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یادداشت 
تک نرخی شدن ارز، وعده ای نامشخص، بالتکلیفی مستمر

دورنما 
گزارش اکونومیست از چشم انداز اقتصاد جهان تا سال 2050

اولویت های اقتصادی پساتحریم
آینده بازار جهانی پسته ایران

سناریوی مختلف نرخ بیکاری تا سال 1400

مسکن
بازار مسکن در سیبل نقدینگی

میزان پیشرفت مسکن مهر و معضل زیربناها

اقتصاد ایران
هشت راه و هفت چاه بیش روی اقتصاد ایران 

چرا زمان سرمایه گذاری در ایران فرا رسیده است؟
رفتارسنجی ایرانیان از دریچه اقتصاد

دولت بزرگ، سیاه چاله اقتصاد 
بررسی وضعیت بازارآفرینی 

 جذب غیر تورمی دالرهای تحریمی 
آمار اقتصادی ایران بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 

بهره برداری از بزرگترین مجتمع بازرگانی، انبارداری و پایانه ای کشور

خدمات و تجارت جهانی
مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان و قطر

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی ، حمل و نقل، صنایع غذایی و ساختمان
صادرکننده های اصلی دنیا

توسعه یافته ترین سیستم های مالی در دنیا
 بزرگترین سرمایه گذار خارجی تا پنج سال آینده

چهار دلیل نیاز کشورهای در حال توسعه به فناوری دیجیتال 

گوناگون
چرا پولدار نیستیم؟

کفش ملی، کارخانه ای که 10000 کارگر داشت و امروز...
11 توصیه سرمایه گذاری از 11 سرمایه گذار بزرگ

کشورهای دارای بیشترین قدرت نرم در جهان

اقتصاد خراسان
جذب 620 میلیون دالر سرمایه گذاری در خراسان رضوی  طی سال 93)گفت وگو با استاندار خراسان رضوی(

بازدهی مطلوب موسسات اقتصادی آستان قدس رضوی ) گفت و گو با قائم مقام آستان قدس رضوی(
25 درصد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی زیرساخت شبکه مخابرات... ) گفت وگو با مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی(

حمل و نقل
ترانزیت کاال و مزیت های پایان ناپذیر

نیاز ساالنه به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل تا افق 1404
محدودیت های و کارشکنی های ترکیه برای کامیون های ایرانی 

 نام و نشانی اعضای انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی مشهد
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گزارش حاضر پیش بیني واحد اطالعات مجله 
اکونومیست از چشم انداز اقتصادي جهان تا 
سال 2050 است. اقتصاد جهان تا سال 2050 
شاهد تغییرات عمده یي در ترکیب قدرت هاي 
برتر اقتصادي دنیا خواهد بود. مقایسه تولید 
ناخالص داخلي اسمي کشورها نشان مي دهد 
اقتصاد چین بزرگ ترین  تا سال 2050،  که 
اقتصاد جهان است و بعد از آن امریکا، هند 
بیني هاي  اندونزي قرار دارند. طبق پیش  و 
در   2050 سال  در  اکونومیست،  بلندمدت 
بین 10 اقتصاد برتر، کشورهاي توسعه یافته 
غربي مانند امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به 
جایگاه پایین تري نسبت به جایگاه کنوني خود 
خواهند رسید و کشورهاي در حال توسعه یي 
مانند هند، اندونزي، برزیل و مکزیک به مراتب 
باالتري صعود مي کنند. همچنین کشورهاي 
ایتالیا و روسیه در بین 10 اقتصاد برتر حضور 
نخواهند داشت. این گزارش نشان مي دهد که 
کشورهاي منطقه آسیا همچنان به رشد افزایشي 
خود ادامه مي دهند، و سهم کشورهاي آسیایي 
از تولید ناخالص جهاني در سال 2050 به 53 
درصد مي رسد. طبق این پیش بیني، در سال 
2050، ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا 
از مجموع  بیشتر  امریکا و هند  یعني چین، 
ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این 
موضوع حاکي از نقش پررنگ تر کشورهاي 

چین و هند در مسائل بین المللي خواهد بود.

10 قدرت برتر اقتصادي دنیا در سال 2050
 2050 سال  تا  چین  اقتصاد  رود  مي  انتظار 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا باشد. طبق پیش بیني 
مقایسه  اکونومیست،  مجله  اطالعات  واحد 
مقدار تولید ناخالص داخلي اسمي قدرت هاي 
برتر اقتصادي در سال 2014 با مقدار پیش بیني 
شده آن در سال 2050 نشان مي دهد که تولید 
ناخالص داخلي اسمي چین به دالر، در سال 

2026 از تولید ناخالص داخلي اسمي امریکا پیشي مي گیرد. همچنین در سال 2050 اقتصاد هند، 
با متوسط رشد ساالنه 5درصد، سومین جایگاه را در لیست 10 اقتصاد برتر دنیا خواهد داشت، 
اندونزي و مکزیک که جایگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال 2014 دارند به جایگاه چهارم و 
هشتم خواهند رسید. نماینده هاي اقتصادهاي غربي همچنان در بین 10 اقتصاد برتر دنیا حضور 
خواهند داشت اما جایگاه کنوني خود را از دست مي دهند. ایاالت متحده امریکا، آلمان، انگلیس 
و فرانسه همچنان در بین 10 اقتصاد برتر خواهند بود اما به ترتیب از جایگاه اول، چهارم، پنجم و 
ششم به جایگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسید. همچنین کشورهاي ایتالیا و روسیه در بین 

10 اقتصاد برتر دنیا حضور نخواهند داشت.

 ادامه رشد آسیا
طبق این پیش بیني کشورهاي منطقه آسیا همچنان به رشد خود ادامه مي دهند. از نیمه قرن بیستم 
رشد اقتصادي کشورهایي چون ژاپن و کره جنوبي سرعت گرفت، از ابتداي هزاره سوم رونق 
دیگري بین کشورهاي آسیایي به وجود آمد و دیگر کشورهاي آسیایي نیز شروع به رشد کردند 
به طوري که سهم کشورهاي آسیایي از تولید ناخالص جهاني، از 26 درصد در سال 2000 به 32 
درصد درسال 2014 رسید. طبق این پیش بیني بلندمدت، آسیا همچنان به رشد افزایشي خود ادامه 

مي دهد و در سال 53 ،2050درصد از تولید ناخالص داخلي جهان را تشکیل خواهد داد.

 سلطه جهاني سه قدرت برتر اقتصادي
تا سال 2030، سه اقتصاد برتر دنیا، امریکا و چین و هند خواهند بود، و در سال 2050 ثروت هر 
کدام از این سه کشور به تنهایي بیشتر از مجموع ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود )یعني 
مجموع ثروت کشورهاي اندونزي، آلمان، ژاپن، برزیل و انگلیس( . این موضوع الگوي جدیدي 
از توزیع ثروت در دنیا را نشان مي دهد. بنابراین کشورهاي چین و هند نقش بسیار پررنگ تري 
را در مسائل بین الملل مثل تغییرات آب وهوایي، امنیت بین الملل و اقتصادجهاني خواهند داشت. 
گرچه باید دید که در میان مدت قدرت هاي حال حاضر دنیا به خصوص امریکا این فرصت را به 

چین و هند مي دهند که نقش بیشتري را در تعامالت بین المللي داشته باشند یا خیر.

 دوره جدیدي از کاهش جمعیت در جهان
طبق این پیش بیني نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2050 چندان پایین تر از مقدار متوسط خود 
در تمام دوره ها نیست اما همانطور که شکل )4( نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي در مناطق 
مختلف جهان از سال 2030 شروع به کاهش مي کند. یکي از مهم ترین دالیل کاهش نرخ رشد، 
کاهش نرخ رشد جمعیت است. نیروي کار و موجودي سرمایه به همراه بهره وري کل، عوامل 
الزم براي به وجود آوردن رشد اقتصادي پایدار هستند. عامل نیروي کار از محرك هاي اصلي نرخ 
رشد اقتصادي دنیا طي دهه هاي اخیر بوده است اما تخمین بلندمدت نرخ جمعیت نشان مي دهد 
که کاهش شدیدي در متوسط نرخ رشد جمعیت جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد 
جمعیت جهان که در دوره 1.3 ،2014-1980 درصد بوده است در دوره 2050-2015 به 0.5 
درصد مي رسد. که به تبع آن نرخ رشد جمعیت در سن کار نیز کاهش مي یابد و از 1.7 درصد 

منبع: پژوهشکده پولي و بانکي
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در چند هفته گذشته در حالیکه مصرف کنندگان ارز سرازیری قیمت ها را انتظار می کشیدند، نوسانات  افزایشی، 
حکایت از بی ثباتی نسبی نرخ ارز داشت.هرچند بخش اندکی از آن ناشی از تقویت قدرت جهانی دالر به دلیل 

افت قیمت بازارهای  سهام  آسیا بود.
 به نظر می رسد خبر آزاد شدن قریب الوقوع ارزهای بلوکه شده، آثار روانی روند برچیده شدن تحریم ها و 
باالخره رفت و آمد هیات های بزرگ اقتصادی خارجی به کشور نتوانسته است بازار تشنه ارز را آرام کند. هرچند 
باید اذعان کرد هنوز اتفاق خاصی در حوزه افزایش درآمدهای ارزی به وجود نیامده است و بازارهای صادراتی 
کشور نیز به ویژه در عراق وافغانستان، کاهش قیمت نفت و تداوم جنگ های منطقه ای داعش در سوریه، عراق و 
افغانستان، قدرت خرید مردم  را در عراق کاهش داده و اجرای پروژه های عمرانی کارفرمایان دولتی این کشورها 
را تقریبا تعطیل کرده است . اما در حوزه برنامه ریزی دولت برای نرخ ارز شواهدی روشن درپیش نیست. از سوی 
دیگرصعود تدریجی قیمت ارز مبادالتی گواهی دیگری است که شاید دولت قصد دارد با نزدیک کردن دو بازار 
رسمی و غیر رسمی، پروژه ارز تک نرخی را تا پایان سال کلید زند. رشته ای که داستان آن سردراز دارد. اخیرا 
بحث در این مورد را علی طیب نیا وزیر اقتصاد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باز کرد. وی 
پس از اظهارنظر جهانگیری در سال گذشته که وعده تک نرخی شدن را در سال 94 داده بود گفت: تک نرخی شدن 
ارز موکول به شرایط رفع تحریم ها و امکان ارتباطات  بانکی بین المللی و قدرت مانور بانک مرکزی است. وی 
دو نرخ ارز را در حال حاضر به دلیل آنچه که وی کیفیت ارز مبادالتی دانسته، تقریبا یکسان می داند ومی افزاید، 

قیمت ارز در همین حدود خواهد بود.
 اما نعمت زاده وزیرصنعت و معدن و تجارت وعضو شورای پول و اعتبار آب پاکی بر روی دست منتظران این 
وعده ریخت و گفت: بعید است  تک نرخی شدن ارز سال جاری اجرایی شود. هرچند سیف رئیس بانک مرکزی 

در تابستان گذشته از تک نرخی شدن ارز در آینده ای نزدیک خبر داده بود.
کمیجانی معاون بانک مرکزی نیز با تشریح مکانیزم اجرایی شدن ارز تک نرخی از تجربه موفق سال 81 برای 

یکسان سازی نرخ ارز یاد کرده و هرگونه اجرای ناگهانی که موجب شوک بر بازار شود را رد کرد. 
با این حال در سخنان مسوولین لحن آشکاری از سیاست های ارزی  به ویژه در خصوص قیمت برابری پس از 
برجام وجود ندارد. عالوه بر آن در سخنان طیب نیا اشاره ای کوتاه نیز به ارز مدیریت شده پس از تک نرخی 
شدن ارز به میان آمده که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و مفهوم آن روشن نیست .این در حالی است که 
صادرکنندگان، وارد کنندگان و صنعتگران  کاال و خدمات نیازمند پیش بینی قیمت تمام شده کاال و خدمات خود 
هستند و هرگونه تردید در این حوزه موجب کاهش سرمایه گذار ی و تولید به دلیل نامشخص بودن قیمت بازار 
خواهد شد. عالوه بر آن به درستی مشخص نیست که با وجود احتمال ارز مدیریت شده ارز تک نرخی آیا تابعی 

است از فهرست اولویت بندی و دارای محدودیت یا خیر؟ 
بنابراین جدا از مباحث داغ مصارف ارزهای بلوکه شده، اکنون مهم ترین دغدغه فعاالن اقتصادی قیمت نرخ ارز و 
زمان تک نرخی شدن آن است. امری که موجب شده تا بازارهای موازی همچون بورس شدیدا با کاهش شاخص 

روبرو شوند و میل به سرمایه گذاری در بازارهای دیگر با تردید روبرو گردد.

گزارش اكونومیست از چشم انداز اقتصاد جهان تا تک نرخی شدن ارز، وعده ای نامشخص، بالتکلیفی مستمر
سال 2050 

نــمـا دور 
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گزارش حاضر پیش بیني واحد اطالعات مجله 
اکونومیست از چشم انداز اقتصادي جهان تا 
سال 2050 است. اقتصاد جهان تا سال 2050 
شاهد تغییرات عمده یي در ترکیب قدرت هاي 
برتر اقتصادي دنیا خواهد بود. مقایسه تولید 
ناخالص داخلي اسمي کشورها نشان مي دهد 
اقتصاد چین بزرگ ترین  تا سال 2050،  که 
اقتصاد جهان است و بعد از آن امریکا، هند 
بیني هاي  اندونزي قرار دارند. طبق پیش  و 
در   2050 سال  در  اکونومیست،  بلندمدت 
بین 10 اقتصاد برتر، کشورهاي توسعه یافته 
غربي مانند امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به 
جایگاه پایین تري نسبت به جایگاه کنوني خود 
خواهند رسید و کشورهاي در حال توسعه یي 
مانند هند، اندونزي، برزیل و مکزیک به مراتب 
باالتري صعود مي کنند. همچنین کشورهاي 
ایتالیا و روسیه در بین 10 اقتصاد برتر حضور 
نخواهند داشت. این گزارش نشان مي دهد که 
کشورهاي منطقه آسیا همچنان به رشد افزایشي 
خود ادامه مي دهند، و سهم کشورهاي آسیایي 
از تولید ناخالص جهاني در سال 2050 به 53 
درصد مي رسد. طبق این پیش بیني، در سال 
2050، ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا 
از مجموع  بیشتر  امریکا و هند  یعني چین، 
ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این 
موضوع حاکي از نقش پررنگ تر کشورهاي 

چین و هند در مسائل بین المللي خواهد بود.

10 قدرت برتر اقتصادي دنیا در سال 2050
 2050 سال  تا  چین  اقتصاد  رود  مي  انتظار 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا باشد. طبق پیش بیني 
مقایسه  اکونومیست،  مجله  اطالعات  واحد 
مقدار تولید ناخالص داخلي اسمي قدرت هاي 
برتر اقتصادي در سال 2014 با مقدار پیش بیني 
شده آن در سال 2050 نشان مي دهد که تولید 
ناخالص داخلي اسمي چین به دالر، در سال 

2026 از تولید ناخالص داخلي اسمي امریکا پیشي مي گیرد. همچنین در سال 2050 اقتصاد هند، 
با متوسط رشد ساالنه 5درصد، سومین جایگاه را در لیست 10 اقتصاد برتر دنیا خواهد داشت، 
اندونزي و مکزیک که جایگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال 2014 دارند به جایگاه چهارم و 
هشتم خواهند رسید. نماینده هاي اقتصادهاي غربي همچنان در بین 10 اقتصاد برتر دنیا حضور 
خواهند داشت اما جایگاه کنوني خود را از دست مي دهند. ایاالت متحده امریکا، آلمان، انگلیس 
و فرانسه همچنان در بین 10 اقتصاد برتر خواهند بود اما به ترتیب از جایگاه اول، چهارم، پنجم و 
ششم به جایگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسید. همچنین کشورهاي ایتالیا و روسیه در بین 

10 اقتصاد برتر دنیا حضور نخواهند داشت.

 ادامه رشد آسیا
طبق این پیش بیني کشورهاي منطقه آسیا همچنان به رشد خود ادامه مي دهند. از نیمه قرن بیستم 
رشد اقتصادي کشورهایي چون ژاپن و کره جنوبي سرعت گرفت، از ابتداي هزاره سوم رونق 
دیگري بین کشورهاي آسیایي به وجود آمد و دیگر کشورهاي آسیایي نیز شروع به رشد کردند 
به طوري که سهم کشورهاي آسیایي از تولید ناخالص جهاني، از 26 درصد در سال 2000 به 32 
درصد درسال 2014 رسید. طبق این پیش بیني بلندمدت، آسیا همچنان به رشد افزایشي خود ادامه 

مي دهد و در سال 53 ،2050درصد از تولید ناخالص داخلي جهان را تشکیل خواهد داد.

 سلطه جهاني سه قدرت برتر اقتصادي
تا سال 2030، سه اقتصاد برتر دنیا، امریکا و چین و هند خواهند بود، و در سال 2050 ثروت هر 
کدام از این سه کشور به تنهایي بیشتر از مجموع ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود )یعني 
مجموع ثروت کشورهاي اندونزي، آلمان، ژاپن، برزیل و انگلیس( . این موضوع الگوي جدیدي 
از توزیع ثروت در دنیا را نشان مي دهد. بنابراین کشورهاي چین و هند نقش بسیار پررنگ تري 
را در مسائل بین الملل مثل تغییرات آب وهوایي، امنیت بین الملل و اقتصادجهاني خواهند داشت. 
گرچه باید دید که در میان مدت قدرت هاي حال حاضر دنیا به خصوص امریکا این فرصت را به 

چین و هند مي دهند که نقش بیشتري را در تعامالت بین المللي داشته باشند یا خیر.

 دوره جدیدي از کاهش جمعیت در جهان
طبق این پیش بیني نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2050 چندان پایین تر از مقدار متوسط خود 
در تمام دوره ها نیست اما همانطور که شکل )4( نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي در مناطق 
مختلف جهان از سال 2030 شروع به کاهش مي کند. یکي از مهم ترین دالیل کاهش نرخ رشد، 
کاهش نرخ رشد جمعیت است. نیروي کار و موجودي سرمایه به همراه بهره وري کل، عوامل 
الزم براي به وجود آوردن رشد اقتصادي پایدار هستند. عامل نیروي کار از محرك هاي اصلي نرخ 
رشد اقتصادي دنیا طي دهه هاي اخیر بوده است اما تخمین بلندمدت نرخ جمعیت نشان مي دهد 
که کاهش شدیدي در متوسط نرخ رشد جمعیت جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد 
جمعیت جهان که در دوره 1.3 ،2014-1980 درصد بوده است در دوره 2050-2015 به 0.5 
درصد مي رسد. که به تبع آن نرخ رشد جمعیت در سن کار نیز کاهش مي یابد و از 1.7 درصد 

منبع: پژوهشکده پولي و بانکي
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در چند هفته گذشته در حالیکه مصرف کنندگان ارز سرازیری قیمت ها را انتظار می کشیدند، نوسانات  افزایشی، 
حکایت از بی ثباتی نسبی نرخ ارز داشت.هرچند بخش اندکی از آن ناشی از تقویت قدرت جهانی دالر به دلیل 

افت قیمت بازارهای  سهام  آسیا بود.
 به نظر می رسد خبر آزاد شدن قریب الوقوع ارزهای بلوکه شده، آثار روانی روند برچیده شدن تحریم ها و 
باالخره رفت و آمد هیات های بزرگ اقتصادی خارجی به کشور نتوانسته است بازار تشنه ارز را آرام کند. هرچند 
باید اذعان کرد هنوز اتفاق خاصی در حوزه افزایش درآمدهای ارزی به وجود نیامده است و بازارهای صادراتی 
کشور نیز به ویژه در عراق وافغانستان، کاهش قیمت نفت و تداوم جنگ های منطقه ای داعش در سوریه، عراق و 
افغانستان، قدرت خرید مردم  را در عراق کاهش داده و اجرای پروژه های عمرانی کارفرمایان دولتی این کشورها 
را تقریبا تعطیل کرده است . اما در حوزه برنامه ریزی دولت برای نرخ ارز شواهدی روشن درپیش نیست. از سوی 
دیگرصعود تدریجی قیمت ارز مبادالتی گواهی دیگری است که شاید دولت قصد دارد با نزدیک کردن دو بازار 
رسمی و غیر رسمی، پروژه ارز تک نرخی را تا پایان سال کلید زند. رشته ای که داستان آن سردراز دارد. اخیرا 
بحث در این مورد را علی طیب نیا وزیر اقتصاد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باز کرد. وی 
پس از اظهارنظر جهانگیری در سال گذشته که وعده تک نرخی شدن را در سال 94 داده بود گفت: تک نرخی شدن 
ارز موکول به شرایط رفع تحریم ها و امکان ارتباطات  بانکی بین المللی و قدرت مانور بانک مرکزی است. وی 
دو نرخ ارز را در حال حاضر به دلیل آنچه که وی کیفیت ارز مبادالتی دانسته، تقریبا یکسان می داند ومی افزاید، 

قیمت ارز در همین حدود خواهد بود.
 اما نعمت زاده وزیرصنعت و معدن و تجارت وعضو شورای پول و اعتبار آب پاکی بر روی دست منتظران این 
وعده ریخت و گفت: بعید است  تک نرخی شدن ارز سال جاری اجرایی شود. هرچند سیف رئیس بانک مرکزی 

در تابستان گذشته از تک نرخی شدن ارز در آینده ای نزدیک خبر داده بود.
کمیجانی معاون بانک مرکزی نیز با تشریح مکانیزم اجرایی شدن ارز تک نرخی از تجربه موفق سال 81 برای 

یکسان سازی نرخ ارز یاد کرده و هرگونه اجرای ناگهانی که موجب شوک بر بازار شود را رد کرد. 
با این حال در سخنان مسوولین لحن آشکاری از سیاست های ارزی  به ویژه در خصوص قیمت برابری پس از 
برجام وجود ندارد. عالوه بر آن در سخنان طیب نیا اشاره ای کوتاه نیز به ارز مدیریت شده پس از تک نرخی 
شدن ارز به میان آمده که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و مفهوم آن روشن نیست .این در حالی است که 
صادرکنندگان، وارد کنندگان و صنعتگران  کاال و خدمات نیازمند پیش بینی قیمت تمام شده کاال و خدمات خود 
هستند و هرگونه تردید در این حوزه موجب کاهش سرمایه گذار ی و تولید به دلیل نامشخص بودن قیمت بازار 
خواهد شد. عالوه بر آن به درستی مشخص نیست که با وجود احتمال ارز مدیریت شده ارز تک نرخی آیا تابعی 

است از فهرست اولویت بندی و دارای محدودیت یا خیر؟ 
بنابراین جدا از مباحث داغ مصارف ارزهای بلوکه شده، اکنون مهم ترین دغدغه فعاالن اقتصادی قیمت نرخ ارز و 
زمان تک نرخی شدن آن است. امری که موجب شده تا بازارهای موازی همچون بورس شدیدا با کاهش شاخص 

روبرو شوند و میل به سرمایه گذاری در بازارهای دیگر با تردید روبرو گردد.

گزارش اكونومیست از چشم انداز اقتصاد جهان تا تک نرخی شدن ارز، وعده ای نامشخص، بالتکلیفی مستمر
سال 2050 

نــمـا دور 
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معضالت اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، به نظر می رسد پس 
از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت اصالح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد 

دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند.
 تجربه تشدید تحریم های اقتصادی، رشد منفی و رکود تورمی سال های 1391 و 1392، میزان 
آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر عوامل بیرونی نشان داد. البته مدیریت اقتصادی نادرست و ناکارآمد 
در سال های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه 1380، نقش مهمی در ابعاد آسیب های وارد شده 
به اقتصاد ایران داشت که خود جای بحث جداگانه ای دارد، اما نکته مهمی که در مباحث مربوط به 
وضعیت پساتحریم و توصیه های سیاستی اغلب مغفول واقع می شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران 
است که همچنان دست نخورده باقی مانده است. الزم به یادآوری است که در بستر همین ساختار 

اقتصادی بیمار بود که سیاست های مخرب سال های وفور درآمدهای نفتی امکان پذیر شد.
این سیاست ها آسیب پذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریم ها به شدت افزایش داد؛ اما اغلب صحبت 
از این است که در شرایط فعلی با چه تدابیری می توان به نرخ رشد اقتصادی باال تری دست یافت که 
سطح درآمد سرانه حقیقی ما را به سال های پیش از تحریم برساند. صحبت از این است که چگونه 
با بازگرداندن شرکت های بزرگ نفت و گاز به ایران سطح تولید خود را در این زمینه ها باال برده و 
درآمدهای ارزی دولت را به سطح پیشا تحریم رساند. صحبت از این است که با جذب سرمایه گذاری 
خارجی در سایر عرصه های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت مدرن دست پیدا کنیم و بهره وری 
اقتصاد ملی را افزایش دهیم. شکی نیست که همه این تدابیر و اقدامات از شرایط الزم برای بیرون آمدن 
از رکود اقتصادی سال های اخیر است، اما شرط کافی برای دست یافتن به نظام اقتصادی سالم و پایدار 
در برابر تکانه های بیرونی نیست. حداکثر دستاوردهای ما با انجام موفقیت آمیز اقدامات فوق، بازگشت 
به رشد های اقتصادی پرنوسانی با میانگین حدود 4 درصد ساالنه، همانند دو دهه پس از برنامه پنج ساله 
توسعه اول خواهد بود؛ البته با همان میزان آسیب پذیری و بلکه بیشتری که در جریان تشدید تحریم در 
سال های اخیر تجربه کردیم. به نظر نمی رسد هیچ صاحب نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد ایران 

پس از تحریم را مطلوب بداند.
بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، امکان عملی کردن اصالحات ساختاری مهم و ضروری 
را فراهم ساخته است. همه در پی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند و عالقه مندی زیادی هم در 
حال حاضر از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما وجود دارد، اما سوای بنگاه های 
بزرگ نفت و گاز که مستقیما با دولت و شرکت های دولتی وارد معامله می شوند و طبیعتا تضمین کافی 
برای امنیت سرمایه گذاری خود دارند، آیا برای دیگر بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی که بخواهند 
مستقیما سرمایه گذاری کرده و با بخش خصوصی ایران همکاری کنند، شرایط مساعد از نظر فضای 
کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری واقعا فراهم است؟ در شرایطی که بنگاه های داخلی دائما در معرض 
تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانساالری دولتی هستند چگونه می توان به سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی امید بست؟آنچه سوءمدیریت سال های وفور درآمدهای نفتی پیش از تحریم آشکار 
ساخت، معضل تامین مالی بنگاه ها و نیز تامین کسری بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید 
تحریم ها و سپس پایین آمدن قیمت های جهانی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد آورد که 
رکود تورمی بی سابقه نتیجه نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ اعتبارات )سود بانکی( در 
نظام اقتصادی بانک محور ایران، موجب سوءاستفاده و اتالف گسترده منابع بانکی شد که هنوز نظام 
بانکی کشور نتوانسته از ضربه ناشی از آن کمر راست کند. این مساله ابعاد اهمیت فقدان بازار بدهی را 
در اقتصاد ما عیان ساخت؛ چراکه اگر چنین بازاری وجود داشت، نرخ بهره واقعی در اقتصاد معلوم می 

دکتر موسی غنی نژاد

شد و مقامات پولی نمی توانستند به اراده خود، 
نرخ دستوری تعیین کنند و در تخصیص منابع 
کمیاب و پر اهمیت مالی اختالل ایجاد کنند. 
وانگهی وجود این بازار می توانست بار بزرگی 
از دوش نظام بانکی بردارد و با شیوه ای کامال 
غیر تورم زا، مشکل تامین مالی بنگاه ها و دولت 
را تا حدود زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات 
مقامات مسوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره 
بانکی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت خود 
باقی است و همچنان مانع تخصیص بهینه منابع 

مالی می شود.
عرصه  در  چه  ایران،  اقتصاد  معضالت 
سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، 
که در باال به آنها اشاره شد و به نظر می رسد 
پس از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت 
اصالح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا 
به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند. آیا 
در دولت تدبیر و امید این اراده سیاسی وجود دارد 
که این رویکرد نادرست را کنار نهاده و با تدبیر 
هوشمندانه ای به اصالح اساسی قوانین، مقررات 
و نهادها همت گمارد و امید را به آینده اقتصاد 

بحران زده کنونی ایران بازگرداند؟ 

در دوره 2014-1980 به 0.3 درصد در دوره 
2015-2050 مي رسد.

رشد جمعیت همچنان سودآور خواهد بود
با وجود آنچه در بخش قبل درمورد کاهش 
گفته  جهان  در  کار  سن  در  جمعیت  نرخ 
و  آفریقایي  کشورهاي  از  بسیاري  در  شد، 
کار  سن  در  جمعیت  افزایش  خاورمیانه، 
باالي  رشد  نرخ  کننده  تضمین  همچنان 
رشد  نرخ  است.  بلندمدت  در  اقتصادي 
جمعیت در سن کار در کشورهاي کنیا، آنگوال 
و نیجریه، بین سال هاي 2014 تا 2050، سه 
برابر خواهد شد همچنان که در کشورهاي 
مصر، الجزایر و ایران و دو برابر خواهد شد. 
در اغلب این کشورها، داشتن میزان جمعیت 
باال عامل مهمي در پیش بیني نرخ رشد باال 
در بلندمدت است. در واقع داشتن این میزان 
جمعیت از مزیت هاي اقتصادي این کشورها 
است که موجب رشد پایدار با نرخ باال مي 
شود. اصلي ترین دلیل داشتن جمعیت باال، 
افزایش نرخ زاد و ولد در این کشورها است 
کند.  مي  تضمین  را  کار  نیروي  عرضه  که 
همچنین این کشورها توانایي این را دارند که 
با افزایش نرخ مشارکت نیروي کار از طریق 
افزایش مشارکت بیشتر زنان در بازار کار یا 
باال بردن سن بازنشستگي، عرضه نیروي کار 
را افزایش داده و رشد اقتصادي را تضمین 
کنند. گرچه باید خاطرنشان کرد که در این 
پیش بیني فرض مي شود کشورهاي مذکور 
کار  سن  در  جمعیت  براي  شغل  ایجاد  در 
موفق هستند و این موضوع سبب رشد پایدار 
در بلندمدت مي شود. اما اگر این کشورها 
در ایجاد شغل براي نیروي کار موفق نباشند، 
مزیت داشتن جمعیت باال تبدیل به تهدیدي 
براي اقتصاد از طریق بروز ناآرامي در فضاي 

سیاسي خواهد شد.

 تغییر عامل نیروي محرک رشد
کشورهاي  از  بسیاري  بیني  پیش  این  طبق 
اروپایي و آسیاي شرقي بین سال هاي 2014 
تا 2050 با کاهش جمعیت نیروي کار مواجه 
خواهند شد که معضلي براي رشد اقتصادي 
این کشورها خواهد بود. ژاپن بیشترین کاهش 
را در بین کشورها خواهد داشت، جمعیت 
نیروي کار این کشور از 66 میلیون نفر به 47 
میلیون نفر خواهد رسید که درواقع بیش از 
یک چهارم جمعیت نیروي کار کنوني خود را 
از دست خواهد داد. انتظار مي رود که چین و 
کره جنوبي نیز حدود 17 تا 18درصد کاهش 
در جمعیت نیروي کار داشته باشند. در بین 
آلمان،  و  پرتغال  یونان،  اروپایي،  کشورهاي 
کاهش جمعیت نیروي کار، بیش از یک پنجم 

جمعیت نیروي کار کنوني خواهد بود. همچنین کاهش جمعیت نیروي کار در اقتصادهاي 
نوظهور اروپا مانند ترکیه و قزاقستان، حدود 20 تا 30 درصد خواهد بود. سیاست هایي که 
براي افزایش نرخ مشارکت در این کشورها اتخاذ مي شود مي تواند تا حدودي اثر منفي کاهش 

جمعیت را کم کند اما این سیاست ها کافي نیست.
براي جذب نیروي کار بیشتر در این کشورها سیاست هاي مهاجرتي در دستور کار دولت ها 
قرار خواهد گرفت. درواقع این کشورها در آینده براي جذب نیروي کار نیاز به تسهیل قوانین 
و مقررات مهاجرتي خواهند داشت. با توجه به کاهش نرخ جمعیت در سن کار، این کشورها 
باید جایگزیني براي عامل نیروي کار قرار دهند. بنابراین توانایي کشورها براي جایگزیني عامل 
نیروي کار به عنوان یکي از محرك هاي رشد اقتصادي قابل اهمیت است. براي برخي از 
کشورها که رشد اقتصادي را با سرمایه اولیه کمي آغاز کردند، سرمایه گذاري بیشتر و »سرمایه 
بر«تر شدن اقتصاد مي تواند عامل محرك جدیدي براي رشد اقتصادي باشد. درواقع این 
کشورها هنوز مي توانند با انتقال اقتصاد از تولید با تکنولوژي و سرمایه کمتر به سمت تولید با 

تکنولوژي و سرمایه بیشتر، داشتن رشد اقتصادي باال را تضمین کنند.

اندونزي جهان سومي جاي ژاپن را مي گیرد
اقتصاد این کشورها از نظر میزان سرمایه در حد بسیار باالیي است. بنابراین باید با تمرکز 
بیشتر روي افزایش بهره وري - به طور مثال سرمایه گذاري بیشتر در بخش تحقیق و توسعه 
)R&D( - رشد اقتصادي باال و پایدار را تضمین کنند. در مجموع ثروتمند اما فردي نه همچنان 
که انتظار مي رود اقتصادهاي نوظهور با آهنگ بیشتري از اقتصادهاي پیشرفته رشد خواهند کرد، 
بنابراین با در نظر گرفتن سرعت رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه پیش بیني مي شود 
که چین و هند، جایگاه قدرت هاي اقتصادي حال حاضر دنیا یعني امریکا و ژاپن را تصاحب 
کنند. همچنین اقتصادهاي نوظهوري مانند اندونزي و مکزیک در بین 10 قدرت برتر اقتصادي 
جهان قرار خواهند گرفت درحالي که روسیه و ایتالیا جایگاه خود را بین 10 اقتصاد برتراز 

دست خواهند داد.
با وجود این درآمد سرانه اقتصادهاي پیشرفته کنوني در سال 2050 همچنان بیشتر از اقتصادهاي 
نوظهور خواهد بود. چون درکشورهاي نوظهور و در حال توسعه سرعت افزایش رشد جمعیت 
نیز مانند سرعت افزایش رشد تولید ناخالص داخلي باال خواهد بود، بنابراین با وجود اینکه 
کشورهایي چون چین و هند جایگاه اول و سوم را در رشد تولید ناخالص داخلي دارند اما 
از نظر درآمد سرانه به چنین رتبه یي دست نخواهند یافت گرچه پیشرفت قابل مالحظه یي 
خواهند داشت. پیش بیني مي شود که تا سال 2050 درآمد سرانه در چین بیشتر از ژاپن باشد. 
درآمد سرانه در هند که در سال 3 ،2014 درصد درآمد سرانه یک مصرف کننده امریکایي بود 
به 24 درصد درآمد سرانه امریکا خواهد رسید. همچنین مقایسه بین درآمد سرانه در چین و 
امریکا نشان مي دهد که در سال 2014 درآمد سرانه یک فرد چیني 14 درصد درآمد سرانه یک 

امریکایي است؛ در سال 2050 این عدد به 50 درصد مي رسد.

اولـویت های اقتصـادی پساتحـریم
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معضالت اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، به نظر می رسد پس 
از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت اصالح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد 

دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند.
 تجربه تشدید تحریم های اقتصادی، رشد منفی و رکود تورمی سال های 1391 و 1392، میزان 
آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر عوامل بیرونی نشان داد. البته مدیریت اقتصادی نادرست و ناکارآمد 
در سال های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه 1380، نقش مهمی در ابعاد آسیب های وارد شده 
به اقتصاد ایران داشت که خود جای بحث جداگانه ای دارد، اما نکته مهمی که در مباحث مربوط به 
وضعیت پساتحریم و توصیه های سیاستی اغلب مغفول واقع می شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران 
است که همچنان دست نخورده باقی مانده است. الزم به یادآوری است که در بستر همین ساختار 

اقتصادی بیمار بود که سیاست های مخرب سال های وفور درآمدهای نفتی امکان پذیر شد.
این سیاست ها آسیب پذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریم ها به شدت افزایش داد؛ اما اغلب صحبت 
از این است که در شرایط فعلی با چه تدابیری می توان به نرخ رشد اقتصادی باال تری دست یافت که 
سطح درآمد سرانه حقیقی ما را به سال های پیش از تحریم برساند. صحبت از این است که چگونه 
با بازگرداندن شرکت های بزرگ نفت و گاز به ایران سطح تولید خود را در این زمینه ها باال برده و 
درآمدهای ارزی دولت را به سطح پیشا تحریم رساند. صحبت از این است که با جذب سرمایه گذاری 
خارجی در سایر عرصه های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت مدرن دست پیدا کنیم و بهره وری 
اقتصاد ملی را افزایش دهیم. شکی نیست که همه این تدابیر و اقدامات از شرایط الزم برای بیرون آمدن 
از رکود اقتصادی سال های اخیر است، اما شرط کافی برای دست یافتن به نظام اقتصادی سالم و پایدار 
در برابر تکانه های بیرونی نیست. حداکثر دستاوردهای ما با انجام موفقیت آمیز اقدامات فوق، بازگشت 
به رشد های اقتصادی پرنوسانی با میانگین حدود 4 درصد ساالنه، همانند دو دهه پس از برنامه پنج ساله 
توسعه اول خواهد بود؛ البته با همان میزان آسیب پذیری و بلکه بیشتری که در جریان تشدید تحریم در 
سال های اخیر تجربه کردیم. به نظر نمی رسد هیچ صاحب نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد ایران 

پس از تحریم را مطلوب بداند.
بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، امکان عملی کردن اصالحات ساختاری مهم و ضروری 
را فراهم ساخته است. همه در پی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند و عالقه مندی زیادی هم در 
حال حاضر از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما وجود دارد، اما سوای بنگاه های 
بزرگ نفت و گاز که مستقیما با دولت و شرکت های دولتی وارد معامله می شوند و طبیعتا تضمین کافی 
برای امنیت سرمایه گذاری خود دارند، آیا برای دیگر بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی که بخواهند 
مستقیما سرمایه گذاری کرده و با بخش خصوصی ایران همکاری کنند، شرایط مساعد از نظر فضای 
کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری واقعا فراهم است؟ در شرایطی که بنگاه های داخلی دائما در معرض 
تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانساالری دولتی هستند چگونه می توان به سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی امید بست؟آنچه سوءمدیریت سال های وفور درآمدهای نفتی پیش از تحریم آشکار 
ساخت، معضل تامین مالی بنگاه ها و نیز تامین کسری بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید 
تحریم ها و سپس پایین آمدن قیمت های جهانی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد آورد که 
رکود تورمی بی سابقه نتیجه نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ اعتبارات )سود بانکی( در 
نظام اقتصادی بانک محور ایران، موجب سوءاستفاده و اتالف گسترده منابع بانکی شد که هنوز نظام 
بانکی کشور نتوانسته از ضربه ناشی از آن کمر راست کند. این مساله ابعاد اهمیت فقدان بازار بدهی را 
در اقتصاد ما عیان ساخت؛ چراکه اگر چنین بازاری وجود داشت، نرخ بهره واقعی در اقتصاد معلوم می 

دکتر موسی غنی نژاد

شد و مقامات پولی نمی توانستند به اراده خود، 
نرخ دستوری تعیین کنند و در تخصیص منابع 
کمیاب و پر اهمیت مالی اختالل ایجاد کنند. 
وانگهی وجود این بازار می توانست بار بزرگی 
از دوش نظام بانکی بردارد و با شیوه ای کامال 
غیر تورم زا، مشکل تامین مالی بنگاه ها و دولت 
را تا حدود زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات 
مقامات مسوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره 
بانکی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت خود 
باقی است و همچنان مانع تخصیص بهینه منابع 

مالی می شود.
عرصه  در  چه  ایران،  اقتصاد  معضالت 
سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، 
که در باال به آنها اشاره شد و به نظر می رسد 
پس از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت 
اصالح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا 
به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند. آیا 
در دولت تدبیر و امید این اراده سیاسی وجود دارد 
که این رویکرد نادرست را کنار نهاده و با تدبیر 
هوشمندانه ای به اصالح اساسی قوانین، مقررات 
و نهادها همت گمارد و امید را به آینده اقتصاد 

بحران زده کنونی ایران بازگرداند؟ 

در دوره 2014-1980 به 0.3 درصد در دوره 
2015-2050 مي رسد.

رشد جمعیت همچنان سودآور خواهد بود
با وجود آنچه در بخش قبل درمورد کاهش 
گفته  جهان  در  کار  سن  در  جمعیت  نرخ 
و  آفریقایي  کشورهاي  از  بسیاري  در  شد، 
کار  سن  در  جمعیت  افزایش  خاورمیانه، 
باالي  رشد  نرخ  کننده  تضمین  همچنان 
رشد  نرخ  است.  بلندمدت  در  اقتصادي 
جمعیت در سن کار در کشورهاي کنیا، آنگوال 
و نیجریه، بین سال هاي 2014 تا 2050، سه 
برابر خواهد شد همچنان که در کشورهاي 
مصر، الجزایر و ایران و دو برابر خواهد شد. 
در اغلب این کشورها، داشتن میزان جمعیت 
باال عامل مهمي در پیش بیني نرخ رشد باال 
در بلندمدت است. در واقع داشتن این میزان 
جمعیت از مزیت هاي اقتصادي این کشورها 
است که موجب رشد پایدار با نرخ باال مي 
شود. اصلي ترین دلیل داشتن جمعیت باال، 
افزایش نرخ زاد و ولد در این کشورها است 
کند.  مي  تضمین  را  کار  نیروي  عرضه  که 
همچنین این کشورها توانایي این را دارند که 
با افزایش نرخ مشارکت نیروي کار از طریق 
افزایش مشارکت بیشتر زنان در بازار کار یا 
باال بردن سن بازنشستگي، عرضه نیروي کار 
را افزایش داده و رشد اقتصادي را تضمین 
کنند. گرچه باید خاطرنشان کرد که در این 
پیش بیني فرض مي شود کشورهاي مذکور 
کار  سن  در  جمعیت  براي  شغل  ایجاد  در 
موفق هستند و این موضوع سبب رشد پایدار 
در بلندمدت مي شود. اما اگر این کشورها 
در ایجاد شغل براي نیروي کار موفق نباشند، 
مزیت داشتن جمعیت باال تبدیل به تهدیدي 
براي اقتصاد از طریق بروز ناآرامي در فضاي 

سیاسي خواهد شد.

