوردیم و به نظر می رسد دولت با 
این کار قصد جبران کسری بودجه خود را دارد، زیرا بر اساس قانون، مالیات باید از درآمد برداشته 
شود، اما وقتی درآمد کاهش پیدا می کند، دولت بر عکس عمل کرده و درصد مالیات را افزایش 
می دهد. اجرای زورگویانه و بدون پایه و اساس این قوانین صدمات جبران ناپذیری را به پیکر 
بیمار تولید، صادرات و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند که امید است با همت و پیگیری 
دلسوزانه دست اندر کاران و حمایتگران حوزه تولید و صادرات، مشکالتی از این دست حل شده 

و شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد استان و کشور خود باشیم.

اشاره: 
 استان خراسان رضوی با داشتن 3 مرز ورودی به کشور ترکمنستان و یک مرز  ورودی به کشور افغانستان به عنوان دروازه ورود به 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان شناخته می شود  و به این سبب جایگاه بسیار ارزشمند در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کشور 
را دارد  واین جایگاه موجب شده است که انجمن ها و شرکت های مختلفی در این زمینه فعالیت کنند. یکی از این انجمن ها، انجمن 
صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد می باشد که برای آشنایی بیشتر با آن با آقای مجتبی بهاروند رییس هیات 
مدیره این انجمن که دارای کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شاخه بازاریابی  بین الملل هم اکنون دانشجوی دکترای حقوق تجارت 

بین الملل می باشد به گفت و گو نشستیم. حاصل این مصاحبه در ذیل می آید. 
شایان ذکر است وی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و 
گمرک ایران، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

عضو هیات مدیره و بازرس منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می باشد 

مجتبی بهاروند رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد:
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 دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران
 دفتر نمایندگی در آسیای میانه، افغانستان و دبی

 حمل کاالی صادراتی، وارداتی ترانزیت از مبادی ورودی ایران به آسیای میانه، افغانستان و عراق 
 مشاوره و انجام کلیه ی عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال 

 حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب(
 حمل جاده ای، ریلی و هوایی 

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره: مجتبی بهاروند 

 با دو دهه سابقه ی مدیریت حمل و نقل بین المللی
  کارشناس رسمی دادگستری )امور حمل و نقل ترابری(

  مشاور حقوقی و قضایی – پی گیری پرونده های حمل و نقل 
 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل 

مشخصات ثبتی شرکت:
نام: حمل و نقل بین المللی دور آسیا یگانه دی

شمارة ثبت: 54562 مشهد
شمارة شناسة ملی: 14004941151

تاریخ ثبت: 1394/02/30

مدیران شرکت:

1. آقای مجید خواجوی مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره
2. آقای اویس محمد زاده رئیس هیئت مدیره

3. خانم مهندس شهناز خمری علی آباد نایب رئیس هیئت مدیره

نمایندگی های مستقر در گمرکات داخلی و مبادی های ورودی و 
خروجی :

بطور کلی در تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور دارای نمایندگی های 
فعال بوده و در مبادی ورودی و خروجی حائز اهمیت مانند: بازرگان، 
پیرانشهر ، باشماق، اینچه برون، آستارا، دوغارون، سرخس، لطف آباد، 
زاهدان، میرجاوه، میلک زابل، ماهیرود)میل 78(، تهران، اصفهان، البرز 
و مرکزی، کلیة بنادر جنوبی کشور حوزه خلیج فارس: بنادر عباس، 
چابهار، امام، بوشهر و بنادر شمالی کشورحوزه دریای خزر: بنادر انزلی، 

فریدونکنار، امیرآباد و نکاء. 

نوع فعالیت: 
اعم فعالیت های شرکت شامل صادرات ، واردات و ترانزیت کاال از 

تمامی مبادی مجاز کشور است.

روش های فعالیت : 
1.حمل و نقل زمینی: 

الف( کلیه امور حمل و نقل بین المللی جاده ای.   
ب( کلیه امور ریلی اعم از اخذ واگن ، تخلیه و بارگیری ، اخذ ٌکد 

ایستگاه ها و حمل کاال به تمام مقاصد ریلی 
2. حمل و نقل دریایی

حوزهای فعالیت: 
الف( کریری 

با داشتن حدود 40 دستگاه کامیون تحت پوشش خود توانایی حمل 
پروژه ها به ویژه مشتقات نفتی را داراست.

ب( فورواردری

نقل  و  تمامی شقوق حمل  در  فورواردری  های  پروژه  انجام  آمادة   
بین المللی از اقصی نقاط دنیا به کلیه مبادی ورودی و خروجی و انعقاد 

قرارداد با تّجار و بازرگانان معتبر داخلی و خارجی.

سوابق عملیات اجرایی مدیران :
مدیران شرکت از سال 1374 در تمامی شاخه های حمل و نقل بین المللی 
به روش های کریری و فوراردری و انجام امور حمل و نقل بین المللی، 
تجارت بین المللی و ترخیص کاال فعالیت داشته و در سال های اخیر 
با رشد روز افزون ترانزیت و صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی 
به صورت حرفه ایی این بخش را پیگیری نموده و در حال انجام آن نیز 

می باشند. 
الزم به توضیح است که شرکت حمل و نقل بین المللی دور آسیا یگانه دی 
که  را  کاال  رهداد  بازرگانی جهان  الزام شرکت  و  براساس ضرورت 
از نیاز های صنعت تجارت بین المللی می باشد به ثبت رسانیده و همین 
امر منجر به ایجاد هولدینگ بسیار قوی در راستای خرید، فروش و 
حمل و نقل بین المللی کاالهای مورد نیاز تجار گرامی داخلی و خارجی 
نیز گردیده است و نماینده انحصاری شرکت SKY جهت واردات 
کشنده های کارکرده از اروپا بوده و آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی 

می باشد.
شعار ما این است که:

ثابت می کنیم...  ادعا       نمی کنیم، 

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی )صیاد شیرازی 19 (
مجتمع راد ،  پالک 6 ، طبقة 4 ، واحد 14  

تلفکس:
 0513 -8907597 

همراه:
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آسیایگانه دی 

کریر - فورواردر

مدیرعامل: مجید خواجوی

اویس محمدزاده

الملی بین  نقل  و  حمل  شرکت 
دی  یگانه  آسیا  دور 

 دفتر مرکزی: مشهد- خیابان آبکوه- نبش تربیت- ساختمان سعد آباد- واحد 402 

تلفن: 05137289031 ) 5 خط (   نمابر:  05137289034   همراه: 7090 322 0915  

  bahartrabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بهــار تــرابر
 کیــان
فورواردر- کریر

مجید خواجوی
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 دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران
 دفتر نمایندگی در آسیای میانه، افغانستان و دبی

 حمل کاالی صادراتی، وارداتی ترانزیت از مبادی ورودی ایران به آسیای میانه، افغانستان و عراق 
 مشاوره و انجام کلیه ی عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال 

 حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب(
 حمل جاده ای، ریلی و هوایی 

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره: مجتبی بهاروند 

 با دو دهه سابقه ی مدیریت حمل و نقل بین المللی
  کارشناس رسمی دادگستری )امور حمل و نقل ترابری(

  مشاور حقوقی و قضایی – پی گیری پرونده های حمل و نقل 
 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل 

مشخصات ثبتی شرکت:
نام: حمل و نقل بین المللی دور آسیا یگانه دی

شمارة ثبت: 54562 مشهد
شمارة شناسة ملی: 14004941151

تاریخ ثبت: 1394/02/30

مدیران شرکت:

1. آقای مجید خواجوی مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره
2. آقای اویس محمد زاده رئیس هیئت مدیره

3. خانم مهندس شهناز خمری علی آباد نایب رئیس هیئت مدیره

نمایندگی های مستقر در گمرکات داخلی و مبادی های ورودی و 
خروجی :

بطور کلی در تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور دارای نمایندگی های 
فعال بوده و در مبادی ورودی و خروجی حائز اهمیت مانند: بازرگان، 
پیرانشهر ، باشماق، اینچه برون، آستارا، دوغارون، سرخس، لطف آباد، 
زاهدان، میرجاوه، میلک زابل، ماهیرود)میل 78(، تهران، اصفهان، البرز 
و مرکزی، کلیة بنادر جنوبی کشور حوزه خلیج فارس: بنادر عباس، 
چابهار، امام، بوشهر و بنادر شمالی کشورحوزه دریای خزر: بنادر انزلی، 

فریدونکنار، امیرآباد و نکاء. 