 تغییر عامل نیروي محرک رشد
کشورهاي  از  بسیاري  بیني  پیش  این  طبق 
اروپایي و آسیاي شرقي بین سال هاي 2014 
تا 2050 با کاهش جمعیت نیروي کار مواجه 
خواهند شد که معضلي براي رشد اقتصادي 
این کشورها خواهد بود. ژاپن بیشترین کاهش 
را در بین کشورها خواهد داشت، جمعیت 
نیروي کار این کشور از 66 میلیون نفر به 47 
میلیون نفر خواهد رسید که درواقع بیش از 
یک چهارم جمعیت نیروي کار کنوني خود را 
از دست خواهد داد. انتظار مي رود که چین و 
کره جنوبي نیز حدود 17 تا 18درصد کاهش 
در جمعیت نیروي کار داشته باشند. در بین 
آلمان،  و  پرتغال  یونان،  اروپایي،  کشورهاي 
کاهش جمعیت نیروي کار، بیش از یک پنجم 

جمعیت نیروي کار کنوني خواهد بود. همچنین کاهش جمعیت نیروي کار در اقتصادهاي 
نوظهور اروپا مانند ترکیه و قزاقستان، حدود 20 تا 30 درصد خواهد بود. سیاست هایي که 
براي افزایش نرخ مشارکت در این کشورها اتخاذ مي شود مي تواند تا حدودي اثر منفي کاهش 

جمعیت را کم کند اما این سیاست ها کافي نیست.
براي جذب نیروي کار بیشتر در این کشورها سیاست هاي مهاجرتي در دستور کار دولت ها 
قرار خواهد گرفت. درواقع این کشورها در آینده براي جذب نیروي کار نیاز به تسهیل قوانین 
و مقررات مهاجرتي خواهند داشت. با توجه به کاهش نرخ جمعیت در سن کار، این کشورها 
باید جایگزیني براي عامل نیروي کار قرار دهند. بنابراین توانایي کشورها براي جایگزیني عامل 
نیروي کار به عنوان یکي از محرك هاي رشد اقتصادي قابل اهمیت است. براي برخي از 
کشورها که رشد اقتصادي را با سرمایه اولیه کمي آغاز کردند، سرمایه گذاري بیشتر و »سرمایه 
بر«تر شدن اقتصاد مي تواند عامل محرك جدیدي براي رشد اقتصادي باشد. درواقع این 
کشورها هنوز مي توانند با انتقال اقتصاد از تولید با تکنولوژي و سرمایه کمتر به سمت تولید با 

تکنولوژي و سرمایه بیشتر، داشتن رشد اقتصادي باال را تضمین کنند.

اندونزي جهان سومي جاي ژاپن را مي گیرد
اقتصاد این کشورها از نظر میزان سرمایه در حد بسیار باالیي است. بنابراین باید با تمرکز 
بیشتر روي افزایش بهره وري - به طور مثال سرمایه گذاري بیشتر در بخش تحقیق و توسعه 
)R&D( - رشد اقتصادي باال و پایدار را تضمین کنند. در مجموع ثروتمند اما فردي نه همچنان 
که انتظار مي رود اقتصادهاي نوظهور با آهنگ بیشتري از اقتصادهاي پیشرفته رشد خواهند کرد، 
بنابراین با در نظر گرفتن سرعت رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه پیش بیني مي شود 
که چین و هند، جایگاه قدرت هاي اقتصادي حال حاضر دنیا یعني امریکا و ژاپن را تصاحب 
کنند. همچنین اقتصادهاي نوظهوري مانند اندونزي و مکزیک در بین 10 قدرت برتر اقتصادي 
جهان قرار خواهند گرفت درحالي که روسیه و ایتالیا جایگاه خود را بین 10 اقتصاد برتراز 

دست خواهند داد.
با وجود این درآمد سرانه اقتصادهاي پیشرفته کنوني در سال 2050 همچنان بیشتر از اقتصادهاي 
نوظهور خواهد بود. چون درکشورهاي نوظهور و در حال توسعه سرعت افزایش رشد جمعیت 
نیز مانند سرعت افزایش رشد تولید ناخالص داخلي باال خواهد بود، بنابراین با وجود اینکه 
کشورهایي چون چین و هند جایگاه اول و سوم را در رشد تولید ناخالص داخلي دارند اما 
از نظر درآمد سرانه به چنین رتبه یي دست نخواهند یافت گرچه پیشرفت قابل مالحظه یي 
خواهند داشت. پیش بیني مي شود که تا سال 2050 درآمد سرانه در چین بیشتر از ژاپن باشد. 
درآمد سرانه در هند که در سال 3 ،2014 درصد درآمد سرانه یک مصرف کننده امریکایي بود 
به 24 درصد درآمد سرانه امریکا خواهد رسید. همچنین مقایسه بین درآمد سرانه در چین و 
امریکا نشان مي دهد که در سال 2014 درآمد سرانه یک فرد چیني 14 درصد درآمد سرانه یک 

امریکایي است؛ در سال 2050 این عدد به 50 درصد مي رسد.

اولـویت های اقتصـادی پساتحـریم
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی، درباره سونامی بیکاری بیش از 7 میلیون نفری در سال 1400 هشدار داد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش طی 5 سناریو با لحاظ نرخ مشارکت 37.3 درصد، 38.7 درصد و 41 درصد نسبت به پیش بینی جمعیت 

 بیکار و نرخ بیکاری در سال های 1394 تا 1400 اقدام کرده است.
به گزارش تسنیم، در خوش بینانه ترین سناریو که با فرض نرخ مشارکت 37.3 درصد و نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی محاسبه شده، جمعیت 

بیکار ایران در سال 1400 به 4.17 میلیون نفر می رسد و در بدترین سناریوی ممکن که با فرض نرخ مشارکت 41 درصد و نرخ رشد اقتصادی 
 یک درصد محاسبه شده، جمعی بیکاری کشور در سال 1400 به 7.39 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

سناریوهای مختلف نرخ بیکاری تا سال 1400 

سال

 سناریوی اول
 )رشد 1درصدی(

 سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

 سناریوی سوم
)رشد 3درصدی(

 سناریوی چهارم
)رشد 4درصدی(

 سناریوی پنجم
)رشد 5درصدی(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
 بیکاری
)درصد(

13943/1212/73/0812/63/4012/43/0012/32/9612/1
13953/3813/63/3212/43/2713/23/2112/93/1512/7
13963/6514/63/5814/33/5014/03/4313/73/3513/4
13973/9315/53/8415/13/7414/73/6414/43/5514/0
13984/2116/44/1016/03/9815/53/8715/13/7514/6
13994/5017/34/3616/84/2316/34/0915/83/9615/2
14004/7818/24/6317/64/4817/04/3216/54/1715/9

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

)نرخ مشارکت برابر با 37/3 درصد(

سال

 سناریوی اول )رشد
)1درصدی

  سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

 سناریوی سوم

)رشد 3درصدی(

سناریوی چهار

 )رشد4درصدی(

سناریوی پنچ
)رشد 5درصدی(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

13944/0415/93/9915/73/9615/163/9215/43/8815/3

13954/3116/825/416/54/3016/34/1416/14/0815/9

13964/6017/74/5217/44/4417/14/3716/84/2916/5

13974/8818/64/7918/24/6917/84/6017/54/5017/1

13985/1719/45/0619/04/9518/64/8318/14/7217/7

13995/4820/35/3419/85/2019/35/0718/84/9418/3

14005/7721/35/6120/65/4620/05/3119/55/1618/9

                                                                                                                              )نرخ مشارکت برابر با 38/7 درصد(
ادامه در صفحه 30

آخرین خبری که از پیش بینی تولید پسته در سال 
جاری منتشر شده،200 تا 220 هزار تن را گزارش 

می دهد.
فصل برداشت مدتی است که آغاز شده و هنوز 
مشخص نیست که رقم دقیق تولید پسته کشور 
چقدر است.در خوشبینانه ترین حالت باید امسال 
225 هزار تن پسته از باغات پسته کشور برداشت 
عضواتاق  عسگراوالدی  اسدهلل  شود.اگرچه 
است،  معروف  پسته  تاجر  به  که  بازرگانی 
می گوید:” در سال 94 بین 220 هزار تن تا 250 

هزار تن پسته در ایران تولید شود.«
دو سه سالی است مقام اولی تولید و صادرات 
پسته که سال ها در اختیار ایران بود،به آمریکا 
رسیده است.این محصول با 45 0 هزار هکتار 
پوشش، وسیع ترین مساحت باغی کشور است 
که  با تولید سالیانه  به ارزش 12 تا 16 هزار میلیارد 
ریال ارزشمندترین تولید باغی کشور محسوب 
می شود. تولید پسته در ایران چهار تا پنج درصد 
کل ارزش تولید کشاورزی کشور را تأمین می کند 
و در بخش گسترده ای از نواحی بیابانی ایران، به 
ویژه در استان های کرمان و یزد، شرایط نامساعد 
خاك و آب سبب شده پسته تنها گونه اقتصادی 

کشاورزی محلی باشد.
گزارش های رسمی حاکی است که صنعت 
پسته ایران نزدیک به 250 هزار فرصت اشتغال 
دایم در کشور ایجاد کرده است.  فرصت های 
اشتغال فصلی گسترده این صنعت، درآمد فصلی 
و  شرق  کارگری  جمعیت های  برای  مهمی 
جنوب شرق کشور فراهم آورده است که به دلیل 
خشکسالی های پیاپی بخشی از این فرصت های 

شغلی از دست رفته است.

محصولی که گران تمام می شود
در شرایطی که پسته کاران کرمانی با خشکسالی و 
بحران آب برای آبیاری باغات خود دست و پنجه 
نرم می کنند،پسته کاران رقیب  کالیفرنیایی طی 
10 سال گذشته به رغم خشکسالی ها سطح زیر 
کشت پسته را دو برابر کرده و جایگاه اولی ایران 

را نصیب خود کرده اند.

عدم حمایت مناسب از پسته کاران و کمبود شدید آب و بی برنامه گی شدید در این بخش از کشاورزی 
موجب شده که هم اکنون آمریکا و ترکیه به رقیبان اصلی پسته ایران تبدیل شوند، بطوری که در حال 

حاضر در برخی کشورهای همسایه پسته آمریکایی در بازار عرضه می شود.
قیمت تمام شده سال گذشته پسته درشت کالیفرنیا سه هزار و 800 تومان در کیلو بوده در حالی که بر 
اساس گفته مدیرکل اقتصادی استاندار کرمان قیمت تمام شده واقعی پسته فندقی ایران در سال گذشته 
بیش از 10 هزار تومان بوده است.  بررسی انجمن پسته ایران نیز نشان می دهد دریک باغ 10 هکتاری با 
زمین مرغوب و آب کافی قیمت تمام شده پنج هزار و 500 تومان است. بدیهی است در غالب باغات 
پسته که زمین هایی خرد و بدون آب کافی هستند قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود. این اختالف قیمتی 
در شرایطی است که قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در حال اجراست و بیم آن می رود که این فاصله 

بسیار عمیق تر شود.
بازار جهانی پسته، به دلیل رشد بی سابقه اقتصادی در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه نظیر چین، 
روسیه، خاورمیانه، هند و آسیای میانه که همگی به خاطر سابقه ارتباط فرهنگی با ایران دارای شناخت 
تاریخی از پسته هستند، شدیداً در حال رشد بوده و عالیم پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه به طور کامل 

مشهود است.
تولید پسته ایران طی 4 سال گذشته بین 200 هزار تا 250 هزار تن در سال در نوسان بوده است. این 
درحالی است که تحریم های بین المللی هم در کاهش صادرات این محصول بی تاثیر نبوده اند.بازار 
امریکا به دلیل تحریم های بین المللی به روی پسته ایرانی مدتهاست که بسته شده است.هرچند که برخی 

از تجار پیش بینی می کنند که وضعیت بعد از توافق هسته ای رو بهبود خواهد گذاشت.
بعد از اعالم توافق برجام بلومبرگ گزارش داد که اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شود، پسته ایرانی به 
دلیل کیفیت مناسب و تازگی و نیز قیمت پایین دوباره بازار جهانی را قبضه می کند و نخستین کسانی که 

از این مسئله آسیب می بینند کشاورزان آمریکایی است.
به گزارش اقتصادایران، اگرچه نمی توان با اطمینان گفت که این پیش بینی به سرعت می افتد ،اما به نظر 
می رسد می تواند یک هدف گذاری برای دولت باشد که بازار از دست رفته ایران در پسته را دوباره احیا 
کند.با این حال خشکسالی هم موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.شاید باید بیشتر 
منتظر معجزه جوی برای افزایش منابع آبی کشور بود تا باغ های خشک پسته را دوباره سیرآب کند و 

این محصول را امیدوار به صادرات در بازار جهانی سازد.

آینـده بازارجهانـی پسته ایـران 

میزان صادراتمیزان تولیدسطح زیر کشتسال تولید

1390260000160160

1391292000216160

1392280000220128

1393368000230170

)پیش بینی( 1394420000225165
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی، درباره سونامی بیکاری بیش از 7 میلیون نفری در سال 1400 هشدار داد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش طی 5 سناریو با لحاظ نرخ مشارکت 37.3 درصد، 38.7 درصد و 41 درصد نسبت به پیش بینی جمعیت 

 بیکار و نرخ بیکاری در سال های 1394 تا 1400 اقدام کرده است.
به گزارش تسنیم، در خوش بینانه ترین سناریو که با فرض نرخ مشارکت 37.3 درصد و نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی محاسبه شده، جمعیت 

بیکار ایران در سال 1400 به 4.17 میلیون نفر می رسد و در بدترین سناریوی ممکن که با فرض نرخ مشارکت 41 درصد و نرخ رشد اقتصادی 
 یک درصد محاسبه شده، جمعی بیکاری کشور در سال 1400 به 7.39 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

سناریوهای مختلف نرخ بیکاری تا سال 1400 

سال

 سناریوی اول
 )رشد 1درصدی(

 سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

 سناریوی سوم
)رشد 3درصدی(

 سناریوی چهارم
)رشد 4درصدی(

 سناریوی پنجم
)رشد 5درصدی(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
بیکاری

)درصد(

جمعیت بیکار

)میلیون نفر(

نرخ بیکاری

)درصد(

جمعیت 
بیکار

)میلیون نفر(

نرخ 
 بیکاری
)درصد(

13943/1212/73/0812/63/4012/43/0012/32/9612/1
13953/3813/63/3212/43/2713/23/2112/93/1512/7
13963/6514/63/5814/33/5014/03/4313/73/3513/4
13973/9315/53/8415/13/7414/73/6414/43/5514/0
13984/2116/44/1016/03/9815/53/8715/13/7514/6
13994/5017/34/3616/84/2316/34/0915/83/9615/2
14004/7818/24/6317/64/4817/04/3216/54/1715/9

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

)نرخ مشارکت برابر با 37/3 درصد(

سال

 سناریوی اول )رشد
)1درصدی

  سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

 سناریوی سوم

)رشد 3درصدی(

سناریوی چهار
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                                                                                                                              )نرخ مشارکت برابر با 38/7 درصد(
ادامه در صفحه 30

آخرین خبری که از پیش بینی تولید پسته در سال 
جاری منتشر شده،200 تا 220 هزار تن را گزارش 

می دهد.
فصل برداشت مدتی است که آغاز شده و هنوز 
مشخص نیست که رقم دقیق تولید پسته کشور 
چقدر است.در خوشبینانه ترین حالت باید امسال 
225 هزار تن پسته از باغات پسته کشور برداشت 
عضواتاق  عسگراوالدی  اسدهلل  شود.اگرچه 
است،  معروف  پسته  تاجر  به  که  بازرگانی 
می گوید:” در سال 94 بین 220 هزار تن تا 250 

هزار تن پسته در ایران تولید شود.«
دو سه سالی است مقام اولی تولید و صادرات 
پسته که سال ها در اختیار ایران بود،به آمریکا 
رسیده است.این محصول با 45 0 هزار هکتار 
پوشش، وسیع ترین مساحت باغی کشور است 
که  با تولید سالیانه  به ارزش 12 تا 16 هزار میلیارد 
ریال ارزشمندترین تولید باغی کشور محسوب 
می شود. تولید پسته در ایران چهار تا پنج درصد 
کل ارزش تولید کشاورزی کشور را تأمین می کند 
و در بخش گسترده ای از نواحی بیابانی ایران، به 
ویژه در استان های کرمان و یزد، شرایط نامساعد 
خاك و آب سبب شده پسته تنها گونه اقتصادی 

کشاورزی محلی باشد.
گزارش های رسمی حاکی است که صنعت 
پسته ایران نزدیک به 250 هزار فرصت اشتغال 
دایم در کشور ایجاد کرده است.  فرصت های 
اشتغال فصلی گسترده این صنعت، درآمد فصلی 
و  شرق  کارگری  جمعیت های  برای  مهمی 
جنوب شرق کشور فراهم آورده است که به دلیل 
خشکسالی های پیاپی بخشی از این فرصت های 

شغلی از دست رفته است.

محصولی که گران تمام می شود
در شرایطی که پسته کاران کرمانی با خشکسالی و 
بحران آب برای آبیاری باغات خود دست و پنجه 
نرم می کنند،پسته کاران رقیب  کالیفرنیایی طی 
10 سال گذشته به رغم خشکسالی ها سطح زیر 
کشت پسته را دو برابر کرده و جایگاه اولی ایران 

را نصیب خود کرده اند.

عدم حمایت مناسب از پسته کاران و کمبود شدید آب و بی برنامه گی شدید در این بخش از کشاورزی 
موجب شده که هم اکنون آمریکا و ترکیه به رقیبان اصلی پسته ایران تبدیل شوند، بطوری که در حال 

حاضر در برخی کشورهای همسایه پسته آمریکایی در بازار عرضه می شود.
قیمت تمام شده سال گذشته پسته درشت کالیفرنیا سه هزار و 800 تومان در کیلو بوده در حالی که بر 
اساس گفته مدیرکل اقتصادی استاندار کرمان قیمت تمام شده واقعی پسته فندقی ایران در سال گذشته 
بیش از 10 هزار تومان بوده است.  بررسی انجمن پسته ایران نیز نشان می دهد دریک باغ 10 هکتاری با 
زمین مرغوب و آب کافی قیمت تمام شده پنج هزار و 500 تومان است. بدیهی است در غالب باغات 
پسته که زمین هایی خرد و بدون آب کافی هستند قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود. این اختالف قیمتی 
در شرایطی است که قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در حال اجراست و بیم آن می رود که این فاصله 

بسیار عمیق تر شود.
بازار جهانی پسته، به دلیل رشد بی سابقه اقتصادی در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه نظیر چین، 
روسیه، خاورمیانه، هند و آسیای میانه که همگی به خاطر سابقه ارتباط فرهنگی با ایران دارای شناخت 
تاریخی از پسته هستند، شدیداً در حال رشد بوده و عالیم پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه به طور کامل 

مشهود است.
تولید پسته ایران طی 4 سال گذشته بین 200 هزار تا 250 هزار تن در سال در نوسان بوده است. این 
درحالی است که تحریم های بین المللی هم در کاهش صادرات این محصول بی تاثیر نبوده اند.بازار 
امریکا به دلیل تحریم های بین المللی به روی پسته ایرانی مدتهاست که بسته شده است.هرچند که برخی 

از تجار پیش بینی می کنند که وضعیت بعد از توافق هسته ای رو بهبود خواهد گذاشت.
بعد از اعالم توافق برجام بلومبرگ گزارش داد که اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شود، پسته ایرانی به 
دلیل کیفیت مناسب و تازگی و نیز قیمت پایین دوباره بازار جهانی را قبضه می کند و نخستین کسانی که 

از این مسئله آسیب می بینند کشاورزان آمریکایی است.
به گزارش اقتصادایران، اگرچه نمی توان با اطمینان گفت که این پیش بینی به سرعت می افتد ،اما به نظر 
می رسد می تواند یک هدف گذاری برای دولت باشد که بازار از دست رفته ایران در پسته را دوباره احیا 
کند.با این حال خشکسالی هم موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.شاید باید بیشتر 
منتظر معجزه جوی برای افزایش منابع آبی کشور بود تا باغ های خشک پسته را دوباره سیرآب کند و 

این محصول را امیدوار به صادرات در بازار جهانی سازد.

آینـده بازارجهانـی پسته ایـران 

میزان صادراتمیزان تولیدسطح زیر کشتسال تولید

1390260000160160

1391292000216160

1392280000220128

1393368000230170

)پیش بینی( 1394420000225165
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متر مربع آپارتمان در تهران طی سه ماه گذشته 
کاهش 1/ 3 درصدی داشته و این در شرایطی 
است که فروش مسکن نیز 5/ 16 درصد افت 
کرده است. المانیتور در تحلیل خود نوشته است 
که برخی از فعاالن بازار مسکن بر این باورند تا 
زمانی که روحانی رئیس جمهوری ایران است، 
وضعیت قیمت ها تغییر نخواهد کرد و ثابت 
بازار  فعال  یک  اسالمی،  مجید  ماند.  خواهد 
امالك و مستغالت پیش بینی می کند که فعال 
هیچ شوك قابل توجهی در بازار مسکن ایران 
مشاهده نخواهد شد چون سیاست »شوك زدایی 
از قیمت ها«ی دولت روحانی همچنان به عنوان 
یک محافظ بر سر راه افزایش قیمت ها عمل 

خواهد کرد.
 اسالمی در مصاحبه با المانیتور گفت: »رکود 
بازار مسکن ایران هیچ ربطی به توافق هسته ای یا 
لغو تحریم ها ندارد. اگر مقامات واقعا می خواهند 
به بازار رونق بخشند، می توانند این کار را انجام 
تصمیم  پیش  از  چون  نمی خواهند  اما  دهند 
گرفته اند که از نوسانات غیرعادی بازار پیشگیری 
کنند. آنها در موضوع کاهش تورم بسیار جدی 
امالك  بازار  در  قیمت ها  افزایش  و  هستند 

برنامه هایشان را با اخالل مواجه خواهد کرد.«
المانیتور در ادامه ضمن اذعان به وجود بدبینی  
برخی کارشناسان نسبت به وضعیت بازار مسکن 
ایران، به نتایج یک مطالعه که به تازگی توسط یک 
دانشگاه دولتی ایران انجام شده است، اشاره کرد. 
المانیتور نوشته است: این تحقیق  هشدار می دهد 
آن دسته از فعاالن اقتصادی که در ماه های آتی 
نمی توانند در بازارهای پول و ارز و سکه و حتی 
بورس به عایدی مطلوب ناشی از سرمایه گذاری 
خود دست یابند، به بازار امالك روی می آورند 
و این موجب بروز فشارهای تورمی در این 
بخش خواهد شد. از طرفی ناظران انتظار دارند 
که حجم عرضه نقدینگی طی فصل های آینده 
کند چون  رشد  ایران  در  بیشتری  با سرعت 
ایران آزاد خواهد شد  بلوکه شده  دارایی های 
و با توافق هسته ای خطرات سیاسی کاهش و 
فضای کسب و کار بهبود می یابد و در این فضا، 
بلندمدتی  بازارهای  متوجه  سرمایه گذاری ها 

همچون ملک و مسکن می شود.
مطالعه این دانشگاه دولتی ایران نشان می دهد که 
بخش عمده ای از این افزایش نقدینگی وارد بازار 
مسکن خواهد شد. البته این مطالعه راه حلی را 
برای این مشکل در نظر می گیرد و خاطرنشان 
می کند که توصیه های آن انتظارات تورمی را 
بیش از حد باال نمی برد. در این مطالعه از دولت 
خواسته شده است که به خریداران مسکن در 
ابعاد وسیع »وام پیش خرید« اختصاص داده شود، 
اقدامی که بودجه کافی را در اختیار سازندگان 
مسکن قرار خواهد داد و آنان را قادر خواهد 
ساخت که 4/ 1 میلیون واحد مسکن تکمیل 

نشده در سطح کشور را تکمیل کنند. با این روش دولت خواهد توانست به طور همزمان در تقاضا و 
عرضه محرك ایجاد کند و از شوك احتمالی قیمت ها پیشگیری کند.

افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم
به گزارش دنیای اقتصاد، در این میان »ارتباطی مستقیم بین دالرهای نفتی و قیمت مسکن وجود 
دارد« به ویژه در کشورهایی که تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی وابسته اند. حاال در شرایطی که 
قرار است تحریم ها برداشته شوند و دولت ایران واردات کاالهای مصرفی را از سر گیرد، این امکان 
وجود دارد که با پدیده عرضه بیش از حد کاالهای تجاری مواجه شود. همزمان، امکان تولید کافی 
کاالهای غیرتجاری همچون واحدهای مسکن وجود نخواهد داشت و این در شرایطی است که 
تقاضا رو به افزایش است و ساالنه به حدود یک میلیون واحد بالغ می شود. در نتیجه، قیمت مسکن 
در چنین شرایطی زمینه افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاری در بخش واحدهای مسکونی و تدوین 
یک سیاست جدید برای واردات می تواند کمک کند تا جریان سرمایه از واردات کاالهای تجاری 
به سمت صنایع غیرتجاری همچون ساخت وساز معطوف شود اما در عین حال دولت باید مراقب 

اثرات تورمی تصمیمات خود نیز باشد.
محمود حاج علی، یک فعال آژانس امالك می گوید که به نظر می رسد رکود بازار مسکن به پایان خود 

نزدیک شده است. وی پیش بینی می کند که قیمت ها در سال آینده افزایش یابند. 
وی به المانیتور گفت: »حاال نوبت بخش مسکن است که به اندازه افزایش تورم سال های اخیر رشد 

کند.«
نرخ تورم یک عامل عمده تعیین کننده قیمت مسکن محسوب می شود و باید مهار شود. به رغم 
تالش روحانی برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی تا اواسط سال 2017، بسیاری 
از اقتصاددانان تردید دارند که رئیس جمهوری بتواند به این دستاورد نائل شود یا در صورت تحقق، 

بتواند آن را بهبود بخشد.
وی  به المانیتور گفت:» من مطمئنم که قیمت های امالك افزایش خواهند یافت. من شاهدم که این 
روزها تعداد افرادی که به دنبال مسکن هستند در مقایسه با همین زمان در سال گذشته، رو به افزایش 

است.«
بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی شوك های ارزی خارجی و رشد تورم 
و عرضه پول را مدیریت کرده اند. حاال زمان آن فرا رسیده است که مقامات ایرانی بازارهای اولیه و 
ثانویه وام مسکن را ایجاد کنند تا جریان مالی از وام دهندگان به سمت وام گیرندگان را تسهیل کنند. 
در عین حال، ضروری است که دولت دائما به نرخ تورم و عرضه پول توجه داشته باشد. اگر این 
کار انجام نشود، حتی بازارهای ثانویه نیز توانایی خود در ارائه نرخ بهره رقابتی و پایین را از دست 
خواهند داد. با برنامه ریزی مناسب، به راه افتادن جریان دقیقا مدیریت شده سرمایه به سمت بخش 
اشتغال زای ساخت وساز، به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا به دو هدف خود یعنی مقابله با تورم 

و افزایش اشتغال دست یابد.

یک سایت اطالع رسانی بین المللی که عمدتا 
تحوالت اقتصادی و سیاسی کشورهای خاورمیانه 
و حوزه خلیج فارس را رصد و پردازش می کند، 
گزارشی درباره »سردرگمی فعاالن بازار مسکن 
ایران« نسبت به وضعیت این بازار در پساتحریم 
منتشر کرده و با اشاره به دو فرضیه  مطرح درباره 
آینده قیمت مسکن، محتمل ترین سناریو برای 

امالك ایران را ارائه داده است.
پایگاه تحلیلی »المانیتور« با استناد به تحقیقات یک 
دانشگاه دولتی ایران و همچنین برداشت هایی 
با تجربه فعال  که مشاوران امالك قدیمی و 
در بنگاه های مسکن تهران، از وضعیت حال 
دارند، اعالم کرد: آنچه با قطعیت می توان گفت، 
تغییر قریب الوقوع جو معامالت مسکن در اثر 
جابه جایی مقصد نقدینگی و سرمایه ها است که 
در این صورت همان طور که واسطه های بازار 
ملک در حال حاضر آن را احساس کرده اند، 
خرید و فروش مسکن به زودی رونق می گیرد. 
در این مطالعه با اشاره به سه پدیده شامل آینده 
لغو  به واسطه  ایران  در  سرمایه گذاری  روشن 
تحریم ها، افزایش احتمالی واردات و همچنین 
آزادی دارایی های ارزی بلوکه شده، تاکید شده 
است: بازار مسکن ایران در ماه های آینده از دو 
محل معامالت و ساخت و ساز، مقصد اصلی 
نقدینگی قرار می گیرد که بخشی از بانیان حرکت 
سرمایه گذاران  معامالت،  بازار  به  نقدینگی 

خواهند بود. 
»المانیتور« با این استدالل و همچنین لحاظ رفتار 
ماه های اخیر منحنی قیمت مسکن در تهران، 
پیش بینی کرده است، قیمت مسکن در میان مدت، 
متناسب با سطح تورم عمومی، تعدیل می شود 
اما از آنجا که سیاست دولت حسن روحانی 
»شوك زدایی از قیمت ها« است، این موضوع در 
نقش حفاظ، از افزایش شدید قیمت جلوگیری 
می کند و بازار ملک را از جهش قیمتی الاقل تا 

12 ماه آینده، در امان نگه می دارد. در این گزارش، برای »تنظیم« جریان نقدینگی عازم بازار مسکن، 
به دولت ایران توصیه شده است: با پرداخت وام پیش خرید، عرضه و تقاضای مسکن را به صورت 
توام تحریک کند تا کمبود در یک سمت اتفاق نیفتد و رونق پایدار در ساخت و معامالت به وجود 
بیاید. همچنین بازار »اولیه« و »ثانویه« رهن مسکن نیز با هدف تقویت وام دهی به این بخش، باید به 

ترتیب تقویت و راه اندازی شود.

ناظران انتظار دارند که حجم عرضه نقدینگی طی فصل های آینده با سرعت بیشتری در ایران رشد 
کند چون دارایی های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد و با توافق هسته ای خطرات سیاسی کاهش 
و فضای کسب و کار بهبود می یابد و در این فضا، سرمایه گذاری ها متوجه بازارهای بلندمدتی همچون 

ملک و مسکن می شود

نرخ تورم یک عامل عمده تعیین کننده قیمت مسکن محسوب می شود و باید مهار شود. به رغم 
تالش روحانی برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی تا اواسط سال 2۰۱7، 
بسیاری از اقتصاددانان تردید دارند که رئیس جمهوری بتواند به این دستاورد نائل شود یا در صورت 

تحقق، بتواند آن را بهبود بخشد

ضروری است که دولت دائما به نرخ تورم و عرضه پول توجه داشته باشد. اگر این کار انجام نشود، 
حتی بازارهای ثانویه نیز توانایی خود در ارائه نرخ بهره رقابتی و پایین را از دست خواهند داد. با 
برنامه ریزی مناسب، به راه افتادن جریان دقیقا مدیریت شده سرمایه به سمت بخش اشتغال زای 
ساخت وساز، به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا به دو هدف خود یعنی مقابله با تورم و افزایش 

اشتغال دست یابد

پس از امضای توافق نامه هسته ای، گمانه زنی ها از آینده روند قیمت ها در بازار مسکن ایران به اوج 
خود رسید. برخی از تحلیلگران توافق هسته ای را عامل نوسانی شدن قیمت ها دانسته اند و برخی 
دیگر بر این باورند که توافق، در میان مدت تاثیری بر قیمت مسکن در ایران نخواهد داشت. یکی 
از این منابع تحلیلی سایت المانیتور است. این سایت که در فوریه سال 2012 آغاز به کار کرد و مقر 
اصلی آن در واشنگتن است، تحلیل هایی را با تمرکز بر حوزه خاورمیانه و کشورهایی همچون مصر، 

ایران، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه می کند.
سایت المانیتور در تازه ترین تحلیل خود وضعیت مسکن در ایران در دوران پساتحریم را مورد 
تحلیل و بررسی قرار داده و با اشاره به عالئم متفاوتی که در هفته های اخیر از بازار مسکن ایران 
دریافت می شود، نوشته است که آمار رسمی نشان می دهد حدود دو سال تا رسیدن بازار مسکن 
ایران به نقطه اوج رونق باقی مانده است. در عین حال برآوردها نشان می دهد که احتمال مشاهده یک 
شوك قیمتی در بازار مسکن ایران تا 12 ماه آینده وجود دارد. بر اساس آمارها، میانگین قیمت هر 

بازار مسکن در سیبل نقدینگی؟
گزارش المانیتور از بازار مسکن در ایران

مسـکـن
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متر مربع آپارتمان در تهران طی سه ماه گذشته 
کاهش 1/ 3 درصدی داشته و این در شرایطی 
است که فروش مسکن نیز 5/ 16 درصد افت 
کرده است. المانیتور در تحلیل خود نوشته است 
که برخی از فعاالن بازار مسکن بر این باورند تا 
زمانی که روحانی رئیس جمهوری ایران است، 
وضعیت قیمت ها تغییر نخواهد کرد و ثابت 
بازار  فعال  یک  اسالمی،  مجید  ماند.  خواهد 
امالك و مستغالت پیش بینی می کند که فعال 
هیچ شوك قابل توجهی در بازار مسکن ایران 
مشاهده نخواهد شد چون سیاست »شوك زدایی 
از قیمت ها«ی دولت روحانی همچنان به عنوان 
یک محافظ بر سر راه افزایش قیمت ها عمل 

خواهد کرد.
 اسالمی در مصاحبه با المانیتور گفت: »رکود 
بازار مسکن ایران هیچ ربطی به توافق هسته ای یا 
لغو تحریم ها ندارد. اگر مقامات واقعا می خواهند 
به بازار رونق بخشند، می توانند این کار را انجام 
تصمیم  پیش  از  چون  نمی خواهند  اما  دهند 
گرفته اند که از نوسانات غیرعادی بازار پیشگیری 
کنند. آنها در موضوع کاهش تورم بسیار جدی 
امالك  بازار  در  قیمت ها  افزایش  و  هستند 

برنامه هایشان را با اخالل مواجه خواهد کرد.«
المانیتور در ادامه ضمن اذعان به وجود بدبینی  
برخی کارشناسان نسبت به وضعیت بازار مسکن 
ایران، به نتایج یک مطالعه که به تازگی توسط یک 
دانشگاه دولتی ایران انجام شده است، اشاره کرد. 
المانیتور نوشته است: این تحقیق  هشدار می دهد 
آن دسته از فعاالن اقتصادی که در ماه های آتی 
نمی توانند در بازارهای پول و ارز و سکه و حتی 
بورس به عایدی مطلوب ناشی از سرمایه گذاری 
خود دست یابند، به بازار امالك روی می آورند 
و این موجب بروز فشارهای تورمی در این 
بخش خواهد شد. از طرفی ناظران انتظار دارند 
که حجم عرضه نقدینگی طی فصل های آینده 
کند چون  رشد  ایران  در  بیشتری  با سرعت 
ایران آزاد خواهد شد  بلوکه شده  دارایی های 
و با توافق هسته ای خطرات سیاسی کاهش و 
فضای کسب و کار بهبود می یابد و در این فضا، 
بلندمدتی  بازارهای  متوجه  سرمایه گذاری ها 

همچون ملک و مسکن می شود.
مطالعه این دانشگاه دولتی ایران نشان می دهد که 
بخش عمده ای از این افزایش نقدینگی وارد بازار 
مسکن خواهد شد. البته این مطالعه راه حلی را 
برای این مشکل در نظر می گیرد و خاطرنشان 
می کند که توصیه های آن انتظارات تورمی را 
بیش از حد باال نمی برد. در این مطالعه از دولت 
خواسته شده است که به خریداران مسکن در 
ابعاد وسیع »وام پیش خرید« اختصاص داده شود، 
اقدامی که بودجه کافی را در اختیار سازندگان 
مسکن قرار خواهد داد و آنان را قادر خواهد 
ساخت که 4/ 1 میلیون واحد مسکن تکمیل 

نشده در سطح کشور را تکمیل کنند. با این روش دولت خواهد توانست به طور همزمان در تقاضا و 
عرضه محرك ایجاد کند و از شوك احتمالی قیمت ها پیشگیری کند.

افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم
به گزارش دنیای اقتصاد، در این میان »ارتباطی مستقیم بین دالرهای نفتی و قیمت مسکن وجود 
دارد« به ویژه در کشورهایی که تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی وابسته اند. حاال در شرایطی که 
قرار است تحریم ها برداشته شوند و دولت ایران واردات کاالهای مصرفی را از سر گیرد، این امکان 
وجود دارد که با پدیده عرضه بیش از حد کاالهای تجاری مواجه شود. همزمان، امکان تولید کافی 
کاالهای غیرتجاری همچون واحدهای مسکن وجود نخواهد داشت و این در شرایطی است که 
تقاضا رو به افزایش است و ساالنه به حدود یک میلیون واحد بالغ می شود. در نتیجه، قیمت مسکن 
در چنین شرایطی زمینه افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاری در بخش واحدهای مسکونی و تدوین 
یک سیاست جدید برای واردات می تواند کمک کند تا جریان سرمایه از واردات کاالهای تجاری 
به سمت صنایع غیرتجاری همچون ساخت وساز معطوف شود اما در عین حال دولت باید مراقب 

اثرات تورمی تصمیمات خود نیز باشد.
محمود حاج علی، یک فعال آژانس امالك می گوید که به نظر می رسد رکود بازار مسکن به پایان خود 

نزدیک شده است. وی پیش بینی می کند که قیمت ها در سال آینده افزایش یابند. 
وی به المانیتور گفت: »حاال نوبت بخش مسکن است که به اندازه افزایش تورم سال های اخیر رشد 

کند.«
نرخ تورم یک عامل عمده تعیین کننده قیمت مسکن محسوب می شود و باید مهار شود. به رغم 
تالش روحانی برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی تا اواسط سال 2017، بسیاری 
از اقتصاددانان تردید دارند که رئیس جمهوری بتواند به این دستاورد نائل شود یا در صورت تحقق، 

بتواند آن را بهبود بخشد.
وی  به المانیتور گفت:» من مطمئنم که قیمت های امالك افزایش خواهند یافت. من شاهدم که این 
روزها تعداد افرادی که به دنبال مسکن هستند در مقایسه با همین زمان در سال گذشته، رو به افزایش 

است.«
بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی شوك های ارزی خارجی و رشد تورم 
و عرضه پول را مدیریت کرده اند. حاال زمان آن فرا رسیده است که مقامات ایرانی بازارهای اولیه و 
ثانویه وام مسکن را ایجاد کنند تا جریان مالی از وام دهندگان به سمت وام گیرندگان را تسهیل کنند. 
در عین حال، ضروری است که دولت دائما به نرخ تورم و عرضه پول توجه داشته باشد. اگر این 
کار انجام نشود، حتی بازارهای ثانویه نیز توانایی خود در ارائه نرخ بهره رقابتی و پایین را از دست 
خواهند داد. با برنامه ریزی مناسب، به راه افتادن جریان دقیقا مدیریت شده سرمایه به سمت بخش 
اشتغال زای ساخت وساز، به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا به دو هدف خود یعنی مقابله با تورم 

و افزایش اشتغال دست یابد.

یک سایت اطالع رسانی بین المللی که عمدتا 
تحوالت اقتصادی و سیاسی کشورهای خاورمیانه 
و حوزه خلیج فارس را رصد و پردازش می کند، 
گزارشی درباره »سردرگمی فعاالن بازار مسکن 
ایران« نسبت به وضعیت این بازار در پساتحریم 
منتشر کرده و با اشاره به دو فرضیه  مطرح درباره 
آینده قیمت مسکن، محتمل ترین سناریو برای 

امالك ایران را ارائه داده است.
پایگاه تحلیلی »المانیتور« با استناد به تحقیقات یک 
دانشگاه دولتی ایران و همچنین برداشت هایی 
با تجربه فعال  که مشاوران امالك قدیمی و 
در بنگاه های مسکن تهران، از وضعیت حال 
دارند، اعالم کرد: آنچه با قطعیت می توان گفت، 
تغییر قریب الوقوع جو معامالت مسکن در اثر 
جابه جایی مقصد نقدینگی و سرمایه ها است که 
در این صورت همان طور که واسطه های بازار 
ملک در حال حاضر آن را احساس کرده اند، 
خرید و فروش مسکن به زودی رونق می گیرد. 
در این مطالعه با اشاره به سه پدیده شامل آینده 
لغو  به واسطه  ایران  در  سرمایه گذاری  روشن 
تحریم ها، افزایش احتمالی واردات و همچنین 
آزادی دارایی های ارزی بلوکه شده، تاکید شده 
است: بازار مسکن ایران در ماه های آینده از دو 
محل معامالت و ساخت و ساز، مقصد اصلی 
نقدینگی قرار می گیرد که بخشی از بانیان حرکت 
سرمایه گذاران  معامالت،  بازار  به  نقدینگی 

خواهند بود. 
»المانیتور« با این استدالل و همچنین لحاظ رفتار 
ماه های اخیر منحنی قیمت مسکن در تهران، 
پیش بینی کرده است، قیمت مسکن در میان مدت، 
متناسب با سطح تورم عمومی، تعدیل می شود 
اما از آنجا که سیاست دولت حسن روحانی 
»شوك زدایی از قیمت ها« است، این موضوع در 
نقش حفاظ، از افزایش شدید قیمت جلوگیری 
می کند و بازار ملک را از جهش قیمتی الاقل تا 

12 ماه آینده، در امان نگه می دارد. در این گزارش، برای »تنظیم« جریان نقدینگی عازم بازار مسکن، 
به دولت ایران توصیه شده است: با پرداخت وام پیش خرید، عرضه و تقاضای مسکن را به صورت 
توام تحریک کند تا کمبود در یک سمت اتفاق نیفتد و رونق پایدار در ساخت و معامالت به وجود 
بیاید. همچنین بازار »اولیه« و »ثانویه« رهن مسکن نیز با هدف تقویت وام دهی به این بخش، باید به 

ترتیب تقویت و راه اندازی شود.