نوع فعالیت: 
اعم فعالیت های شرکت شامل صادرات ، واردات و ترانزیت کاال از 

تمامی مبادی مجاز کشور است.

روش های فعالیت : 
1.حمل و نقل زمینی: 

الف( کلیه امور حمل و نقل بین المللی جاده ای.   
ب( کلیه امور ریلی اعم از اخذ واگن ، تخلیه و بارگیری ، اخذ ٌکد 

ایستگاه ها و حمل کاال به تمام مقاصد ریلی 
2. حمل و نقل دریایی

حوزهای فعالیت: 
الف( کریری 

با داشتن حدود 40 دستگاه کامیون تحت پوشش خود توانایی حمل 
پروژه ها به ویژه مشتقات نفتی را داراست.

ب( فورواردری

نقل  و  تمامی شقوق حمل  در  فورواردری  های  پروژه  انجام  آمادة   
بین المللی از اقصی نقاط دنیا به کلیه مبادی ورودی و خروجی و انعقاد 

قرارداد با تّجار و بازرگانان معتبر داخلی و خارجی.

سوابق عملیات اجرایی مدیران :
مدیران شرکت از سال 1374 در تمامی شاخه های حمل و نقل بین المللی 
به روش های کریری و فوراردری و انجام امور حمل و نقل بین المللی، 
تجارت بین المللی و ترخیص کاال فعالیت داشته و در سال های اخیر 
با رشد روز افزون ترانزیت و صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی 
به صورت حرفه ایی این بخش را پیگیری نموده و در حال انجام آن نیز 

می باشند. 
الزم به توضیح است که شرکت حمل و نقل بین المللی دور آسیا یگانه دی 
که  را  کاال  رهداد  بازرگانی جهان  الزام شرکت  و  براساس ضرورت 
از نیاز های صنعت تجارت بین المللی می باشد به ثبت رسانیده و همین 
امر منجر به ایجاد هولدینگ بسیار قوی در راستای خرید، فروش و 
حمل و نقل بین المللی کاالهای مورد نیاز تجار گرامی داخلی و خارجی 
نیز گردیده است و نماینده انحصاری شرکت SKY جهت واردات 
کشنده های کارکرده از اروپا بوده و آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی 

می باشد.
شعار ما این است که:

ثابت می کنیم...  ادعا       نمی کنیم، 

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی )صیاد شیرازی 19 (
مجتمع راد ،  پالک 6 ، طبقة 4 ، واحد 14  

تلفکس:
 0513 -8907597 

همراه:
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آسیایگانه دی 

کریر - فورواردر

مدیرعامل: مجید خواجوی

اویس محمدزاده

الملی بین  نقل  و  حمل  شرکت 
دی  یگانه  آسیا  دور 

 دفتر مرکزی: مشهد- خیابان آبکوه- نبش تربیت- ساختمان سعد آباد- واحد 402 

تلفن: 05137289031 ) 5 خط (   نمابر:  05137289034   همراه: 7090 322 0915  

  bahartrabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بهــار تــرابر
 کیــان
فورواردر- کریر
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کارگزاری رسمی گمرکی

هادی سابقی در ادامه به مراحل کاری یک ترخیص کار رسمی گمرک اشاره کرد و گفت: ترخیص 
کاال خود مشتمل بر طی مراحلی است که عبارتند از :  درخواست همکاری از طرف صاحبان 
کاال، مشاوره،  تنظیم قرارداد، برای کاالهای وارداتی: دریافت پیش فاکتور کاال و ثبت سفارش 
آن، دریافت اسناد حمل، دریافت مجوزهای الزم، تنظیم اظهارنامه های گمرکی با اشراف به کلیه 
مشخصات کاال، پیگیری مراحل اداری گمرکی تا دریافت مجوز خروج کاال و در نهایت خروج 

کاال از گمرک ) ارسال برای خروج از کشور )صادرات( یا ورود به کشور )واردات( (.
ظرافت های کاری یک ترخیص کار گمرکی برای تسهیل در امر صادرات، واردات و نقطه 

تمایز ترخیص کاران با یکدیگر در چیست؟ تجربه، دانش یا اطالعات عمومی؟ 
بسته به شرایط، توانمندی ها و موقعیت جغرافیایی کارگزار با عنایت به این که یک کارگزار گمرکی 
با اختیاری که طی پروانه فعالیت به وی اعطا شده است ، می تواند در سراسر ایران ، در کلیه اماکن 
گمرکی مشغول فعالیت باشد . حال این که تسلط او به قوانین و آیین نامه های گمرکی، قوانین و 
آیین نامه های مقررات صادرات و واردات و ترانزیت کاال، آشنایی با مباحث  بازرگانی خارجی 
و توافق نامه های بین المللی چقدر است؟ .ساختارهای قانونی و زیربناهای اقتصادی کشور تا چه 
حد به او این امکان را می دهد که گستره فعالیت خود را مدیریت کند و گسترش بدهد؟خود جای 

بحث دارد که در این مجال نمی گنجد .
بی تردید در مسیر کار خود با مشکالتی روبرو هستید که با ارائه راهکار و پی گیری، قابل 

حل می باشد؟  
مشکالت مسیر کار همچون سایر بخش های اقتصادی بسیار است که از جمله ی آن،  نداشتن 
یک اتحادیه کشوری قوی در این حوزه است .البته در یکی دو سال اخیر این مهم پیگیری شده تا 

مطالبات کالن این حوزه زودتر و بهتر به گوش مسووالن محترم دولتی برسد.
نکته بعدی، عدم شناخت جامعه اقتصادی و برخی دوایر دولتی از کارگزار گمرک است ، که قاعدتا 
وجه تمایز آنها با افرادی که به صورت عادی و غیررسمی در گمرکات فعالیت دارند قابل شناسایی 
نیست . چون طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بند دهم ) کارگزار گمرکی( ، ماده 190 
و 191  فقط  چند گروه افراد آن هم با احراز شرایطی خاص مجاز به انجام تشریفات گمرکی 
)ترخیص کاال( می باشند که عبارتند از: کارگزار گمرک و کارمندان تمام وقت او ، کارمند تمام 

وقت سازمان های دولتی و سفارتخانه ها و کارمند تمام وقت اشخاص حقوقی. 
البته این نکته قابل تامل است که این کارمند تمام وقت ) استخدام و بیمه ( شرایطی دیگری 
باید  داشته باشد که عبارتند از: دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک دیپلم ، طی دوره 

آموزشی  و دریافت کارت مخصوص از گمرک و داشتن  کارت پایان خدمت  یا معافیت دائم.
به عنوان یک کارگزار با سابقه چه پیشنهاداتی در این حوزه دارید؟

پیشنهاد می شود ناظران گمرکات استان ها به 
این قوانین بیش از پیش اهتمام داشته باشند و 
در جهت اجرائی شدن آن و کمک به کارگزاران 
گمرکی که امین گمرک و صاحبان کاال هستند 
و برای سالم سازی  فضای کسب و کار در 

گمرکات ، اقدامات الزم را انجام دهند .
و  بازرگانان  به  ای  توصیه  چه  جنابعالی 
تجاری که قصد حضور در بازار افغانستان 

را دارند، دارید؟
به نظر من کشور افغانستان هنوز تبعیت از 
بازار  دراین  حضور  دارد.  سنتی  بازارهای 
نیازمند تحقیقات محلی و حضور تیم بازاریابی 
و آشنایی نزدیک با تجار و اهمیت به گفتار و 
روش آنها دارد و تعامل طرفین را می طلبد 
تواند  انحصاری هم می  نمایندگی  اعطای   .
مفید باشد . ضمنا توصیه میکنم امور ترخیص 
کاالی خود را از مجرای قانونی و با مشورت 
کارگزاران گمرکی و از طریق آنها انجام دهند 
تا تداوم و سالمت کار آنها تا درصد باالیی 

تضمین شود .