ناظران انتظار دارند که حجم عرضه نقدینگی طی فصل های آینده با سرعت بیشتری در ایران رشد 
کند چون دارایی های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد و با توافق هسته ای خطرات سیاسی کاهش 
و فضای کسب و کار بهبود می یابد و در این فضا، سرمایه گذاری ها متوجه بازارهای بلندمدتی همچون 

ملک و مسکن می شود

نرخ تورم یک عامل عمده تعیین کننده قیمت مسکن محسوب می شود و باید مهار شود. به رغم 
تالش روحانی برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی تا اواسط سال 2۰۱7، 
بسیاری از اقتصاددانان تردید دارند که رئیس جمهوری بتواند به این دستاورد نائل شود یا در صورت 

تحقق، بتواند آن را بهبود بخشد

ضروری است که دولت دائما به نرخ تورم و عرضه پول توجه داشته باشد. اگر این کار انجام نشود، 
حتی بازارهای ثانویه نیز توانایی خود در ارائه نرخ بهره رقابتی و پایین را از دست خواهند داد. با 
برنامه ریزی مناسب، به راه افتادن جریان دقیقا مدیریت شده سرمایه به سمت بخش اشتغال زای 
ساخت وساز، به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا به دو هدف خود یعنی مقابله با تورم و افزایش 

اشتغال دست یابد

پس از امضای توافق نامه هسته ای، گمانه زنی ها از آینده روند قیمت ها در بازار مسکن ایران به اوج 
خود رسید. برخی از تحلیلگران توافق هسته ای را عامل نوسانی شدن قیمت ها دانسته اند و برخی 
دیگر بر این باورند که توافق، در میان مدت تاثیری بر قیمت مسکن در ایران نخواهد داشت. یکی 
از این منابع تحلیلی سایت المانیتور است. این سایت که در فوریه سال 2012 آغاز به کار کرد و مقر 
اصلی آن در واشنگتن است، تحلیل هایی را با تمرکز بر حوزه خاورمیانه و کشورهایی همچون مصر، 

ایران، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه می کند.
سایت المانیتور در تازه ترین تحلیل خود وضعیت مسکن در ایران در دوران پساتحریم را مورد 
تحلیل و بررسی قرار داده و با اشاره به عالئم متفاوتی که در هفته های اخیر از بازار مسکن ایران 
دریافت می شود، نوشته است که آمار رسمی نشان می دهد حدود دو سال تا رسیدن بازار مسکن 
ایران به نقطه اوج رونق باقی مانده است. در عین حال برآوردها نشان می دهد که احتمال مشاهده یک 
شوك قیمتی در بازار مسکن ایران تا 12 ماه آینده وجود دارد. بر اساس آمارها، میانگین قیمت هر 

بازار مسکن در سیبل نقدینگی؟
گزارش المانیتور از بازار مسکن در ایران
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مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با 
بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه 
متوسط  گفت:  است  تنها  جدید  شهرهای 
پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در 
شهرهای جدید بیش از 90 درصد است اما 
مشکل زیربنایی آنها سرعت کار را کند می 
کند. محسن نریمان در جمع برخی مسووالن 
اجرایی خراسان رضوی افزود: در هر صورت 
زمینه  در  مشکالت  از  ای  مجموعه  وارث 
پروژه های مسکن مهر هستیم و در عین حال 
از نظر قانونی موظف می باشیم آنها را به انجام 

برسانیم.
وی با اشاره به شهر جدید گلبهار در نزدیکی 
مشهد گفت: همه مسائل این شهر و پروژه های 
مسکن مهر آن از خدمات مختلف در حوزه آب 
و فاضالب تا برق و فضاهای آموزشی، درمانی 
و تجاری و خدماتی همه متوجه متولی اصلی 

یعنی شرکت عمران شهرهای جدید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با مصوبه 
دولت تالش می کنیم با تهاتر و به صورت 
مشارکتی مشکل زیربناها و خدمات مورد نیاز 

پروژه های مسکن مهر را حل کنیم.
وی اظهارکرد: میلیاردها تومان در نظر گرفته ایم 
تا شهرهای جدید سردار در شیراز، مجلسی، 
بهارستان و فوالد شهر در اصفهان و گلبهار در 
مشهد را بعنوان شهرهایی پویا و سالم به شکل 

شهر استاندارد بسازیم.
وی با بیان اینکه این اقدامات را از منابع داخلی 
این  اما  افزود:  ایم  آغاز کرده  شرکت عمران 
کافی نیست و این شهرها از نظر طرح های 
زیربنایی و روبنایی نیازمند کمک سایر بخش 

ها هستند.
نریمان مواردی از قبیل فضای سبز و فضاهای 
حقوق  جمله  از  را  خدماتی  و  آموزشی 

شهروندی دانست و گفت: بر اساس تاکید رییس جمهوری مسکن را تنها به عنوان مسکن در نظر 
نمی گیریم و باید حقوق دیگر شهری را در آن درنظر بگبریم.

میلیاردها تومان در نظر گرفته ایم تا شهرهای جدید سردار در شیراز، مجلسی، بهارستان و فوالد 
شهر در اصفهان و گلبهار در مشهد را بعنوان شهرهایی پویا و سالم به شکل شهر استاندارد 

بسازیم

در شهر جدید گلبهار تا پایان سال شش هزار واحد دیگر تکمیل می شود اظهار کرد: یک سری 
واحدهای تکمیل شده از جمله در بینالود متقاضی ندارد.وی ادامه داد: متقاضیان برخی از واحدها 
نیز چهار، پنج میلیون تومان پول واریز کرده اما مابقی مبالغ را واریز ننموده اند که تکمیل آنها را با 

مشکل مواجه کرده است

وی با بیان اینکه در شهر جدید گلبهار تا پایان سال شش هزار واحد دیگر تکمیل می شود اظهار 
کرد: یک سری واحدهای تکمیل شده از جمله در بینالود متقاضی ندارد.

وی ادامه داد: متقاضیان برخی از واحدها نیز چهار، پنج میلیون تومان پول واریز کرده اما مابقی مبالغ 
را واریز ننموده اند که تکمیل آنها را با مشکل مواجه کرده است. 

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این که گلبهار جزو 18 شهر جدید کشور است 
افزود: از دو شهر جدید بینالود و گلبهار در خراسان رضوی حدود 40 هزار واحد مسکن مهر در 

گلبهار طراحی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در هر یک از دو شهر جدید پردیس و پرند در اطراف تهران 
نیز 100 هزار واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده که می توانند جمعیت قابل توجهی از این 

کالنشهرها را در خود جای دهند.
نریمان تاکید کرد: سیاست دولت اتصال این شهرها توسط شبکه ریلی به مادر شهر است که برای 
این منظور اتصال پردیس و پرند از طریق شبکه ریلی به تهران و نیز بهارستان به اصفهان و گلبهار 

به مشهد جزو چهار پروژه دارای اولویت شهرهای جدید می باشد.
وی گفت: اگر بخواهیم مسائل حاشیه نشینی را حل و ساماندهی کنیم بهترین مکان برای ساماندهی 

این جمعیت ها در شهرهای جدید است که باید خدمات مناسب به آنها ارائه شود.
وی افزود: برای این منظور تکمیل شبکه ریلی در کنار شبکه جاده ای استاندارد برای حمل و نقل 

ایمن و راحت مورد توجه قرار دارد.
به گفته وی مسیر ریلی مشهد – گلبهار – چناران از جمله پروژه های دارای اولویت است که 40 

کیلومتر طول دارد و بیش از 30 کیلومتر از این مسیر تحصیل حریم شده است.
وی اظهار کرد: پیمانکار ایرانی و شریک چینی این پروژه مشخص گردیده و دارای ردیف اعتباری 

داخلی هم می باشد که باید فاینانس آن پیگیری شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید:

میزان پیشرفت مسکن مهر و معضل زیربناها
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به گفته مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم، در سال های آینده اقتصاد ایران 
باید از رشد قابل توجهی برخوردار شود در حالی که پتانسیل در اقتصاد ایران کامالً برای تحقق یک رشد 
اقتصادی باال فراهم است.از نظر موقعیت و منابع خدادادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته و 
اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهه های گذشته علی رغم این ظرفیت، رشد نداشته 
تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران می رسیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح 
هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در سال 94 تنگناهای اصلی سر راه رشد اقتصادی قرار 
گرفته اند که می تواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی 
است که بعد از بحران ارزی به وجود آمده که همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته به نحوی که 
بحران ارزی سال 90 و 91 تبدیل به تنگنای مالی شده است.عملکرد بودجه سال 94 تا پایان سال فاصله 
زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آن هم 
کاهش قابل توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که 

بورس و نفت را تحت الشعاع قرار داده است.

بحران سرمایه گذاري
نیلی تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک 
عقب افتادگی تاریخی در سرمایه گذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل و نقل نیز ضعف شدید 
جذب سرمایه گذاری را داریم به نحوی که متوسط رشد سرمایه گذاری از سال 76 تا سال 83 که 
قیمت نفت بسیار پایین بوده، 8/9 درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد 
سرمایه گذاری 5/5 درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد 2 درصدی داشته که رقمی 
بسیار اندك است. در دوره ای هم که رشد منفی اقتصاد داشته ایم، در فصل تابستان قطعی برق و در فصل 
زمستان قطعی گاز داشته ایم بنابراین اگر بخواهیم به رشد مناسبی دست یابیم، باید به این نکات توجه 
داشته باشیم. به اعتقاد این اقتصاددان ظرف سال های اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران 
به شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاست گذاری های دولت را کم کرده است، چرا که در اقتصادی 
که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، آن دولت ضعیف تر 
می شود. مشاور اقتصای رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تورم دو رقمی از دید یک سرمایه گذار خارجی 
سواالت زیادی همچون نرخ ارز را به وجود می آورد که خواه ناخواه آن را به سمت سرمایه گذاری 
خارجی کوتاه مدت سوق می دهد درحالی که ایران خواستار سرمایه گذاری خارجی بلندمدت است. 
نیلی در ادامه به رابطه بین فضای کسب و کار و بنگاه های اقتصادی و دولت اشاره و خاطرنشان کرد: 
هیچ گاه روابط میان عوامل مذکور، دوستانه و هم جهت با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی نبوده است. 
وی، تنگنای ششم را منابع طبیعی، آب و محیط زیست دانست و اظهار داشت: کمبود تقاضای داخلی، 
تنگنای هفتمی است که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته و موجودی انبارها به شدت افزایش یافته و 

مردم استقبالی از خرید نمی کنند.

رفع تحریم ها وامکانات جدید
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: آنچه که امروز ما را متمایز از 6 ماه قبل در مواجهه با مشکالت 
می کند، برداشته شدن تحریم هاست که البته سوال اساسی این است که چه امکانات جدیدی با رفع 
تحریم ها به وجود می آید و چگونه می تواند این امکانات، مشکالت ما را حل کند؟ وی تصریح کرد: 
فرآیند به نتیجه رسیدن مذاکرات یک قابلیت ارزشمند از نظام تصمیم گیری کشور را به مردم داده است 
و نشان می دهد این نظام در بن بست نمی ماند و قابلیت های فنی بسیاری دارد بنابراین به نتیجه رسیدن 
مذاکرات یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور فراهم کرده که برای دولت ها ذی قیمت است. نیلی 
ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاست های کشور را ارتقا می دهد و البته دولت هم 

هشت راه و هفت چاه پیش روی اقتصاد ایران

باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند.

هشت راه وابسته به تحریم
وی گفت: هشت عامل دیگر هم خود به موضوع 
برداشته شدن تحریم ها برمی گردد که عامل اول به 
این برمی گردد که برخی منابع ارزی کشور قفل 
شده که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت 
نفت نیز وجود دارد که منابع ارزی را برای کشور 
اضافه می کند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور، 
عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بیشتر 
بازارهای  به  دسترسی  هزینه  گفت:  و  دانست 
جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش می یابد، 
ضمن اینکه بانک های ایرانی ارتباط با بانک های 
بین المللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی 
کشور ما کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد به 
هم معنای کاهش ریسک اقتصادی هم است. نیلی 
اظهار داشت: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور 
در برداشته شدن تحریم ها متمایز است به نحوی که 
امکان تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم 
صادرات  رونق  و  تکنولوژی  انتقال  خارجی، 
غیرنفتی زمینه ساز اقدامات موثر خواهند شد. وی، 
65درصد کاالهای وارداتی کشور را واسطه ای 
دانست و خاطرنشان کرد: البته اشکالی ندارد که 
واردات افزایش پیدا کند اما صادرات هم باید ارتقا 
یافته و با ارزش افزوده بیشتری صورت گیرد. مشاور 
رئیس جمهور گفت: سرمایه گذاری  اقتصادی 
مستقیم خارجی در سال های گذشته صورت 
نگرفته و سرمایه گذاری های مالی اي که وارد کشور 
شده، با محوریت دولت و تضمین بانک مرکزی 
بوده در حالی که انتقال تکنولوژی بسیار کم اتفاق 

افتاده است

ایران اقتصاد 
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»83درصد ایرانیان معتقدند که لغو تحریم ها 
با  و  داشت  خواهد  تاثیر  آنها  زندگي  روي 
بازشدن درهاي جهان به روي ایران، امکان 
مالي و سیاسي حضور در کمپاني ها و مرزو 
بوم هاي خارجي را پیدا مي کنند« این را نتایج 
یک نظرسنجي نهادي بین المللي در واکاوي 
دهد.  مي  نشان  ایرانیان  مصرفي  رفتارهاي 
شنیدم  دوستانم  از  یکي  از  پیش  چندروز 
»وان-دیوایس«  نام  با  تحقیقاتي  موسسه  که 
کاري  سالیق  پیرامون  اقتصادي  نظرسنجي 
از  بعد  است.  کرده  تهیه  ایرانیان  کاالیي  و 
انتظار  این تحقیق، برخالف  جست وجوي 
اصلي  زمینه  که  مواجه شدم  یي  موسسه  با 
کاري اش نه تحقیق درباره ساختار اقتصادي-
زمینه  در  تحقیقات  بلکه  جوامع  اجتماعي 
موبایل و فناوري بود اما در مطالعه اخیر خود 
به کنکاش رفتارهاي اقتصادي ایرانیان پرداخته 
است. این موضوع پیش از هر چیزي نشان 
دهنده اشتیاق سرمایه گذاران خارجي براي 
حضور در بازار ایران بعد از توافق است. این 
در  را  ایرانیان  رفتارهاي مصرفي  نظرسنجي 
زمینه مبادله کاال و ورود خدمات به کشور 
بررسي کرده است. نظرسنجي وان-دیوایس 
چه  غیرمنتظره  بعضا  و  ارزشمند  هاي  داده 
براي سیاست گذاران کشور در راستاي تحلیل 
افکار عمومي و چه براي خارجي ها در جهت 
حضور هرچه پررنگ تر در جهت تصاحب 

بازار ایران بعد از توافق دربردارد.
به گزارش »تعادل« و به نقل از نظر سنجي 
83درصد  دیوایس،  وان  تحقیقاتي  موسسه 
روي  ها  تحریم  لغو  که  معتقدند  ایرانیان 
آمارهاي  داشت.  خواهد  تاثیر  آنها  زندگي 
نمودار 1 نشان مي دهد، ایرانیان بیش از هر 
چیز به دنبال دستیابي فرصت هاي از دست 
هستند.  عمومي  هاي  عرصه  در  خود  رفته 
ایجاد شدن فرصت هاي تحصیل، سفر، شغل 
و غیره براي مردم مهم تر از پایین آمدن سطح 
عمومي قیمت ها و ارتباط با دنیاست. شرایط 
رکودي حاکم بر کشور، عدم ثبات، تورم باال 
و دور بودن سایر شاخص هاي اقتصادي از 
شرایط ایده آل موجب شده است که مردم به 

انتظار لغو کامل تحریم ها بنشینند و با بازشدن درهاي جهاني بازار کاال ها و خدمات، امکان 
ایجاد فرصت هاي جدید براي بهبود زندگي خود را ترسیم کنند.

 رویاي ایرانیان براي ثروتمندي
نکته جالبي که در این نظرسنجي به چشم مي خورد، رویا پردازي و جاه طلبي ایراني هاست. 
در مقایسه یي که بین ایرانیان و امریکایي ها در این زمینه صورت گرفته است، 36درصد ایرانیان 
رویاي ثروتمندي را در سر مي پرورانند و این یعني 16 درصد بیشتر از امریکایي ها. 20درصد 
مردم کشور دوست دارند، بهترین فرد در عرصه کاري خود باشند، 19درصد وضعیت اجتماعي 
ایده آل را در نظر مي گیرند و 13 درصد عالقه مند به مشهور شدن هستند. این در حالي است 
که ارقام سه آمار آخر در امریکا تک رقمي است. در صحبت هاي روزانه مردم نیز مدام عباراتي 
نظیر »فالن شخص یک شبه پولدار شده« و »پارتي داشته« به گوش مي رسد. به نظر مي رسد 
نحوه توزیع ثروت در ایران به گونه یي بوده است که مردم تصور رسیدن به باال ترین سطح 
بدون گذراندن پله هاي مسیر ترقي را در سر دارند و در ادبیات جامعه ما »یک شبه ره صدساله 
را رفتن« نه یک ضرب المثل بلکه یک واقعیت است. یافته هاي موسسه تحقیقاتي وان دیوایس 
نشان مي دهد، 70درصد مردم مشتاق راه اندازي کسب و کار شخصي خود هستند. این در 
حالي است که این رقم در امریکا به 33درصد مي رسد. در دایره واژگاني نظام حکومتي مدافع 
بازار آزادي همچون امریکا، واژه هایي مانند عقالنیت براساس منفعت شخصي و فردگرایي و 
سرمایه داري به وفور شنیده مي شود اما تمامي این لغات در عرصه عمومي است که معنادار 
مي شود ولي اگر داده هاي این نظرسنجي را قبول کنیم، درمي یابیم در کشور ما فردگرایي فقط 
در سپهر خصوصي معني پیدا کرده است و هدف ایجاد ارزش افزوده از فعالیت هاي فردي از 
مسیر خود منحرف شده است. پربیراه نیست که کار شناسان، از بین رفتن روحیه کار جمعي 
و تقویت نوعي خاص از فردگرایي در کسب و کار را مدام هشدار مي دهند و کمرنگ شدن 
روحیه مشارکت را زنگ خطري براي اقتصاد کشور مي دانند. از لحاظ اقتصادي هم به دلیل 
گسترش داللیسم در مبادالت و عدم بازدهي فعالیت هاي تولیدي، مردم بیشتر به سمت کسب 

و کارهاي شخصي و واسطه یي سوق پیدا کرده اند.

 مردم در انتظار باز شدن درهاي جهاني
در ادامه این تحقیق شاهد عالقه 58 درصدي مردم به کار در شرکت هاي خارجي هستیم. به 
نظر مي رسد شرایط سخت اقتصادي سال هاي اخیر در کشور، موج نارضایتي و بي اعتمادي 
به بنگاه هاي داخلي را به همراه داشته است. مردم در پاسخ به این سوال که مایل به حضور در 
کمپاني هاي هر کشور هستند یا خیر، 83 درصد براي کار در کمپاني هاي امریکایي، 40 درصد 
آلماني و 29 درصد براي کار در کمپاني هاي فرانسوي راي مثبت داده اند. جاذبههاي اقتصادي 
امریکا موجب شده انتخاب اول مردم کشورهاي درحال توسعه براي کارکردن باشد. بنابراین 
ایران هم از این قاعده مستثني نیست. همچنین میل تک رقمي مردم به کار براي کمپاني هایي 
از کشورهاي روسیه، چین و عربستان نشان مي دهد شرکاي تجاري ایران که در این سال ها به 
کشور نزدیک تر بوده اند از جاذبه کمتري برخوردارند و تحریم هاي کمپاني هاي غربي میل 
ایرانیان به استفاده از محصوالت آنها را افزایش داده است. تصور پایین بودن کیفیت محصوالت 
چیني نیز مي تواند دلیل دیگري بر اجتناب از حضور در این کشور باشد. این نتیجه در عالقه 
مردم به بازدید از کشورهاي خارجي هم تکرار مي شود. امریکا جذاب ترین مقصد در ذهن 
ایراني ها براي گردشگري بوده است به طوري که 37درصد مردم مایل به سفر به این کشور 
هستند. به طور کلي هم 96درصد مردم عالقه مند سفر به کشور هاي خارجي هستند. داده ها 

رفتارسنجي ایرانیان از دریچه اقتصاد

آرمان گیوه چیان

توافق اخیر هسته ای ایران و آمریکا فرصت های 
اقتصادی و ژئوپولتیکی زیادی را برای هند و 
همچنین کشورهای دیگر به وجود آورده است 
اما موانع اصلی و در وهله اول اختالفات سیاسی 

در آمریکا همچنان بر جای خود باقی است.
مخالفان آمریکا باید در این مرحله پیامدهای 
را  و5+1  ایران  ای  هسته  توافق  کردن  بلوکه 
در نظر بگیرند. تا کنون، گروه 1+5 که شامل 
قدرت های بزرگ جهان می شود، یک جناح 
متحد تشکیل داده اند اما اگر آمریکا دبه درآورد، 
آن هنگام روسیه و چین که به طور خاص از 
نظام  از  ندارند،  رضایت  ایران  های  تحریم 
کنند  می  نشینی  عقب  آمریکا  های  تحریم 
متحمل  که  ژاپن  و  هند  و کشورهایی چون 
عواقب نامطلوب ناشی از تحریم های ایران 
شده اند نیز رویکرد مشابه چین و روسیه را در 

پیش می گیرند.
دهلی نو در کاهش تجارت نفت خود با ایران 
از آمریکا پیروی کرد. قبل از تحریم ها در سال 
2011، ایران بعد از عربستان سعودی دومین 
تأمین کننده بزرگ نفت خام برای هند بود. در 
حال حاضر، ایران در جایگاه هفتم قرار دارد و 
این در حالی است که تحت نظام تحریم ها، 
هند یکی از 6 کشوری محسوب می شود که 
اجازه خرید محدود مقداری نفت خام ایران را 

دارا است.
شرکت های هندی چون »اسار« )Essar(، »تاتا« 
)Tata( و شرکت های عمده نفت و گاز از 
اوایل سال 2000، سرمایه گذاری هایی را در 
ایران پیشنهاد داده اند اما به واسطه تحریم ها علیه 
ایران که در واقع اواسط سال 2000 آغاز شد، 
هیچ سرمایه گذاری جدی در این کشور ثبت 
نکردند. در نتیجه ایران در ماه آوریل سال جاری 
میالدی، پیشنهاد شرکت های هند برای توسعه 

میدان گازی فرزاد B را رد کرد.           
تاکتیک های  نو  پنج سال گذشته، دهلی  در 

گوناگونی را برای رویارویی با وضعیت ایران 
به وجود آورده است. هند عالوه بر معافیت از 
تحریم های تجارت نفت، به منظور حفظ روابط 
تجاری با ایران، مکانیسم پرداخت روپیه-ریال 
را طراحی کرده است. به شرکت های هندی 
توصیه شده است تا از طریق موسسات ترکیه، 
چین و روسیه به تجارت با ایران بپردازند یا اینکه 
شرکت هایی را بدون دارایی های آسیب پذیر 

آمریکا به وجود آورند.
اول و مهم تر از همه، آنچه که هند و ایران را به 
هم پیوند می دهد، منافع ژئوپولتیکی است. هند 
و ایران از سال 1990 به احزاب افغانستان برای 
مقابله با طالبان کمک کردند. در سال های 2000، 
هند در افغانستان، بزرگراه زرنج در نزدیکی مرز 
ایران را به سوی دالرام ساخت تا ارتباط این 
کشور را از قلمرو غیر پاکستان در غرب تسهیل 
بخشد. هر دو کشور هند و ایران تا حدودی نظر 
بدبینانه ای نسبت به پاکستان دارند که البته دالیل 
هر کدام از دو کشور هند و ایران  در اینباره 

متفاوت است.
در حال حاضر، ایران بعنوان یک هم پیمان مهم 
در مبارزه با داعش ظهور کرده است. در حالیکه 
هند احتماالً مورد تهدید فوری داعش قرار ندارد 
اما نمی تواند در این زمینه اطمینان داشته باشد. 

دوم اینکه، ایران بازار وسیعی برای محصوالت 
هند ارائه می دهد. در چند سال اخیر، هند در 
قبال روپیه هایی که به واسطه تحریم های آمریکا 
در بانکهای هند ذخیره شده بود، به ایران شکر و 
برنج صادر کرد. اما در صورتیکه روابط تجاری 
با ایران به حالت عادی بازگردد، هند فرصت 
توسعه بازار برای قطعات اتومبیل و محصوالت 
دارویی و فناوری اطالعات )IT( خود در ایران 
را خواهد داشت و البته هند باید بداند که در 
این بازار رقابت های گوناگونی برای ارائه منابع 

متفاوت وجود دارد.
سوم اینکه، منابع گسترده نفت و گاز ایران که 

نزدیک به هند است، برای امنیت انرژی هند 
حیاتی است. تا بحال ما درخصوص پروژه های 
گازی و همچنین توسعه بندر چابهار تردید 
اواخر سال، همه چیز در حال  از  اما  داشتیم 
حرکت است. »حسن روحانی« رئیس جمهور 
ایران در دیدار با نخست وزیر هند در حاشیه 
نشست »اوفا« که درست چند روز قبل از اعالم 
توافق نهایی ایران و 1+5 صورت گرفت، از هند 
خواست تا در پروژه های زیرساختی به ارزش 

8 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.
چهارم اینکه، ایران به هند، پیشنهاد گسترش 
توسعه  طریق  از  ژئوپولتیکی  های  فرصت 
مسیرهای چندوجهی به سوی آسیای مرکزی و 
روسیه را ارائه کرده است.  عناصر کریدورهای 
ریلی شمال-جنوب که یکی از آنها از بندرعباس 
به سمت بنادر شمالی خزر و پس از آن به روسیه 
و اروپا متصل می شود و دیگری از چابهار به 
افغانستان و آسیای مرکزی متصل می شود، 
همگی فراهم است. آنچه که مورد نیاز است، 
تکمیل چندین ریل مهم و ارتباطات جاده است 
که روحانی از هند برای ساخت آن دعوت به 
عمل آورده است. این یک پاسخ تند و آماده به 

طرح »یک جاده، یک کمربند« چین است.
و  جنوب  ژئوپولتیک  ایران،  بازار  شدن  باز 
غرب آسیا را تغییر می دهد. با این حال، هند 
می بایست با احتیاط گام بردارد. این کشور می 
بایست عوامل دیگری را در نظر بگیرد و آن 
روابط با رژیم اشغالگر قدس و شرکای کلیدی 
و  عربی  متحده  امارات  و  عربستان  همچون 
همچنین آمریکا است. با این حال این مسئله 
نباید به هیچ وجه طرح ها و برنامه ای هند با 
ایران را محدود کند. هند باید فراتر از تردید و 

دو دلی یک دهه اخیر حرکت کند.

منبع: اوراسیاریویو

چرا زمان سرمایه گذاری در ایران فرا 
رسیده است؟

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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»83درصد ایرانیان معتقدند که لغو تحریم ها 
با  و  داشت  خواهد  تاثیر  آنها  زندگي  روي 
بازشدن درهاي جهان به روي ایران، امکان 
مالي و سیاسي حضور در کمپاني ها و مرزو 
بوم هاي خارجي را پیدا مي کنند« این را نتایج 
یک نظرسنجي نهادي بین المللي در واکاوي 
دهد.  مي  نشان  ایرانیان  مصرفي  رفتارهاي 
شنیدم  دوستانم  از  یکي  از  پیش  چندروز 
»وان-دیوایس«  نام  با  تحقیقاتي  موسسه  که 
کاري  سالیق  پیرامون  اقتصادي  نظرسنجي 
از  بعد  است.  کرده  تهیه  ایرانیان  کاالیي  و 
انتظار  این تحقیق، برخالف  جست وجوي 
اصلي  زمینه  که  مواجه شدم  یي  موسسه  با 
کاري اش نه تحقیق درباره ساختار اقتصادي-
زمینه  در  تحقیقات  بلکه  جوامع  اجتماعي 
موبایل و فناوري بود اما در مطالعه اخیر خود 
به کنکاش رفتارهاي اقتصادي ایرانیان پرداخته 
است. این موضوع پیش از هر چیزي نشان 
دهنده اشتیاق سرمایه گذاران خارجي براي 
حضور در بازار ایران بعد از توافق است. این 
در  را  ایرانیان  رفتارهاي مصرفي  نظرسنجي 
زمینه مبادله کاال و ورود خدمات به کشور 
بررسي کرده است. نظرسنجي وان-دیوایس 
چه  غیرمنتظره  بعضا  و  ارزشمند  هاي  داده 
براي سیاست گذاران کشور در راستاي تحلیل 
افکار عمومي و چه براي خارجي ها در جهت 
حضور هرچه پررنگ تر در جهت تصاحب 

بازار ایران بعد از توافق دربردارد.
به گزارش »تعادل« و به نقل از نظر سنجي 
83درصد  دیوایس،  وان  تحقیقاتي  موسسه 
روي  ها  تحریم  لغو  که  معتقدند  ایرانیان 
آمارهاي  داشت.  خواهد  تاثیر  آنها  زندگي 
نمودار 1 نشان مي دهد، ایرانیان بیش از هر 
چیز به دنبال دستیابي فرصت هاي از دست 
هستند.  عمومي  هاي  عرصه  در  خود  رفته 
ایجاد شدن فرصت هاي تحصیل، سفر، شغل 
و غیره براي مردم مهم تر از پایین آمدن سطح 
عمومي قیمت ها و ارتباط با دنیاست. شرایط 
رکودي حاکم بر کشور، عدم ثبات، تورم باال 
و دور بودن سایر شاخص هاي اقتصادي از 
شرایط ایده آل موجب شده است که مردم به 

انتظار لغو کامل تحریم ها بنشینند و با بازشدن درهاي جهاني بازار کاال ها و خدمات، امکان 
ایجاد فرصت هاي جدید براي بهبود زندگي خود را ترسیم کنند.

 رویاي ایرانیان براي ثروتمندي
نکته جالبي که در این نظرسنجي به چشم مي خورد، رویا پردازي و جاه طلبي ایراني هاست. 
در مقایسه یي که بین ایرانیان و امریکایي ها در این زمینه صورت گرفته است، 36درصد ایرانیان 
رویاي ثروتمندي را در سر مي پرورانند و این یعني 16 درصد بیشتر از امریکایي ها. 20درصد 
مردم کشور دوست دارند، بهترین فرد در عرصه کاري خود باشند، 19درصد وضعیت اجتماعي 
ایده آل را در نظر مي گیرند و 13 درصد عالقه مند به مشهور شدن هستند. این در حالي است 
که ارقام سه آمار آخر در امریکا تک رقمي است. در صحبت هاي روزانه مردم نیز مدام عباراتي 
نظیر »فالن شخص یک شبه پولدار شده« و »پارتي داشته« به گوش مي رسد. به نظر مي رسد 
نحوه توزیع ثروت در ایران به گونه یي بوده است که مردم تصور رسیدن به باال ترین سطح 
بدون گذراندن پله هاي مسیر ترقي را در سر دارند و در ادبیات جامعه ما »یک شبه ره صدساله 
را رفتن« نه یک ضرب المثل بلکه یک واقعیت است. یافته هاي موسسه تحقیقاتي وان دیوایس 
نشان مي دهد، 70درصد مردم مشتاق راه اندازي کسب و کار شخصي خود هستند. این در 
حالي است که این رقم در امریکا به 33درصد مي رسد. در دایره واژگاني نظام حکومتي مدافع 
بازار آزادي همچون امریکا، واژه هایي مانند عقالنیت براساس منفعت شخصي و فردگرایي و 
سرمایه داري به وفور شنیده مي شود اما تمامي این لغات در عرصه عمومي است که معنادار 
مي شود ولي اگر داده هاي این نظرسنجي را قبول کنیم، درمي یابیم در کشور ما فردگرایي فقط 
در سپهر خصوصي معني پیدا کرده است و هدف ایجاد ارزش افزوده از فعالیت هاي فردي از 
مسیر خود منحرف شده است. پربیراه نیست که کار شناسان، از بین رفتن روحیه کار جمعي 
و تقویت نوعي خاص از فردگرایي در کسب و کار را مدام هشدار مي دهند و کمرنگ شدن 
روحیه مشارکت را زنگ خطري براي اقتصاد کشور مي دانند. از لحاظ اقتصادي هم به دلیل 
گسترش داللیسم در مبادالت و عدم بازدهي فعالیت هاي تولیدي، مردم بیشتر به سمت کسب 

و کارهاي شخصي و واسطه یي سوق پیدا کرده اند.

 مردم در انتظار باز شدن درهاي جهاني
در ادامه این تحقیق شاهد عالقه 58 درصدي مردم به کار در شرکت هاي خارجي هستیم. به 
نظر مي رسد شرایط سخت اقتصادي سال هاي اخیر در کشور، موج نارضایتي و بي اعتمادي 
به بنگاه هاي داخلي را به همراه داشته است. مردم در پاسخ به این سوال که مایل به حضور در 
کمپاني هاي هر کشور هستند یا خیر، 83 درصد براي کار در کمپاني هاي امریکایي، 40 درصد 
آلماني و 29 درصد براي کار در کمپاني هاي فرانسوي راي مثبت داده اند. جاذبههاي اقتصادي 
امریکا موجب شده انتخاب اول مردم کشورهاي درحال توسعه براي کارکردن باشد. بنابراین 
ایران هم از این قاعده مستثني نیست. همچنین میل تک رقمي مردم به کار براي کمپاني هایي 
از کشورهاي روسیه، چین و عربستان نشان مي دهد شرکاي تجاري ایران که در این سال ها به 
کشور نزدیک تر بوده اند از جاذبه کمتري برخوردارند و تحریم هاي کمپاني هاي غربي میل 
ایرانیان به استفاده از محصوالت آنها را افزایش داده است. تصور پایین بودن کیفیت محصوالت 
چیني نیز مي تواند دلیل دیگري بر اجتناب از حضور در این کشور باشد. این نتیجه در عالقه 
مردم به بازدید از کشورهاي خارجي هم تکرار مي شود. امریکا جذاب ترین مقصد در ذهن 
ایراني ها براي گردشگري بوده است به طوري که 37درصد مردم مایل به سفر به این کشور 
هستند. به طور کلي هم 96درصد مردم عالقه مند سفر به کشور هاي خارجي هستند. داده ها 

رفتارسنجي ایرانیان از دریچه اقتصاد

آرمان گیوه چیان

توافق اخیر هسته ای ایران و آمریکا فرصت های 
اقتصادی و ژئوپولتیکی زیادی را برای هند و 
همچنین کشورهای دیگر به وجود آورده است 
اما موانع اصلی و در وهله اول اختالفات سیاسی 

در آمریکا همچنان بر جای خود باقی است.
مخالفان آمریکا باید در این مرحله پیامدهای 
را  و5+1  ایران  ای  هسته  توافق  کردن  بلوکه 
در نظر بگیرند. تا کنون، گروه 1+5 که شامل 
قدرت های بزرگ جهان می شود، یک جناح 
متحد تشکیل داده اند اما اگر آمریکا دبه درآورد، 
آن هنگام روسیه و چین که به طور خاص از 
نظام  از  ندارند،  رضایت  ایران  های  تحریم 
کنند  می  نشینی  عقب  آمریکا  های  تحریم 
متحمل  که  ژاپن  و  هند  و کشورهایی چون 
عواقب نامطلوب ناشی از تحریم های ایران 
شده اند نیز رویکرد مشابه چین و روسیه را در 

پیش می گیرند.
دهلی نو در کاهش تجارت نفت خود با ایران 
از آمریکا پیروی کرد. قبل از تحریم ها در سال 
2011، ایران بعد از عربستان سعودی دومین 
تأمین کننده بزرگ نفت خام برای هند بود. در 
حال حاضر، ایران در جایگاه هفتم قرار دارد و 
این در حالی است که تحت نظام تحریم ها، 
هند یکی از 6 کشوری محسوب می شود که 
اجازه خرید محدود مقداری نفت خام ایران را 

دارا است.
شرکت های هندی چون »اسار« )Essar(، »تاتا« 
)Tata( و شرکت های عمده نفت و گاز از 
اوایل سال 2000، سرمایه گذاری هایی را در 
ایران پیشنهاد داده اند اما به واسطه تحریم ها علیه 
ایران که در واقع اواسط سال 2000 آغاز شد، 
هیچ سرمایه گذاری جدی در این کشور ثبت 
نکردند. در نتیجه ایران در ماه آوریل سال جاری 
میالدی، پیشنهاد شرکت های هند برای توسعه 

میدان گازی فرزاد B را رد کرد.           
تاکتیک های  نو  پنج سال گذشته، دهلی  در 

گوناگونی را برای رویارویی با وضعیت ایران 
به وجود آورده است. هند عالوه بر معافیت از 
تحریم های تجارت نفت، به منظور حفظ روابط 
تجاری با ایران، مکانیسم پرداخت روپیه-ریال 
را طراحی کرده است. به شرکت های هندی 
توصیه شده است تا از طریق موسسات ترکیه، 
چین و روسیه به تجارت با ایران بپردازند یا اینکه 
شرکت هایی را بدون دارایی های آسیب پذیر 

آمریکا به وجود آورند.
اول و مهم تر از همه، آنچه که هند و ایران را به 
هم پیوند می دهد، منافع ژئوپولتیکی است. هند 
و ایران از سال 1990 به احزاب افغانستان برای 
مقابله با طالبان کمک کردند. در سال های 2000، 
هند در افغانستان، بزرگراه زرنج در نزدیکی مرز 
ایران را به سوی دالرام ساخت تا ارتباط این 
کشور را از قلمرو غیر پاکستان در غرب تسهیل 
بخشد. هر دو کشور هند و ایران تا حدودی نظر 
بدبینانه ای نسبت به پاکستان دارند که البته دالیل 
هر کدام از دو کشور هند و ایران  در اینباره 

متفاوت است.
در حال حاضر، ایران بعنوان یک هم پیمان مهم 
در مبارزه با داعش ظهور کرده است. در حالیکه 
هند احتماالً مورد تهدید فوری داعش قرار ندارد 
اما نمی تواند در این زمینه اطمینان داشته باشد. 

دوم اینکه، ایران بازار وسیعی برای محصوالت 
هند ارائه می دهد. در چند سال اخیر، هند در 
قبال روپیه هایی که به واسطه تحریم های آمریکا 
در بانکهای هند ذخیره شده بود، به ایران شکر و 
برنج صادر کرد. اما در صورتیکه روابط تجاری 
با ایران به حالت عادی بازگردد، هند فرصت 
توسعه بازار برای قطعات اتومبیل و محصوالت 
دارویی و فناوری اطالعات )IT( خود در ایران 
را خواهد داشت و البته هند باید بداند که در 
این بازار رقابت های گوناگونی برای ارائه منابع 

متفاوت وجود دارد.
سوم اینکه، منابع گسترده نفت و گاز ایران که 

نزدیک به هند است، برای امنیت انرژی هند 
حیاتی است. تا بحال ما درخصوص پروژه های 
گازی و همچنین توسعه بندر چابهار تردید 
اواخر سال، همه چیز در حال  از  اما  داشتیم 
حرکت است. »حسن روحانی« رئیس جمهور 
ایران در دیدار با نخست وزیر هند در حاشیه 
نشست »اوفا« که درست چند روز قبل از اعالم 
توافق نهایی ایران و 1+5 صورت گرفت، از هند 
خواست تا در پروژه های زیرساختی به ارزش 

8 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.
چهارم اینکه، ایران به هند، پیشنهاد گسترش 
توسعه  طریق  از  ژئوپولتیکی  های  فرصت 
مسیرهای چندوجهی به سوی آسیای مرکزی و 
روسیه را ارائه کرده است.  عناصر کریدورهای 
ریلی شمال-جنوب که یکی از آنها از بندرعباس 
به سمت بنادر شمالی خزر و پس از آن به روسیه 
و اروپا متصل می شود و دیگری از چابهار به 
افغانستان و آسیای مرکزی متصل می شود، 
همگی فراهم است. آنچه که مورد نیاز است، 
تکمیل چندین ریل مهم و ارتباطات جاده است 
که روحانی از هند برای ساخت آن دعوت به 
عمل آورده است. این یک پاسخ تند و آماده به 

طرح »یک جاده، یک کمربند« چین است.
و  جنوب  ژئوپولتیک  ایران،  بازار  شدن  باز 
غرب آسیا را تغییر می دهد. با این حال، هند 
می بایست با احتیاط گام بردارد. این کشور می 
بایست عوامل دیگری را در نظر بگیرد و آن 
روابط با رژیم اشغالگر قدس و شرکای کلیدی 
و  عربی  متحده  امارات  و  عربستان  همچون 
همچنین آمریکا است. با این حال این مسئله 
نباید به هیچ وجه طرح ها و برنامه ای هند با 
ایران را محدود کند. هند باید فراتر از تردید و 

دو دلی یک دهه اخیر حرکت کند.

منبع: اوراسیاریویو

چرا زمان سرمایه گذاری در ایران فرا 
رسیده است؟
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به اعتقاد محسن جالل پور راه برون رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا 
به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به 

توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: راه برون رفت از وضعیت 
فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی 

برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب. 
محسن جالل پور رییس اتاق ایران رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به 
دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و تصریح کرد: برای 
مثال گردشگری، پتانسیل بالقوه یی است که براساس رویکرد اقتصاد مردم محور بوده و 
با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دالردرآمد 
گردشگری، تا 15 برابر یک میلیون دالر نفت شغل ایجاد می کند و سبب توزیع مویرگی 
ثروت وتوسعه توان انسانی کشور می شود. یا اتفاق مبارکی که در شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ های ایران در حال رشد و نموست، پتانسیل ایجاد یک انقالب اقتصادی را 

دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.

منابع مالیاتی محدود و شکننده هستند
نشدن  اجرایی  را  مشکالت  از  بسیاری  ریشه  کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  رییس 
با به هم خوردن تراز  اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سال های اخیر  سیاست های 
درآمد و هزینه در بودجه کشور عمال بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که 
دولت ابر- بنگاهدار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکالت جدی 
در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی ایجاد 

کرده است.
وی تشریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکالت موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع 
غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیت های مالیاتی گسترده بازیگران 
دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری 

مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
رییس اتاق ایران یادآور شد: راه را غلط رفته ایم. توسعه نفت محور حول سازمان های 
توسعه یی دولتی در80 سال اخیر و ظهور غول های پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در 
ربع قرن اخیر، امکان کار و تالش و رشد را از فعاالن مردمی اقتصاد گرفته است. منش راه 
توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ 
با بهره وری کم آفریده که با 4 میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناك بازنشستگی، 
سیاه چاله یی است که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیرمعقولش مانع توسعه کشور 
است. با استاندارد ژاپن، دولت ایران 15 برابر نیازش کارمند دارد! از فربهی 10 یا 30 درصدی 

سخن نمی گوییم. بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافی است.

ایران، بزرگ ترین کارگاه متروکه منطقه
رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. 
وگرنه در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکار است و 

دولت بزرگ؛
                             سـیاه چـاله اقتصـاد

درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی 
حاصل می شود، بهره وری و قدرت رقابت 
گسترده  اتالف  به  وی  آید.  نمی  وجود  به 
منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت 
بشکه یی 100 دالر بود، اتاق مطالعه یی ارائه 
یارانه  دالر  میلیارد   160 داد  نشان  که  کرد 
انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال 
تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 
225 دالر ودر کشورهای مورد مطالعه دیگر 
خواهم  می  بود.  دالر   3600 تا   1900 بین 
بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به 
مزیت اقتصادی نشده  بلکه هدرعظیم منابع 
را سبب شده است. از نظر بهره وری انرژی 
عقب  دنیا  از  شدت  به  منابع  از  استفاده  و 
هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع 

داریم.
میلیارد  افزود: حدود 400 هزار  پور  جالل 
تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است 
متروکه  کارگاه  ترین  بزرگ  به  را  ایران  که 
بلندپروازی  و  تدبیری  بی  و  تبدیل  منطقه 
کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای 
کرده  تلف  و  کاره، حبس  نیمه  های  طرح 
است. من معتقدم یک سوم این طرح ها را 
می شود راه انداخت به شرط آنکه نگاه ها را 
نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق 
در دنیا بر اساس واگذاری طرح ها و بنگاه 

در این زمینه نشان از استقبال مردم به باز شدن 
درهاي جهاني به روي آنها دارد.