کارگزاران رسمی 
نیازمند یک اتحادیه قوی کشوری هستند 

کارگزار گمرک پروانه فعالیت خود را از گمرک ایران دریافت می کند و به عنوان وکیل گمرکی با اشراف به قانون و مقررات صادرات 
و واردات، قانون امور گمرکی وآیین نامه های اجرایی هر کدام به وکالت از طرف صاحبان کاال اعم از تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان، 
واردکنندگان و صادر کنندگان کاال، خدماتی همچون: ترخیص کاال، مشاوره امور گمرکی و بازرگانی خارجی، انجام امور ترانزیت 
وترانشیپ و بقیه رویه های گمرکی  را بسته به ظرفیت ها  و توانمندی های موجود خود انجام می دهند. هادی سابقی که به عنوان یک 
کارگزار رسمی فعالیت می کند ضمن اظهار مطلب فوق در ادامه از ظرافت ها و مشکالت ترخیص کاران می گوید. شایان ذکر است 
وی از سال 1381به مدت 3 سال در بخش حمل و نقل بین المللی مشغول فعالیت بوده است و از سال 1384رسما به عنوان کارگزار 
رسمی گمرک ایران فعالیت خود را ادامه داد. هم اکنون دارای  کارشناسی مدیریت بازرگانی است و در رشته  کارشناسی ارشد مدیریت 

استراتژیک در حال تحصیل می باشد.

هادی سابقی کارگزار رسمی گمرک ایران:
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کارگزاری رسمی گمرکی

هادی سابقی در ادامه به مراحل کاری یک ترخیص کار رسمی گمرک اشاره کرد و گفت: ترخیص 
کاال خود مشتمل بر طی مراحلی است که عبارتند از :  درخواست همکاری از طرف صاحبان 
کاال، مشاوره،  تنظیم قرارداد، برای کاالهای وارداتی: دریافت پیش فاکتور کاال و ثبت سفارش 
آن، دریافت اسناد حمل، دریافت مجوزهای الزم، تنظیم اظهارنامه های گمرکی با اشراف به کلیه 
مشخصات کاال، پیگیری مراحل اداری گمرکی تا دریافت مجوز خروج کاال و در نهایت خروج 

کاال از گمرک ) ارسال برای خروج از کشور )صادرات( یا ورود به کشور )واردات( (.
ظرافت های کاری یک ترخیص کار گمرکی برای تسهیل در امر صادرات، واردات و نقطه 

تمایز ترخیص کاران با یکدیگر در چیست؟ تجربه، دانش یا اطالعات عمومی؟ 
بسته به شرایط، توانمندی ها و موقعیت جغرافیایی کارگزار با عنایت به این که یک کارگزار گمرکی 
با اختیاری که طی پروانه فعالیت به وی اعطا شده است ، می تواند در سراسر ایران ، در کلیه اماکن 
گمرکی مشغول فعالیت باشد . حال این که تسلط او به قوانین و آیین نامه های گمرکی، قوانین و 
آیین نامه های مقررات صادرات و واردات و ترانزیت کاال، آشنایی با مباحث  بازرگانی خارجی 
و توافق نامه های بین المللی چقدر است؟ .ساختارهای قانونی و زیربناهای اقتصادی کشور تا چه 
حد به او این امکان را می دهد که گستره فعالیت خود را مدیریت کند و گسترش بدهد؟خود جای 

بحث دارد که در این مجال نمی گنجد .
بی تردید در مسیر کار خود با مشکالتی روبرو هستید که با ارائه راهکار و پی گیری، قابل 

حل می باشد؟  
مشکالت مسیر کار همچون سایر بخش های اقتصادی بسیار است که از جمله ی آن،  نداشتن 
یک اتحادیه کشوری قوی در این حوزه است .البته در یکی دو سال اخیر این مهم پیگیری شده تا 