کاالي  به  مند  عالقه  مردم،  درصد   73  
وارداتي

دیوایس  وان  تحقیقاتي  موسسه  نظرسنجي 
نشان مي دهد، 73درصد از ایراني ها عالقه 
مند به خرید کاالهاي وارداتي اند. مشاهده هاي 
مختلف حکایت از افت کیفیت محصوالت 
داخلي دارد و دور از ذهن نیست که 66درصد 
از مردم کیفیت بهتر را علت ترجیح کاالهاي 
مردم  49درصد  اند.  کرده  عنوان  خارجي 
خرید خودرو را در صدر اولویت هاي کاالي 
خارجي قرار داده اند. کمپین نخریدن اتومبیل 
داخلي هم که این روز ها سروصداي زیادي 
به پا کرده است، موید این موضوع است که 
مردم از اتومبیل هاي داخلي رضایت ندارند 
گردند.  مي  خارجي  جایگزین  دنبال  به  و 
محصوالت  ها  ایراني  بعدي  هاي  اولویت 
تکنولوژیکي نظیر تبلت، موبایل و غیره است 
که فاصله تکنولوژیکي با کشورهاي توسعه 
یافته و عدم توانایي ایران در تولید این اقالم 
اما  باشد.  موضوع  این  بر  دلیلي  تواند  مي 
جاي تردید است که محصوالت آرایشي و 
بهداشتي اولویت هاي آخر مردم را در این 
لیست تشکیل مي دهند. با وجود غني بودن 
ایران در تولید چاي و حتي شهرت جهاني 
کشور در این زمینه، بیشترین تمایل در قسمت 
خوراکي ها به چاي و قهوه اختصاص دارد. با 
وجود رشد صنعت لباس و پوشاك کشور اما 
همچنان مردم، خرید خارجي این اقالم را به 

تولید داخلي آن ترجیح مي دهند.
اجناس آلماني همواره نه تنها در ایران بلکه 
در همه دنیا به کیفیت و دوام مشهور بوده 
اند. بنابراین دور از انتظار هم نیست که تمایل 
این اجناس 87درصد  به  ایراني  مثبت مردم 
کاالهاي  از  استفاده  ایرانیان  براي  باشد. 
امریکایي و ژاپني هم در اولویت بعدي قرار 
دارند. هر سه این کشور ها در صدور کاالهاي 

خود به کشور سابقه طوالني دارند.
در پایان به نظر مي رسد که سیاست گذاران 
عالوه بر تالش در راستاي افزایش تولید و 
دقت الزم  باید  غیرنفتي،  کاالهاي  صادرات 
را در بررسي افکارعمومي کشور نیز داشته 
اذهان عمومي  در  اینکه چه مسائلي  باشند. 
مردم ایران نهادینه شده بسیار حایز اهمیت 
است و تحلیل رشته افکار آنها مساله یي است 
که باید به تصمیم گیري کالن اقتصادي وارد 
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به اعتقاد محسن جالل پور راه برون رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا 
به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به 

توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: راه برون رفت از وضعیت 
فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی 

برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب. 
محسن جالل پور رییس اتاق ایران رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به 
دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و تصریح کرد: برای 
مثال گردشگری، پتانسیل بالقوه یی است که براساس رویکرد اقتصاد مردم محور بوده و 
با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دالردرآمد 
گردشگری، تا 15 برابر یک میلیون دالر نفت شغل ایجاد می کند و سبب توزیع مویرگی 
ثروت وتوسعه توان انسانی کشور می شود. یا اتفاق مبارکی که در شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ های ایران در حال رشد و نموست، پتانسیل ایجاد یک انقالب اقتصادی را 

دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.

منابع مالیاتی محدود و شکننده هستند
نشدن  اجرایی  را  مشکالت  از  بسیاری  ریشه  کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  رییس 
با به هم خوردن تراز  اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سال های اخیر  سیاست های 
درآمد و هزینه در بودجه کشور عمال بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که 
دولت ابر- بنگاهدار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکالت جدی 
در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی ایجاد 

کرده است.
وی تشریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکالت موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع 
غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیت های مالیاتی گسترده بازیگران 
دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری 

مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
رییس اتاق ایران یادآور شد: راه را غلط رفته ایم. توسعه نفت محور حول سازمان های 
توسعه یی دولتی در80 سال اخیر و ظهور غول های پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در 
ربع قرن اخیر، امکان کار و تالش و رشد را از فعاالن مردمی اقتصاد گرفته است. منش راه 
توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ 
با بهره وری کم آفریده که با 4 میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناك بازنشستگی، 
سیاه چاله یی است که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیرمعقولش مانع توسعه کشور 
است. با استاندارد ژاپن، دولت ایران 15 برابر نیازش کارمند دارد! از فربهی 10 یا 30 درصدی 

سخن نمی گوییم. بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافی است.

ایران، بزرگ ترین کارگاه متروکه منطقه
رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. 
وگرنه در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکار است و 

دولت بزرگ؛
                             سـیاه چـاله اقتصـاد

درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی 
حاصل می شود، بهره وری و قدرت رقابت 
گسترده  اتالف  به  وی  آید.  نمی  وجود  به 
منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت 
بشکه یی 100 دالر بود، اتاق مطالعه یی ارائه 
یارانه  دالر  میلیارد   160 داد  نشان  که  کرد 
انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال 
تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 
225 دالر ودر کشورهای مورد مطالعه دیگر 
خواهم  می  بود.  دالر   3600 تا   1900 بین 
بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به 
مزیت اقتصادی نشده  بلکه هدرعظیم منابع 
را سبب شده است. از نظر بهره وری انرژی 
عقب  دنیا  از  شدت  به  منابع  از  استفاده  و 
هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع 

داریم.
میلیارد  افزود: حدود 400 هزار  پور  جالل 
تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است 
متروکه  کارگاه  ترین  بزرگ  به  را  ایران  که 
بلندپروازی  و  تدبیری  بی  و  تبدیل  منطقه 
کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای 
کرده  تلف  و  کاره، حبس  نیمه  های  طرح 
است. من معتقدم یک سوم این طرح ها را 
می شود راه انداخت به شرط آنکه نگاه ها را 
نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق 
در دنیا بر اساس واگذاری طرح ها و بنگاه 

در این زمینه نشان از استقبال مردم به باز شدن 
درهاي جهاني به روي آنها دارد.

کاالي  به  مند  عالقه  مردم،  درصد   73  
وارداتي

دیوایس  وان  تحقیقاتي  موسسه  نظرسنجي 
نشان مي دهد، 73درصد از ایراني ها عالقه 
مند به خرید کاالهاي وارداتي اند. مشاهده هاي 
مختلف حکایت از افت کیفیت محصوالت 
داخلي دارد و دور از ذهن نیست که 66درصد 
از مردم کیفیت بهتر را علت ترجیح کاالهاي 
مردم  49درصد  اند.  کرده  عنوان  خارجي 
خرید خودرو را در صدر اولویت هاي کاالي 
خارجي قرار داده اند. کمپین نخریدن اتومبیل 
داخلي هم که این روز ها سروصداي زیادي 
به پا کرده است، موید این موضوع است که 
مردم از اتومبیل هاي داخلي رضایت ندارند 
گردند.  مي  خارجي  جایگزین  دنبال  به  و 
محصوالت  ها  ایراني  بعدي  هاي  اولویت 
تکنولوژیکي نظیر تبلت، موبایل و غیره است 
که فاصله تکنولوژیکي با کشورهاي توسعه 
یافته و عدم توانایي ایران در تولید این اقالم 
اما  باشد.  موضوع  این  بر  دلیلي  تواند  مي 
جاي تردید است که محصوالت آرایشي و 
بهداشتي اولویت هاي آخر مردم را در این 
لیست تشکیل مي دهند. با وجود غني بودن 
ایران در تولید چاي و حتي شهرت جهاني 
کشور در این زمینه، بیشترین تمایل در قسمت 
خوراکي ها به چاي و قهوه اختصاص دارد. با 
وجود رشد صنعت لباس و پوشاك کشور اما 
همچنان مردم، خرید خارجي این اقالم را به 

تولید داخلي آن ترجیح مي دهند.
اجناس آلماني همواره نه تنها در ایران بلکه 
در همه دنیا به کیفیت و دوام مشهور بوده 
اند. بنابراین دور از انتظار هم نیست که تمایل 
این اجناس 87درصد  به  ایراني  مثبت مردم 
کاالهاي  از  استفاده  ایرانیان  براي  باشد. 
امریکایي و ژاپني هم در اولویت بعدي قرار 
دارند. هر سه این کشور ها در صدور کاالهاي 

خود به کشور سابقه طوالني دارند.
در پایان به نظر مي رسد که سیاست گذاران 
عالوه بر تالش در راستاي افزایش تولید و 
دقت الزم  باید  غیرنفتي،  کاالهاي  صادرات 
را در بررسي افکارعمومي کشور نیز داشته 
اذهان عمومي  در  اینکه چه مسائلي  باشند. 
مردم ایران نهادینه شده بسیار حایز اهمیت 
است و تحلیل رشته افکار آنها مساله یي است 
که باید به تصمیم گیري کالن اقتصادي وارد 
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های دولتی به بنگاه های صاحب صالحیت 
در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است 
نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد. رییس 
پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به 
اقتصاد سایر کشورها یادآور شد: برخی از 
بزرگ ترین غول های صنعتی آلمان شرقی به 
شرکت های معظم آلمان غربی در قبال یک 
مارك واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و 
بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و 
ارتقای مهارت نیروی انسانی را می گذاشت. 
نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی 
بلوغ وجود  این  بولیوی  در کشور کوچک 
دارد که طرح ها 80 درصد بر اساس اهلیت 
حرفه یی و قدرت تعهد پذیری متقاضی و 
20 درصد بر اساس قیمت پیشنهادی واگذار 
شود. یعنی بولیوی می فهمد تعهد حقوقی 
سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت 
چند  اخذ  بر  را  آینده  سال   10 در  شغلی 
مقدم  واگذاری  روز  در  بیشتر  دالر  میلیون 

بدارد.
وی اداوه داد: اگر دیدگاهمان را در واگذاری 
کنیم، شرکت  تمام عوض  نیمه  های  طرح 
با  شوند  می  قادر  خصوصی  بخش  های 
راسا  المللی  بین  و  محلی  فاینانس  جذب 
آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، 
سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان 

مقیم خارج را دست کم نگیرید.
به گزارش تعادل، جالل پور با تاکید بر این 
سازی  خصوصی  شیوه  این  اگر  که  نکته 
تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم 
هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و 
خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری 
اسالمی است. اگر این رویکردها عوض شود، 
می شود کارهای بزرگ از مردم خواست و 
طرح  تومان  میلیارد  هزار  یکصد  شود  می 
نیمه تمام را در5 سال به سرانجام رساند. این 
شدنی ترین مدل خروج از رکود است که در 

دسترس است. 
طرح  خصوصی  بخش  کرد:  تشریح  وی 
تمام  نیمه  های  طرح  هوشمند  »واگذاری 
دولت  به  را  مردمی«  اقتصاد  های  بنگاه  به 
توجه  با  است  امیدوار  و  کرده  پیشنهاد 
در  مردم  به  اعتماد  در  رهبری  رویکرد  به 
اقتصاد و با درایت دولت، بنگاه های دولتی 
تخریب  را  این عرصه  نتوانند  و خصولتی، 
کنند. اینجا می شود دریایی از اشتغال سالم 
و تحرك بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل 

اقتصاد را شکل داد.

پول  اگر  که  می گوید  اقتصادی  اصل  یک 
خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، 
قیمت کاالهای مصرفی معمولی قابل واردات 
مثل مواد خوراکی و پوشاك و اقالم مشابه که 
قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کاالهایی 
که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف 
شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. 
به عبارت اقتصادی، کاالهای قابل واردات »به 
نسبت ارزان تر« می شوند. در نتیجه تولید آنها 
در کشور به تدریج سودآوری اش را از دست 
از تولید این کاالها  می دهد و تولیدکنندگان 
منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات 
کاالهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود 
خواهد بود، دقیقا به دلیل ارزانی ارز. این اصل 
به  اقتصاد  با  که  مردمی  امروزه  را  اقتصادی 
معنای دانشگاهی اش سر و کار نداشته اند هم 

به خوبی می دانند.
به  ارز  دالر  میلیارد  تلخ ورود صدها  تجربه 
همزمان  و  گذشته  سال  طول 10  در  کشور 
ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر 
ارزان  دالر  که  آموخته  همگان  به  به خوبی 
رفاهی  است  ممکن  موقتی.  است  مسّکنی 
قالب  در  منفی اش  اثرات  ولی  بخرد،  موقت 
رکود، بیکاری و تورم، دامن گیر اقتصاد خواهد 
شد. این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری 
به  اقتصادی  تصمیم گیران  و  اقتصاددانان  از 
انحاء مختلف گوشزد کرده اند. اهمیت قضیه 
رسمی  اتمام  که  می شود  برجسته تر  آنجا  از 
اقتصادی  تحریم های  از  قابل توجهی  بخش 
قابل توجهی  مقادیر  ورود  به  است  ممکن 
ارز به کشور منجر شود. نوشته دکتر مهدی 
برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد 
روزنامه  در  دولت  اقتصادی  امور  هماهنگی 
»دنیای اقتصاد«، به روشنی مهم ترین زوایای 
این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال 
تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانه 
نگران کننده ای که به این هشدار جامه واقعیت 
می پوشاند، بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت 

جـذب غیرتورمـی دالرهای تحـریمی
 دکتر حسین عباسی
مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند

ماندن نرخ ارز در 2 سال اخیر در حضور تورم 
دو رقمی است. به نظر می رسد تصمیم گیران 
از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، 
درحالی که این ثبات، در واقع به معنای ارزان 
شدن نسبی دالر و در نتیجه تکرار وقایع دهه 
گذشته است. محاسبه سردستی نرخ ارز پس از 
تعدیل براساس اختالف تورم داخلی با میانگین 
تورم دنیا، به رقمی بسیار باالتر از رقم فعلی 
می رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ 
را به طور مستمر افزایش می دهد. خالصه این 
که فنر ارز، مجددا در حال جمع شدن است، تا 
کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم 
بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر 
ارز، آنچه در نوشته ها کمتر به چشم می خورد، 
احتمالی  ارز  از  استفاده  برای  است  راه حلی 
آزادشده بعد از توافق هسته ای، به طوری که 

اقتصاد دچار مشکل نشود.

به  ارز  دالر  میلیارد  صدها  ورود  تلخ  تجربه 
همزمان  و  گذشته  سال  طول ۱۰  در  کشور 
ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر 
به خوبی به همگان آموخته که دالر ارزان مسّکنی 
است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، 
ولی اثرات منفی اش در قالب رکود، بیکاری و 

تورم، دامن گیر اقتصاد خواهد شد

پولی  اگر دولت ها  داده  نشان  تجربه گذشته 
این  کرد.  خواهند  خرجش  آورند،  به دست 
ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به 
گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت ها 
را از خرج کردن بازدارد، این است که پول 
به دست دولت نرسد. تجربه صندوق ذخیره 
ارزی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است. 
علت آن، مطابق مطالعات انجام شده این است 
ارزی  ذخیره  صندوق  صحیح  کارکرد  که 
»معلول« و موخر بر انضباط مالی دولت است 
نه »علت« آن و مقدم بر آن. به بیان دیگر، اگر 

دولت توانست در برابر وسوسه خرج کردن 
در  را  پولش  مازاد  می تواند  کند،  مقاومت 
صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر 
خود تحمیل کند، خودش راهی پیدا خواهد 

کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.
در نهایت سیاست گذاری برای پیش گیری از 
بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی گردد به 
این که پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت 
در  روش ها  سایر  از  بیش  روش  دو  کنیم. 
قابل توجه  ارزی  مازاد  که  کشورهایی  میان 
در  سرمایه گذاری  اول،  است:  معمول  دارند، 
دوم،  داخلی،  بزرگ  زیرساختی  پروژه های 
سرمایه گذاری در خارج از کشور. برای مثال 
دولت های چین و عربستان سرمایه گذاری های 
گسترده ای در پروژه های بزرگ زیرساختی در 
کشورشان انجام د اده اند. این پروژه ها به دلیل 
محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، 
مورد عالقه است. مشکل بزرگ این روش این 
است که به سادگی به انحراف کشیده می شود. 
پروژه های پرخرج و بی بازده یا مضر در این 
کشورها آنقدر گسترده بوده که تردید جدی 
در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش 
در  سرمایه گذاری  است،  معمول تر  که  دیگر 
این سرمایه گذاری ها  کشورهای دیگر است. 
هم در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است 
و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص ترین این 
سرمایه گذاری ها در جهان هم خرید هزاران 
میلیارد دالر اوراق قرضه دولت آمریکا توسط 
چین است. این اوراق نرخ بهره باالیی ندارند، 
ولی از کم ریسک ترین اوراق بهادار دنیا هستند. 
دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه 
دالرهای اضافه اش ندارد. تزریق حتی بخشی 
از این دالرها به اقتصاد چین می تواند قیمت 
دالر را کاهش دهد و مانند سمی مهلک تمامی 
مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و 
صادرات این کشور را که موتور محرکه رشد 
اقتصادش در طول 30 سال گذشته بوده است، 
ادامه در صفه29

 وضعیت شاخص محیط اقتصادي کسب وکار در 
سال های ابتدایی دهه 1390 حدود 16درصد بدتر 
شد و به دنبال آن دو درصدی در شاخص نسبي 
بهره برداري از فرصت هاي نوآورانه کارآفریني 
شده است. به این ترتیب، نرخ تراکم ایجاد کسب 
وکارهاي جدید در سال 1391 نسبت به سال 1390 

حدود 55درصد کاهش یافت.
تقریبا هر نزول هشت درصدی شاخص محیط 
اقتصادي مانند محیط اقتصاد کالن، شرایط صنعت 
یا بازار، محیط مالي و محیط جغرافیایي کسب وکار 
احتماالً به نزول یک درصدی شاخص نسبي بهره 
برداري از فرصت هاي کارآفریني منجر شده است. 
این کاهش دو درصدی در شاخص نسبي بهره 
برداري از فرصت هاي کارآفریني احتماالً به 55 
درصد کاهش در نرخ تراکم ایجاد کسب وکارهاي 

جدید در سال 1391 منجر شده است.
کاهش در ایجاد کسب وکارهاي جدید ناشي از 
بدتر شدن شاخص محیط اقتصادي کسب وکار 
است. به عبارت دیگر هر نزول یک درصدی 
به کاهش  اقتصادي منجر  در شاخص محیط 
3.4درصدی احتمالی در ایجاد کسب وکار به همراه 

خواهد داشت.

موفقیت ایران در پیشرفت فن آوری بومی
ندارند،  نوآوري  و  ابداع  در  مشکلي  ها  ایرانی 
زیرا با وجود محدودیت ها و مشکالتي که در 
شکل گیري امر کارآفریني وجود دارد، همواره 
نوآوري باالتري از متوسط سطح جهاني داشته اند 
و بنابراین مي توان گفت که بیشتر مشکلشان منوط 
به عواملي مانند محیط اقتصادی و محیط نهادي 
مانند اجزاي نهادها و سیستم سیاسي، فرهنگ و 
ارزش ها، نظام آموزشي، علمي و تکنولوژي کسب 
وکار از فرصت هاي است که آنها را در استفاده از 

نوآوري هاي موجود محدود کرده است.
بر اساس شاخص فرصت هاي نوآورانه و شاخص 
آربیتراژ فنی)فرصت هاي بهره مندی از فن آوری 
سایر کشورها(، ایران در گروه کشورهایي است که 
با فاصله از مرز تولید جهاني فعالیت مي کنند و در 
سطح اقتصاد ملي از فرصت هاي نوآوري نسبت به 
کشورهاي پیشرو کمتر بهره برداري مي کنند و از 
فرصت هاي آربیتراژ فني نیز به خوبي بهره برداري 

نمي کنند.
ایران بر اساس شاخص فرصت هاي نوآوري و 
آربیتراژ فنی در 18 سال منتهی به 2012 با فاصله 
از مرز تولید فعالیت کرده و از فرصت هاي آربیتراژ 
فني نیز به خوبي بهره برداري نکرده است. با وجود 
این، مقایسه شاخص فرصت هاي نوآورانه ایران در 
سال هاي مختلف با متوسط جهاني نشان مي دهد 
در اغلب سال ها ایران از متوسط جهاني بهتر عمل 

کرده است.

نارضایتی مجلسی ها از وضعیت کسب و کار
بر اساس 16 دوره فصلي پایش محیط کسب وکار 
توسط مرکز پژوهش هاي مجلس، تشکل هاي 
اقتصادي وضعیت محیط کسب وکار )6 مؤلفه 
محیطي( را 40 از 100 ارزیابي کرده اند که وضعیت 

خوبي محسوب نمي شود.
بر اساس این نظرسنجي شاخص تبدیل یافته محیط 
اقتصادي کسب وکار )30 از 100( )شامل محیط 
مالي )26(، محیط اقتصاد کالن )30( و ویژگي هاي 
صنایع )35(( ارزیابي نامساعدتري نسبت به عوامل 
محیط نهادي)51 از 100( شامل نهادها و سیستم 
سیاسي )39)، فرهنگ و ارزش ها )55( و نظام 

آموزشي، علمي و تکنولوژي )58(( دارند.

راهکارها
ایجاد و حفظ نهادهاي تقویت کننده کارآیي بخش 
خصوصي و نهادهاي تقویت کننده پاسخگویي 
مسئوالن بخش عمومي، حمایت مؤثر از حقوق 
مالکیت و حداقل مداخله اجرایي، حمایت از 
سرمایه گذاران با فراهم آوردن بستر ارائه مطالعات 
شفاف و اصالح نهادهاي تخصیص منابع عمومي 
در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله عوامل 
بهبوددهنده محیط نهادي کسب وکار هستند و پرهیز 
از سیاست مالي ادواري در کشورهاي صادرکننده 
نفت، عدم اتخاذ سیاست هاي اقتصاد کالن سست 
و مداخله جویانه، توجه به تأثیر سیاست مالي دولت 
بر محیط مالي و پیشگیري از بیماري هلندي که مي 
تواند سبب تغییر در اندازه و دنیامیک بازارها و تعداد 
شرکت هاي کوچک شود، از جمله عوامل محیط 

اقتصادي بهبوددهنده هستند.

بررسـی وضعیـت بازار كارآفرینـی
كاهش 55 درصدی ایجاد كسب و كار
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پول  اگر  که  می گوید  اقتصادی  اصل  یک 
خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، 
قیمت کاالهای مصرفی معمولی قابل واردات 
مثل مواد خوراکی و پوشاك و اقالم مشابه که 
قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کاالهایی 
که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف 
شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. 
به عبارت اقتصادی، کاالهای قابل واردات »به 
نسبت ارزان تر« می شوند. در نتیجه تولید آنها 
در کشور به تدریج سودآوری اش را از دست 
از تولید این کاالها  می دهد و تولیدکنندگان 
منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات 
کاالهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود 
خواهد بود، دقیقا به دلیل ارزانی ارز. این اصل 
به  اقتصاد  با  که  مردمی  امروزه  را  اقتصادی 
معنای دانشگاهی اش سر و کار نداشته اند هم 

به خوبی می دانند.
به  ارز  دالر  میلیارد  تلخ ورود صدها  تجربه 
همزمان  و  گذشته  سال  طول 10  در  کشور 
ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر 
ارزان  دالر  که  آموخته  همگان  به  به خوبی 
رفاهی  است  ممکن  موقتی.  است  مسّکنی 
قالب  در  منفی اش  اثرات  ولی  بخرد،  موقت 
رکود، بیکاری و تورم، دامن گیر اقتصاد خواهد 
شد. این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری 
به  اقتصادی  تصمیم گیران  و  اقتصاددانان  از 
انحاء مختلف گوشزد کرده اند. اهمیت قضیه 
رسمی  اتمام  که  می شود  برجسته تر  آنجا  از 
اقتصادی  تحریم های  از  قابل توجهی  بخش 
قابل توجهی  مقادیر  ورود  به  است  ممکن 
ارز به کشور منجر شود. نوشته دکتر مهدی 
برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد 
روزنامه  در  دولت  اقتصادی  امور  هماهنگی 
»دنیای اقتصاد«، به روشنی مهم ترین زوایای 
این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال 
تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانه 
نگران کننده ای که به این هشدار جامه واقعیت 
می پوشاند، بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت 

جـذب غیرتورمـی دالرهای تحـریمی
 دکتر حسین عباسی
مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند

ماندن نرخ ارز در 2 سال اخیر در حضور تورم 
دو رقمی است. به نظر می رسد تصمیم گیران 
از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، 
درحالی که این ثبات، در واقع به معنای ارزان 
شدن نسبی دالر و در نتیجه تکرار وقایع دهه 
گذشته است. محاسبه سردستی نرخ ارز پس از 
تعدیل براساس اختالف تورم داخلی با میانگین 
تورم دنیا، به رقمی بسیار باالتر از رقم فعلی 
می رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ 
را به طور مستمر افزایش می دهد. خالصه این 
که فنر ارز، مجددا در حال جمع شدن است، تا 
کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم 
بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر 
ارز، آنچه در نوشته ها کمتر به چشم می خورد، 
احتمالی  ارز  از  استفاده  برای  است  راه حلی 
آزادشده بعد از توافق هسته ای، به طوری که 

اقتصاد دچار مشکل نشود.

به  ارز  دالر  میلیارد  صدها  ورود  تلخ  تجربه 
همزمان  و  گذشته  سال  طول ۱۰  در  کشور 
ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر 
به خوبی به همگان آموخته که دالر ارزان مسّکنی 
است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، 
ولی اثرات منفی اش در قالب رکود، بیکاری و 

تورم، دامن گیر اقتصاد خواهد شد

پولی  اگر دولت ها  داده  نشان  تجربه گذشته 
این  کرد.  خواهند  خرجش  آورند،  به دست 
ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به 
گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت ها 
را از خرج کردن بازدارد، این است که پول 
به دست دولت نرسد. تجربه صندوق ذخیره 
ارزی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است. 
علت آن، مطابق مطالعات انجام شده این است 
ارزی  ذخیره  صندوق  صحیح  کارکرد  که 
»معلول« و موخر بر انضباط مالی دولت است 
نه »علت« آن و مقدم بر آن. به بیان دیگر، اگر 

دولت توانست در برابر وسوسه خرج کردن 
در  را  پولش  مازاد  می تواند  کند،  مقاومت 
صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر 
خود تحمیل کند، خودش راهی پیدا خواهد 

کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.
در نهایت سیاست گذاری برای پیش گیری از 
بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی گردد به 
این که پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت 
در  روش ها  سایر  از  بیش  روش  دو  کنیم. 
قابل توجه  ارزی  مازاد  که  کشورهایی  میان 
در  سرمایه گذاری  اول،  است:  معمول  دارند، 
دوم،  داخلی،  بزرگ  زیرساختی  پروژه های 
سرمایه گذاری در خارج از کشور. برای مثال 
دولت های چین و عربستان سرمایه گذاری های 
گسترده ای در پروژه های بزرگ زیرساختی در 
کشورشان انجام د اده اند. این پروژه ها به دلیل 
محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، 
مورد عالقه است. مشکل بزرگ این روش این 
است که به سادگی به انحراف کشیده می شود. 
پروژه های پرخرج و بی بازده یا مضر در این 
کشورها آنقدر گسترده بوده که تردید جدی 
در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش 
در  سرمایه گذاری  است،  معمول تر  که  دیگر 
این سرمایه گذاری ها  کشورهای دیگر است. 
هم در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است 
و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص ترین این 
سرمایه گذاری ها در جهان هم خرید هزاران 
میلیارد دالر اوراق قرضه دولت آمریکا توسط 
چین است. این اوراق نرخ بهره باالیی ندارند، 
ولی از کم ریسک ترین اوراق بهادار دنیا هستند. 
دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه 
دالرهای اضافه اش ندارد. تزریق حتی بخشی 
از این دالرها به اقتصاد چین می تواند قیمت 
دالر را کاهش دهد و مانند سمی مهلک تمامی 
مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و 
صادرات این کشور را که موتور محرکه رشد 
اقتصادش در طول 30 سال گذشته بوده است، 
ادامه در صفه29

 وضعیت شاخص محیط اقتصادي کسب وکار در 
سال های ابتدایی دهه 1390 حدود 16درصد بدتر 
شد و به دنبال آن دو درصدی در شاخص نسبي 
بهره برداري از فرصت هاي نوآورانه کارآفریني 
شده است. به این ترتیب، نرخ تراکم ایجاد کسب 
وکارهاي جدید در سال 1391 نسبت به سال 1390 

حدود 55درصد کاهش یافت.
تقریبا هر نزول هشت درصدی شاخص محیط 
اقتصادي مانند محیط اقتصاد کالن، شرایط صنعت 
یا بازار، محیط مالي و محیط جغرافیایي کسب وکار 
احتماالً به نزول یک درصدی شاخص نسبي بهره 
برداري از فرصت هاي کارآفریني منجر شده است. 
این کاهش دو درصدی در شاخص نسبي بهره 
برداري از فرصت هاي کارآفریني احتماالً به 55 
درصد کاهش در نرخ تراکم ایجاد کسب وکارهاي 

جدید در سال 1391 منجر شده است.
کاهش در ایجاد کسب وکارهاي جدید ناشي از 
بدتر شدن شاخص محیط اقتصادي کسب وکار 
است. به عبارت دیگر هر نزول یک درصدی 
به کاهش  اقتصادي منجر  در شاخص محیط 
3.4درصدی احتمالی در ایجاد کسب وکار به همراه 

خواهد داشت.

موفقیت ایران در پیشرفت فن آوری بومی
ندارند،  نوآوري  و  ابداع  در  مشکلي  ها  ایرانی 
زیرا با وجود محدودیت ها و مشکالتي که در 
شکل گیري امر کارآفریني وجود دارد، همواره 
نوآوري باالتري از متوسط سطح جهاني داشته اند 
و بنابراین مي توان گفت که بیشتر مشکلشان منوط 
به عواملي مانند محیط اقتصادی و محیط نهادي 
مانند اجزاي نهادها و سیستم سیاسي، فرهنگ و 
ارزش ها، نظام آموزشي، علمي و تکنولوژي کسب 
وکار از فرصت هاي است که آنها را در استفاده از 

نوآوري هاي موجود محدود کرده است.
بر اساس شاخص فرصت هاي نوآورانه و شاخص 
آربیتراژ فنی)فرصت هاي بهره مندی از فن آوری 
سایر کشورها(، ایران در گروه کشورهایي است که 
با فاصله از مرز تولید جهاني فعالیت مي کنند و در 
سطح اقتصاد ملي از فرصت هاي نوآوري نسبت به 
کشورهاي پیشرو کمتر بهره برداري مي کنند و از 
فرصت هاي آربیتراژ فني نیز به خوبي بهره برداري 

نمي کنند.
ایران بر اساس شاخص فرصت هاي نوآوري و 
آربیتراژ فنی در 18 سال منتهی به 2012 با فاصله 
از مرز تولید فعالیت کرده و از فرصت هاي آربیتراژ 
فني نیز به خوبي بهره برداري نکرده است. با وجود 
این، مقایسه شاخص فرصت هاي نوآورانه ایران در 
سال هاي مختلف با متوسط جهاني نشان مي دهد 
در اغلب سال ها ایران از متوسط جهاني بهتر عمل 

کرده است.

نارضایتی مجلسی ها از وضعیت کسب و کار
بر اساس 16 دوره فصلي پایش محیط کسب وکار 
توسط مرکز پژوهش هاي مجلس، تشکل هاي 
اقتصادي وضعیت محیط کسب وکار )6 مؤلفه 
محیطي( را 40 از 100 ارزیابي کرده اند که وضعیت 

خوبي محسوب نمي شود.
بر اساس این نظرسنجي شاخص تبدیل یافته محیط 
اقتصادي کسب وکار )30 از 100( )شامل محیط 
مالي )26(، محیط اقتصاد کالن )30( و ویژگي هاي 
صنایع )35(( ارزیابي نامساعدتري نسبت به عوامل 
محیط نهادي)51 از 100( شامل نهادها و سیستم 
سیاسي )39)، فرهنگ و ارزش ها )55( و نظام 

آموزشي، علمي و تکنولوژي )58(( دارند.

راهکارها
ایجاد و حفظ نهادهاي تقویت کننده کارآیي بخش 
خصوصي و نهادهاي تقویت کننده پاسخگویي 
مسئوالن بخش عمومي، حمایت مؤثر از حقوق 
مالکیت و حداقل مداخله اجرایي، حمایت از 
سرمایه گذاران با فراهم آوردن بستر ارائه مطالعات 
شفاف و اصالح نهادهاي تخصیص منابع عمومي 
در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله عوامل 
بهبوددهنده محیط نهادي کسب وکار هستند و پرهیز 
از سیاست مالي ادواري در کشورهاي صادرکننده 
نفت، عدم اتخاذ سیاست هاي اقتصاد کالن سست 
و مداخله جویانه، توجه به تأثیر سیاست مالي دولت 
بر محیط مالي و پیشگیري از بیماري هلندي که مي 
تواند سبب تغییر در اندازه و دنیامیک بازارها و تعداد 
شرکت هاي کوچک شود، از جمله عوامل محیط 

اقتصادي بهبوددهنده هستند.

بررسـی وضعیـت بازار كارآفرینـی
كاهش 55 درصدی ایجاد كسب و كار
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محمد طرحی،مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق از آمادگی بهره برداری بزرگترین 
مجتمع بازرگانی،انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی)بندر خشک(کشور در منطقه استراتژیک 
سنگ واقع در 25کیلومتری مشهد خبر داد و گفت: این منطقه به دلیل عبور شبکه راه آهن 
سراسری،جاده آسیایی و نزدیکی به کالن شهر مشهد بعنوان یک منطقه استراتژیک و بین المللی 
حمل و نقل کاال،از مهمترین کریدورهای حمل و نقل بار ترکیبی)ریلی و جاده ای(در کشور 

و خاورمیانه می باشد.
وی افزود: خوشبختانه با توفیقات خداوند متعال پس از انجام یک سری اقدام های اجرائی 
و زیر بنایی مهم و أخذ مجوزهای الزم هم اکنون با نصب 2/5 کیلومتر ریل اختصاصی 
از ایستگاه راه آهن فریمان به داخل  و نصب باسکول ریلی 120تنی، این مجتمع اماده 

بهره برداری است.
وی با بیان اینکه زیر سازی جهت نصب 15 کیلومتر ریل دیگر که 5 کیلومتر آن نیز بزودی 
ریل گذاری خواهد شد،خاطر نشان ساخت: أخذ مجوز تردد واگن از راه آهن ج.ا.ا.، امکان 
ورود ، خروج و توقف بیش از 50 دستگاه واگن حمل بار بصورت همزمان با امکانات 
تخلیه بارگیری در این مجتمع برای بازرگانان، صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل بار 

فراهم می باشد.
بازرگانی،انبارداری  مجتمع  این  امکانات  شرق  کویر  اطلس  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
و پایانه ای را چنین بر شمرد و گفت: هم اکنون این مجتمع با امکاناتی از قبیل: آسفالت 
خیابان های ورودی و داخل مجتمع ، ساختمان های انتظامات و اداری ، فضای سبز مناسب، 
روشنائی معابر و خیابانها، پارکینگ ماشین های سواری، آماده سازی فاز یک ، دو و سه 
انبارهای اختصاصی، آماده سازی و تسطیح محل پارکینگ کامیونی، احداث محوطه ای به 
مساحت حدودا10ًهکتار با امکانات مربوطه؛ حصارکشی کامل و مجزا، سه اتاقک ورودی و 
خروجی برای کنترل، نصب دو دستگاه باسکول کامیونی 60 تنی، احداث یک باب سوله به 
مساحت 1270 متر مربع، احداث بار انداز فضای باز به مساحت 41500 متر مربع 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 می باشد.
محمد طرحی در ادامه به اهمیت و تأثیر مجتمع فوق در شکوفایی اقتصاد منطقه اشاره کرد و 
گفت: با توجه به "فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر اجرایی 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 ضمن اینکه 
اشتغالزائی برای 2000 نفر را بصورت مستقیم در این منطقه محروم ایجاد خواهد نمود، موانعی 
را نیز که تجار، بازرگانان و شرکت های حمل و نقل و صاحبان کاال در مشهد به دلیل کمبود 

و عدم تجمیع امکانات در یک مکان متمرکز 
با آن روبرو می باشند را پس از بهره برداری 

کامل برطرف می نماید.
وی با بیان اینکه بهره برداری و فعالیت این 
مجتمع سبب ارتباط و داد و ستد بازرگانان 
آسیای  کشورهای  شمال،  جنوب،  بنادر  با 
بی  افزود:  داشت،  خواهد  افغانستان  و  میانه 
تردید توسعه تجارت خارجی باعث رونق و 
شکوفایی اقتصاد منطقه می گردد و این چیزی 
نیست جز عمل به فرمایشات معظم اله و 

اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی.
مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
پایان گفت: از مسئوالن محترم ذی ربط  در 
دارم  تقاضا  مشهد  مقدس  شهر  و  استان  در 
ضمن بازدید از این مجتمع و امکانات بالقوه 
بوجود آمده تسریع در به بهره برداری رسیدن 
این طرح عظیم ملی را در دستور کار خود 
فعاالن  همه  و  بازرگانان  تجار،  تا  دهند  قرا 
اقتصادی مرتبط از این امکانات به وجود آمده 

استفاده نمایند.

 بزرگترین مجتمع بازرگانی،انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی

)بندر خشک( در كشور آماده بهره برداری شد

به  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   106 بدهی 
بانک ها

براین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان 
خردادماه امسال با 5.2 درصد کاهش نسبت به 
اسفند سال گذشته به 81هزارو 367 میلیارد تومان 
رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی های 
با 6.8 درصد  امسال  خارجی در سه ماهه اول 
افزایش، به 203هزارو 902 میلیارد تومان، اسکناس 
و مسکوك با 43.3 درصد افزایش، به 10هزار و 
48 میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با 3.3 
تومان  میلیارد  افزایش، 91هزار و 910  درصد 
)87هزار و 756 میلیارد تومان سپرده قانونی و 
چهارهزار و 154 میلیارد تومان سپرده دیداری( 
بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی با 
2.5 درصد رشد در سه ماهه اول و 24.6 درصد 
افزایش 106هزار و 617 میلیارد تومان )102هزار 
و 975 میلیارد تومان بدهی دولت و سه هزارو 641 
میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی(، 
بدهی بخش غیر دولتی با 1.6 درصد افزایش در 
بهار امسال 640هزار و 966 میلیارد تومان محاسبه 
شده است. سایر دارایی ها نیز با 7.1 درصد کاهش 
نسبت به اسفند سال گذشته به 357هزار و 283 
میلیارد تومان رسیده است. در بخش بدهی ها 
سپرده بخش غیردولتی در 12ماه منتهی به خرداد 
ماه امسال 23.7 درصد و سه ماهه اول امسال 5.3 
درصد افزایش داشته و به 786هزار و 909 میلیارد 
تومان رسیده است که از این میان سپرده دیداری 
با 3.5 درصد کاهش 82هزارو 618 میلیارد تومان، 
افزایش  درصد  با 7.2  مدت دار  سرمایه گذاری 
654هزارو 74 میلیارد تومان، قرض الحسنه با شش 
درصد کاهش 36هزارو 737 میلیارد تومان و سایر 
با 8.3 درصد افزایش 13هزارو 479 میلیارد تومان 
است. عالوه بر آن، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
در سه ماهه اول امسال با 5.2 درصد کاهش به 

81هزارو 367 میلیارد تومان رسیده است.

بانک های  بدهی  درصدی   1/39 کاهش 
غیردولتی به بانک مرکزی

بر مبنای این گزارش، از مجموع بدهی  بانک های 
تجاری و دولتی به بانک مرکزی، 12هزار و 420 

میلیارد تومان، بدهی بانک های تخصصی 54هزار و 331میلیارد تومان بدهی بانک های غیردولتی و بدهی 
مؤسسات اعتباری 14هزارو 615 میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی بانک های تجاری دولتی به دلیل 
مبادالت بین بانکی با بانک مرکزی 109.9 درصد رشد نشان داد اما بدهی بانک های تخصصی 2.8 درصد 

و بدهی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 39.1 درصد کاهش داشته است.

رشد نقدینگی در خردادماه 94 نسبت به خردادماه سال 93 حدود 22.7 درصد و نسبت به 
پایان اسفندماه سال گذشته حدود 4.4 درصد افزایش نشان می دهد. براساس این آمارها حجم 
شبه پول در پایان خردادماه امسال به بیش از 7۰4 هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است 

که این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته ۶۶۱ هزار میلیارد تومان بود

اسکناس دست مردم 5400 میلیارد تومان کم شد
براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خردادماه امسال با بیش از 34 هزار 
میلیارد تومان افزایش در سه ماه به 816هزارو 667 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم 
در پایان اسفندماه سال گذشته 782 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رشد نقدینگی در خردادماه 
94 نسبت به خردادماه سال 93 حدود 22.7 درصد و نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته حدود 4.4 
درصد افزایش نشان می دهد. براساس این آمارها حجم شبه پول در پایان خردادماه امسال به بیش از 704 
هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته 661 هزار میلیارد 
تومان بود. در عین حال حجم شبه پول در خردادماه سال 94 نسبت به خردادماه سال 93 با افزایش 27.9 
درصد و نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته افزایش 6.4 درصد داشته است. همچنین این گزارش 
نشان می هد، حجم اسکناس و مسکوك در دست اشخاص در خرداد امسال به 29.7 میلیارد تومان 
رسید که 15.4 درصد در مدت سه ماهه و 13.2 درصد در یک سال منتهی به خرداد کاهش داشته است، 
درحالی که حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در اسفند 93، 35.1 هزار میلیارد تومان بوده 

و به این ترتیب اسکناس در دست مردم نیز در سه ماهه امسال 5400 میلیارد تومان کاهش یافت.
از سویی این آمارها نشان می دهد، میزان بدهی خارجی قطعی کشور در پایان خردادماه سال جاری 
به پنج میلیارد و 484 میلیون دالر افزایش یافته است. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد، حجم 
بدهی های خارجی بالفعل در پایان خردادماه امسال به پنج میلیارد و 484 میلیون دالر رسید که 454 میلیون 
دالر از این بدهی کوتاه مدت و پنج هزارو 31 میلیون دالر هم میان و بلند  مدت است. بدهی خارجی 
کشور در فروردین ماه امسال پنج میلیارد و 179 میلیون دالر و در اردیبهشت ماه نیز پنج میلیارد و 215 

میلیون دالر بود که نشان از روند صعودی بدهی خارجی کشور در سال 94 دارد.