مطالبات کالن این حوزه زودتر و بهتر به گوش مسووالن محترم دولتی برسد.
نکته بعدی، عدم شناخت جامعه اقتصادی و برخی دوایر دولتی از کارگزار گمرک است ، که قاعدتا 
وجه تمایز آنها با افرادی که به صورت عادی و غیررسمی در گمرکات فعالیت دارند قابل شناسایی 
نیست . چون طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بند دهم ) کارگزار گمرکی( ، ماده 190 
و 191  فقط  چند گروه افراد آن هم با احراز شرایطی خاص مجاز به انجام تشریفات گمرکی 
)ترخیص کاال( می باشند که عبارتند از: کارگزار گمرک و کارمندان تمام وقت او ، کارمند تمام 

وقت سازمان های دولتی و سفارتخانه ها و کارمند تمام وقت اشخاص حقوقی. 
البته این نکته قابل تامل است که این کارمند تمام وقت ) استخدام و بیمه ( شرایطی دیگری 
باید  داشته باشد که عبارتند از: دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک دیپلم ، طی دوره 

آموزشی  و دریافت کارت مخصوص از گمرک و داشتن  کارت پایان خدمت  یا معافیت دائم.
به عنوان یک کارگزار با سابقه چه پیشنهاداتی در این حوزه دارید؟

پیشنهاد می شود ناظران گمرکات استان ها به 
این قوانین بیش از پیش اهتمام داشته باشند و 
در جهت اجرائی شدن آن و کمک به کارگزاران 
گمرکی که امین گمرک و صاحبان کاال هستند 
و برای سالم سازی  فضای کسب و کار در 

گمرکات ، اقدامات الزم را انجام دهند .
و  بازرگانان  به  ای  توصیه  چه  جنابعالی 
تجاری که قصد حضور در بازار افغانستان 

را دارند، دارید؟
به نظر من کشور افغانستان هنوز تبعیت از 
بازار  دراین  حضور  دارد.  سنتی  بازارهای 
نیازمند تحقیقات محلی و حضور تیم بازاریابی 
و آشنایی نزدیک با تجار و اهمیت به گفتار و 
روش آنها دارد و تعامل طرفین را می طلبد 
تواند  انحصاری هم می  نمایندگی  اعطای   .
مفید باشد . ضمنا توصیه میکنم امور ترخیص 
کاالی خود را از مجرای قانونی و با مشورت 
کارگزاران گمرکی و از طریق آنها انجام دهند 
تا تداوم و سالمت کار آنها تا درصد باالیی 

تضمین شود .

کارگزاران رسمی 
نیازمند یک اتحادیه قوی کشوری هستند 

کارگزار گمرک پروانه فعالیت خود را از گمرک ایران دریافت می کند و به عنوان وکیل گمرکی با اشراف به قانون و مقررات صادرات 
و واردات، قانون امور گمرکی وآیین نامه های اجرایی هر کدام به وکالت از طرف صاحبان کاال اعم از تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان، 
واردکنندگان و صادر کنندگان کاال، خدماتی همچون: ترخیص کاال، مشاوره امور گمرکی و بازرگانی خارجی، انجام امور ترانزیت 
وترانشیپ و بقیه رویه های گمرکی  را بسته به ظرفیت ها  و توانمندی های موجود خود انجام می دهند. هادی سابقی که به عنوان یک 
کارگزار رسمی فعالیت می کند ضمن اظهار مطلب فوق در ادامه از ظرافت ها و مشکالت ترخیص کاران می گوید. شایان ذکر است 
وی از سال 1381به مدت 3 سال در بخش حمل و نقل بین المللی مشغول فعالیت بوده است و از سال 1384رسما به عنوان کارگزار 
رسمی گمرک ایران فعالیت خود را ادامه داد. هم اکنون دارای  کارشناسی مدیریت بازرگانی است و در رشته  کارشناسی ارشد مدیریت 

استراتژیک در حال تحصیل می باشد.

هادی سابقی کارگزار رسمی گمرک ایران:
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چرا زیرساخت های صنعت حمل 
 و نقل در ایران ...