دارایی خارجی بانک ها اضافه شد
عالوه بر آن دارایی خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان سه ماهه ابتدایی امسال 6.8 درصد 
اضافه شده است. بررسی ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری در خرداد امسال حاکی از افزایش 0.7 
درصدی مجموع دارایی های آنها در مقایسه با پایان سال گذشته و همچنین رشد 17 درصدی نسبت به 
خرداد 1393 است. در بین دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری، میزان دارایی های خارجی با رشد 
6.8 درصدی نسبت به اسفند ماه از حدود 190 هزار میلیارد به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، 
این در حالی است که این دسته از دارایی ها در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود هزار 
میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین میزان اسکناس و مسکوك بانک ها با رشد بیش از 43 درصدی 
از 70 هزار میلیارد به صدهزار میلیارد تومان و سپرده های آنها نزد بانک مرکزی با رشد 3.3 درصدی به 

91 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

آمار اقتصادی ایران
براساس آخرین آمار بانک مركزی

سیدحیدر رضوی
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محمد طرحی،مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق از آمادگی بهره برداری بزرگترین 
مجتمع بازرگانی،انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی)بندر خشک(کشور در منطقه استراتژیک 
سنگ واقع در 25کیلومتری مشهد خبر داد و گفت: این منطقه به دلیل عبور شبکه راه آهن 
سراسری،جاده آسیایی و نزدیکی به کالن شهر مشهد بعنوان یک منطقه استراتژیک و بین المللی 
حمل و نقل کاال،از مهمترین کریدورهای حمل و نقل بار ترکیبی)ریلی و جاده ای(در کشور 

و خاورمیانه می باشد.
وی افزود: خوشبختانه با توفیقات خداوند متعال پس از انجام یک سری اقدام های اجرائی 
و زیر بنایی مهم و أخذ مجوزهای الزم هم اکنون با نصب 2/5 کیلومتر ریل اختصاصی 
از ایستگاه راه آهن فریمان به داخل  و نصب باسکول ریلی 120تنی، این مجتمع اماده 

بهره برداری است.
وی با بیان اینکه زیر سازی جهت نصب 15 کیلومتر ریل دیگر که 5 کیلومتر آن نیز بزودی 
ریل گذاری خواهد شد،خاطر نشان ساخت: أخذ مجوز تردد واگن از راه آهن ج.ا.ا.، امکان 
ورود ، خروج و توقف بیش از 50 دستگاه واگن حمل بار بصورت همزمان با امکانات 
تخلیه بارگیری در این مجتمع برای بازرگانان، صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل بار 

فراهم می باشد.
بازرگانی،انبارداری  مجتمع  این  امکانات  شرق  کویر  اطلس  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
و پایانه ای را چنین بر شمرد و گفت: هم اکنون این مجتمع با امکاناتی از قبیل: آسفالت 
خیابان های ورودی و داخل مجتمع ، ساختمان های انتظامات و اداری ، فضای سبز مناسب، 
روشنائی معابر و خیابانها، پارکینگ ماشین های سواری، آماده سازی فاز یک ، دو و سه 
انبارهای اختصاصی، آماده سازی و تسطیح محل پارکینگ کامیونی، احداث محوطه ای به 
مساحت حدودا10ًهکتار با امکانات مربوطه؛ حصارکشی کامل و مجزا، سه اتاقک ورودی و 
خروجی برای کنترل، نصب دو دستگاه باسکول کامیونی 60 تنی، احداث یک باب سوله به 
مساحت 1270 متر مربع، احداث بار انداز فضای باز به مساحت 41500 متر مربع 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 می باشد.
محمد طرحی در ادامه به اهمیت و تأثیر مجتمع فوق در شکوفایی اقتصاد منطقه اشاره کرد و 
گفت: با توجه به "فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر اجرایی 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 ضمن اینکه 
اشتغالزائی برای 2000 نفر را بصورت مستقیم در این منطقه محروم ایجاد خواهد نمود، موانعی 
را نیز که تجار، بازرگانان و شرکت های حمل و نقل و صاحبان کاال در مشهد به دلیل کمبود 

و عدم تجمیع امکانات در یک مکان متمرکز 
با آن روبرو می باشند را پس از بهره برداری 

کامل برطرف می نماید.
وی با بیان اینکه بهره برداری و فعالیت این 
مجتمع سبب ارتباط و داد و ستد بازرگانان 
آسیای  کشورهای  شمال،  جنوب،  بنادر  با 
بی  افزود:  داشت،  خواهد  افغانستان  و  میانه 
تردید توسعه تجارت خارجی باعث رونق و 
شکوفایی اقتصاد منطقه می گردد و این چیزی 
نیست جز عمل به فرمایشات معظم اله و 

اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی.
مدیرعامل شرکت بازرگانی اطلس کویر شرق 
پایان گفت: از مسئوالن محترم ذی ربط  در 
دارم  تقاضا  مشهد  مقدس  شهر  و  استان  در 
ضمن بازدید از این مجتمع و امکانات بالقوه 
بوجود آمده تسریع در به بهره برداری رسیدن 
این طرح عظیم ملی را در دستور کار خود 
فعاالن  همه  و  بازرگانان  تجار،  تا  دهند  قرا 
اقتصادی مرتبط از این امکانات به وجود آمده 

استفاده نمایند.

 بزرگترین مجتمع بازرگانی،انبارداری و پایانه ای نوین خصوصی

)بندر خشک( در كشور آماده بهره برداری شد

به  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   106 بدهی 
بانک ها

براین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان 
خردادماه امسال با 5.2 درصد کاهش نسبت به 
اسفند سال گذشته به 81هزارو 367 میلیارد تومان 
رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی های 
با 6.8 درصد  امسال  خارجی در سه ماهه اول 
افزایش، به 203هزارو 902 میلیارد تومان، اسکناس 
و مسکوك با 43.3 درصد افزایش، به 10هزار و 
48 میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با 3.3 
تومان  میلیارد  افزایش، 91هزار و 910  درصد 
)87هزار و 756 میلیارد تومان سپرده قانونی و 
چهارهزار و 154 میلیارد تومان سپرده دیداری( 
بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی با 
2.5 درصد رشد در سه ماهه اول و 24.6 درصد 
افزایش 106هزار و 617 میلیارد تومان )102هزار 
و 975 میلیارد تومان بدهی دولت و سه هزارو 641 
میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی(، 
بدهی بخش غیر دولتی با 1.6 درصد افزایش در 
بهار امسال 640هزار و 966 میلیارد تومان محاسبه 
شده است. سایر دارایی ها نیز با 7.1 درصد کاهش 
نسبت به اسفند سال گذشته به 357هزار و 283 
میلیارد تومان رسیده است. در بخش بدهی ها 
سپرده بخش غیردولتی در 12ماه منتهی به خرداد 
ماه امسال 23.7 درصد و سه ماهه اول امسال 5.3 
درصد افزایش داشته و به 786هزار و 909 میلیارد 
تومان رسیده است که از این میان سپرده دیداری 
با 3.5 درصد کاهش 82هزارو 618 میلیارد تومان، 
افزایش  درصد  با 7.2  مدت دار  سرمایه گذاری 
654هزارو 74 میلیارد تومان، قرض الحسنه با شش 
درصد کاهش 36هزارو 737 میلیارد تومان و سایر 
با 8.3 درصد افزایش 13هزارو 479 میلیارد تومان 
است. عالوه بر آن، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
در سه ماهه اول امسال با 5.2 درصد کاهش به 

81هزارو 367 میلیارد تومان رسیده است.

بانک های  بدهی  درصدی   1/39 کاهش 
غیردولتی به بانک مرکزی

بر مبنای این گزارش، از مجموع بدهی  بانک های 
تجاری و دولتی به بانک مرکزی، 12هزار و 420 

میلیارد تومان، بدهی بانک های تخصصی 54هزار و 331میلیارد تومان بدهی بانک های غیردولتی و بدهی 
مؤسسات اعتباری 14هزارو 615 میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی بانک های تجاری دولتی به دلیل 
مبادالت بین بانکی با بانک مرکزی 109.9 درصد رشد نشان داد اما بدهی بانک های تخصصی 2.8 درصد 

و بدهی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 39.1 درصد کاهش داشته است.

رشد نقدینگی در خردادماه 94 نسبت به خردادماه سال 93 حدود 22.7 درصد و نسبت به 
پایان اسفندماه سال گذشته حدود 4.4 درصد افزایش نشان می دهد. براساس این آمارها حجم 
شبه پول در پایان خردادماه امسال به بیش از 7۰4 هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است 

که این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته ۶۶۱ هزار میلیارد تومان بود

اسکناس دست مردم 5400 میلیارد تومان کم شد
براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خردادماه امسال با بیش از 34 هزار 
میلیارد تومان افزایش در سه ماه به 816هزارو 667 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم 
در پایان اسفندماه سال گذشته 782 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رشد نقدینگی در خردادماه 
94 نسبت به خردادماه سال 93 حدود 22.7 درصد و نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته حدود 4.4 
درصد افزایش نشان می دهد. براساس این آمارها حجم شبه پول در پایان خردادماه امسال به بیش از 704 
هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته 661 هزار میلیارد 
تومان بود. در عین حال حجم شبه پول در خردادماه سال 94 نسبت به خردادماه سال 93 با افزایش 27.9 
درصد و نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته افزایش 6.4 درصد داشته است. همچنین این گزارش 
نشان می هد، حجم اسکناس و مسکوك در دست اشخاص در خرداد امسال به 29.7 میلیارد تومان 
رسید که 15.4 درصد در مدت سه ماهه و 13.2 درصد در یک سال منتهی به خرداد کاهش داشته است، 
درحالی که حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در اسفند 93، 35.1 هزار میلیارد تومان بوده 

و به این ترتیب اسکناس در دست مردم نیز در سه ماهه امسال 5400 میلیارد تومان کاهش یافت.
از سویی این آمارها نشان می دهد، میزان بدهی خارجی قطعی کشور در پایان خردادماه سال جاری 
به پنج میلیارد و 484 میلیون دالر افزایش یافته است. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد، حجم 
بدهی های خارجی بالفعل در پایان خردادماه امسال به پنج میلیارد و 484 میلیون دالر رسید که 454 میلیون 
دالر از این بدهی کوتاه مدت و پنج هزارو 31 میلیون دالر هم میان و بلند  مدت است. بدهی خارجی 
کشور در فروردین ماه امسال پنج میلیارد و 179 میلیون دالر و در اردیبهشت ماه نیز پنج میلیارد و 215 

میلیون دالر بود که نشان از روند صعودی بدهی خارجی کشور در سال 94 دارد.

دارایی خارجی بانک ها اضافه شد
عالوه بر آن دارایی خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان سه ماهه ابتدایی امسال 6.8 درصد 
اضافه شده است. بررسی ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری در خرداد امسال حاکی از افزایش 0.7 
درصدی مجموع دارایی های آنها در مقایسه با پایان سال گذشته و همچنین رشد 17 درصدی نسبت به 
خرداد 1393 است. در بین دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری، میزان دارایی های خارجی با رشد 
6.8 درصدی نسبت به اسفند ماه از حدود 190 هزار میلیارد به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، 
این در حالی است که این دسته از دارایی ها در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود هزار 
میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین میزان اسکناس و مسکوك بانک ها با رشد بیش از 43 درصدی 
از 70 هزار میلیارد به صدهزار میلیارد تومان و سپرده های آنها نزد بانک مرکزی با رشد 3.3 درصدی به 

91 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

آمار اقتصادی ایران
براساس آخرین آمار بانک مركزی

سیدحیدر رضوی
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CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

5 اکتبر 289966322015قرارداد اجرای کارهای پشتیبانی برق

حداکثر تا فوریه ی 289757722016تأمین مالی ساخت و ساز مجتمع مسکونی پوتاپوو در شیولکوو

حداکثر تا فوریه ی 289751522016یارانه برای توسعه ی زیرساخت ها
قرارداد ساخت و ساز و نصب و راه اندازی کارها از جمله تأمین مصالح و منابع فنی و 

تجهیزات پروژه
11 نوامبر 289551752015

حداکثر تا فوریه ی 289380432016ورزشگاه مرکزی ارتش مسکو

7 اکتبر 289315252015قرارداد طراحی و بررسی کارهای ساخت و ساز شرکت سهامی مشترک خصوصی

حداکثر تا فوریه ی 289148602016جلسات ستاد عملیاتی امنیت در طول ساخت و ساز پل انرژی و حمل و نقل از طریق تنگه ی کرچ

حداکثر تا فوریه ی 289148432016گروه کاری تهیه ی نهایی پیش نویس توسعه ی ساخت و ساز روستایی

حداکثر تا فوریه ی 289147822016امضای قرارداد چین و روسیه برای ساخت و ساز عملیات تله کابین های بین مرزی رودخانه ی آمور

حداکثر تا فوریه ی 288967122016ساخت و ساز مرکز فضایی وتوچنی

حداکثر تا فوریه ی 288902252016ساخت و ساز ساختمان اصلی ساخالین 

مرمت و بازسازی ساختمان و امکانات مکانهای خدمات پاالیشگاهی، تولید، خدمات تولید 
انرژی و خدمات تولیدی

13 اکتبر 288639132015

GIS حداکثر تا فوریه ی 288630482016سازمان های مدیریت ارتباطات

حداکثر تا فوریه ی 288630472016تأسیس پل بین کرچ برای کارخانجات تولید بتن و آسفالت

حداکثر تا فوریه ی 288630412016مرکز انجمن های صنایع برای کار سازنده ی مشترک

10 اکتبر 288420562015به روزرسانی ایستگاه فرعی 110 به 10 کیلو ولت، ایجاد یک خط هوایی 0.4 کیلوولت

حداکثر تا فوریه ی 288068712016ادامه ی گسترش شبکه ی فیبری منطقه ی تیومن

7 اکتبر 287858182015طراحی و بررسی ایجاد یک ایستگاه گاز معمولی

7 اکتبر 287779962015ساخت و نصب نرده پیرامون منطقه ی نفتی پی لوسینی

حداکثر تا فوریه ی 287634282016قرارداد ارائه ی خدمات ارتباطات از راه دور فرودگاه نووسیبیرسک

حداکثر تا فوریه ی 287633302016ایجاد پایانه ی جدید فرودگاه یوژنو- ساخالینسک 

26 اکتبر 287545332015نصب و راه اندازی محافظ قوس پست های شبکه های برق جنوبی

31 دسامبر 287513752015ارائه ی خدمات مخابراتی

31 جوالی 286993232016ساخت یک مرکز اداری و تجاری

حداکثر تا فوریه ی 286464682016توسعه ی قطب حمل و نقل

حداکثر تا فوریه ی 285312392016ورزشگاه سامارا

حداکثر تا فوریه ی 285292432016ورزشگاه روستوف

حداکثر تا فوریه ی 285292312016پروژه ی مورداوی - آرنا

16 جوالی 283215822016نوسازی و بازسازی ایستگاه فرعی 500 کیلوولت

31 می 282099422016ساخت یک مسکن 52380 متر مربعی

حداکثر تا فوریه ی 280113632016کارخانه ی بزرگ فرآوری طیور در تاتارستان

مناقصه های پروژه های خدمات فنی و مهندسی روسیه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا فوریه ی 278454022016تأمین مالی اضافی مدیریت زیست محیطی زمین و معیشت زمین های روستایی

حداکثر تا فوریه ی 277742802016تأمین مالی فاز دوم پروژه ی PAMP تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 277470082016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب شمال تاجیک

9 ژانویه ی 277159322016پروژه ی نوسازی آب خلتان

حداکثر تا فوریه ی 272302352016تأمین مالی اضافی زیرساخت های شهری

حداکثر تا فوریه ی 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا فوریه ی 267544002016طرح توسعه ی زیرساخت های شهری تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 258820232016کارخانه ی برق حرارتی شوراب

حداکثر تا فوریه ی 256776562016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب مرکز

21 ژانویه ی 256050352016پروژه ی بهبود تدارکات جاده ی مرزی ازبکستان

19 ژانویه ی 255862782016طرح توسعه ی تدارکات تعمیر و نگهداری جاده

حداکثر تا فوریه ی 255374402016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب خروج استان خودمختار کوهستانی بدخشان

23 دسامبر 252441242015نوسازی فرودگاه بین المللی خجند

17 دسامبر 251732982015بهبود تجهیزات فرودگاه بین المللی خجند

11 نوامبر 246425552015پروژه ی ارتباطات جاده ی پیشنهادی آسیای مرکزی

حداکثر تا فوریه ی 236464242016اتصال برق داخلی تاجیکستان و قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 232600082016کارخانه ی سیمان

حداکثر تا فوریه ی 228118842016بازسازی سیستم های تأمین آب شرب منطقه ی پیانج ناحیه ی خلتان

حداکثر تا فوریه ی 221598352016پروژه ی فاضالب خجند

حداکثر تا فوریه ی 183986492016پروژه ی بازسازی جاده ی تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 183170832016تدارک بازدید از نمایندگی گاز پروم تاجیکستان و ایاالت متحده

حداکثر تا فوریه ی 173969742016پروژه ی مواد زائد جامد تورسان زاده ی تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 170788592016پروژه ی بهبود کریدورهای 3 و 5 همکاری های اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی تاجیکستان

13 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس متوسطه

حداکثر تا فوریه ی 141722472016ساخت و ساز ناحیه ی اعتبار بخشی و آموزشی جدید در حوزه ی تشخیص معدن

حداکثر تا فوریه ی 141722462016حمایت از ظرفیت سازی پروژه ی برنامه ی ملی اقدامات معدن

حداکثر تا فوریه ی 141722452016پروژه ی کمیته های منطقه ای وضعیت های اضطراری در ارتباط با ظرفیت ساخت و ساز

حداکثر تا فوریه ی 133750482016پروژه ی راه اندازی برق آبی 100 مگاواتی

حداکثر تا فوریه ی 116943362016پروژه ی ساخت و ساز پیشرفته و استفاده ی ترکیبی دیار دوشنبه

حداکثر تا فوریه ی 102996782016تقویت زیرساخت های سازمان تنظیم مقررات و پشتیبانی فنی

حداکثر تا فوریه ی 70971312016پروژه ی نوسازی و توسعه ی زیرساخت های گمرکات منطقه ای

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان

CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

جهانی تجارت  و  خدمات 
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گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

5 اکتبر 289966322015قرارداد اجرای کارهای پشتیبانی برق

حداکثر تا فوریه ی 289757722016تأمین مالی ساخت و ساز مجتمع مسکونی پوتاپوو در شیولکوو

حداکثر تا فوریه ی 289751522016یارانه برای توسعه ی زیرساخت ها
قرارداد ساخت و ساز و نصب و راه اندازی کارها از جمله تأمین مصالح و منابع فنی و 

تجهیزات پروژه
11 نوامبر 289551752015

حداکثر تا فوریه ی 289380432016ورزشگاه مرکزی ارتش مسکو

7 اکتبر 289315252015قرارداد طراحی و بررسی کارهای ساخت و ساز شرکت سهامی مشترک خصوصی

حداکثر تا فوریه ی 289148602016جلسات ستاد عملیاتی امنیت در طول ساخت و ساز پل انرژی و حمل و نقل از طریق تنگه ی کرچ

حداکثر تا فوریه ی 289148432016گروه کاری تهیه ی نهایی پیش نویس توسعه ی ساخت و ساز روستایی

حداکثر تا فوریه ی 289147822016امضای قرارداد چین و روسیه برای ساخت و ساز عملیات تله کابین های بین مرزی رودخانه ی آمور

حداکثر تا فوریه ی 288967122016ساخت و ساز مرکز فضایی وتوچنی

حداکثر تا فوریه ی 288902252016ساخت و ساز ساختمان اصلی ساخالین 

مرمت و بازسازی ساختمان و امکانات مکانهای خدمات پاالیشگاهی، تولید، خدمات تولید 
انرژی و خدمات تولیدی

13 اکتبر 288639132015

GIS حداکثر تا فوریه ی 288630482016سازمان های مدیریت ارتباطات

حداکثر تا فوریه ی 288630472016تأسیس پل بین کرچ برای کارخانجات تولید بتن و آسفالت

حداکثر تا فوریه ی 288630412016مرکز انجمن های صنایع برای کار سازنده ی مشترک

10 اکتبر 288420562015به روزرسانی ایستگاه فرعی 110 به 10 کیلو ولت، ایجاد یک خط هوایی 0.4 کیلوولت

حداکثر تا فوریه ی 288068712016ادامه ی گسترش شبکه ی فیبری منطقه ی تیومن

7 اکتبر 287858182015طراحی و بررسی ایجاد یک ایستگاه گاز معمولی

7 اکتبر 287779962015ساخت و نصب نرده پیرامون منطقه ی نفتی پی لوسینی

حداکثر تا فوریه ی 287634282016قرارداد ارائه ی خدمات ارتباطات از راه دور فرودگاه نووسیبیرسک

حداکثر تا فوریه ی 287633302016ایجاد پایانه ی جدید فرودگاه یوژنو- ساخالینسک 

26 اکتبر 287545332015نصب و راه اندازی محافظ قوس پست های شبکه های برق جنوبی

31 دسامبر 287513752015ارائه ی خدمات مخابراتی

31 جوالی 286993232016ساخت یک مرکز اداری و تجاری

حداکثر تا فوریه ی 286464682016توسعه ی قطب حمل و نقل

حداکثر تا فوریه ی 285312392016ورزشگاه سامارا

حداکثر تا فوریه ی 285292432016ورزشگاه روستوف

حداکثر تا فوریه ی 285292312016پروژه ی مورداوی - آرنا

16 جوالی 283215822016نوسازی و بازسازی ایستگاه فرعی 500 کیلوولت

31 می 282099422016ساخت یک مسکن 52380 متر مربعی

حداکثر تا فوریه ی 280113632016کارخانه ی بزرگ فرآوری طیور در تاتارستان

مناقصه های پروژه های خدمات فنی و مهندسی روسیه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا فوریه ی 278454022016تأمین مالی اضافی مدیریت زیست محیطی زمین و معیشت زمین های روستایی

حداکثر تا فوریه ی 277742802016تأمین مالی فاز دوم پروژه ی PAMP تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 277470082016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب شمال تاجیک

9 ژانویه ی 277159322016پروژه ی نوسازی آب خلتان

حداکثر تا فوریه ی 272302352016تأمین مالی اضافی زیرساخت های شهری

حداکثر تا فوریه ی 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا فوریه ی 267544002016طرح توسعه ی زیرساخت های شهری تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 258820232016کارخانه ی برق حرارتی شوراب

حداکثر تا فوریه ی 256776562016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب مرکز

21 ژانویه ی 256050352016پروژه ی بهبود تدارکات جاده ی مرزی ازبکستان

19 ژانویه ی 255862782016طرح توسعه ی تدارکات تعمیر و نگهداری جاده

حداکثر تا فوریه ی 255374402016پروژه ی فاز دوم نوسازی آب خروج استان خودمختار کوهستانی بدخشان

23 دسامبر 252441242015نوسازی فرودگاه بین المللی خجند

17 دسامبر 251732982015بهبود تجهیزات فرودگاه بین المللی خجند

11 نوامبر 246425552015پروژه ی ارتباطات جاده ی پیشنهادی آسیای مرکزی

حداکثر تا فوریه ی 236464242016اتصال برق داخلی تاجیکستان و قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 232600082016کارخانه ی سیمان

حداکثر تا فوریه ی 228118842016بازسازی سیستم های تأمین آب شرب منطقه ی پیانج ناحیه ی خلتان

حداکثر تا فوریه ی 221598352016پروژه ی فاضالب خجند

حداکثر تا فوریه ی 183986492016پروژه ی بازسازی جاده ی تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 183170832016تدارک بازدید از نمایندگی گاز پروم تاجیکستان و ایاالت متحده

حداکثر تا فوریه ی 173969742016پروژه ی مواد زائد جامد تورسان زاده ی تاجیکستان

حداکثر تا فوریه ی 170788592016پروژه ی بهبود کریدورهای 3 و 5 همکاری های اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی تاجیکستان

13 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس متوسطه

حداکثر تا فوریه ی 141722472016ساخت و ساز ناحیه ی اعتبار بخشی و آموزشی جدید در حوزه ی تشخیص معدن

حداکثر تا فوریه ی 141722462016حمایت از ظرفیت سازی پروژه ی برنامه ی ملی اقدامات معدن

حداکثر تا فوریه ی 141722452016پروژه ی کمیته های منطقه ای وضعیت های اضطراری در ارتباط با ظرفیت ساخت و ساز

حداکثر تا فوریه ی 133750482016پروژه ی راه اندازی برق آبی 100 مگاواتی

حداکثر تا فوریه ی 116943362016پروژه ی ساخت و ساز پیشرفته و استفاده ی ترکیبی دیار دوشنبه

حداکثر تا فوریه ی 102996782016تقویت زیرساخت های سازمان تنظیم مقررات و پشتیبانی فنی

حداکثر تا فوریه ی 70971312016پروژه ی نوسازی و توسعه ی زیرساخت های گمرکات منطقه ای

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان

CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

جهانی تجارت  و  خدمات 
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گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا فوریه ی 289964122016بازار مواد شیمیایی ساخت و ساز با رشد 13 درصد تا سال 2020

حداکثر تا فوریه ی 55289959342016 طرح پارک جدید

حداکثر تا فوریه ی 289942292016ورزشگاه بیت

4 نوامبر 289501592015به روز رسانی، بازرسی و تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت و چرخشی کارخانه

حداکثر تا فوریه ی 289389732016تکمیل ساخت و ساز 12 مسجد جدید آشقال

حداکثر تا فوریه ی 288908882016معامالت ساخت و ساز 525 میلیون دالری زیمنس 

30 نوامبر 288876932015کارهای ساخت و ساز و جوشکاری قطار 

30 نوامبر 288873062015همکاری کارآمد برق به منظور فسادهای تدریجی

5 اکتبر 288852352015ساخت و ساز، تکمیل و تعمیر و نگهداری دانشکده ی پلیس

حداکثر تا فوریه ی 288631372016مدیریت ساخت و ساز مدلسازی اطالعات ساختمان

حداکثر تا فوریه ی 288630982016خدمات ماها

حداکثر تا فوریه ی 288629942016سیستم حفاظت از حقوق و دستمزد

حداکثر تا فوریه ی 288230572016بزرگترین پروژه ی برق و آب

حداکثر تا فوریه ی 288208692016شهر واردات و صادرات میالها

حداکثر تا فوریه ی 288068942016ساخت و ساز 11 مدرسه ی آشقال

4 اکتبر 287326262015کار مرکز اطالعات خصوصی برق کارخانه ی بازیافت گاز موجود

30 ژانویه ی 284894672016طراحی و ساخت و ساز ناحیه ی شهری راس بوفونتاس

حداکثر تا فوریه ی 283631742016مرکز جدید حمل و نقل

حداکثر تا فوریه ی 282960812016ناحیه ی اقتصادی ویژه ی ام الهول

حداکثر تا فوریه ی 282951962016ناحیه ی اقتصادی ویژه ی ابو نخله

حداکثر تا فوریه ی 282944622016پروژه ی ناحیه ی اقتصادی ویژه ی راس بوفونتاس

30 جوالی 282698342016طراحی و ساخت و ساز فاز یک راس بوفونتاس قطر

31 دسامبر 282152622021ساخت و ساز چند 100 کیلومتر زیرساخت های اصلی شهری شمال از پایتخت 

31 دسامبر 282152542021ساخت و ساز و عملکرد ورزشگاه جام جهانی 2022

8 اکتبر 281998272015توسعه ی فاز 13 ی ایستگاه های فرعی سیستم انتقال برق

حداکثر تا فوریه ی 281430582016مرکز تشخیص تخصصی 

حداکثر تا فوریه ی 281430432016سیستم توزیع مواد اولیه ی رباتیک

حداکثر تا فوریه ی 281045382016بسته ی شماره ی 1 زیرساخت ها و جاده های رادت ابل حیران

30 دسامبر 280100272015قرارداد تقویت 11 کیلوولت

حداکثر تا فوریه ی 279419232016بازار جنوبی

حداکثر تا فوریه ی 278263662016آسیاب وسیع اسکله ی دوحه

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی قطر
CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

16 اکتبر 289970012015تأمین ارزیابی های آب، سیستم خودکار ارزیابی مطالعات و کنتورها و خدمات مرتبط

15 اکتبر 289970002015نصب کنتور در خانه های چند طبقه

حداکثر تا فوریه ی 288428132016صندوق توسعه با 114 برنامه ی کاربردی به ارزش 940 میلیون دالر روسیه و قرقیزستان

29 اکتبر 285328672015کار ساخت و ساز

15 اکتبر 283184172015تدارک کارهای سخت و ساز 

22 ژانویه ی 279473052016پروژه ی بازسازی اوشل الکترو

حداکثر تا فوریه ی 277737652016پروژه ی فاز سوم تأمین آب و فاضالب روستایی

حداکثر تا فوریه ی 261719222016پروژه های فرعی فاز دوم نوسازی آب و فاضالب اوش

12 فوریه ی 259346022016پروژه ی تدارکات نوسازی آب جالل آباد

12 فوریه ی 259345972016پروژه ی تدارکات نوسازی آب و فاضالب

11 فوریه ی 259129722016پروژه ی ساخت و ساز تأمین آب

حداکثر تا فوریه ی 257430332016پروژه ی فاز دوم آبیاری مزرعه

حداکثر تا فوریه ی 256949942016پروژه ی فاز یک منابع آب ملی 

حداکثر تا فوریه ی 254017772016پروژه ی فرعی آب بتکان جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 253886752016پروژه ی فرعی آب نارین جمهوری قرقیزستان

5 ژانویه ی 253884212016بهبود سیستم های تأمین آب

حداکثر تا فوریه ی 244389772016کارخانه ی پردازش سنگ معدن طال

14 اکتبر 242970292015نوسازی و ساخت و ساز مکان های جمع آوری زباله، تأمین کامیون های زباله 

حداکثر تا فوریه ی 236080772016بهبود منبع تغذیه ی آرکا در منطقه ی باتکن

حداکثر تا فوریه ی 236080342016پروژه ی بهبود منبع تغذیه ی بیشکک و اوش

حداکثر تا فوریه ی 236080262016پروژه ی نوسازی برق و گرمای ترکیبی بیشکک

حداکثر تا فوریه ی 235995752016راه اندازی فاز دوم واحد دوم هیدرولیک پردازش فشار قوی کامباراتا

حداکثر تا فوریه ی 235995662016ساخت و ساز خط لوله ی گازی قرقیزستان و چین

حداکثر تا فوریه ی 235995592016برنامه ریزی راه بردی توسعه ی برق آبی کوچک جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 235991262016کارخانجات زنجیره ی باالیی برق آبی نارین 

حداکثر تا فوریه ی 235991182016فاز اول نیروگاه برق آبی نارین

حداکثر تا فوریه ی 235991112016نیروگاه برق آبی آکبوالن

حداکثر تا فوریه ی 232689782016پروژه ی بهبود تجهیزات تعمیر و نگهداری جاده ی استان های اوش، جالل آباد و تاالس

حداکثر تا فوریه ی 222102742016پروژه ی بهبود قابلیت اطمینان و پاسخگویی تأمین برق

حداکثر تا فوریه ی 222102642016فاز دوم نوسازی جاده ی ملی

حداکثر تا فوریه ی 178929912016مدیریت همکاری فرامرزی و یکپارچه سازی آب

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی قرقیزستان
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CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا فوریه ی 289964122016بازار مواد شیمیایی ساخت و ساز با رشد 13 درصد تا سال 2020

حداکثر تا فوریه ی 55289959342016 طرح پارک جدید

حداکثر تا فوریه ی 289942292016ورزشگاه بیت

4 نوامبر 289501592015به روز رسانی، بازرسی و تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت و چرخشی کارخانه

حداکثر تا فوریه ی 289389732016تکمیل ساخت و ساز 12 مسجد جدید آشقال

حداکثر تا فوریه ی 288908882016معامالت ساخت و ساز 525 میلیون دالری زیمنس 

30 نوامبر 288876932015کارهای ساخت و ساز و جوشکاری قطار 

30 نوامبر 288873062015همکاری کارآمد برق به منظور فسادهای تدریجی

5 اکتبر 288852352015ساخت و ساز، تکمیل و تعمیر و نگهداری دانشکده ی پلیس

حداکثر تا فوریه ی 288631372016مدیریت ساخت و ساز مدلسازی اطالعات ساختمان

حداکثر تا فوریه ی 288630982016خدمات ماها

حداکثر تا فوریه ی 288629942016سیستم حفاظت از حقوق و دستمزد

حداکثر تا فوریه ی 288230572016بزرگترین پروژه ی برق و آب

حداکثر تا فوریه ی 288208692016شهر واردات و صادرات میالها

حداکثر تا فوریه ی 288068942016ساخت و ساز 11 مدرسه ی آشقال

4 اکتبر 287326262015کار مرکز اطالعات خصوصی برق کارخانه ی بازیافت گاز موجود

30 ژانویه ی 284894672016طراحی و ساخت و ساز ناحیه ی شهری راس بوفونتاس

حداکثر تا فوریه ی 283631742016مرکز جدید حمل و نقل

حداکثر تا فوریه ی 282960812016ناحیه ی اقتصادی ویژه ی ام الهول

حداکثر تا فوریه ی 282951962016ناحیه ی اقتصادی ویژه ی ابو نخله

حداکثر تا فوریه ی 282944622016پروژه ی ناحیه ی اقتصادی ویژه ی راس بوفونتاس

30 جوالی 282698342016طراحی و ساخت و ساز فاز یک راس بوفونتاس قطر

31 دسامبر 282152622021ساخت و ساز چند 100 کیلومتر زیرساخت های اصلی شهری شمال از پایتخت 

31 دسامبر 282152542021ساخت و ساز و عملکرد ورزشگاه جام جهانی 2022

8 اکتبر 281998272015توسعه ی فاز 13 ی ایستگاه های فرعی سیستم انتقال برق

حداکثر تا فوریه ی 281430582016مرکز تشخیص تخصصی 

حداکثر تا فوریه ی 281430432016سیستم توزیع مواد اولیه ی رباتیک

حداکثر تا فوریه ی 281045382016بسته ی شماره ی 1 زیرساخت ها و جاده های رادت ابل حیران

30 دسامبر 280100272015قرارداد تقویت 11 کیلوولت

حداکثر تا فوریه ی 279419232016بازار جنوبی

حداکثر تا فوریه ی 278263662016آسیاب وسیع اسکله ی دوحه

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی قطر
CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره ی پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

16 اکتبر 289970012015تأمین ارزیابی های آب، سیستم خودکار ارزیابی مطالعات و کنتورها و خدمات مرتبط

15 اکتبر 289970002015نصب کنتور در خانه های چند طبقه

حداکثر تا فوریه ی 288428132016صندوق توسعه با 114 برنامه ی کاربردی به ارزش 940 میلیون دالر روسیه و قرقیزستان

29 اکتبر 285328672015کار ساخت و ساز

15 اکتبر 283184172015تدارک کارهای سخت و ساز 

22 ژانویه ی 279473052016پروژه ی بازسازی اوشل الکترو

حداکثر تا فوریه ی 277737652016پروژه ی فاز سوم تأمین آب و فاضالب روستایی

حداکثر تا فوریه ی 261719222016پروژه های فرعی فاز دوم نوسازی آب و فاضالب اوش

12 فوریه ی 259346022016پروژه ی تدارکات نوسازی آب جالل آباد

12 فوریه ی 259345972016پروژه ی تدارکات نوسازی آب و فاضالب

11 فوریه ی 259129722016پروژه ی ساخت و ساز تأمین آب

حداکثر تا فوریه ی 257430332016پروژه ی فاز دوم آبیاری مزرعه

حداکثر تا فوریه ی 256949942016پروژه ی فاز یک منابع آب ملی 

حداکثر تا فوریه ی 254017772016پروژه ی فرعی آب بتکان جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 253886752016پروژه ی فرعی آب نارین جمهوری قرقیزستان

5 ژانویه ی 253884212016بهبود سیستم های تأمین آب

حداکثر تا فوریه ی 244389772016کارخانه ی پردازش سنگ معدن طال

14 اکتبر 242970292015نوسازی و ساخت و ساز مکان های جمع آوری زباله، تأمین کامیون های زباله 

حداکثر تا فوریه ی 236080772016بهبود منبع تغذیه ی آرکا در منطقه ی باتکن

حداکثر تا فوریه ی 236080342016پروژه ی بهبود منبع تغذیه ی بیشکک و اوش

حداکثر تا فوریه ی 236080262016پروژه ی نوسازی برق و گرمای ترکیبی بیشکک

حداکثر تا فوریه ی 235995752016راه اندازی فاز دوم واحد دوم هیدرولیک پردازش فشار قوی کامباراتا

حداکثر تا فوریه ی 235995662016ساخت و ساز خط لوله ی گازی قرقیزستان و چین

حداکثر تا فوریه ی 235995592016برنامه ریزی راه بردی توسعه ی برق آبی کوچک جمهوری قرقیزستان

حداکثر تا فوریه ی 235991262016کارخانجات زنجیره ی باالیی برق آبی نارین 

حداکثر تا فوریه ی 235991182016فاز اول نیروگاه برق آبی نارین

حداکثر تا فوریه ی 235991112016نیروگاه برق آبی آکبوالن

حداکثر تا فوریه ی 232689782016پروژه ی بهبود تجهیزات تعمیر و نگهداری جاده ی استان های اوش، جالل آباد و تاالس

حداکثر تا فوریه ی 222102742016پروژه ی بهبود قابلیت اطمینان و پاسخگویی تأمین برق

حداکثر تا فوریه ی 222102642016فاز دوم نوسازی جاده ی ملی

حداکثر تا فوریه ی 178929912016مدیریت همکاری فرامرزی و یکپارچه سازی آب

مناقصه ی پروژه های خدمات فنی و مهندسی قرقیزستان



24

13
94

اه 
ر م

 مه
ر و

ریو
شه

 - 
53

ه7
مار

ش

http://ujfair.cn/en_index.phpوبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت طبیعی و حیوانی توضیحات
خاورمیانه

2 تا 4 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 3327274 و 3322283 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 3322253 4 971+

info@naturalproductme.comپست الکترونیک

http://www.naturalproductme.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی مهمان نوازی، نوشیدنی و مواد توضیحات
غذایی خاورمیانه

7 تا 9 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 2949 401 2 )0( 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 1949 401 2 )0( 971+

info@sialme.comپست الکترونیک

http://www.sialme.comوبسایت

نمایشگاه های صنعت ساختمان

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین توضیحات
آالت شهرداری، ساخت و ساز و ساختمان

10 تا 13 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

عراق، بصرهمحل برگزاری

تلفن: 9016 654 770 964+اطالعات تماس

info@basrahbuilding.comپست الکترونیک

.http://www.centralasiaexpo.kz/indexوبسایت
php?lang=en

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز توضیحات
آذربایجان

21 تا 24 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

آذربایجان، باکومحل برگزاری

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

build@iteca.azپست الکترونیک

http://www.bakubuild.az/2015/وبسایت

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و توضیحات
مصالح ساختمانی

31 می تا 3 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

لبنان، بیروتمحل برگزاری

تلفن: 111 959 5 961+ و نمابر: 888 959 5 961+اطالعات تماس

projectlebanon@ifpexpo.comپست الکترونیک

http://www.projectlebanon.comوبسایت

چهارمین نمایشگاه بین المللی فن آوری ها، ماشین توضیحات
آالت و مصالح ساختمانی

9 تا 12 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

عراق، سلیمانیهمحل برگزاری

تلفن: 18 18 273 212 90+اطالعات تماس

info@sulaymaniahexpo.comپست الکترونیک

http://www.sulaymaniahexpo.comوبسایت

نمایشگاه های حمل و نقل

دهمین نمایش بین المللی واردات و صادرات و توضیحات
حمل و نقل چین

14 تا 16 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581250 755 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 83581307 755 86+

scmfair.com@scm002پست الکترونیک

http://www.scmfair.com/وبسایت

توضیحات
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی زیرساختهای راه 
آهن، سهام در گردش، صنایع دریایی، هوایی، 

صادرات و واردات و حمل و نقل

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.transcaspian.az/2016/وبسایت

توضیحات
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی سیستم های 
پایانه، فن آوری حمل و نقل، خدمات و راه حل 

های واردات و صادرات

21 تا 24 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 03 41 795 )499( 7+ اطالعات تماس
 نمابر: 59 60 605 )495( 7+

mvs@expocentr.ruپست الکترونیک

http://www.stl-expo.ru/en/وبسایت

نمایشگاه های بازرگانی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی نورپردازی و ساختمانتوضیحات

10 تا 13 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 0 75 75 69 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 50 67 75 75 69 49+

پست الکترونیک
http://interlight-moscow.

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

وبسایت
http://interlight-moscow.

ru.messefrankfurt.com/moscow/en/
exhibitors/welcome.html

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فن آوری و توضیحات
طراحی روشنایی

6 تا 8 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 11 55 358 4 971+

light@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

http://www.lightme.net/frankfurt/88/وبسایت
for-visitors/welcome.aspx

نمایشگاه بین المللی بازرگانی تجهیزات، سیستم ها و توضیحات
خدمات ایمنی، امنیتی و حفاظتی

23 تا 25 سپتامبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبیرسکمحل برگزاری

تلفن: 5079 7596 20 )0( 44+اطالعات تماس

.agnius.kazlauskas@ite-exhibitionsپست الکترونیک
com

http://www.sips-siberia.ru/ru-RUوبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی اتوماسیون صنعتیتوضیحات

3 تا 7 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

نمایشگاه های بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت 
مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

چین، شانگهایمحل برگزاری

تلفن: 30982/ 31193 89 511 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 39681 89 511 49+

andreas.wolf@messe.deپست الکترونیک

-http://www.industrial-automationوبسایت
/show.com/EN

نمایشگاه های صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی ها، توضیحات
افزودنی ها و تجهیزات

28 تا 30 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، نوویسیبیرسکمحل برگزاری

تلفن: 97144332973+ اطالعات تماس
 نمابر: 97144471797+

food@ite-gulf.comپست الکترونیک

-http://www.interfood-siberia.ru/enوبسایت
GB/home.aspx

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آسیای مرکزیتوضیحات

4 تا 6 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 26 55 258 727 7+ و نمابر: 44 34 258 اطالعات تماس
+7 727

alena@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.worldfood.kz/en/وبسایت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی و توضیحات
حیوانی چین

6 تا 8 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

تلفن: 59574362 10 86 اطالعات تماس
 نمابر: 58850889 10 86

com.163@organicfoodhelenپست الکترونیک
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http://ujfair.cn/en_index.phpوبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت طبیعی و حیوانی توضیحات
خاورمیانه

2 تا 4 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 3327274 و 3322283 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 3322253 4 971+

info@naturalproductme.comپست الکترونیک

http://www.naturalproductme.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی مهمان نوازی، نوشیدنی و مواد توضیحات
غذایی خاورمیانه

7 تا 9 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 2949 401 2 )0( 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 1949 401 2 )0( 971+

info@sialme.comپست الکترونیک

http://www.sialme.comوبسایت

نمایشگاه های صنعت ساختمان

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین توضیحات
آالت شهرداری، ساخت و ساز و ساختمان

10 تا 13 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

عراق، بصرهمحل برگزاری

تلفن: 9016 654 770 964+اطالعات تماس

info@basrahbuilding.comپست الکترونیک

.http://www.centralasiaexpo.kz/indexوبسایت
php?lang=en

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز توضیحات
آذربایجان

21 تا 24 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

آذربایجان، باکومحل برگزاری

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

build@iteca.azپست الکترونیک

http://www.bakubuild.az/2015/وبسایت

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و توضیحات
مصالح ساختمانی

31 می تا 3 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

لبنان، بیروتمحل برگزاری

تلفن: 111 959 5 961+ و نمابر: 888 959 5 961+اطالعات تماس

projectlebanon@ifpexpo.comپست الکترونیک

http://www.projectlebanon.comوبسایت

چهارمین نمایشگاه بین المللی فن آوری ها، ماشین توضیحات
آالت و مصالح ساختمانی

9 تا 12 دسامبر 2015تاریخ برگزاری

عراق، سلیمانیهمحل برگزاری

تلفن: 18 18 273 212 90+اطالعات تماس

info@sulaymaniahexpo.comپست الکترونیک

http://www.sulaymaniahexpo.comوبسایت

نمایشگاه های حمل و نقل

دهمین نمایش بین المللی واردات و صادرات و توضیحات
حمل و نقل چین

14 تا 16 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581250 755 86+ اطالعات تماس
 نمابر: 83581307 755 86+

scmfair.com@scm002پست الکترونیک

http://www.scmfair.com/وبسایت

توضیحات
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی زیرساختهای راه 
آهن، سهام در گردش، صنایع دریایی، هوایی، 

صادرات و واردات و حمل و نقل

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.transcaspian.az/2016/وبسایت

توضیحات
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی سیستم های 
پایانه، فن آوری حمل و نقل، خدمات و راه حل 

های واردات و صادرات

21 تا 24 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 03 41 795 )499( 7+ اطالعات تماس
 نمابر: 59 60 605 )495( 7+

mvs@expocentr.ruپست الکترونیک

http://www.stl-expo.ru/en/وبسایت

نمایشگاه های بازرگانی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی نورپردازی و ساختمانتوضیحات

10 تا 13 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

تلفن: 0 75 75 69 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 50 67 75 75 69 49+

پست الکترونیک
http://interlight-moscow.