گردشگری هواپیماهای جدید را خریداری کرده و خطوط هوایی خود 
را نوسازی کند و بتواند از این راه فرصت های جدید سرمایه گذاری 
را فراهم آورد. شاید به راحتی نتوانیم در بخش حمل و نقل هوایی 
با رقبای همسایه به رقابت بپردازیم اما بهتر است سیاستگذاری ها به 
سمتی سوق پیدا کند که ناوگان هواپیمایی کشور از فرصت پساتحریم 
بیشترین بهره را ببرد و متوسط عمر حمل و نقل در این صنعت را 
کاهش دهد. در این صورت قادر خواهیم بود مسافران ایرانی را راغب 
کنیم تا از طریق شرکت های داخلی پروازهای بین المللی را به انجام 
برسانند و در صورتی که در بازاری رقابتی بتوانیم قرار گیریم با توجه به 
ابزار قیمتی قادر باشیم مسافران کم درآمدتر منطقه را از خطوط هوایی 

خود بهره مند کرده و سپس به توسعه هرچه بیشتر آن بپردازیم.
بدیهی است با توجه به توضیحات گفته شده، صنعت حمل و نقل 
کشور بیش از هر چیز دیگری نیاز به سیاستگذاری صحیح دارد و تا 
عزم و اراده سیاستگذار در میان نباشد نمی توان امیدوار بود که ناوگان 

حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی ما بتواند توسعه یابد.
رکود در این صنعت نیز نشات گرفته از رکود عمیقی است که بر اقتصاد 
کشور حاکم شده و در این میان بهتر است سیاستگذار با توجه به 
کاهش قیمت نفت روی مثبت این اتفاق را به اقتصاد ایران نشان دهد 
و از این فرصت برای واقعی سازی قیمت سوخت استفاده کند. نکته 

ادامه از صفحه41

دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - 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

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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: 3۷6۵۷920 - 0098-0۵1

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

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

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3۷68 – 0۵1     فاکس : 8696 3۷62 - 0۵1

گروه بین المللی گاتا
((ZDK)حمل و نقل بین المللی افشان ترابر،داج ترابر و کشتیرانی زالل دریا کارون)

• حمل و نقل بین المللی به صورت فورواردر و کریر
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت

• حمل به صورت دریایی، زمینی، هوایی و ترکیبی )مرکب(
• حمل کاال به صورت گروپاژ )خرده بار(

Door to Door حمل کاال به صورت •

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

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 کارخانجات شیمیایی ادیب

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 

مهم دیگر رابطه مستقیم میان توسعه ناوگان حمل و نقل ایران با روابط 
بین الملل است. حال که دولت جدید بنا را بر آشتی با دنیا گذاشته این 
فرصت به وجود آمده تا در سایه چانه زنی و مذاکره با بزرگان صنعت 
حمل و نقل محصوالتی وارد ایران شده یا به تولید برسد که دارای 

کیفیت باال و مصرف پایین سوخت هستند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه در فضای کنونی سرمایه گذاری در 
است  بهتر  است  اقتصادی  توجیه  فاقد  ایران  اقتصاد  از  بخش هایی 
سیاستگذاری ها به سمتی برود که برخی از محصوالت ما برای بازارهای 
صادراتی به تولید برسد تا از این طریق نقشه حمل و نقل کشور نیز 
اصالح شده و مسیر تهران به بندرعباس تنها شاهراه تجاری کشور نباشد 

و پایگاه ها و مناطق آزاد صادراتی دیگری در کشور به وجود آید.
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چرا زیرساخت های صنعت حمل 
 و نقل در ایران ...

گردشگری هواپیماهای جدید را خریداری کرده و خطوط هوایی خود 
را نوسازی کند و بتواند از این راه فرصت های جدید سرمایه گذاری 
را فراهم آورد. شاید به راحتی نتوانیم در بخش حمل و نقل هوایی 
با رقبای همسایه به رقابت بپردازیم اما بهتر است سیاستگذاری ها به 
سمتی سوق پیدا کند که ناوگان هواپیمایی کشور از فرصت پساتحریم 
بیشترین بهره را ببرد و متوسط عمر حمل و نقل در این صنعت را 
کاهش دهد. در این صورت قادر خواهیم بود مسافران ایرانی را راغب 
کنیم تا از طریق شرکت های داخلی پروازهای بین المللی را به انجام 
برسانند و در صورتی که در بازاری رقابتی بتوانیم قرار گیریم با توجه به 
ابزار قیمتی قادر باشیم مسافران کم درآمدتر منطقه را از خطوط هوایی 

خود بهره مند کرده و سپس به توسعه هرچه بیشتر آن بپردازیم.
بدیهی است با توجه به توضیحات گفته شده، صنعت حمل و نقل 
کشور بیش از هر چیز دیگری نیاز به سیاستگذاری صحیح دارد و تا 
عزم و اراده سیاستگذار در میان نباشد نمی توان امیدوار بود که ناوگان 

حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی ما بتواند توسعه یابد.
رکود در این صنعت نیز نشات گرفته از رکود عمیقی است که بر اقتصاد 
کشور حاکم شده و در این میان بهتر است سیاستگذار با توجه به 
کاهش قیمت نفت روی مثبت این اتفاق را به اقتصاد ایران نشان دهد 
و از این فرصت برای واقعی سازی قیمت سوخت استفاده کند. نکته 

ادامه از صفحه41

دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - 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

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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: 3۷6۵۷920 - 0098-0۵1

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

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

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3۷68 – 0۵1     فاکس : 8696 3۷62 - 0۵1

گروه بین المللی گاتا
((ZDK)حمل و نقل بین المللی افشان ترابر،داج ترابر و کشتیرانی زالل دریا کارون)

• حمل و نقل بین المللی به صورت فورواردر و کریر
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت

• حمل به صورت دریایی، زمینی، هوایی و ترکیبی )مرکب(
• حمل کاال به صورت گروپاژ )خرده بار(

Door to Door حمل کاال به صورت •

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

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 کارخانجات شیمیایی ادیب

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 

مهم دیگر رابطه مستقیم میان توسعه ناوگان حمل و نقل ایران با روابط 
بین الملل است. حال که دولت جدید بنا را بر آشتی با دنیا گذاشته این 
فرصت به وجود آمده تا در سایه چانه زنی و مذاکره با بزرگان صنعت 
حمل و نقل محصوالتی وارد ایران شده یا به تولید برسد که دارای 

کیفیت باال و مصرف پایین سوخت هستند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه در فضای کنونی سرمایه گذاری در 
است  بهتر  است  اقتصادی  توجیه  فاقد  ایران  اقتصاد  از  بخش هایی 
سیاستگذاری ها به سمتی برود که برخی از محصوالت ما برای بازارهای 
صادراتی به تولید برسد تا از این طریق نقشه حمل و نقل کشور نیز 
اصالح شده و مسیر تهران به بندرعباس تنها شاهراه تجاری کشور نباشد 

و پایگاه ها و مناطق آزاد صادراتی دیگری در کشور به وجود آید.
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آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه۱07
تلفن:۳۳92902۱- ۳۳920۱0۶- 05۱       

نمابر: ۳۳920۱0۶ -05۱
همراه: 09۱5۳۱092۳9 -  09۱55۱۱907۶

 

               

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
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

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                

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
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آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه۱07
تلفن:۳۳92902۱- ۳۳920۱0۶- 05۱       

نمابر: ۳۳920۱0۶ -05۱
همراه: 09۱5۳۱092۳9 -  09۱55۱۱907۶

 

               

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
کریر – فورواردر

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                

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
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پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3- 
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59
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کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 15 و17 عادل بهلور 36021455 33463417 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور -سمت راست - جنب 
پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی  46123497
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 کوثران فریمان  97

پایانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
کوهستانی 33924922 33924922 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران-مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46123496 گلبهار جاوید چناران  100

  B3 پایانه بار مشهد-بپشت معاینه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزکار 33383052 33383051   

3383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 103

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  105

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه- جنب 
هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  118

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه – 
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  119

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  0۵138۷92128-30



57

13
94

اه 
ی م

- د
54

ه0
مار

ش



58

13
94

اه 
ی م

- د
54

ه0
مار

ش