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

وبسایت
http://interlight-moscow.

ru.messefrankfurt.com/moscow/en/
exhibitors/welcome.html

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فن آوری و توضیحات
طراحی روشنایی

6 تا 8 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 11 55 358 4 971+

light@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

http://www.lightme.net/frankfurt/88/وبسایت
for-visitors/welcome.aspx

نمایشگاه بین المللی بازرگانی تجهیزات، سیستم ها و توضیحات
خدمات ایمنی، امنیتی و حفاظتی

23 تا 25 سپتامبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبیرسکمحل برگزاری

تلفن: 5079 7596 20 )0( 44+اطالعات تماس

.agnius.kazlauskas@ite-exhibitionsپست الکترونیک
com

http://www.sips-siberia.ru/ru-RUوبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی اتوماسیون صنعتیتوضیحات

3 تا 7 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

نمایشگاه های بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت 
مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

چین، شانگهایمحل برگزاری

تلفن: 30982/ 31193 89 511 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 39681 89 511 49+

andreas.wolf@messe.deپست الکترونیک

-http://www.industrial-automationوبسایت
/show.com/EN

نمایشگاه های صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی ها، توضیحات
افزودنی ها و تجهیزات

28 تا 30 اکتبر 2015تاریخ برگزاری

روسیه، نوویسیبیرسکمحل برگزاری

تلفن: 97144332973+ اطالعات تماس
 نمابر: 97144471797+

food@ite-gulf.comپست الکترونیک

-http://www.interfood-siberia.ru/enوبسایت
GB/home.aspx

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آسیای مرکزیتوضیحات

4 تا 6 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 26 55 258 727 7+ و نمابر: 44 34 258 اطالعات تماس
+7 727

alena@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.worldfood.kz/en/وبسایت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی و توضیحات
حیوانی چین

6 تا 8 نوامبر 2015تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

تلفن: 59574362 10 86 اطالعات تماس
 نمابر: 58850889 10 86

com.163@organicfoodhelenپست الکترونیک
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به گزارش بیزنس اینسایدر، در گزارش رقابت 
مسافرت و جهانگردی، 141 کشور بر اساس 
هزینه مسافرت به آن کشور و توریست بودن در 
آن کشور از ارزان ترین به گران ترین رتبه بندی 

شدند. 
در این رابطه میانگین هزینه پروازهای رفت و 
برگشت، اقامت در هتل، هزینه زندگی، قیمت 
سوخت و برابری قدرت خرید )PPP( در نظر 

گرفته شد. 
نکته: تبدیل هزینه هتل و گاز بر اساس دالر 
آمریکا و اطالعات برگرفته از بانک جهانی هستند. 
PPP مربوط به ارز خود کشور است. هزینه های 
هواپیمایی بر اساس سال 2014 و نرخ اتاق های 
هتل بر اساس میانگین های مشخص شده در سال 
های 2013 و 2014 است. جدیدترین اطالعات 

استفاده شده مربوط به نرخ گاز است. 
و  آمریکا 1  در   PPP اگر  :PPP برای مثالی 
در لهستان 6 باشد، بنابراین یک فنجان قهوه در 
لهستان 40% ارزان تر از آمریکا است. PPP بر 

اساس GDP هر کشور خواهد بود. 
10. الجزایر 

این کشور شمال آفریقایی از نظر هزینه های 
مسافرت هوایی در رتبه 44 از میان 141 کشور 
است. با این وجود، میانگین هزینه هر شب اقامت 
در یک هتل درجه یک 185.70 دالر است که 

یعنی رتبه 81 از 102 کشور. 
PPP در الجزایر 4 است یعنی میانگین هزینه کاال 

و خدمات 60% کمتر از آمریکا است.
9. پاکستان 

این کشور خاورمیانه ای رتبه 36 ارزان ترین هزینه 
مسافرت هوایی را دارد و هر شب اقامت 94.30 
دالر خواهد بود که در رتبه 18 از این نظر قرار 

می گیرد. 
بهتر اینکه PPP در پاکستان 3 است یعنی کاال 
و خدمات در این کشور 70% ارزان تر از آمریکا 
است. قیمت هر گالن گاز در پاکستان 4.30 دالر 

است که رتبه 38 جهانی است. 
8. هند 

مسافرت هوایی به هند و از هند در رتبه 16 ارزان 

ترین های جهان است و اقامت هتل هر شب 93.00 دالر رقم می خورد یعنی رتبه 14. 
PPP هند هم مثل پاکستان و برخی دیگر از کشورها 3 است که به معنای 70% ارزان تر بودن کاال و 

خدمات در این کشور نسبت به آمریکا است. قیمت گاز 4.72 دالر در هر گالن است. 
7. تونس 

این کشور که بین الجزایر و لیبی قرار گرفته است رتبه 50 را در هزینه های ارزان مسافرت هوایی دارد. 
بطور میانگین یک شب اتاق در هتل درجه یک 91.10 دالر است که رتبه 11 جهانی است. 

PPP توسن 4 است که منعکس کننده ارزان تر بودن 60 درصدی کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. 
قیمت هر گالن گاز 3.51 دالر یعنی رتبه 25 جهانی است. 

6. مالزی 
مالزی در رتبه 20 مسافرت هوایی ارزان است و اقامت یک شب هتل بطور میانگین 109.60 دالر است 

که آن را در رتبه 27 ارزان ترین های جهان قرار می دهد. 
PPP مالزی 5 است که به معنای 50% ارزان تر بودن کاال و خدنات نسبت به آمریکا است. هزینه هر 

گالن گاز بطور میانگین 2.34 دالر و رتبه 14 است. 
5. گامبیا 

این کشور واقع در شمال شرقی آفریقا نزدیک سنگال و کوچک¬ترین کشور این قاره رتبه 46 پروازهای 
ارزان را دارد. 

PPP گامبیا کمترین مقدار در سطح جهانی همراه با برخی دیگر از کشورها 3 است که به معنای ارزانی 
70% کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. گاز در این کشور ارزان تر از آمریکا و 2.98 دالر در هر گالن 

و رتبه 20 جهان است. 
4. یمن 

یمن که اخیراً درگیر جنگ شده برای مسافرت توصیه نمی¬شود و در حال حاضر پرواز مستقیمی از 
آمریکا به یمن وجود ندارد. 

PPP یمن 4 است یعنی 60% قیمت کمتر کاال و خدمات نسبت به آمریکا. قیمت هر گالن گاز 2.19 
دالر و رتبه 13 جهانی است. 

3. اندونزی 
پرواز به این کشور رتبه 11 پروازهای ارزان جهانی است و هر شب اقامت 93.90 دالر خواهد بود که 

رتبه 17 ارزان ترین اقامت های جهانی است. 
از نظر PPP قیمت کاال و خدمات در اندونزی 60% کمتر از آمریکا است که رتبه 17 ارزان ترین ه ای 

جهان است. هزینه هر گالن گاز 1.99 دالر و رتبه 11 است. 
2. مصر 

هزینه مسافرت هوایی به مصر رتبه 43 ارزان ترین های جهان است و هر اتاق هتل برای یک شب بطور 
ماینگین 73.20 دالر هزینه دارد یعنی رتبه دو ارزان ترین های جهان. 

PPP در مصر هم 3 است یعنی 70% هزینه کاال و خدمات کمتر و رتبه 10 جهانی. قیمت هر گالن گاز 
1.70 دالر است. 

1.ایران 
ایران ارزان ترین مقصد مسافران جهان در حال حاضر است. هزینه پرواز به ایران در سومین رتبه ارزان 

ترین های جهان است. 
PPP در ایران معادل 3 و به معنای ارزانی 70 درصدی کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. هزینه هر 

گالن گاز 1.24 دالر یعنی رتبه 8 ارزان ترین جهان است.

10 كشور ارزان مقصد گردشگران جهان

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. 
صادرات نقشی مهمی را در شکوفایی اشتغال زایی 

و رشد اقتصادی ایفا می کند.
داده های بانک جهانی مربوط به سال 2013، 
صادرات کاال و دیگر خدمات بازار را به عنوان 
 )GDP( »درصدی از »تولید ناخلص داخلی
تحلیل می کند. این درصد شامل ارزش کاالها، 

       صـادركننـده های
                                             اصلـی دنـیا 

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.
ماکائو نیز که در منطقه ویژه اداری )SAR( 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.

صادرکنندگان اصلی دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی
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به گزارش بیزنس اینسایدر، در گزارش رقابت 
مسافرت و جهانگردی، 141 کشور بر اساس 
هزینه مسافرت به آن کشور و توریست بودن در 
آن کشور از ارزان ترین به گران ترین رتبه بندی 

شدند. 
در این رابطه میانگین هزینه پروازهای رفت و 
برگشت، اقامت در هتل، هزینه زندگی، قیمت 
سوخت و برابری قدرت خرید )PPP( در نظر 

گرفته شد. 
نکته: تبدیل هزینه هتل و گاز بر اساس دالر 
آمریکا و اطالعات برگرفته از بانک جهانی هستند. 
PPP مربوط به ارز خود کشور است. هزینه های 
هواپیمایی بر اساس سال 2014 و نرخ اتاق های 
هتل بر اساس میانگین های مشخص شده در سال 
های 2013 و 2014 است. جدیدترین اطالعات 

استفاده شده مربوط به نرخ گاز است. 
و  آمریکا 1  در   PPP اگر  :PPP برای مثالی 
در لهستان 6 باشد، بنابراین یک فنجان قهوه در 
لهستان 40% ارزان تر از آمریکا است. PPP بر 

اساس GDP هر کشور خواهد بود. 
10. الجزایر 

این کشور شمال آفریقایی از نظر هزینه های 
مسافرت هوایی در رتبه 44 از میان 141 کشور 
است. با این وجود، میانگین هزینه هر شب اقامت 
در یک هتل درجه یک 185.70 دالر است که 

یعنی رتبه 81 از 102 کشور. 
PPP در الجزایر 4 است یعنی میانگین هزینه کاال 

و خدمات 60% کمتر از آمریکا است.
9. پاکستان 

این کشور خاورمیانه ای رتبه 36 ارزان ترین هزینه 
مسافرت هوایی را دارد و هر شب اقامت 94.30 
دالر خواهد بود که در رتبه 18 از این نظر قرار 

می گیرد. 
بهتر اینکه PPP در پاکستان 3 است یعنی کاال 
و خدمات در این کشور 70% ارزان تر از آمریکا 
است. قیمت هر گالن گاز در پاکستان 4.30 دالر 

است که رتبه 38 جهانی است. 
8. هند 

مسافرت هوایی به هند و از هند در رتبه 16 ارزان 

ترین های جهان است و اقامت هتل هر شب 93.00 دالر رقم می خورد یعنی رتبه 14. 
PPP هند هم مثل پاکستان و برخی دیگر از کشورها 3 است که به معنای 70% ارزان تر بودن کاال و 

خدمات در این کشور نسبت به آمریکا است. قیمت گاز 4.72 دالر در هر گالن است. 
7. تونس 

این کشور که بین الجزایر و لیبی قرار گرفته است رتبه 50 را در هزینه های ارزان مسافرت هوایی دارد. 
بطور میانگین یک شب اتاق در هتل درجه یک 91.10 دالر است که رتبه 11 جهانی است. 

PPP توسن 4 است که منعکس کننده ارزان تر بودن 60 درصدی کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. 
قیمت هر گالن گاز 3.51 دالر یعنی رتبه 25 جهانی است. 

6. مالزی 
مالزی در رتبه 20 مسافرت هوایی ارزان است و اقامت یک شب هتل بطور میانگین 109.60 دالر است 

که آن را در رتبه 27 ارزان ترین های جهان قرار می دهد. 
PPP مالزی 5 است که به معنای 50% ارزان تر بودن کاال و خدنات نسبت به آمریکا است. هزینه هر 

گالن گاز بطور میانگین 2.34 دالر و رتبه 14 است. 
5. گامبیا 

این کشور واقع در شمال شرقی آفریقا نزدیک سنگال و کوچک¬ترین کشور این قاره رتبه 46 پروازهای 
ارزان را دارد. 

PPP گامبیا کمترین مقدار در سطح جهانی همراه با برخی دیگر از کشورها 3 است که به معنای ارزانی 
70% کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. گاز در این کشور ارزان تر از آمریکا و 2.98 دالر در هر گالن 

و رتبه 20 جهان است. 
4. یمن 

یمن که اخیراً درگیر جنگ شده برای مسافرت توصیه نمی¬شود و در حال حاضر پرواز مستقیمی از 
آمریکا به یمن وجود ندارد. 

PPP یمن 4 است یعنی 60% قیمت کمتر کاال و خدمات نسبت به آمریکا. قیمت هر گالن گاز 2.19 
دالر و رتبه 13 جهانی است. 

3. اندونزی 
پرواز به این کشور رتبه 11 پروازهای ارزان جهانی است و هر شب اقامت 93.90 دالر خواهد بود که 

رتبه 17 ارزان ترین اقامت های جهانی است. 
از نظر PPP قیمت کاال و خدمات در اندونزی 60% کمتر از آمریکا است که رتبه 17 ارزان ترین ه ای 

جهان است. هزینه هر گالن گاز 1.99 دالر و رتبه 11 است. 
2. مصر 

هزینه مسافرت هوایی به مصر رتبه 43 ارزان ترین های جهان است و هر اتاق هتل برای یک شب بطور 
ماینگین 73.20 دالر هزینه دارد یعنی رتبه دو ارزان ترین های جهان. 

PPP در مصر هم 3 است یعنی 70% هزینه کاال و خدمات کمتر و رتبه 10 جهانی. قیمت هر گالن گاز 
1.70 دالر است. 

1.ایران 
ایران ارزان ترین مقصد مسافران جهان در حال حاضر است. هزینه پرواز به ایران در سومین رتبه ارزان 

ترین های جهان است. 
PPP در ایران معادل 3 و به معنای ارزانی 70 درصدی کاال و خدمات نسبت به آمریکا است. هزینه هر 

گالن گاز 1.24 دالر یعنی رتبه 8 ارزان ترین جهان است.

10 كشور ارزان مقصد گردشگران جهان

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. 
صادرات نقشی مهمی را در شکوفایی اشتغال زایی 

و رشد اقتصادی ایفا می کند.
داده های بانک جهانی مربوط به سال 2013، 
صادرات کاال و دیگر خدمات بازار را به عنوان 
 )GDP( »درصدی از »تولید ناخلص داخلی
تحلیل می کند. این درصد شامل ارزش کاالها، 

       صـادركننـده های
                                             اصلـی دنـیا 

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.
ماکائو نیز که در منطقه ویژه اداری )SAR( 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.

صادرکنندگان اصلی دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی
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در گزارش سطح توسعه یافتگی از نظر سیستم های 
مالی در جهان، منطقه آسیا-اقیانوسیه عملکرد خوبی از 

خود نشان داده و رتبه های برتر را کسب کرده اند.
براساس گزارش ساالنه رقابت پذیری جهانِی مجمع 
جهانی اقتصاد )WEF(، هنگ کنگ دارای بهترین 
سیستم مالی در جهان است که از رقابت اقتصادی و 

رشد حمایت می کند. 
در این گزارش، سطح توسعه یافتگی 144 سیستم 
مالی در جهان براساس معیارهایی مانند کارآیی و 
قابلیت اعتماد مورد ارزیابی کلی قرار گرفتند تا رتبه 

بندی جهانی بدست آید. 
منطقه آسیا- اقیانوسیه عملکرد قوی از خود نشان داده 
و نام کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، مالزی و استرالیا 
به همراه هنگ کنگ در فهرست 10 کشور دارای 

توسعه یافته ترین سیستم های مالی دیده می شود.
فنالند، آفریقای جنوبی، کانادا، آمریکا و نروژ، این 

فهرست را تکمیل می کنند. 
داده های مورد استفاده در این گزارش، از منابع متعدد 
اقتصاد و  اجرایی مجمع جهانی  نظرسنجی  شامل 
گزارش 2014 بانک جهانی/ سازمان مالی بین المللی 

Doing Business استخراج شده اند.

توسعه یافته ترین سیستم های مالی در دنیا

جذب غیرتورمی دالرهای...

نیست و نابود کند.
شرکت های  در  ایران  سرمایه گذاری 
خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع 
این نوشته نیست، هر چند به نوبه خود 
می تواند راه حلی کامال موثر باشد. آنچه 
که  است  این  می پردازم  بدان  اینجا  در 
اقتصاد ایران به بخشی از این دالرها نیاز 
دارد. پروژه های زیادی در زیرساختارهای 
ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید 
بخش  پروژه های  آنها  مهم ترین  هستند. 
انرژی به خصوص صنعت گاز است که 
در سال های گذشته با کمبود سرمایه شدید 
سرمایه گذاری  عدم  است.  بوده  مواجه 
سریع در این بخش ها می تواند ما را در 
بازارهای  در  و  منطقه  کشورهای  میان 

جهانی بیش از پیش تضعیف کند.
پیشنهاد هوشمندانه دکتر مهدی عسلی در 
روزنامه »دنیای اقتصاد« در راندن اقتصاد به 
سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت 
این  جذب  برای  انرژی  زمینه  در  ایران 
صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، 
می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در 
توجه به بخش انرژی باشد. دالرهای جدید 
می تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت 
کشورهای  سطح  به  آن  رساندن  و  گاز 
دیگری  بخش  بردارد.  میان  از  را  پیشرو 
را جذب  دالرها  از  بخشی  می تواند  که 
نقل است.  و  کند زیرساختارهای حمل 
حمل ونقل شهری و بین شهری در ایران 
نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه های 
ایران ناکافی اند و بی کیفیت. ناوگان قطار 
با  قابل مقایسه  حتی  ایران  بین شهری 
کشورهای متوسط دنیا نیست و نیازمند به 
روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی 
گسترش  برای  بی نظیری  قابلیت  ایران 
دارد. دالرهای جدید می تواند برای خرید 
تکنولوژی های نوین در این زمینه ها به کار 
گرفته شود. خالصه آنکه، قطعا می توان از 
دستاوردهای دیپلماتیک اخیر برای از بین 
اقتصاد  اساسی  ضعف های  برخی  بردن 
بهره برد. مهم آن است که چگونه این کار 
صورت گیرد تا بالیی که در دهه گذشته بر 

سر اقتصاد ایران آمد، تکرار نشود.

ادامه از صفه17

توسعه یافته ترین سیستم های مالی جهان

گردشگران  میزبان  بحرین  برابر   10 چین 
خارجی است، اما در فهرست منتشر شده از 
سوی بانک جهانی، به جای نام پکن، نام منامه 
)پایتخت بحرین( دیده می شود؛ این بدان دلیل 
است که جمعیت چین یک هزار برابر جمعیت 
بحرین است و در این حالت، بحرین نسبت 
به سهم خود از جمعیت، 100 برابر گردشگر 

بیشتری دارد.
داده های جمع آوری شده توسط بانک جهانی 

كدام كشورها پذیرای بیشترین گردشگران هستند؟

کشورهای  پذیرای بیشترین گردشگر

برای مشخص کردن کشورهای میزبان بیشترین گردشگر خارجی باتوجه به جمعیت کنونی هر 
کشور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این فهرست، واتیکان )کوچکترین کشور جهان( با جمعیتی درحدود 900 نفر و با 83.6 درصد 
گردشگر خارجی )نسبت به جمعیت( در رتبه نخست جای گرفت.

کشورهای آندورا، پاالئو، بحرین و باهاماس به ترتیب با 30.2، 11.4، 10.5 و 9 درصد گردشگر 
خارجی، در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.

جناب آقای مهندس علیرضا ناصری
                                       مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصری 
                                      مدیرعامل صنایع کاشی تیما 

با  نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

ماهنامه اقتصاد آسیا

کشوررتبه

 هنگ کنگ1

سنگاپور2

نیوزلند3

مالزی4

فنالند5

استرالیا6

افریقای جنوبی7

کانادا8

9
 ایاالت متحده

امریکا

نروژ10
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منطقه آسیا- اقیانوسیه عملکرد قوی از خود نشان داده 
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اقتصاد و  اجرایی مجمع جهانی  نظرسنجی  شامل 
گزارش 2014 بانک جهانی/ سازمان مالی بین المللی 

Doing Business استخراج شده اند.

توسعه یافته ترین سیستم های مالی در دنیا

جذب غیرتورمی دالرهای...

نیست و نابود کند.
شرکت های  در  ایران  سرمایه گذاری 
خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع 
این نوشته نیست، هر چند به نوبه خود 
می تواند راه حلی کامال موثر باشد. آنچه 
که  است  این  می پردازم  بدان  اینجا  در 
اقتصاد ایران به بخشی از این دالرها نیاز 
دارد. پروژه های زیادی در زیرساختارهای 
ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید 
بخش  پروژه های  آنها  مهم ترین  هستند. 
انرژی به خصوص صنعت گاز است که 
در سال های گذشته با کمبود سرمایه شدید 
سرمایه گذاری  عدم  است.  بوده  مواجه 
سریع در این بخش ها می تواند ما را در 
بازارهای  در  و  منطقه  کشورهای  میان 

جهانی بیش از پیش تضعیف کند.
پیشنهاد هوشمندانه دکتر مهدی عسلی در 
روزنامه »دنیای اقتصاد« در راندن اقتصاد به 
سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت 
این  جذب  برای  انرژی  زمینه  در  ایران 
صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، 
می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در 
توجه به بخش انرژی باشد. دالرهای جدید 
می تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت 
کشورهای  سطح  به  آن  رساندن  و  گاز 
دیگری  بخش  بردارد.  میان  از  را  پیشرو 
را جذب  دالرها  از  بخشی  می تواند  که 
نقل است.  و  کند زیرساختارهای حمل 
حمل ونقل شهری و بین شهری در ایران 
نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه های 
ایران ناکافی اند و بی کیفیت. ناوگان قطار 
با  قابل مقایسه  حتی  ایران  بین شهری 
کشورهای متوسط دنیا نیست و نیازمند به 
روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی 
گسترش  برای  بی نظیری  قابلیت  ایران 
دارد. دالرهای جدید می تواند برای خرید 
تکنولوژی های نوین در این زمینه ها به کار 
گرفته شود. خالصه آنکه، قطعا می توان از 
دستاوردهای دیپلماتیک اخیر برای از بین 
اقتصاد  اساسی  ضعف های  برخی  بردن 
بهره برد. مهم آن است که چگونه این کار 
صورت گیرد تا بالیی که در دهه گذشته بر 

سر اقتصاد ایران آمد، تکرار نشود.
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خارجی است، اما در فهرست منتشر شده از 
سوی بانک جهانی، به جای نام پکن، نام منامه 
)پایتخت بحرین( دیده می شود؛ این بدان دلیل 
است که جمعیت چین یک هزار برابر جمعیت 
بحرین است و در این حالت، بحرین نسبت 
به سهم خود از جمعیت، 100 برابر گردشگر 

بیشتری دارد.
داده های جمع آوری شده توسط بانک جهانی 

كدام كشورها پذیرای بیشترین گردشگران هستند؟

کشورهای  پذیرای بیشترین گردشگر

برای مشخص کردن کشورهای میزبان بیشترین گردشگر خارجی باتوجه به جمعیت کنونی هر 
کشور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این فهرست، واتیکان )کوچکترین کشور جهان( با جمعیتی درحدود 900 نفر و با 83.6 درصد 
گردشگر خارجی )نسبت به جمعیت( در رتبه نخست جای گرفت.

کشورهای آندورا، پاالئو، بحرین و باهاماس به ترتیب با 30.2، 11.4، 10.5 و 9 درصد گردشگر 
خارجی، در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.
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جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصری 
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بریم  می  بسر  فناوری  انقالب  عصر  در  ما 
که موجب برهم زدن و تحول در کسب و 
این  همه  است.  شده  جامعه  و  دولت  کار، 
بخش ها با چالش مواجه شده اند تا بتوانند 
با این تغییر منطبق شوند. دولت ها که در 
برای رشد و  شکوفایی هستند، در  تالش 
مدل های توسعه ناکارآمد و منسوخ گرفتار 
هدایت  برای  مسئولیتی  اکنون  و  اند  شده 

تحول دیجیتال برعهده گرفته اند.
در  آینده  کار جهانی دولت  شورای دستور 
اقتصاد، توصیه های روشنی  مجمع جهانی 
برای  فناوری  پذیرش  چگونگی  مورد  در 
پاسخ به چالش هایی مانند فساد، بوروکراسی 
و  تعامل  خدمات،  پایین  کیفیت  ناکارآمد، 
اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی 
و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه 

کرده است.
برای کشورهای درحال توسعه مانند مولداوی، 
ترین  اصلی  فساد  و  دولت  ناکارآمدی 
چالش ها محسوب می شوند که حال و آینده 
ملت را تضعیف کرده، شهروندان و کسب و 
کار را اسیر سیاست های، موسسات و شیوه 
های منسوخ و قدیمی می کند. ناکامی رهبری 
برای پذیرش ابزارهای دیجیتال باعث تداوم 
ناکارآمدی و فساد در بخش دولتی شده و 
منجر به هزینه های باالی معامالت و بهره 
وری پایین در دولت و کسب و کار خواهد 

شد.
تحول  قهرمان  به  شدت  تبدیل  برای  زمان 
است.  رسیده  فرا  ها  دولت  برای  دیجیتال 
را  دیجیتال  تحول  ها  دولت  زودتر  هرچه 
آغاز کنند، افراد، کسب و کار و کشورهای 
بیشتری می توانند از این فرصت بهره مند 

شوند.

چهار دلیل چرایی نیاز به پذیرش تحول 
دیجیتال:

* ناکارآمدی دولت و ارائه خدمات ضعیف؛ 
طراحی مجدد مدل های حاکمیت قدیمی 
پیش  روال  یک  به  باید  خدمات،  ارائه  و 
فرض در دولت تبدیل شود. “پیش فرض 
دیجیتال” به کاهش مقررات دست و پاگیر، 
بهره وری و ارائه خدمات با کیفیت باالتر 

کمک خواهد کرد.

مجمع جهانی اقتصاد توصیه هایی در مورد 
پاسخ  برای  فناوری  پذیرش  چگونگی 
بوروکراسی  فساد،  مانند  هایی  چالش  به 
و  تعامل  خدمات،  پایین  کیفیت  ناکارآمد، 
اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی 
و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه 

کرده است

دولت  شاخص  در  افزایش  درصد  یک 
الکترونیک منجر به کاهش ۱.۱7 درصدی 

فساد می شود

انقالب فناوری، فرصت های منحصر بفردی 
برای کشورها فراهم می کند تا خود را تغییر 
توسعه”  درحال  “کشور  وضعیت  بر  و  داده 

غلبه کنند

توسعه  برای  عمده  مانع  یک  فساد   *
توسط  گرفته  صورت  مطالعه  اقتصادی؛ 
با  که  دهد  می  نشان  سوفولک  دانشگاه 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  افزایش 
ارتباطات توسط دولت ها، فساد کاهش پیدا 
شاخص  در  افزایش  درصد  )یک  کند  می 
 1.17 کاهش  به  منجر  الکترونیک  دولت 
در  کشورهای  شود(.  می  فساد  درصدی 
را  نفع  بیشترین  این مسأله  از  حال توسعه 

می برند و حکومت خوب منجر به تقویت 
نوآوری می شود.

* افزایش شکاف مهارت های دیجیتال؛ تا 
در  مشاغل  درصد   90 از  بیش   2020 سال 
دیجیتال  های  مهارت  نیازمند  اروپا  اتحادیه 
فناوری  ریسک  با  ها  دولت  بود.  خواهند 
مخالف  این چالش  به  پاسخ  در  نوآوری  و 
و  های  سیاست  تغییر  عدم  با  هستند. 
سیستم های آموزشی، ریسک دولت ها برای 
تولید مهارت های بی ربط برای اقتصاد ادامه 
موجود،  وضع  شکستن  برای  کند.  می  پیدا 
دولت ها باید رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده، 
سرمایه گذاری در قابلیت های و مهارت های 
دیجیتال که می تواند اقتصاد آنها را با نوآوری 

و رشد مواجه سازد، انجام دهند.
* آماده شدن برای دیجیتال؛ گونتر اوتینگر، 
اقتصاد  کمیسر اتحادیه اروپا برای جامعه و 
دیجیتال در کنگره جهانی موبایل 2015 در 
به  دیجیتال  اقتصاد  که  کرد  عنوان  بارسلونا 
سادگی در حال تبدیل شدن به اقتصاد است. 
دولت های آینده نگر باید مانند "کارگزاران 
دیجیتال" عمل کرده و در سازگاری دیجیتال 
گذاری  سرمایه  کار  و  کسب  و  مردم  برای 
در  آنها  از  و  کرده  ارائه  هایی  مشوق  کنند؛ 
اقتصاد  در  ادغام  و  رقابت  برای  تالش 

حمایت کنند.
انقالب فناوری، فرصت های منحصر بفردی 
برای کشورها فراهم می کند تا خود را تغییر 
توسعه”  درحال  “کشور  بر وضعیت  و  داده 
غلبه کنند. استونی این کار را انجام داد و یکی 
از بهترین نمونه ها برای کشورهای بزرگ و 

کوچک محسوب می شود.
و  است  تغییر  حال  در  بسرعت  جهان 

روش های قدیمی دیگر جوابگو نیستند.

چهار دلیل نیاز كشورهای درحال توسعه به 
فناوری دیجیتال

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

نتایج یک پژوهش که در روزنامه فایننشال تایمز 
منتشر شده نشان می دهد که چین تا سال 2020 
به بزرگترین سرمایه گذار خارجی جهان تبدیل 

خواهد شد.
انتظار می رود که چین تا سال 2020 به بزرگترین 
سرمایه گذار خارجی جهان تبدیل شود. نتایج 
 )FT( یک پژوهش که در روزنامه فایننشال تایمز
منتشر شد، عنوان می کند که دارایی های فرا 
مرزی جهانی پکن با افزایش سه برابری، از 6.4 

به 20 تریلیون دالر خواهد رسید.
در این پژوهش که بصورت مشترك توسط گروه 
رودیوم )Rhoduim( و موسسه مطالعات چین 
مرکاتور )Mercator( آلمان انجام شده نشان 
می دهد، چین سرمایه گذاری در غرب را توسعه 
خواهد داد که بخش زیادی از این پول از ذخایر 
ارزی خارجی و پرتفوی سرمایه گذاری تأمین می 

شود.
با این حال، سهم سرمایه گذاری مستقیم چین نیز 
در حال رونق گرفتن است. طی سال های 2014-
2000 تجارت چین بطور مستقیم 46 میلیارد یورو 
در 28 کشور اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرد که 
انگلستان با رقم 12.2، آلمان با 6.9 و فرانسه با 5.9 
میلیارد یورو، بیشترین میزان جذب سرمایه را به 

خود اختصاص دادند.

و  امالك  موادغذایی،  انرژی، صنعت خودرو، 
مستغالت اصلی ترین بخش های سرمایه گذاری 

چین در اروپا محسوب می شوند.
بواسطه تبدیل شدن چین به یکی از سه صادرکننده 
سرمایه گذاری مستقیم در جهان، انتظار می رود که 
 )OFDI( سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
این کشور به 2 تریلیون دالر برسد که بیش از دو 

برابر رقم کنونی 744 میلیارد دالر است.
در حال حاضر چین بزرگترین معامله گر کاال 
در جهان محسوب می شود، درحالیکه سهم این 
کشور از تجارت فرا مرزی جهانی در رقم جزئی 

3.4 درصد در سال 2011 باقی مانده است. 
این گزارش عنوان می کند: ویژگی هایی مانند 
اندازه، رشد و کیفیت اقتصاد چین، فرصت های 

منحصربفردی برای اروپا ایجاد می کنند.
"سیستم سیاسی اقتدارگرای” پکن و ماهیت بسته 
بازارهای محلی در برابر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ممکن است به مانعی در این مسیر تبدیل 

شوند.
اما غرب تنها مکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

چین نیست.
گذاری  سرمایه  بانک  چین  آوریل،  ماه  در 
زیرساخت آسیایی )AIIB( را با همکاری 52 
کشور دیگر تأسیس کرد. دفتر مرکزی این بانک 

در پکن قرار داشته و پروژه های زیرساختی در 
منطقه آسیا- اقیانوسیه را حمایت مالی می کند. 
سرمایه مشترك اولیه بانک AIIB بالغ بر 50 
میلیارد دالر است که انتظار می رود به 100 میلیارد 

دالر افزایش پیدا کند.
در  که   SCO و   BRICS های  اجالس  در 
شهر  در  تیر(   17 -19( ژوئیه  تاریخ 10- 8 
مرزی  بانک  برگزار خواهند شد،  اوفا روسیه 
دیگری راه اندازی می شود. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در ماه مه اعالم کرد که 
 BRICS وابسته به )NDB( بانک توسعه جدید
ارزی  میلیارد دالری و ذخیره  با سرمایه 100 
دیگری به ارزش 100 میلیارد دالر احتماال در 
جریان برگزاری اجالس آتی راه اندازی خواهد 

شد.
انتظار می رود که این صندوق ارزی بتواند بلوك 
)پنج کشور( BRICS را از نوسانات نرخ ارز 
محافظت کند، درحالیکه بانک، منابع مالی مورد 
نیاز برای پروژه های زیرساختی کشورهای عضو 

را تأمین خواهد کرد.
پوتین در جریان سخنرانی هفته گذشته در نشست 
اقتصادی سن پترزبورگ اعالم کرد که بانک های 
AIIB و NDB رقیب یکدیگر نخواهند بود، اما 

مکمل یکدیگر هستند.

سناریوهای مختلف نرخ بیکاری تا سال 1400 

سال

سناریوی اول
)رشد 1درصدی(

سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

سناریوی سوم
)رشد 1درصدی(

سناریوی چهارم
)رشد 4درصدی(

سناریوی پنجم
)رشد 5درصدی(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون 

نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون 

نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

13945/55 20/65/5020/55/4715/63/9220/25/3920/0

13955/8421/45/7821/45/7316/34/1420/85/6120/6

13966/1422/322/322/05/9917/14/3721/45/8421/3

13976/4523/123/122/86/3617/86/1622/16/0721/7

13986/7623/923/923/56/5318/66/4122/76/3022/3

13997/0724/824/824/36/8119/36/6723/46/5422/9

14007/3925/625/625/07/0820/06/9324/06/7823/5
)نرخ مشارکت برابر با 41/0 درصد(  

ادامه از صفحه7

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

بزرگتـرین سـرمایه گـذار خارجـی
 تا پنـج سال آینده
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بریم  می  بسر  فناوری  انقالب  عصر  در  ما 
که موجب برهم زدن و تحول در کسب و 
این  همه  است.  شده  جامعه  و  دولت  کار، 
بخش ها با چالش مواجه شده اند تا بتوانند 
با این تغییر منطبق شوند. دولت ها که در 
برای رشد و  شکوفایی هستند، در  تالش 
مدل های توسعه ناکارآمد و منسوخ گرفتار 
هدایت  برای  مسئولیتی  اکنون  و  اند  شده 

تحول دیجیتال برعهده گرفته اند.
در  آینده  کار جهانی دولت  شورای دستور 
اقتصاد، توصیه های روشنی  مجمع جهانی 
برای  فناوری  پذیرش  چگونگی  مورد  در 
پاسخ به چالش هایی مانند فساد، بوروکراسی 
و  تعامل  خدمات،  پایین  کیفیت  ناکارآمد، 
اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی 
و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه 

کرده است.
برای کشورهای درحال توسعه مانند مولداوی، 
ترین  اصلی  فساد  و  دولت  ناکارآمدی 
چالش ها محسوب می شوند که حال و آینده 
ملت را تضعیف کرده، شهروندان و کسب و 
کار را اسیر سیاست های، موسسات و شیوه 
های منسوخ و قدیمی می کند. ناکامی رهبری 
برای پذیرش ابزارهای دیجیتال باعث تداوم 
ناکارآمدی و فساد در بخش دولتی شده و 
منجر به هزینه های باالی معامالت و بهره 
وری پایین در دولت و کسب و کار خواهد 

شد.
تحول  قهرمان  به  شدت  تبدیل  برای  زمان 
است.  رسیده  فرا  ها  دولت  برای  دیجیتال 
را  دیجیتال  تحول  ها  دولت  زودتر  هرچه 
آغاز کنند، افراد، کسب و کار و کشورهای 
بیشتری می توانند از این فرصت بهره مند 

شوند.

چهار دلیل چرایی نیاز به پذیرش تحول 
دیجیتال:

* ناکارآمدی دولت و ارائه خدمات ضعیف؛ 
طراحی مجدد مدل های حاکمیت قدیمی 
پیش  روال  یک  به  باید  خدمات،  ارائه  و 
فرض در دولت تبدیل شود. “پیش فرض 
دیجیتال” به کاهش مقررات دست و پاگیر، 
بهره وری و ارائه خدمات با کیفیت باالتر 

کمک خواهد کرد.

مجمع جهانی اقتصاد توصیه هایی در مورد 
پاسخ  برای  فناوری  پذیرش  چگونگی 
بوروکراسی  فساد،  مانند  هایی  چالش  به 
و  تعامل  خدمات،  پایین  کیفیت  ناکارآمد، 
اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی 
و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه 

کرده است

دولت  شاخص  در  افزایش  درصد  یک 
الکترونیک منجر به کاهش ۱.۱7 درصدی 

فساد می شود

انقالب فناوری، فرصت های منحصر بفردی 
برای کشورها فراهم می کند تا خود را تغییر 
توسعه”  درحال  “کشور  وضعیت  بر  و  داده 

غلبه کنند

توسعه  برای  عمده  مانع  یک  فساد   *
توسط  گرفته  صورت  مطالعه  اقتصادی؛ 
با  که  دهد  می  نشان  سوفولک  دانشگاه 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  افزایش 
ارتباطات توسط دولت ها، فساد کاهش پیدا 
شاخص  در  افزایش  درصد  )یک  کند  می 
 1.17 کاهش  به  منجر  الکترونیک  دولت 
در  کشورهای  شود(.  می  فساد  درصدی 
را  نفع  بیشترین  این مسأله  از  حال توسعه 

می برند و حکومت خوب منجر به تقویت 
نوآوری می شود.

* افزایش شکاف مهارت های دیجیتال؛ تا 
در  مشاغل  درصد   90 از  بیش   2020 سال 
دیجیتال  های  مهارت  نیازمند  اروپا  اتحادیه 
فناوری  ریسک  با  ها  دولت  بود.  خواهند 
مخالف  این چالش  به  پاسخ  در  نوآوری  و 
و  های  سیاست  تغییر  عدم  با  هستند. 
سیستم های آموزشی، ریسک دولت ها برای 
تولید مهارت های بی ربط برای اقتصاد ادامه 
موجود،  وضع  شکستن  برای  کند.  می  پیدا 
دولت ها باید رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده، 
سرمایه گذاری در قابلیت های و مهارت های 
دیجیتال که می تواند اقتصاد آنها را با نوآوری 

و رشد مواجه سازد، انجام دهند.
* آماده شدن برای دیجیتال؛ گونتر اوتینگر، 
اقتصاد  کمیسر اتحادیه اروپا برای جامعه و 
دیجیتال در کنگره جهانی موبایل 2015 در 
به  دیجیتال  اقتصاد  که  کرد  عنوان  بارسلونا 
سادگی در حال تبدیل شدن به اقتصاد است. 
دولت های آینده نگر باید مانند "کارگزاران 
دیجیتال" عمل کرده و در سازگاری دیجیتال 
گذاری  سرمایه  کار  و  کسب  و  مردم  برای 
در  آنها  از  و  کرده  ارائه  هایی  مشوق  کنند؛ 
اقتصاد  در  ادغام  و  رقابت  برای  تالش 

حمایت کنند.
انقالب فناوری، فرصت های منحصر بفردی 
برای کشورها فراهم می کند تا خود را تغییر 
توسعه”  درحال  “کشور  بر وضعیت  و  داده 
غلبه کنند. استونی این کار را انجام داد و یکی 
از بهترین نمونه ها برای کشورهای بزرگ و 

کوچک محسوب می شود.
و  است  تغییر  حال  در  بسرعت  جهان 

روش های قدیمی دیگر جوابگو نیستند.

چهار دلیل نیاز كشورهای درحال توسعه به 
فناوری دیجیتال

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

نتایج یک پژوهش که در روزنامه فایننشال تایمز 
منتشر شده نشان می دهد که چین تا سال 2020 
به بزرگترین سرمایه گذار خارجی جهان تبدیل 

خواهد شد.
انتظار می رود که چین تا سال 2020 به بزرگترین 
سرمایه گذار خارجی جهان تبدیل شود. نتایج 
 )FT( یک پژوهش که در روزنامه فایننشال تایمز
منتشر شد، عنوان می کند که دارایی های فرا 
مرزی جهانی پکن با افزایش سه برابری، از 6.4 

به 20 تریلیون دالر خواهد رسید.
در این پژوهش که بصورت مشترك توسط گروه 
رودیوم )Rhoduim( و موسسه مطالعات چین 
مرکاتور )Mercator( آلمان انجام شده نشان 
می دهد، چین سرمایه گذاری در غرب را توسعه 
خواهد داد که بخش زیادی از این پول از ذخایر 
ارزی خارجی و پرتفوی سرمایه گذاری تأمین می 

شود.
با این حال، سهم سرمایه گذاری مستقیم چین نیز 
در حال رونق گرفتن است. طی سال های 2014-
2000 تجارت چین بطور مستقیم 46 میلیارد یورو 
در 28 کشور اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرد که 
انگلستان با رقم 12.2، آلمان با 6.9 و فرانسه با 5.9 
میلیارد یورو، بیشترین میزان جذب سرمایه را به 

خود اختصاص دادند.

و  امالك  موادغذایی،  انرژی، صنعت خودرو، 
مستغالت اصلی ترین بخش های سرمایه گذاری 

چین در اروپا محسوب می شوند.
بواسطه تبدیل شدن چین به یکی از سه صادرکننده 
سرمایه گذاری مستقیم در جهان، انتظار می رود که 
 )OFDI( سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
این کشور به 2 تریلیون دالر برسد که بیش از دو 

برابر رقم کنونی 744 میلیارد دالر است.
در حال حاضر چین بزرگترین معامله گر کاال 
در جهان محسوب می شود، درحالیکه سهم این 
کشور از تجارت فرا مرزی جهانی در رقم جزئی 

3.4 درصد در سال 2011 باقی مانده است. 
این گزارش عنوان می کند: ویژگی هایی مانند 
اندازه، رشد و کیفیت اقتصاد چین، فرصت های 

منحصربفردی برای اروپا ایجاد می کنند.
"سیستم سیاسی اقتدارگرای” پکن و ماهیت بسته 
بازارهای محلی در برابر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ممکن است به مانعی در این مسیر تبدیل 

شوند.
اما غرب تنها مکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

چین نیست.
گذاری  سرمایه  بانک  چین  آوریل،  ماه  در 
زیرساخت آسیایی )AIIB( را با همکاری 52 
کشور دیگر تأسیس کرد. دفتر مرکزی این بانک 

در پکن قرار داشته و پروژه های زیرساختی در 
منطقه آسیا- اقیانوسیه را حمایت مالی می کند. 
سرمایه مشترك اولیه بانک AIIB بالغ بر 50 
میلیارد دالر است که انتظار می رود به 100 میلیارد 

دالر افزایش پیدا کند.
در  که   SCO و   BRICS های  اجالس  در 
شهر  در  تیر(   17 -19( ژوئیه  تاریخ 10- 8 
مرزی  بانک  برگزار خواهند شد،  اوفا روسیه 
دیگری راه اندازی می شود. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در ماه مه اعالم کرد که 
 BRICS وابسته به )NDB( بانک توسعه جدید
ارزی  میلیارد دالری و ذخیره  با سرمایه 100 
دیگری به ارزش 100 میلیارد دالر احتماال در 
جریان برگزاری اجالس آتی راه اندازی خواهد 

شد.
انتظار می رود که این صندوق ارزی بتواند بلوك 
)پنج کشور( BRICS را از نوسانات نرخ ارز 
محافظت کند، درحالیکه بانک، منابع مالی مورد 
نیاز برای پروژه های زیرساختی کشورهای عضو 

را تأمین خواهد کرد.
پوتین در جریان سخنرانی هفته گذشته در نشست 
اقتصادی سن پترزبورگ اعالم کرد که بانک های 
AIIB و NDB رقیب یکدیگر نخواهند بود، اما 

مکمل یکدیگر هستند.

سناریوهای مختلف نرخ بیکاری تا سال 1400 

سال

سناریوی اول
)رشد 1درصدی(

سناریوی دوم
)رشد 2درصدی(

سناریوی سوم
)رشد 1درصدی(

سناریوی چهارم
)رشد 4درصدی(

سناریوی پنجم
)رشد 5درصدی(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون 

نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون 

نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

جمعیت 
بیکار)میلیون نفر(

نرخ بیکاری 
)درصد(

13945/55 20/65/5020/55/4715/63/9220/25/3920/0

13955/8421/45/7821/45/7316/34/1420/85/6120/6

13966/1422/322/322/05/9917/14/3721/45/8421/3

13976/4523/123/122/86/3617/86/1622/16/0721/7

13986/7623/923/923/56/5318/66/4122/76/3022/3

13997/0724/824/824/36/8119/36/6723/46/5422/9

14007/3925/625/625/07/0820/06/9324/06/7823/5
)نرخ مشارکت برابر با 41/0 درصد(  

ادامه از صفحه7

پیش بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سال های 1400-1393

بزرگتـرین سـرمایه گـذار خارجـی
 تا پنـج سال آینده
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چـرا پولـدار نیسـتیم؟

ثروتمندان به خوبی می دانند که پول و سرمایه آنها 
ماهیت گردشی دارد. بنابراین آنها شیفته یک روش 

سرمایه گذاری نمی شوند.
شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید 
باید  اما  دارید،  را  پول  در  غلتیدن  که سودای 
بدانید که این رویا مادامی که با پول تان گام های 
هوشمندانه ای برندارید، محقق نخواهد شد.؛ پس 
نخست باید بدانید که ثروتمندان چه چیزی راجع 

به پول می دانند که شما نمی دانید.
بنابر اعالم موسسه Capgemini و موسسه 
مدیریت ثروت RBC، در سال 2013 میالدی، 
ثروت  )دارندگان  جهان  میلیاردر  افراد  تعداد 
خالص بالغ بر یک میلیون دالر(، به یک میلیون و 
760 هزار نفر افزایش یافت. آیا تابه حال به این فکر 
کرده اید که ثروتمندان جهان چه چیزی راجع به 
پول می دانند که شما نمی دانید؟ حقیقت این است 
که آنها نه تنها خیلی چیزها راجع به پول می دانند، 
بلکه با مدیران مالی معتمد و مشاوران بسیاری 
کار می کنند که به آنها در مدیریت سرمایه هایشان 

کمک می کنند.
شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که 
سودای غلتیدن در پول را دارید، اما باید بدانید که 
این رویا مادامی که با پولتان گام های هوشمندانه ای 
برندارید، محقق نخواهد شد. در این راه، بسیاری 
از مشاوران مالی همیشه آماده کمک کردن به شما 
هستند. در این گزارش، به نقل از پایگاه اینترنتی 
چیت شیت، به چهار ماده اولیه الزم برای تولید 
ثروت، ثروتمند ماندن و به ارث گذاشتن ثروت 

برای چندین نسل، اشاره می کنیم.

ثروتمندان به طور دایم به دنبال استراتژی های 
جایگزین مدیریت پولی هستند

افراد ثروتمند، اطالعات جدیدی از شیوه های 
کمتر شناخته شده برای رشد پولشان دارند. آنها 
وقتی سرمایه گذاری می کنند، به دنبال شیوه های 
جایگزینی هستند که بهترین کارایی را برای آنها 
دارد. یکی از این شیوه ها، بیمه عمر خصوصی 

است. 
گروه  شریک  و  مدیرعامل  باکوالد«،  »دیوید 
امروز  شرایط  در  می گوید:  اطلس  مشاوره ای 
از  یکی  است،  افزایش  به  رو  مالیات ها  که 
محبوب ترین شیوه ها برای رشد و حفظ ثروت 

در بین ثروتمندان، استفاده تلفیقی از برخی سرمایه گذاری های خصوصی نظیر بیمه عمر و مقرری است 
که سود آن گونه سرمایه گذاری ها اغلب به صدها تا هزاران و حتی میلیون ها دالر می رسد. همچنین، 

صرفه جویی مالیاتی اینگونه سرمایه گذاری ها، طی چندسال به اصل سرمایه افزوده می شود.

ثروتمندان، اهمیت تنوع سرمایه گذاری را به خوبی می دانند
ثروتمندان، سعی می کنند از گسترش سرمایه های خود مطمئن شوند. آنها روی یک سرمایه گذاری تمرکز 
نمی کنند. این مساله به آنها اطمینان می دهد که اگر یکی از سرمایه گذاری های آنها با شکست مواجه شد، 
سرمایه گذاری های دیگر به عنوان یک سنگر امن عمل کنند. »جوزف دبلیو.مالکا«، مدیر مالی و وکیل 
رسمی می گوید: ثروتمندان به خوبی می دانند که پول و سرمایه آنها ماهیت گردشی دارد. بنابراین آنها 
شیفته یک روش سرمایه گذاری نمی شوند و تمام پولهای خود را یکجا سرمایه گذاری نمی کنند. آنها 

همچنین خوب می دانند که چگونه احساسات خود را از سرمایه گذاری دور کنند.

اگر می خواهید ثروتمند شوید، حتی نباید تا فردا هم صبر کنید، بلکه کوچکترین قدمی هم که امروز 
بردارید، باعث پس انداز پول شما می شود حتی اگر روزی پنج دالر باشد؛ اما »قطره قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود«؛ روزی از خواب برمی خیزید و مشاهده می کنید که باید هرآنچه که کاشته اید را درو 

کنید و آنوقت می بینید که چه سرمایه عظیمی را در اختیار دارید

ثروتمندان خوب می دانند چگونه از پول خود مراقبت کنند
شاید از شنیدن این مساله تعجب کنید که ثروتمندان درباره پولشان بسیار هوشمندانه عمل می کنند و 
به جای یافتن راه های خرج کردن بی مالحظه پولشان، به دنبال یافتن راه هایی برای افزایش پس اندازشان 
هستند. گرچه افراد زیادی هستند که طوری پول خرج می کنند که انگار فقط تا فردا زنده هستند، اما 
برخی نیز هستند که خوب می دانند پولشان چه کارآیی دارد و چه اندازه باید پس انداز کنند. در این بین 
می توان به بسیاری از ثروتمندان مشهوری مانند »دانیل نوریس« بازیکن تیم بیس بال Blue Jays و »وارن 
بافت« میلیاردر مشهور اشاره کرد که اولی به جای زندگی در یک خانه لوکس، در یک ون زندگی می کند 
و دومی نیز خانه ای محقرانه خریداری کرده و در آن زندگی می کند. »الری ایتکین«، مشاور مالی گروه 
سرمایه گذاری Coastwise می گوید: زندگی با قناعت، بهترین نصیحت تاریخ است. اگر می خواهید با 

قرض و وام زندگی خود را سرو سامان دهید، تا آخر عمرتان بدهکار خواهید ماند. 

ثروتمندان برای پول خود برنامه دارند
چیزی که مهم است، این است آرزوی ثروتمند شدن به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید برای رسیدن به 
اهداف و برنامه های مالی خود برنامه داشته باشید. باید مشخص کنید که می خواهید پولتان برای شما 
چکار کند؟ »مارتین هارلبرت«، مشاور رسمی سرمایه گذاری و بانی موسسه مدیریت ثروت »تی ام« 
می گوید: نخستین کاری که برای افراد ثروتمند می کنم این است که کشف کنم که می خواهند پولشان 
برای خود و خانواده شان چکار کند. فرقی نمی کند که آنها به دنبال یک میلیون یا 100 میلیون دالر باشند، 
بلکه همه چیز از یک سوال ساده شروع می شود. بنابراین اگر نتوانیم به مشتریان خود کمک کنیم تا به 
اهداف مالی خود دست یابند، حتی بهترین استراتژی ها نیز بی ارزش و بال استفاده خواهند بود. آنچه که 
ما اغلب کشف می کنیم، فقط درباره پول نیست بلکه درباره سایر تاثیرات پول بر مردم است که باعث 

می شود تا به پول تا این اندازه اهمیت دهند.
بنابراین، اگر می خواهید ثروتمند شوید، حتی نباید تا فردا هم صبر کنید، بلکه کوچکترین قدمی هم که 
امروز بردارید، باعث پس انداز پول شما می شود حتی اگر روزی پنج دالر باشد؛ اما »قطره قطره جمع 
گردد وانگهی دریا شود«؛ روزی از خواب برمی خیزید و مشاهده می کنید که باید هرآنچه که کاشته اید را 

درو کنید و آنوقت می بینید که چه سرمایه عظیمی را در اختیار دارید.

 طبق بررسی های انجام شده از سوی موسسه” تامسون رویترز “و “دینار استاندارد”گردشگران 
مسلمان جمعیت درحال رشدی هستند که به صورت بخشی شناور برای اقتصاد گردشگری جهان 

در سال 2014 بیش از 145 میلیارد دالر درآمد تولید کرده اند.

مسلمانان ۱۱ درصد از کل بخش سفر وگردشگری جهان را تا سال مورد نظر – 2۰2۰ – تشکیل 
خواهند داد 

پیش بینی شده است که ارزش مالی این صنعت درسطح جهانی تا سال 2۰۱8 به بیش از ۱.۶ 
تریلیون دالر برسد 

همچنین طبق همین بررسی ها حدود 108 میلیون گردشگر مسلمان ساالنه در جهان سفر می کنند 
که برابر با 10 درصد از کل اقتصاد سفر جهان را شامل می شود.

عالوه براین برآورد شده است که بازار گردشگری مسلمانان تا سال 2020 به بیش از 150 میلیون 
نفر برسد که از نظر مالی برابر با 200 میلیارد دالر در سال خواهد بود.

همچنین برآورد شده است که مسلمانان 11 درصد از کل بخش سفر وگردشگری جهان را تا سال 
مورد نظر – 2020 – تشکیل خواهند داد.

چنین رشد هنگفتی در تعداد گردشگران مسلمان انتظار می رود که سبب افزایش آثارجانبی 
بر صنعت گردشگری، همانند افزایش وتوسعه صنعت گردشگری ونیز صنایع غذایی حالل ، 
رستوران ها ومواد خوراکی حالل و نیز هتل ها و اقامتگاه ها و حتی تفریح گاه های حالل شود که 

ویژه مسلمانانی است که مقید به خدمات و کاالی حالل هستند.
طبق بررسی های انجام شده از سوی موسسه”تامسون رویترز” و موسسه” دیناراستاندارد” صنعت 
جهانی غذای حالل و نیز بازار نوشیدنی های حالل نیز درسال 2013 بیش از 1.1تریلیون دالر 

درآمد تولید کرده است.
پیش بینی شده است که ارزش مالی این صنعت درسطح جهانی تا سال 2018 به بیش از 1.6 

تریلیون دالر برسد.

جمعیت گردشگر مسلمان تا سال 2020 از مرز 
150 میلیون نفر می گذرد

صندوق بین المللی پول با پیش بینی صعودی 
شدن نرخ تورم در ایران طی امسال و سال 
آینده اعالم کرد ایران در سال 2016 با تورم 17 
درصدی در جایگاه چهارم جهان از نظر تورم 

باال قرار می گیرد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم ایران در سال 2014 به کمتر از نصف 
رسیده و در حالی که ایران در سال 2013 تورم 
34.7 درصدی را تجربه کرده بود این رقم در 

سال 2014 به 15.5 درصد کاهش یافت.
با افت شدید نرخ تورم، جایگاه ایران در رده 
بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرد. ایران 
که در سال 2013 پس از ونزوئال و سودان 
بیشترین تورم در جهان را به خود اختصاص 
داده بود در سال 2014 توانست دو پله خود را 
ارتقا دهد و در جایگاه پنجم جهان از نظر تورم 

باال قرار گیرد.
با این حال، صندوق بین المللی پول نسبت 
ایران  در  تورم  دوباره  شدن  صعودی  به 
این  داده است.  آینده هشدار  طی سال های 
نهاد بین المللی نرخ تورم ایران طی دو سال 

آینده را صعودی پیش بینی کرده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم ایران که در سال 2014 بالغ بر 15.5 
به 16.5 درصد  در سال جاری  بوده  درصد 
افزایش خواهد یافت و این رقم در سال 2016 

به 17 درصد می رسد.
تورم 16.5  نرخ  با  ایران  تسنیم،  گزارش  به 
درصدی در سال 2015 در جایگاه نهم جهان 
گیرد.  می  قرار  باال  تورم  بودن  دارا  نظر  از 
کشورهای ونزوئال، اوکراین، سودان جنوبی، 
بالروس، سودان، آرژانتین، روسیه و ماالوی 
سال  این  در  ایران  به  نسبت  بیشتری  تورم 
خواهند داشت. تورم روسیه در این سال 17.9 

درصد پیش بینی شده است.
 17 تورم  نرخ  با  ایران   2016 سال  در  اما 
درصدی به جایگاه چهارم جهان باز می گردد. 
در این سال تنها سه کشور ونزوئال ، آرژانتین 
و بالروس نرخ تورم بیشتری نسبت به ایران 

خواهند داشت.

صعودی شدن دوباره 

تورم در ایران

گـوناگـون
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چـرا پولـدار نیسـتیم؟

ثروتمندان به خوبی می دانند که پول و سرمایه آنها 
ماهیت گردشی دارد. بنابراین آنها شیفته یک روش 

سرمایه گذاری نمی شوند.
شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید 
باید  اما  دارید،  را  پول  در  غلتیدن  که سودای 
بدانید که این رویا مادامی که با پول تان گام های 
هوشمندانه ای برندارید، محقق نخواهد شد.؛ پس 
نخست باید بدانید که ثروتمندان چه چیزی راجع 

به پول می دانند که شما نمی دانید.
بنابر اعالم موسسه Capgemini و موسسه 
مدیریت ثروت RBC، در سال 2013 میالدی، 
ثروت  )دارندگان  جهان  میلیاردر  افراد  تعداد 
خالص بالغ بر یک میلیون دالر(، به یک میلیون و 
760 هزار نفر افزایش یافت. آیا تابه حال به این فکر 
کرده اید که ثروتمندان جهان چه چیزی راجع به 
پول می دانند که شما نمی دانید؟ حقیقت این است 
که آنها نه تنها خیلی چیزها راجع به پول می دانند، 
بلکه با مدیران مالی معتمد و مشاوران بسیاری 
کار می کنند که به آنها در مدیریت سرمایه هایشان 

کمک می کنند.
شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که 
سودای غلتیدن در پول را دارید، اما باید بدانید که 
این رویا مادامی که با پولتان گام های هوشمندانه ای 
برندارید، محقق نخواهد شد. در این راه، بسیاری 
از مشاوران مالی همیشه آماده کمک کردن به شما 
هستند. در این گزارش، به نقل از پایگاه اینترنتی 
چیت شیت، به چهار ماده اولیه الزم برای تولید 
ثروت، ثروتمند ماندن و به ارث گذاشتن ثروت 

برای چندین نسل، اشاره می کنیم.

ثروتمندان به طور دایم به دنبال استراتژی های 
جایگزین مدیریت پولی هستند

افراد ثروتمند، اطالعات جدیدی از شیوه های 
کمتر شناخته شده برای رشد پولشان دارند. آنها 
وقتی سرمایه گذاری می کنند، به دنبال شیوه های 
جایگزینی هستند که بهترین کارایی را برای آنها 
دارد. یکی از این شیوه ها، بیمه عمر خصوصی 

است. 
گروه  شریک  و  مدیرعامل  باکوالد«،  »دیوید 
امروز  شرایط  در  می گوید:  اطلس  مشاوره ای 
از  یکی  است،  افزایش  به  رو  مالیات ها  که 
محبوب ترین شیوه ها برای رشد و حفظ ثروت 

در بین ثروتمندان، استفاده تلفیقی از برخی سرمایه گذاری های خصوصی نظیر بیمه عمر و مقرری است 
که سود آن گونه سرمایه گذاری ها اغلب به صدها تا هزاران و حتی میلیون ها دالر می رسد. همچنین، 

صرفه جویی مالیاتی اینگونه سرمایه گذاری ها، طی چندسال به اصل سرمایه افزوده می شود.

ثروتمندان، اهمیت تنوع سرمایه گذاری را به خوبی می دانند
ثروتمندان، سعی می کنند از گسترش سرمایه های خود مطمئن شوند. آنها روی یک سرمایه گذاری تمرکز 
نمی کنند. این مساله به آنها اطمینان می دهد که اگر یکی از سرمایه گذاری های آنها با شکست مواجه شد، 
سرمایه گذاری های دیگر به عنوان یک سنگر امن عمل کنند. »جوزف دبلیو.مالکا«، مدیر مالی و وکیل 
رسمی می گوید: ثروتمندان به خوبی می دانند که پول و سرمایه آنها ماهیت گردشی دارد. بنابراین آنها 
شیفته یک روش سرمایه گذاری نمی شوند و تمام پولهای خود را یکجا سرمایه گذاری نمی کنند. آنها 

همچنین خوب می دانند که چگونه احساسات خود را از سرمایه گذاری دور کنند.

اگر می خواهید ثروتمند شوید، حتی نباید تا فردا هم صبر کنید، بلکه کوچکترین قدمی هم که امروز 
بردارید، باعث پس انداز پول شما می شود حتی اگر روزی پنج دالر باشد؛ اما »قطره قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود«؛ روزی از خواب برمی خیزید و مشاهده می کنید که باید هرآنچه که کاشته اید را درو 

کنید و آنوقت می بینید که چه سرمایه عظیمی را در اختیار دارید

ثروتمندان خوب می دانند چگونه از پول خود مراقبت کنند
شاید از شنیدن این مساله تعجب کنید که ثروتمندان درباره پولشان بسیار هوشمندانه عمل می کنند و 
به جای یافتن راه های خرج کردن بی مالحظه پولشان، به دنبال یافتن راه هایی برای افزایش پس اندازشان 
هستند. گرچه افراد زیادی هستند که طوری پول خرج می کنند که انگار فقط تا فردا زنده هستند، اما 
برخی نیز هستند که خوب می دانند پولشان چه کارآیی دارد و چه اندازه باید پس انداز کنند. در این بین 
می توان به بسیاری از ثروتمندان مشهوری مانند »دانیل نوریس« بازیکن تیم بیس بال Blue Jays و »وارن 
بافت« میلیاردر مشهور اشاره کرد که اولی به جای زندگی در یک خانه لوکس، در یک ون زندگی می کند 
و دومی نیز خانه ای محقرانه خریداری کرده و در آن زندگی می کند. »الری ایتکین«، مشاور مالی گروه 
سرمایه گذاری Coastwise می گوید: زندگی با قناعت، بهترین نصیحت تاریخ است. اگر می خواهید با 

قرض و وام زندگی خود را سرو سامان دهید، تا آخر عمرتان بدهکار خواهید ماند. 

ثروتمندان برای پول خود برنامه دارند
چیزی که مهم است، این است آرزوی ثروتمند شدن به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید برای رسیدن به 
اهداف و برنامه های مالی خود برنامه داشته باشید. باید مشخص کنید که می خواهید پولتان برای شما 
چکار کند؟ »مارتین هارلبرت«، مشاور رسمی سرمایه گذاری و بانی موسسه مدیریت ثروت »تی ام« 
می گوید: نخستین کاری که برای افراد ثروتمند می کنم این است که کشف کنم که می خواهند پولشان 
برای خود و خانواده شان چکار کند. فرقی نمی کند که آنها به دنبال یک میلیون یا 100 میلیون دالر باشند، 
بلکه همه چیز از یک سوال ساده شروع می شود. بنابراین اگر نتوانیم به مشتریان خود کمک کنیم تا به 
اهداف مالی خود دست یابند، حتی بهترین استراتژی ها نیز بی ارزش و بال استفاده خواهند بود. آنچه که 
ما اغلب کشف می کنیم، فقط درباره پول نیست بلکه درباره سایر تاثیرات پول بر مردم است که باعث 

می شود تا به پول تا این اندازه اهمیت دهند.
بنابراین، اگر می خواهید ثروتمند شوید، حتی نباید تا فردا هم صبر کنید، بلکه کوچکترین قدمی هم که 
امروز بردارید، باعث پس انداز پول شما می شود حتی اگر روزی پنج دالر باشد؛ اما »قطره قطره جمع 
گردد وانگهی دریا شود«؛ روزی از خواب برمی خیزید و مشاهده می کنید که باید هرآنچه که کاشته اید را 

درو کنید و آنوقت می بینید که چه سرمایه عظیمی را در اختیار دارید.

 طبق بررسی های انجام شده از سوی موسسه” تامسون رویترز “و “دینار استاندارد”گردشگران 
مسلمان جمعیت درحال رشدی هستند که به صورت بخشی شناور برای اقتصاد گردشگری جهان 

در سال 2014 بیش از 145 میلیارد دالر درآمد تولید کرده اند.

مسلمانان ۱۱ درصد از کل بخش سفر وگردشگری جهان را تا سال مورد نظر – 2۰2۰ – تشکیل 
خواهند داد 

پیش بینی شده است که ارزش مالی این صنعت درسطح جهانی تا سال 2۰۱8 به بیش از ۱.۶ 
تریلیون دالر برسد 

همچنین طبق همین بررسی ها حدود 108 میلیون گردشگر مسلمان ساالنه در جهان سفر می کنند 
که برابر با 10 درصد از کل اقتصاد سفر جهان را شامل می شود.

عالوه براین برآورد شده است که بازار گردشگری مسلمانان تا سال 2020 به بیش از 150 میلیون 
نفر برسد که از نظر مالی برابر با 200 میلیارد دالر در سال خواهد بود.

همچنین برآورد شده است که مسلمانان 11 درصد از کل بخش سفر وگردشگری جهان را تا سال 
مورد نظر – 2020 – تشکیل خواهند داد.

چنین رشد هنگفتی در تعداد گردشگران مسلمان انتظار می رود که سبب افزایش آثارجانبی 
بر صنعت گردشگری، همانند افزایش وتوسعه صنعت گردشگری ونیز صنایع غذایی حالل ، 
رستوران ها ومواد خوراکی حالل و نیز هتل ها و اقامتگاه ها و حتی تفریح گاه های حالل شود که 

ویژه مسلمانانی است که مقید به خدمات و کاالی حالل هستند.
طبق بررسی های انجام شده از سوی موسسه”تامسون رویترز” و موسسه” دیناراستاندارد” صنعت 
جهانی غذای حالل و نیز بازار نوشیدنی های حالل نیز درسال 2013 بیش از 1.1تریلیون دالر 

درآمد تولید کرده است.
پیش بینی شده است که ارزش مالی این صنعت درسطح جهانی تا سال 2018 به بیش از 1.6 

تریلیون دالر برسد.

جمعیت گردشگر مسلمان تا سال 2020 از مرز 
150 میلیون نفر می گذرد

صندوق بین المللی پول با پیش بینی صعودی 
شدن نرخ تورم در ایران طی امسال و سال 
آینده اعالم کرد ایران در سال 2016 با تورم 17 
درصدی در جایگاه چهارم جهان از نظر تورم 

باال قرار می گیرد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم ایران در سال 2014 به کمتر از نصف 
رسیده و در حالی که ایران در سال 2013 تورم 
34.7 درصدی را تجربه کرده بود این رقم در 

سال 2014 به 15.5 درصد کاهش یافت.
با افت شدید نرخ تورم، جایگاه ایران در رده 
بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرد. ایران 
که در سال 2013 پس از ونزوئال و سودان 
بیشترین تورم در جهان را به خود اختصاص 
داده بود در سال 2014 توانست دو پله خود را 
ارتقا دهد و در جایگاه پنجم جهان از نظر تورم 

باال قرار گیرد.
با این حال، صندوق بین المللی پول نسبت 
ایران  در  تورم  دوباره  شدن  صعودی  به 
این  داده است.  آینده هشدار  طی سال های 
نهاد بین المللی نرخ تورم ایران طی دو سال 

آینده را صعودی پیش بینی کرده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم ایران که در سال 2014 بالغ بر 15.5 
به 16.5 درصد  در سال جاری  بوده  درصد 
افزایش خواهد یافت و این رقم در سال 2016 

به 17 درصد می رسد.
تورم 16.5  نرخ  با  ایران  تسنیم،  گزارش  به 
درصدی در سال 2015 در جایگاه نهم جهان 
گیرد.  می  قرار  باال  تورم  بودن  دارا  نظر  از 
کشورهای ونزوئال، اوکراین، سودان جنوبی، 
بالروس، سودان، آرژانتین، روسیه و ماالوی 
سال  این  در  ایران  به  نسبت  بیشتری  تورم 
خواهند داشت. تورم روسیه در این سال 17.9 

درصد پیش بینی شده است.
 17 تورم  نرخ  با  ایران   2016 سال  در  اما 
درصدی به جایگاه چهارم جهان باز می گردد. 
در این سال تنها سه کشور ونزوئال ، آرژانتین 
و بالروس نرخ تورم بیشتری نسبت به ایران 

خواهند داشت.

صعودی شدن دوباره 

تورم در ایران

گـوناگـون
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به ندرت شرکت هایی پیدا می شوند که بتوانند 
مانند این اسطوره ها سرمایه شان را از میلیون به 
بیلیون دالر تبدیل کنند آنهم فقط در عرض یک 

روز!
عضی از اسطوره های سرمایه گذاری، سقوط های 
هولناکی را پیش بینی کردند که اتفاق افتاد ولیکن 
اینان بدون کمترین ضرر به راهشان ادامه دادند. 
به ندرت شرکت هایی پیدا می شوند که بتوانند 
مانند این اسطوره ها سرمایه شان را از میلیون به 
بیلیون دالر تبدیل کنند آنهم فقط در عرض یک 
روز! به گزارش دریک، در ادامه 11 توصیه از 11 
سرمایه گذار بزرگ دنیا را داریم تا به شما کمک 

کند بهترین سرمایه گذاری ها را انجام دهید :

1- وارن بافت )ارزش خالص سرمایه $39 
بیلیون دالر(

قیمت چیزی است که پرداخت می کنید و ارزش 
چیزی است که بدست می آورید. فرقی نمی 
کند جوراب باشد یا سهام. من ترجیح می دهم 
کاالی تجاری با کیفیت بخرم وقتی قیمتش در 

بازار پایین است.

2– جورج سوروس )ارزش خالص سرمایه 
22$ بیلیون دالر(

من فقط به این دلیل ثروتمندم چون می دانم چه 
وقتی در اشتباهم . من فقط از طریق شناسایی 

اشتباهاتم نجات یافتم .

3- دیوید رابنشتاین )ارزش خالص سرمایه 
28$ بیلیون دالر(

در انجام کسب و کار پافشاری کنید و شکست 

را قبول کنید. اگر خوشحالی که پشت میز کارت 
بشینی و هیچ ریسکی متقبل نشی ، شما برای 20 
سال آینده تان نیز پشت همان میزتان خواهید بود.

)ارزش خالص سرمایه $6.5  دالیو  4- ری 
بیلیون دالر(

فرقی که بین یک فردی که از بیشترین ظرفیتش 
استفاده می کند با کسی که هیچوقت این کار را 
انجام نمی دهد در میل به دیدن خود و باور به 

شکستن پیله روزمرگی است.

5- آلیشر آسمانوف )ارزش خالص سرمایه 
18.1$ بیلیون دالر(

اول از همه من از غریزه ام پیروی می کنم. تجربیاتی 
که من طی سالیان بدست آوردم و احساسی که 
چه هنگام ، وقت خرید سهام است، همان چیزی 

است که شم اقتصادی می نامم.

6- کارلوس اسلیم )ارزش خالص سرمایه $69 
بیلیون دالر(

هرکسی که االن سرمایه گذاری نمی کند، فرصت 
عظیمی را از دست می دهد.

لمپارد )ارزش خالص سرمایه $3  اِدی   -7
بیلیون دالر(

پیش بینی اوضاع بطور معمول کلید سرمایه گذاری 
و تجارت است. شما نمی توانید منتظر یک 
فرصت باشید تا رویت شود. باید فکر کنید این 
همان کاری است که افراد و شرکت های دیگر 
در شرایط مختلف انجام دادند و حاال شما چگونه 

پیش بینی می کنید و رفتار می کنید.

8- تی. بون پیکنز )ارزش خالص سرمایه $1٫4 
بیلیون دالر(

هرچقدر پیرتر می شوم، بیشتر راهی که می خواهم 
بروم واضح تر می شود. اگر می خواهید به شکار 

فیل بروید، دنبال خرگوش ندوید.

9- چارلی مانگر )ارزش خالص سرمایه $1 
بیلیون دالر(

اگر پانزده تصمیم مهم مان را بر روی نمودار ببرید، ما 
کامال بر روی میانگین حرکت کردیم. ما احساساتی 
نشدیم و فوق العاده صبور بودیم. شما به اصولتان 
وفادار می مانید و وقتی فرصت ها پدیدار شدند با 

تمام توانتان آنها را به چنگ می آورید.

10- جیم کرامر )ارزش خالص سرمایه $100 
بیلیون دالر(

تا زمانی که از بازی سرمایه گذاری لذت میبرید و 
تکالیفتان را انجام می دهید، در بازی هستید. به همین 
خاطر است که من نمایش را این چنین سرگرم کننده 
می کنم. چون اگر عالقه ای نداشته باشید، یا فرصت 

را از دست می دهید یا پولتان را .

11- مایکل میلکان )ارزش خالص سرمایه 
2٫1$ بیلیون دالر(

تجربه من طی سالیان مشخص کرده است که اکثر 
مردم که به ثروت عظیمی دست پیدا کرده اند، 
ثروت را به عنوان هدف اصلیشان تعیین نکرده 
فرعی  از محصول  بیش  ثروت چیزی  بودند. 

نیست و نه یک انگیزه اصلی.

11 توصیه سرمایه  گذاری از 11سرمایه گذار بزرگ

سایپاست و بخش دیگر آن به انبار کفش تبدیل شده است. هم اکنون برخی تولیدکنندگان کفش در 
کشور محصوالت خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه های کفش ملی به فروش می رسانند.

به گزارش جام جم، اکنون فروشگاه های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک دیگر کارخانه ها 
تبدیل شده اند. هم اکنون بعد از 32 سال، از پرسنل 10 هزار نفری گروه کفش ملی فقط 700 نفر باقی 

مانده اند که در کفش گنجه و بخش های بازرگانی مشغول به کار هستند.

شرکت کفش ملی یکی از شرکت های تولیدکننده 
توسط  سال 1336  که  است  ایران  در  کفش 

محمدرحیم متقی ایروانی تأسیس شد.
 این شرکت زمانی بیش از 52 کارخانه در صنعت 
کفش و چرم و بیش از 400 فروشگاه زنجیره ای 
کفش ملی در سطح ایران و بین 9 تا 11هزار کارگر 
داشت. تولیدات این شرکت به اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی سابق، مجارستان، لهستان، 

رومانی و حتی اروپای غر بی صادر می شد.

بنیان کفش ملی
رحیم ایروانی در یکی از سال های دهه 30 پس 
کارشناس  دو  کشور چکسلواکی،  به  سفر  از 
و یک دستگاه اتوکالو با خود به ایران آورد و 
تولید کفش را با 35 نفر کارگر آغاز کرد. بهای 
این کفش تولیدی در ایران حدود نصف مشابه 
وارداتی آن بود. ایروانی بعدها زمینی به وسعت 
700 مترمربع در منطقه مهرآباد خرید که 400 
مترمربع بنای ساختمانی داشت. سپس با خرید 
ماشین دوخت، از پارچه های ایرانی استفاده کرد 
و شرکتی خارجی به نام ولکو نیز حاضر به سرمایه 
گذاری و انتقال فناوری به ایران شد. این کارخانه 
»کفش ملی« نام گرفت و در آغاز 150 محصول 

مختلف تولید می کرد.
از سال 1347 به بعد، کفش ملی در کنار تولید 
کفش، محصوالتی مثل جوراب، توید آستر و بند 
کفش و محصوالت دیگر را آغاز کرد. در همین 
سال، گسترش کارخانجات کفش ملی با ساخت 
و ساز در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج پی گرفته 
شد. ایروانی زمینی به مساحت 400 هزار مترمربع 
خرید و پارك صنعتی کفش ملی فعالیت خود را 
رسما در سال های آغازین دهه 50 آغاز کرد و 
روزانه 12/500 جفت کفش در کارخانه کفش 
ملی توسط 2500 کارگر تولید می شد. شرکت 
کفش ملی با وقوع انقالب اسالمی مصادره و ملی 
و به سازمان صنایع ملی منتقل گشت، اما چندی 
بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی 
کشوری واگذار شد. تا امروز ماشین آالت این 
کارخانه همه فروخته شده است و محل کارخانه 
ها )پارك صنعتی کفش ملی( به انبار تبدیل شده 
که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی 

كارخانه ای كه 10000كارگر داشت و امروز فقط نان 700نفر را می دهد

كفـش ملـی؛ 
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به ندرت شرکت هایی پیدا می شوند که بتوانند 
مانند این اسطوره ها سرمایه شان را از میلیون به 
بیلیون دالر تبدیل کنند آنهم فقط در عرض یک 

روز!
عضی از اسطوره های سرمایه گذاری، سقوط های 
هولناکی را پیش بینی کردند که اتفاق افتاد ولیکن 
اینان بدون کمترین ضرر به راهشان ادامه دادند. 
به ندرت شرکت هایی پیدا می شوند که بتوانند 
مانند این اسطوره ها سرمایه شان را از میلیون به 
بیلیون دالر تبدیل کنند آنهم فقط در عرض یک 
روز! به گزارش دریک، در ادامه 11 توصیه از 11 
سرمایه گذار بزرگ دنیا را داریم تا به شما کمک 

کند بهترین سرمایه گذاری ها را انجام دهید :

1- وارن بافت )ارزش خالص سرمایه $39 
بیلیون دالر(

قیمت چیزی است که پرداخت می کنید و ارزش 
چیزی است که بدست می آورید. فرقی نمی 
کند جوراب باشد یا سهام. من ترجیح می دهم 
کاالی تجاری با کیفیت بخرم وقتی قیمتش در 

بازار پایین است.

2– جورج سوروس )ارزش خالص سرمایه 
22$ بیلیون دالر(

من فقط به این دلیل ثروتمندم چون می دانم چه 
وقتی در اشتباهم . من فقط از طریق شناسایی 

اشتباهاتم نجات یافتم .

3- دیوید رابنشتاین )ارزش خالص سرمایه 
28$ بیلیون دالر(

در انجام کسب و کار پافشاری کنید و شکست 

را قبول کنید. اگر خوشحالی که پشت میز کارت 
بشینی و هیچ ریسکی متقبل نشی ، شما برای 20 
سال آینده تان نیز پشت همان میزتان خواهید بود.

)ارزش خالص سرمایه $6.5  دالیو  4- ری 
بیلیون دالر(

فرقی که بین یک فردی که از بیشترین ظرفیتش 
استفاده می کند با کسی که هیچوقت این کار را 
انجام نمی دهد در میل به دیدن خود و باور به 

شکستن پیله روزمرگی است.

5- آلیشر آسمانوف )ارزش خالص سرمایه 
18.1$ بیلیون دالر(

اول از همه من از غریزه ام پیروی می کنم. تجربیاتی 
که من طی سالیان بدست آوردم و احساسی که 
چه هنگام ، وقت خرید سهام است، همان چیزی 

است که شم اقتصادی می نامم.

6- کارلوس اسلیم )ارزش خالص سرمایه $69 
بیلیون دالر(

هرکسی که االن سرمایه گذاری نمی کند، فرصت 
عظیمی را از دست می دهد.

لمپارد )ارزش خالص سرمایه $3  اِدی   -7
بیلیون دالر(

پیش بینی اوضاع بطور معمول کلید سرمایه گذاری 
و تجارت است. شما نمی توانید منتظر یک 
فرصت باشید تا رویت شود. باید فکر کنید این 
همان کاری است که افراد و شرکت های دیگر 
در شرایط مختلف انجام دادند و حاال شما چگونه 

پیش بینی می کنید و رفتار می کنید.

8- تی. بون پیکنز )ارزش خالص سرمایه $1٫4 
بیلیون دالر(

هرچقدر پیرتر می شوم، بیشتر راهی که می خواهم 
بروم واضح تر می شود. اگر می خواهید به شکار 

فیل بروید، دنبال خرگوش ندوید.

9- چارلی مانگر )ارزش خالص سرمایه $1 
بیلیون دالر(

اگر پانزده تصمیم مهم مان را بر روی نمودار ببرید، ما 
کامال بر روی میانگین حرکت کردیم. ما احساساتی 
نشدیم و فوق العاده صبور بودیم. شما به اصولتان 
وفادار می مانید و وقتی فرصت ها پدیدار شدند با 

تمام توانتان آنها را به چنگ می آورید.

10- جیم کرامر )ارزش خالص سرمایه $100 
بیلیون دالر(

تا زمانی که از بازی سرمایه گذاری لذت میبرید و 
تکالیفتان را انجام می دهید، در بازی هستید. به همین 
خاطر است که من نمایش را این چنین سرگرم کننده 
می کنم. چون اگر عالقه ای نداشته باشید، یا فرصت 

را از دست می دهید یا پولتان را .

11- مایکل میلکان )ارزش خالص سرمایه 
2٫1$ بیلیون دالر(

تجربه من طی سالیان مشخص کرده است که اکثر 
مردم که به ثروت عظیمی دست پیدا کرده اند، 
ثروت را به عنوان هدف اصلیشان تعیین نکرده 
فرعی  از محصول  بیش  ثروت چیزی  بودند. 

نیست و نه یک انگیزه اصلی.

11 توصیه سرمایه  گذاری از 11سرمایه گذار بزرگ

سایپاست و بخش دیگر آن به انبار کفش تبدیل شده است. هم اکنون برخی تولیدکنندگان کفش در 
کشور محصوالت خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه های کفش ملی به فروش می رسانند.

به گزارش جام جم، اکنون فروشگاه های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک دیگر کارخانه ها 
تبدیل شده اند. هم اکنون بعد از 32 سال، از پرسنل 10 هزار نفری گروه کفش ملی فقط 700 نفر باقی 

مانده اند که در کفش گنجه و بخش های بازرگانی مشغول به کار هستند.

شرکت کفش ملی یکی از شرکت های تولیدکننده 
توسط  سال 1336  که  است  ایران  در  کفش 

محمدرحیم متقی ایروانی تأسیس شد.
 این شرکت زمانی بیش از 52 کارخانه در صنعت 
کفش و چرم و بیش از 400 فروشگاه زنجیره ای 
کفش ملی در سطح ایران و بین 9 تا 11هزار کارگر 
داشت. تولیدات این شرکت به اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی سابق، مجارستان، لهستان، 

رومانی و حتی اروپای غر بی صادر می شد.

بنیان کفش ملی
رحیم ایروانی در یکی از سال های دهه 30 پس 
کارشناس  دو  کشور چکسلواکی،  به  سفر  از 
و یک دستگاه اتوکالو با خود به ایران آورد و 
تولید کفش را با 35 نفر کارگر آغاز کرد. بهای 
این کفش تولیدی در ایران حدود نصف مشابه 
وارداتی آن بود. ایروانی بعدها زمینی به وسعت 
700 مترمربع در منطقه مهرآباد خرید که 400 
مترمربع بنای ساختمانی داشت. سپس با خرید 
ماشین دوخت، از پارچه های ایرانی استفاده کرد 
و شرکتی خارجی به نام ولکو نیز حاضر به سرمایه 
گذاری و انتقال فناوری به ایران شد. این کارخانه 
»کفش ملی« نام گرفت و در آغاز 150 محصول 

مختلف تولید می کرد.
از سال 1347 به بعد، کفش ملی در کنار تولید 
کفش، محصوالتی مثل جوراب، توید آستر و بند 
کفش و محصوالت دیگر را آغاز کرد. در همین 
سال، گسترش کارخانجات کفش ملی با ساخت 
و ساز در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج پی گرفته 
شد. ایروانی زمینی به مساحت 400 هزار مترمربع 
خرید و پارك صنعتی کفش ملی فعالیت خود را 
رسما در سال های آغازین دهه 50 آغاز کرد و 
روزانه 12/500 جفت کفش در کارخانه کفش 
ملی توسط 2500 کارگر تولید می شد. شرکت 
کفش ملی با وقوع انقالب اسالمی مصادره و ملی 
و به سازمان صنایع ملی منتقل گشت، اما چندی 
بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی 
کشوری واگذار شد. تا امروز ماشین آالت این 
کارخانه همه فروخته شده است و محل کارخانه 
ها )پارك صنعتی کفش ملی( به انبار تبدیل شده 
که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی 

كارخانه ای كه 10000كارگر داشت و امروز فقط نان 700نفر را می دهد

كفـش ملـی؛ 
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گزارش مذکور به سنجش میزان شادی و رفاه کشورها بر اساس معیارهای مشخص پرداخته است. 
رویکرد علمی و تجربی در این گزارش این نکته را به دولتمردان گوشزد می کند که نسبت به عملکرد 

خود و فضای جامعه حساسیت بیشتری داشته باشند.
نقطه شروع برای نگارش این گزارش پس از جلسه سازمان ملل در سال 2011 می باشد. در این 
جلسه، سازمان ملل طی الیحه ای از تمامی کشورهای جهان خواست تا شهروندان کشورشان با 
سیاست های مناسب به سمت رفاه و شادی بیشتر سوق دهند. سپس اولین گزارش اختصاصی به 
منظور دستوالعملی برای اجراء در سال 2012 به چاپ رسید که در آن تجارب و روش های سنجش 
شاد بودن شهروندان ارائه شده بود. کارهای مرتبط پژوهشی برای سنجش معیارهای شادمانی کشورها 
برعهده مؤسسه نظرسنجی گالوپ بوده است. رتبه های مرتبط با کشورها بر اساس پاسخ شهروندان 
کشورها به سؤاالت نظرسنجی در یک طیف )از بهترین نحوه زندگی با رتبه 10 تا بدترین با رتبه 
صفر( می باشد. البته نمونه گیری هر کشور به کل کشور تعمیم داده شده و خالی از اشکال نیست. 
به گزارش اقتصاد ایران، نتیجه نهایی گزارش با معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی، میزان امید به 
زندگی، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد مقایسه و سپس ارائه گردیده است. در مورد حجم نمونه 
گیری، این گزارش به منظور بهره گیری از اطالعات جدید به طور عمومی برای سال های 2012 تا 
2014، هر سال هزار نفر را بررسی کرده که طی سه سال به طور متوسط سه هزار نفر برای هر یک 

از کشورها مورد پژوهش قرار گرفته اند.

گزارش شادترین كشورها و رتبه ایران؟!

حمیدرضا پوربرات

جدول زیر به ارائه نام 10 کشور نخست و آخر در رده بندی شادمانی و البته ارائه 
رتبه ایران پرداخته است.

رتبه
کشوررتبهکشوررتبهکشور

چاد149هندوراس105سوییس1

گینه150تاجیکستان106ایسلند2

ساحل عاج151تونس107دانمارک3

بورکینا فاسو152فلسطین108نروژ4

افغانستان153بنگالدش109کانادا5

رواندا154ایران110فنالند6

بنین155اوکراین111هلند7

سوریه156عراق112سوئد8

بوروندی157افریقای جنوبی113نیوزلند9

توگو158غنا114استرالیا10

تمایـل كشـورهای مختـلف 
بـرای سرمایه گذاری در منطقه

صادرات کاال در این منطقه از ابتدای امسال 
تاکنون در مجموع 16 هزار و 433 تن کاال 
محاسبه شده در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، پنج هزار و 425 تن کاال 

بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ضمن 
بیان فوق، افزود: ارزش کاالهای صادراتی از 
منطقه ویژه اقتصادی در مدت مزبور را 484 

میلیارد ریال بوده است.
وی خاطرنشان ساخت:این کاالها شامل انواع 
مصالح ساختمانی، هیدوکربن سبک و سنگین، 
شیرینی و شکالت، چسب و رزین های رنگی 
و مواد غذایی می شود که به کشورهای آسیای 

میانه، افغانستان و عراق صادر شده است.
وی تاکید کرد: هم اینک رویکرد نظام اقتصادی 
کشور مبتنی بر افزایش صادرات غیر نفتی، 
کارآفرینی، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری 
با محوریت رهایی از اقتصاد تک محصولی 

است.
صادقی گلمکانی ادامه داد: بدین ترتیب منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس با توجه به موقعیت 
ممتاز جغرافیایی و امکانات منحصر به فرد 
زیربنایی، یکی از پتانسیل های فوق العاده برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 

شمار می رود.
جمله  از  کشور  چندین  تمایل  گفت:  وی 
قزاقستان، هندوستان، روسیه، مولداوی، چین 
ویژه  منطقه  در  گذاری  سرمایه  به  ترکیه  و 
نقل،  و  حمل  حوزه  در  سرخس  اقتصادی 
انرژی و احداث مجتمع فوالد در سرخس در 
سال جاری نشان از آرامش شدن فضای کسب 

و کار و ثبات اقتصادی کشور دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار 
کرد: برای بهره گیری از سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی متقاضی نیازمند همکاری دولت برای 
در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز واحدهای 
تولیدی نظر آب، برق و گاز هستیم که در 
صورت تامین این زیرساخت ها در دو سال 
پیشرو اشتغال ایجاد شده به بیشتر از پنج هزار 

نفر خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

در رتبه بندی کشورها بر اساس قدرت نرم، 
کشورها را با شش معیار اعتبار و نفوذ – دولت، 
تشکیالت  جهانی،  تعامل  آموزش،  فرهنگ، 
اقتصادی و دیجیتال – با استفاده از داده های 
حاصل از تأثیر عملکرد دولت ها در فیسبوك 
و ComRes که نظرسنجی هایی در سطح بین 
المللی انجام می دهد، مورد ارزیابی قرار می 

دهد.
برای   )soft power( نرم  قدرت  اصطالح 
نخستین بار توسط پروفسور جوزف نای در 
وی  گرفت.  قرار  استفاده  مورد   1990 سال 
معتقد است که دولت های مدرن می توانند 
از جاذبه های مثبت و تشویق )به جای اجبار 
و تطمیع( برای دستیابی به اهدف خود استفاده 
کنند. از نظر پروفسور نای، رتبه بندی پورتلند 
نرم  از قدرت های  را  "روشن ترین تصویر 

جهان" ارائه می کند.
فرهنگ  بدلیل  انگلستان  اساس،  براین 
)ستاره های شناخته شده موسیقی و تیم های 
در صدر  جهانی  تعامل  و  دیجیتال  فوتبال(، 
فهرست قدرت های نرم جهان قرار دارد. آلمان 
نیز جایگاه دوم این فهرست را مدیون باالترین 
سطح اعتماد عمومی جهانی برای فعالیت های 
صحیح در بخش امور خارجه است. آمریکا 
بدلیل آموزش، فرهنگ و دیجیتال و باوجود 
برداشت های منفی از سیاست خارجی این 

کشور، در رتبه سوم جای دارد.
باوجود سرمایه گذاری قابل توجه در منابع 
قدرت نرم، چین در رتبه 30 این فهرست جای 
گرفته است و رژیم صهیونیستی بدلیل امتیاز 
باال در بخش دیجیتال در رتبه 26 قرار گرفته 

است.
پورتلند تنها مرجع سنجش تأثیرگذاری کشورها 
نیست. در فهرست اخیر قدرت های نرم جهان 

كشورهای دارای بیشترین قدرت نرم در جهان

که توسط مجله مونوکل )Monocle( تهیه شده است آمریکا، آلمان و انگلستان رتبه های اول تا 
سوم را به خود اختصاص داده اند.

منبع : مجمع جهانی اقتصاد

30 کشور دارای باالترین قدرت نرم در جهان
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گزارش مذکور به سنجش میزان شادی و رفاه کشورها بر اساس معیارهای مشخص پرداخته است. 
رویکرد علمی و تجربی در این گزارش این نکته را به دولتمردان گوشزد می کند که نسبت به عملکرد 

خود و فضای جامعه حساسیت بیشتری داشته باشند.
نقطه شروع برای نگارش این گزارش پس از جلسه سازمان ملل در سال 2011 می باشد. در این 
جلسه، سازمان ملل طی الیحه ای از تمامی کشورهای جهان خواست تا شهروندان کشورشان با 
سیاست های مناسب به سمت رفاه و شادی بیشتر سوق دهند. سپس اولین گزارش اختصاصی به 
منظور دستوالعملی برای اجراء در سال 2012 به چاپ رسید که در آن تجارب و روش های سنجش 
شاد بودن شهروندان ارائه شده بود. کارهای مرتبط پژوهشی برای سنجش معیارهای شادمانی کشورها 
برعهده مؤسسه نظرسنجی گالوپ بوده است. رتبه های مرتبط با کشورها بر اساس پاسخ شهروندان 
کشورها به سؤاالت نظرسنجی در یک طیف )از بهترین نحوه زندگی با رتبه 10 تا بدترین با رتبه 
صفر( می باشد. البته نمونه گیری هر کشور به کل کشور تعمیم داده شده و خالی از اشکال نیست. 
به گزارش اقتصاد ایران، نتیجه نهایی گزارش با معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی، میزان امید به 
زندگی، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد مقایسه و سپس ارائه گردیده است. در مورد حجم نمونه 
گیری، این گزارش به منظور بهره گیری از اطالعات جدید به طور عمومی برای سال های 2012 تا 
2014، هر سال هزار نفر را بررسی کرده که طی سه سال به طور متوسط سه هزار نفر برای هر یک 

از کشورها مورد پژوهش قرار گرفته اند.

گزارش شادترین كشورها و رتبه ایران؟!

حمیدرضا پوربرات

جدول زیر به ارائه نام 10 کشور نخست و آخر در رده بندی شادمانی و البته ارائه 
رتبه ایران پرداخته است.

رتبه
کشوررتبهکشوررتبهکشور

چاد149هندوراس105سوییس1

گینه150تاجیکستان106ایسلند2

ساحل عاج151تونس107دانمارک3

بورکینا فاسو152فلسطین108نروژ4

افغانستان153بنگالدش109کانادا5

رواندا154ایران110فنالند6

بنین155اوکراین111هلند7

سوریه156عراق112سوئد8

بوروندی157افریقای جنوبی113نیوزلند9

توگو158غنا114استرالیا10

تمایـل كشـورهای مختـلف 
بـرای سرمایه گذاری در منطقه

صادرات کاال در این منطقه از ابتدای امسال 
تاکنون در مجموع 16 هزار و 433 تن کاال 
محاسبه شده در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، پنج هزار و 425 تن کاال 

بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ضمن 
بیان فوق، افزود: ارزش کاالهای صادراتی از 
منطقه ویژه اقتصادی در مدت مزبور را 484 

میلیارد ریال بوده است.
وی خاطرنشان ساخت:این کاالها شامل انواع 
مصالح ساختمانی، هیدوکربن سبک و سنگین، 
شیرینی و شکالت، چسب و رزین های رنگی 
و مواد غذایی می شود که به کشورهای آسیای 

میانه، افغانستان و عراق صادر شده است.
وی تاکید کرد: هم اینک رویکرد نظام اقتصادی 
کشور مبتنی بر افزایش صادرات غیر نفتی، 
کارآفرینی، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری 
با محوریت رهایی از اقتصاد تک محصولی 

است.
صادقی گلمکانی ادامه داد: بدین ترتیب منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس با توجه به موقعیت 
ممتاز جغرافیایی و امکانات منحصر به فرد 
زیربنایی، یکی از پتانسیل های فوق العاده برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 

شمار می رود.
جمله  از  کشور  چندین  تمایل  گفت:  وی 
قزاقستان، هندوستان، روسیه، مولداوی، چین 
ویژه  منطقه  در  گذاری  سرمایه  به  ترکیه  و 
نقل،  و  حمل  حوزه  در  سرخس  اقتصادی 
انرژی و احداث مجتمع فوالد در سرخس در 
سال جاری نشان از آرامش شدن فضای کسب 

و کار و ثبات اقتصادی کشور دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار 
کرد: برای بهره گیری از سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی متقاضی نیازمند همکاری دولت برای 
در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز واحدهای 
تولیدی نظر آب، برق و گاز هستیم که در 
صورت تامین این زیرساخت ها در دو سال 
پیشرو اشتغال ایجاد شده به بیشتر از پنج هزار 

نفر خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

در رتبه بندی کشورها بر اساس قدرت نرم، 
کشورها را با شش معیار اعتبار و نفوذ – دولت، 
تشکیالت  جهانی،  تعامل  آموزش،  فرهنگ، 
اقتصادی و دیجیتال – با استفاده از داده های 
حاصل از تأثیر عملکرد دولت ها در فیسبوك 
و ComRes که نظرسنجی هایی در سطح بین 
المللی انجام می دهد، مورد ارزیابی قرار می 

دهد.
برای   )soft power( نرم  قدرت  اصطالح 
نخستین بار توسط پروفسور جوزف نای در 
وی  گرفت.  قرار  استفاده  مورد   1990 سال 
معتقد است که دولت های مدرن می توانند 
از جاذبه های مثبت و تشویق )به جای اجبار 
و تطمیع( برای دستیابی به اهدف خود استفاده 
کنند. از نظر پروفسور نای، رتبه بندی پورتلند 
نرم  از قدرت های  را  "روشن ترین تصویر 

جهان" ارائه می کند.
فرهنگ  بدلیل  انگلستان  اساس،  براین 
)ستاره های شناخته شده موسیقی و تیم های 
در صدر  جهانی  تعامل  و  دیجیتال  فوتبال(، 
فهرست قدرت های نرم جهان قرار دارد. آلمان 
نیز جایگاه دوم این فهرست را مدیون باالترین 
سطح اعتماد عمومی جهانی برای فعالیت های 
صحیح در بخش امور خارجه است. آمریکا 
بدلیل آموزش، فرهنگ و دیجیتال و باوجود 
برداشت های منفی از سیاست خارجی این 

کشور، در رتبه سوم جای دارد.
باوجود سرمایه گذاری قابل توجه در منابع 
قدرت نرم، چین در رتبه 30 این فهرست جای 
گرفته است و رژیم صهیونیستی بدلیل امتیاز 
باال در بخش دیجیتال در رتبه 26 قرار گرفته 

است.
پورتلند تنها مرجع سنجش تأثیرگذاری کشورها 
نیست. در فهرست اخیر قدرت های نرم جهان 

كشورهای دارای بیشترین قدرت نرم در جهان

که توسط مجله مونوکل )Monocle( تهیه شده است آمریکا، آلمان و انگلستان رتبه های اول تا 
سوم را به خود اختصاص داده اند.

منبع : مجمع جهانی اقتصاد

30 کشور دارای باالترین قدرت نرم در جهان
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به مدد همدلی دستگاه های اجرایی و مشارکت نخبگان، اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی در 
دولت یازدهم توفیقات ارزنده ای در حوزه های متعدد اعم از صنعت، معدن ، تجارت، کشاورزی و 

خدمات حاصل شد. 
استاندار خراسان رضوی ضمن بیان مطلب فوق افزود : در این مدت با وجود تنگناهای اعتباری دولت 
بویژه در حوزه عمرانی که در نتیجه تحریم ها و جنگ نفت و غیره بروز کرد با تدابیر مناسب و کاهش 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، تخصیص اعتبارات عمرانی وضعیت 

مناسبی داشته است.
رشیدیان گفت : در این شرایط، سیاست دولت تحمیل فشار به واحدهای تولیدی موجود نبوده و نیست، 

بلکه در مقابل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی مجموع اعتبارات استان در سال 93 را 12 هزار و 100 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اعتبارات 
خراسان رضوی، حدود شش درصد اعتبارات کل استان های کشور است که با وجود همه تنگناها در 

سال 93 نسبت به قبل از آن حدود 24 درصد رشد داشته است.

اعتبارات طرح های ملی استانی شده ، اعتبارات ماده ۱8۰ قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه 
سال 94 نسبت به سال 93 ، بیش از 47درصد رشد دارد

پدیده ای که سرمایه را به ثروت تبدیل می کند، ایده های خالق و در واقع کارآفرینی است که از این 
جهت خراسان رضوی قوی است و بیش از 9۰ درصد اقتصاد این استان در اختیار بخش خصوصی 

است

در حوزه صادرات هم با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی با 
کمک بخش خصوصی نقشه راه صادرات استان مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شد

رشد 26 درصدی اعتبارات تملک دارایی استان
استاندار خراسان رضوی گفت : اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این استان در سال 93 از منبع 

درآمد عمومی بالغ بر هشت هزار و 710 میلیارد ریال بود که در مجموع 64 درصد اختصاص یافت.
به گفته وی ، پنج هزار و 609 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی تخصیص یافته به استان برای اجرای چهار 

هزار و 768 پروژه استان بین دستگاه ها مبادله و هزینه شد.
وی عنوان کرد : امسال هم علی رغم ابالغ اولیه با پیگیری های انجام شده اعتبارات تملک دارایی استان 

26 درصد افزایش دارد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود : عالوه بر اعتبارات طرح های ملی استانی شده ، اعتبارات ماده 
180 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 94 نسبت به سال 93 ، بیش از 47درصد رشد 

دارد .
رشیدیان گفت : در کنار اقدامات عمرانی و انجام پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی عمرانی ،در 
جریان سفر هیات دولت به خراسان رضوی طی شهریور ماه سال 93 ، 131 پروژه با اعتبار هفت هزار و 

استاندار خراسان رضوی:

جذب 620 میلیون دالر سرمایه گذاری در خراسان 
رضوی طی سال 93

230 میلیارد ریال برای این استان تعریف شد که 
باید طی سال های 93 و 94 به انجام می رسید.

به گفته وی ، از این میان 20 پروژه اواخر سال 
گذشته بهره برداری شد و مردم امروز از منافع و 
مزایای آن بهره مند می شوند و 88 پروژه دیگر 

پیشرفت 85 درصدی دارد.
استاندار خراسان رضوی گفت : در سال 94 هم 
23 پروژه با اعتبار یک هزار و 720 میلیارد ریال 
باید به انجام برسد که در قانون بودجه سال 94 
رقم تخصیص این اعتبار یک هزار و 530 میلیارد 
ریال لحاظ شده و با پیگیری های صورت گرفته 
مقرر گردید این موضوع اصالح و کل این اعتبار 

تخصیص یابد.
با وجود همه  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  وی در 
مصادیق می توان با اتحاد، همدلی و همراهی 
مردم بر مشکالت موجود فائق آمد ، در این راستا 
رویکرد دولت در مشارکت با بخش خصوصی 
در تصمیم گیری های کالن را که اقدامی مطلوب 
برای توسعه کارآفرینی در جامعه و بهبود محیط 
کسب و کار است در استان با جدیت دنبال کرده 

و می کنیم.
وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی و سرمایه گذاری 
در کشورطی سال 92 گفت: این رشد در سال 93 
مثبت شد و در خراسان رضوی حرکت همین 

سمت و سو را داشته است.
در  خصوصی  بخش  مشارکت  رشیدیان 
سیاست سازی و تصمیم سازی را عاملی موثر در 

آیا تلفن هوشمند شما هم چینی است؟ احتمال 
که  است  این  امر  واقعیت  بله.  زیاد  بسیار 
بسیاری از تبلت ها و تلفن های هوشمند و حتی 
خیلی گجت های دیگر در چین تولید می شوند. 
چین خانه فاکس کان و 162 تا از 500 کمپانی 
بزرگ دنیاست و شهر شنزن خانه بسیاری از 

شرکت های بزرگ الکترونیکی است. 

برندهای فن آوری چینی
نمی توان چین را خالی از برند نامید. این کشور 
هواوی،  لنوو،  چون  بزرگی  برندهای  خانه 
ZTE و شیائومی است و شرکتهای اینترنتی 
چون بایدو، تنسنت و علی بابا نیز اصالتا چینی 

هستند.
نو  فعال  اینکه  با  چینی  برندهای  از  برخی 
ظهورند، در خانه بسیار بزرگ بوده و سهم 
مثال  دارند.  را  فن آوری کشورشان  از  زیادی 
در حوزه صفحه نمایش، شرکتهای خانگی 20 
درصد از سهم کلی این تجارت را در دست 
دارند. همین امر باعث می شود که کمپانی هایی 
مثل TCL، های سنس و اسکای وورث از نظر 
اقتصادی به قدری قدرتمند باشند که بتوانند به 
صورت بین المللی توسعه یابند و فعالیت داشته 

باشند.
مثال های سنس که بزرگترین برند تولید تلویزیون 
در چین است، تبدیل به پر سرعت ترین برند 

در حال رشد در استرالیا و آمریکا شده است.

حضور اسمارت فون های چینی
چین در هر سال صدها میلیون تلفن تولید 
را  جهانی  تولید  از  نیمی  از  بیش  و  می کند 
در دست دارد. شیائومی که اپل چین نامیده 
در  تنها  هم  آن  برند  پرفروش ترین  می شود 

چهارمین سال حضورش است.
 Mi به عنوان مثال آخرین محصولش یعنی
Note شبیه به آی فون 6 پالس است و در 
واقع سبک تر و بزرگ تر، آن هم با قیمت بسیار 

پایین تر ساخته شده است.

غیر از شیائومی برندهای دیگری چون هواوی 
نیز با وجود هوشمندهایی چون آنر در تالشند 
که بازار آمریکا و اروپا را تحت تاثیر قرار دهند. 
ZTE نیز با پشتیبانی از تیم بسکتبال نیویورك 
نیکز در تالش است که تا پایان امسال، 60 
میلیون از اسمارت فون های نوبیا و استار 2 را 

در جهان عرضه کند.
فقط این برندها نیستند و شرکت های دیگری 
چون وان پالس، اوپو، جیونی، IUNI، کوپلند 

و میزو نیز به سرعت در حال رشدند.

نوآوری یا تقلید؟
وسایل الکترونیکی ساخته شده در در چین 
ارزان باقی می ماند. با اینکه تمرکز جدید روی 
بازار نوآورانه است، قیمت کمتر نسبت به قیمت 
برندهای فعلی، راحت ترین روش ماندن در 
مسیر تولید است. پس همین امر باعث می شود 
که برندهای چینی به تقلید، نه نوآوری بپردازند، 
اما همه چیز فقط تقلید محض نیست. دکتر پیتر 
 DrPete Technology چاندها مدیر عامل
Experts می گوید: تنها کافی ست که به تعداد 
ثبت اختراعات این کشور که در حال حاضر از 
آمریکا پیشی گرفته توجه کنید. با وجود بازار 
وسیع موجود در کشور و استفاده از بازارهای 
داخلی، این کمپانی ها می توانند تجربه خودشان 
را افزایش داده و هزینه ها را کاهش دهند. من 
مطمئنم در مدت دو سال آینده نوآوری های 
شیائومی می تواند از سامسونگ و دیگر رقبای 

اندرویدی پیشی بگیرد.

برندهای چینی در حال رشدند، اما این رشد 
چه هزینه ای برای دیگر برندها در بردارد؟

سامسونگ بزرگترین تولید کننده اسمارتفون های 
با رشد برندهای چینی  اما  اندرویدی است، 
موقعیت سامسونگ که فقط یک تولید کننده 
سخت افزاری است، بیشتر به خطر می افتد، زیرا 
قادر نخواهد بود که با چنین حجم تولیدی با 

این قیمت پایین رقابت کند.

اپل از این خطر بیشتر در امان است، زیرا دارای 
یک اکوسیستم نرم افزاری است که طرفدارانش 

شدیدا به آن وابسته اند.
تولید  هم  اپل  ماشین های  سوخت  واقع  در 
همین کمپانی است و این قضیه باعث می شود 
که هیچ برند چینی حداقل تا چند مدت آینده 

نتواند این کمپانی را شکست دهد.

تسلط بر چگونگی حضور؟
برای اینکه بتوانند جهانی شوند، کمپانی های 
چینی نیاز دارند که چیزهایی را تغییر دهند. مثال 
شیائومی هنوز سیستم عاملی به زبان انگلیسی 

ندارد.
حضور  درباره  واچ  برند  کمپانی  سخنگوی 
چنین   CES رویداد  در  چینی  کمپانی های 
 ،ZTE می گوید: از بین برندهای حاضر یعنی
که  بود  لنوو  این  شیائومی،  و  هواوی  لنوو، 
توجهات بیشتری را به خود جلب کرد و در 
شبکه های اجتماعی بیش از 13000 بار نام ذکر 

شد.
این رقم در برابر ارقام 1300 بار برای ZTE و 
1200 بار برای شیائومی و بیش از 800 بار برای 

هواوی واقعا زیاد و قابل توجه بوده است.
برای مقایسه باید بگوییم که تعداد ذکر شدن 
)mention( نام سامسونگ 35000 بار بوده 
و با اینکه اپل در این رویداد حضور نداشت، 
و خود  به محصوالتش  بار  از 19000  بیش 
برند اشاره شده بود. از سوی دیگر ال جی تنها 
2000 بار اشاره شده و این نشان می دهد که 
کمپانی های چینی در به سایه راندن کمپانی های 

کره ای واقعا موفق بوده اند.
باشند و  برندهای چینی در خانه شیر  شاید 
در کشورهای دیگر هنوز به موقعیتی که باید 
برسند، نرسیده باشند، اما اگر هر کدام از آن ها 
بتواند رسانه های جهانی را متقاعد کنند که در 
کارهایشان نو آوری دارند، می تواند به مانند لنوو 

به یک برند قابل احترام جهانی تبدیل شوند.

تقلید یا نوآوری؟ آیا چین می تواند به یک 
قدرت در فن آوری تبدیل شود؟

خراسان اقتصاد 
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به مدد همدلی دستگاه های اجرایی و مشارکت نخبگان، اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی در 
دولت یازدهم توفیقات ارزنده ای در حوزه های متعدد اعم از صنعت، معدن ، تجارت، کشاورزی و 

خدمات حاصل شد. 
استاندار خراسان رضوی ضمن بیان مطلب فوق افزود : در این مدت با وجود تنگناهای اعتباری دولت 
بویژه در حوزه عمرانی که در نتیجه تحریم ها و جنگ نفت و غیره بروز کرد با تدابیر مناسب و کاهش 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، تخصیص اعتبارات عمرانی وضعیت 

مناسبی داشته است.
رشیدیان گفت : در این شرایط، سیاست دولت تحمیل فشار به واحدهای تولیدی موجود نبوده و نیست، 

بلکه در مقابل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی مجموع اعتبارات استان در سال 93 را 12 هزار و 100 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اعتبارات 
خراسان رضوی، حدود شش درصد اعتبارات کل استان های کشور است که با وجود همه تنگناها در 

سال 93 نسبت به قبل از آن حدود 24 درصد رشد داشته است.

اعتبارات طرح های ملی استانی شده ، اعتبارات ماده ۱8۰ قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه 
سال 94 نسبت به سال 93 ، بیش از 47درصد رشد دارد

پدیده ای که سرمایه را به ثروت تبدیل می کند، ایده های خالق و در واقع کارآفرینی است که از این 
جهت خراسان رضوی قوی است و بیش از 9۰ درصد اقتصاد این استان در اختیار بخش خصوصی 

است

در حوزه صادرات هم با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی با 
کمک بخش خصوصی نقشه راه صادرات استان مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شد

رشد 26 درصدی اعتبارات تملک دارایی استان
استاندار خراسان رضوی گفت : اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این استان در سال 93 از منبع 

درآمد عمومی بالغ بر هشت هزار و 710 میلیارد ریال بود که در مجموع 64 درصد اختصاص یافت.
به گفته وی ، پنج هزار و 609 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی تخصیص یافته به استان برای اجرای چهار 

هزار و 768 پروژه استان بین دستگاه ها مبادله و هزینه شد.
وی عنوان کرد : امسال هم علی رغم ابالغ اولیه با پیگیری های انجام شده اعتبارات تملک دارایی استان 

26 درصد افزایش دارد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود : عالوه بر اعتبارات طرح های ملی استانی شده ، اعتبارات ماده 
180 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 94 نسبت به سال 93 ، بیش از 47درصد رشد 

دارد .
رشیدیان گفت : در کنار اقدامات عمرانی و انجام پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی عمرانی ،در 
جریان سفر هیات دولت به خراسان رضوی طی شهریور ماه سال 93 ، 131 پروژه با اعتبار هفت هزار و 

استاندار خراسان رضوی:

جذب 620 میلیون دالر سرمایه گذاری در خراسان 
رضوی طی سال 93

230 میلیارد ریال برای این استان تعریف شد که 
باید طی سال های 93 و 94 به انجام می رسید.

به گفته وی ، از این میان 20 پروژه اواخر سال 
گذشته بهره برداری شد و مردم امروز از منافع و 
مزایای آن بهره مند می شوند و 88 پروژه دیگر 

پیشرفت 85 درصدی دارد.
استاندار خراسان رضوی گفت : در سال 94 هم 
23 پروژه با اعتبار یک هزار و 720 میلیارد ریال 
باید به انجام برسد که در قانون بودجه سال 94 
رقم تخصیص این اعتبار یک هزار و 530 میلیارد 
ریال لحاظ شده و با پیگیری های صورت گرفته 
مقرر گردید این موضوع اصالح و کل این اعتبار 

تخصیص یابد.
با وجود همه  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  وی در 
مصادیق می توان با اتحاد، همدلی و همراهی 
مردم بر مشکالت موجود فائق آمد ، در این راستا 
رویکرد دولت در مشارکت با بخش خصوصی 
در تصمیم گیری های کالن را که اقدامی مطلوب 
برای توسعه کارآفرینی در جامعه و بهبود محیط 
کسب و کار است در استان با جدیت دنبال کرده 

و می کنیم.
وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی و سرمایه گذاری 
در کشورطی سال 92 گفت: این رشد در سال 93 
مثبت شد و در خراسان رضوی حرکت همین 

سمت و سو را داشته است.
در  خصوصی  بخش  مشارکت  رشیدیان 
سیاست سازی و تصمیم سازی را عاملی موثر در 

آیا تلفن هوشمند شما هم چینی است؟ احتمال 
که  است  این  امر  واقعیت  بله.  زیاد  بسیار 
بسیاری از تبلت ها و تلفن های هوشمند و حتی 
خیلی گجت های دیگر در چین تولید می شوند. 
چین خانه فاکس کان و 162 تا از 500 کمپانی 
بزرگ دنیاست و شهر شنزن خانه بسیاری از 

شرکت های بزرگ الکترونیکی است. 

برندهای فن آوری چینی
نمی توان چین را خالی از برند نامید. این کشور 
هواوی،  لنوو،  چون  بزرگی  برندهای  خانه 
ZTE و شیائومی است و شرکتهای اینترنتی 
چون بایدو، تنسنت و علی بابا نیز اصالتا چینی 

هستند.
نو  فعال  اینکه  با  چینی  برندهای  از  برخی 
ظهورند، در خانه بسیار بزرگ بوده و سهم 
مثال  دارند.  را  فن آوری کشورشان  از  زیادی 
در حوزه صفحه نمایش، شرکتهای خانگی 20 
درصد از سهم کلی این تجارت را در دست 
دارند. همین امر باعث می شود که کمپانی هایی 
مثل TCL، های سنس و اسکای وورث از نظر 
اقتصادی به قدری قدرتمند باشند که بتوانند به 
صورت بین المللی توسعه یابند و فعالیت داشته 

باشند.
مثال های سنس که بزرگترین برند تولید تلویزیون 
در چین است، تبدیل به پر سرعت ترین برند 

در حال رشد در استرالیا و آمریکا شده است.

حضور اسمارت فون های چینی
چین در هر سال صدها میلیون تلفن تولید 
را  جهانی  تولید  از  نیمی  از  بیش  و  می کند 
در دست دارد. شیائومی که اپل چین نامیده 
در  تنها  هم  آن  برند  پرفروش ترین  می شود 

چهارمین سال حضورش است.
 Mi به عنوان مثال آخرین محصولش یعنی
Note شبیه به آی فون 6 پالس است و در 
واقع سبک تر و بزرگ تر، آن هم با قیمت بسیار 

پایین تر ساخته شده است.

غیر از شیائومی برندهای دیگری چون هواوی 
نیز با وجود هوشمندهایی چون آنر در تالشند 
که بازار آمریکا و اروپا را تحت تاثیر قرار دهند. 
ZTE نیز با پشتیبانی از تیم بسکتبال نیویورك 
نیکز در تالش است که تا پایان امسال، 60 
میلیون از اسمارت فون های نوبیا و استار 2 را 

در جهان عرضه کند.
فقط این برندها نیستند و شرکت های دیگری 
چون وان پالس، اوپو، جیونی، IUNI، کوپلند 

و میزو نیز به سرعت در حال رشدند.

نوآوری یا تقلید؟
وسایل الکترونیکی ساخته شده در در چین 
ارزان باقی می ماند. با اینکه تمرکز جدید روی 
بازار نوآورانه است، قیمت کمتر نسبت به قیمت 
برندهای فعلی، راحت ترین روش ماندن در 
مسیر تولید است. پس همین امر باعث می شود 
که برندهای چینی به تقلید، نه نوآوری بپردازند، 
اما همه چیز فقط تقلید محض نیست. دکتر پیتر 
 DrPete Technology چاندها مدیر عامل
Experts می گوید: تنها کافی ست که به تعداد 
ثبت اختراعات این کشور که در حال حاضر از 
آمریکا پیشی گرفته توجه کنید. با وجود بازار 
وسیع موجود در کشور و استفاده از بازارهای 
داخلی، این کمپانی ها می توانند تجربه خودشان 
را افزایش داده و هزینه ها را کاهش دهند. من 
مطمئنم در مدت دو سال آینده نوآوری های 
شیائومی می تواند از سامسونگ و دیگر رقبای 

اندرویدی پیشی بگیرد.

برندهای چینی در حال رشدند، اما این رشد 
چه هزینه ای برای دیگر برندها در بردارد؟

سامسونگ بزرگترین تولید کننده اسمارتفون های 
با رشد برندهای چینی  اما  اندرویدی است، 
موقعیت سامسونگ که فقط یک تولید کننده 
سخت افزاری است، بیشتر به خطر می افتد، زیرا 
قادر نخواهد بود که با چنین حجم تولیدی با 

این قیمت پایین رقابت کند.

اپل از این خطر بیشتر در امان است، زیرا دارای 
یک اکوسیستم نرم افزاری است که طرفدارانش 

شدیدا به آن وابسته اند.
تولید  هم  اپل  ماشین های  سوخت  واقع  در 
همین کمپانی است و این قضیه باعث می شود 
که هیچ برند چینی حداقل تا چند مدت آینده 

نتواند این کمپانی را شکست دهد.

تسلط بر چگونگی حضور؟
برای اینکه بتوانند جهانی شوند، کمپانی های 
چینی نیاز دارند که چیزهایی را تغییر دهند. مثال 
شیائومی هنوز سیستم عاملی به زبان انگلیسی 

ندارد.
حضور  درباره  واچ  برند  کمپانی  سخنگوی 
چنین   CES رویداد  در  چینی  کمپانی های 
 ،ZTE می گوید: از بین برندهای حاضر یعنی
که  بود  لنوو  این  شیائومی،  و  هواوی  لنوو، 
توجهات بیشتری را به خود جلب کرد و در 
شبکه های اجتماعی بیش از 13000 بار نام ذکر 

شد.
این رقم در برابر ارقام 1300 بار برای ZTE و 
1200 بار برای شیائومی و بیش از 800 بار برای 

هواوی واقعا زیاد و قابل توجه بوده است.
برای مقایسه باید بگوییم که تعداد ذکر شدن 
)mention( نام سامسونگ 35000 بار بوده 
و با اینکه اپل در این رویداد حضور نداشت، 
و خود  به محصوالتش  بار  از 19000  بیش 
برند اشاره شده بود. از سوی دیگر ال جی تنها 
2000 بار اشاره شده و این نشان می دهد که 
کمپانی های چینی در به سایه راندن کمپانی های 

کره ای واقعا موفق بوده اند.
باشند و  برندهای چینی در خانه شیر  شاید 
در کشورهای دیگر هنوز به موقعیتی که باید 
برسند، نرسیده باشند، اما اگر هر کدام از آن ها 
بتواند رسانه های جهانی را متقاعد کنند که در 
کارهایشان نو آوری دارند، می تواند به مانند لنوو 

به یک برند قابل احترام جهانی تبدیل شوند.

تقلید یا نوآوری؟ آیا چین می تواند به یک 
قدرت در فن آوری تبدیل شود؟

خراسان اقتصاد 
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فرصت  بهترین  دولت  هفته  اینکه  بیان  با   
برای بازگویی خدمات دولت به مردم است، 
گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون کارهای 
بنیادی بزرگی در زمینه ساخت و توسعه و 
حفظ و نگهداری راه ها و رفع نقاط پرحادثه 
از  برداری  بهره  ها،  جاده  هوشمندسازی  و 
پروژه های مسکن مهر، اجرای بیمارستان ها 
ادارات  توسط   ... و  دولتی  و ساختمان های 
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 

خراسان رضوی انجام شده است.    
راه  مدیرکل  عبداللهیان  اخوان  محمدرضا 
مطلب  بیان  با  رضوی  خراسان  وشهرسازی 
فوق افزود: از نظر عملکرد عمرانی از ابتدای 
قابل توجهی  اقدامات  تاکنون  یازدهم  دولت 
انجام شده که از آن جمله در  حوزه مدیریت 
ساخت و توسعه راه ها عالوه بر احداث و 
بین  راه  کیلومتر   205 آسفالت  و  بهسازی 
شهری، احداث و آسفالت 401 کیلومتر راه 
روستایی نیز انجام شده است که با ساخت این 
میزان راه روستایی، میزان برخورداری جمعیتی 
درصد   2.8 با  خانوار   50 باالی  روستاهای 
افزایش یافته و به رقم برخورداری 93 درصد و 
همچنین میزان برخورداری جمعیتی روستاهای 
باالی 20 خانوار با 2.7 درصد افزایش به رقم 

برخورداری 91 درصد افزایش یافته است. 
اخوان عبداللهیان با اشاره به اینکه در حوزه 
مدیریت راهداری، حدود  یک هزار و 800 
کیلومتر آسفالت و ترمیم رویه راه های حوزه 
شده  انجام  مدت  این  طول  در  استحفاظی 
است، اظهار داشت: همچنین یک هزار و 977 
دستگاه ابنیه فنی در طول این مدت مرمت شده 
و نسبت به رفع 441 مورد نقاط پرحادثه و 
ساماندهی نقاط مستعد حادثه در طول این دو 

سال اقدام شده است. 
وی به افتتاح بیش از 36 هزار واحد مسکن مهر 
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون اشاره 
کرد و گفت: در حوزه مدیریت فنی و اجرایی 
های  ساختمان  ساخت  مهم  پروژه   11 نیز 

مدیر کل راه وشهرسازی خراسان رضوی:

افتتاح بیش از 36هزار واحد مسکن مهر در 
2سال گذشته در استان

دولتی شامل ساختمان های اداری، فرهنگی و 
بهداشتی به متراژ  14 هزار و 89 مترمربع در 
طول این مدت به بهره برداری رسیده است.  

به سایر خدمات  اشاره  با  عبداللهیان  اخوان 
اداره کل راه و شهرسازی خرسان رضوی در 
زمینه های غیر عمرانی از ابتدای فعالیت دولت 
یازدهم گفت: در زمینه های غیر عمرانی نیز 
کارهای بزرگی نظیر تصویب 5 طرح جامع و 
تفصیلی و تصویب 5 طرح جامع انجام شده 
که تصویب طرح جامع شهر مشهد نیز از آن 

جمله بوده است
اخوان عبداللهیان به سایر خدمات دستگاه های 
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 
دوسال  این  طول  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
پروژه های مهم و محرك توسعه نظیر راه آهن 
مشهد- دوغارون و آزادراه مشهد- نیشابور-
علیرغم  و  گردیده  آغاز  استان  در  سبزوار 
محدودیت های اعتباری ردیف بودجه ملی 
و  چابهار   - مشهد  آهن  راه  ملی  طرح  به 
شمالی  کنارگذر  آزادراه  نقایص  رفع  پروژه 
آینده در  در  داده شده که  اختصاص  مشهد 
کنار طرح های مهمی نظیر برقی کردن راه 
آهن مشهد - تهران، راه آهن مشهد- گرگان، 
تکمیل کریدور ترانزیت جادهای شرق کشور، 
بهسازی و احداث راه های منتهی به پایانه های 
مرزی استان و ... موجبات توسعه آتی استان را 

به دنبال خواهند داشت. 

پس از چند سوء  قصد پی در پی به کامیون های 
ایرانی در خاك ترکیه و البته بی نتیجه بودن انتظارها 
برای دریافت توضیحی قطعی از سوی دولت این 
کشور، به نظر می رسد ایران نخستین اقدام خود را 
برای پیدا کردن جانشینان مطمئن برای این کشور 

آغاز کرده است.
 براساس تصمیم جدیدی از سوی عباس آخوندی 
و شورای مشاورانش گرفته شده سازمان راهداری 
کشور مسوول این موضوع خواهد بود که نسبت 
به پیگیری گزینه های موجود در کنار کشور ترکیه 
برای ایجاد یک راه ارتباطی مطمئن میان ایران و 

اروپا اقدام کند.
هرچند نتیجه قطعی این موضوع پس از به پایان 
نهایی  راهداری  سازمان  بررسی های  رسیدن 
خواهد شد، اما از هم اکنون دو کشور آذربایجان 
و ارمنستان به عنوان جانشین های احتمالی کشور 

ترکیه مطرح شده اند.
این کشور ها با توجه به موقعیت خوبی که برای 
اتصال به اروپا دارند می توانند از طریق گرجستان 
و کشور های اروپای شرقی امکان ارتباط ایران با 

قلب اروپا را فراهم کنند.
هرچند مسووالن ایرانی بارها اعالم کردند مسائل 
امنیتی اخیر پیش آمده به هیچ عنوان به معنی 
پایان رسیدن ارتباط ترانزیتی دو کشور نیست و 
همچنان حرکت کامیون ها در کشور ترکیه ادامه 
خواهد داشت، اما منطقی به نظر می رسد که در این 
شرایط امنیتی خاص جایگزین هایی برای ترکیه در 

نظر گرفته شود.
البته سازمان راهداری باید در کنار تعیین مسیر های 
برای  اقتصادی  صرفه  موضوع  جایگزین 
کامیون های ایرانی که مجبوراند مسیری طوالنی تر 
را در این حوزه طی کنند را نیز پیگیری کنند تا 
در صورت عملیاتی شدن این مسیر های جدید 

مشکلی از نظر اقبال کامیون دار ها به وجود نیاید.
به گزارش ایسنا باید دید آیا اقدام رسمی ایران برای 
در نظر گرفتن دو کشور به عنوان جانشین های 
ترکیه می تواند نسبت به اقدام جدید این کشور در 
راستای باال بردن امنیت مسیر عبوری کارساز شود 
یا همچنان خاك ترکیه برای کامیون های ایرانی 

رهاوردی از آتش به همراه خواهد داشت؟

مسیرهای جایگزین ترانزیتی 
تركیه كدام اند؟

تحرك چرخ توسعه نوآوری و کارآفرینی دراستان ذکر و عنوان کرد : پدیده ای که سرمایه را به ثروت 
تبدیل می کند، ایده های خالق و در واقع کارآفرینی است که از این جهت خراسان رضوی قوی است 

و بیش از 90 درصد اقتصاد این استان در اختیار بخش خصوصی است.
استاندار خراسان رضوی گفت : در این مدت ضمن تالش برای حمایت از بخش خصوصی و تامین 
نقدینگی و تسهیالت مورد نیاز با کمک بانک ها به منظور حفظ اشتغال موجود و رونق تولید تالش شده 
با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی زمینه برای توسعه استان و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری 

فراهم شود.

رشد 8 درصدی صادرات استان در سال93
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال 93 حدود 620 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در 
این استان جذب شد ، گفت : پارسال بیشترین تعداد شرکت های سرمایه گذاری طی سال های اخیر 
درخراسان رضوی به ثبت رسید که به دلیل تحریم ها مشکالتی در خصوص انتقال سرمایه گذاری به 

داخل داشتند که امیدواریم برای سال جاری این مشکل رفع و شرایط متفاوت شود. 
وی افزود: در عین حال 620 میلیون دالر سرمایه گذاری در قیاس با ظرفیت های متنوع خراسان رضوی 
در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری ناچیز است لذا باید فعالیت ها در این حوزه 

توسعه یابد. 
رشیدیان ادامه داد : طی این مدت در حوزه صادرات هم با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و 
قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی با کمک بخش خصوصی نقشه راه صادرات استان مبتنی بر 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شد. 
وی تاکید کرد: در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات ، حفظ بازارهای سنتی شناسایی 

بازارهای جدید از جمله اولویت های استان در این حوزه می باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به صادرات یک میلیارد و 80 میلیون دالری از این استان طی سال 

گذشته گفت: این میزان نسبت به سال 92 از رشد هشت درصدی برخوردار بود. 
وی افزود : برای سال جاری هم با توجه به ظرفیت های قابل توجه استان برنامه ریزی شده حجم 

صادرات به 2،5میلیارد دالر برسد.

27هزار میلیارد ریال گردش مالی ساالنه سوغات مشهد
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تردد ساالنه بیش از 27 میلیون زائر داخلی و خارجی به این استان، 

گفت : توسعه گردشگری از جمله زمینه های رونق اقتصادی این استان است.
وی با بیان اینکه در کنار اثرات بارز اقتصادی ، توسعه گردشگری بر معرفی فرهنگ ایرانی - اسالمی 
کشور هم بسیار موثر است ،افزود : حفظ و احیای میراث فرهنگی و افزایش مباهات جامعه به فرهنگ 
خود از جمله مزایای توسعه فرهنگ گردشگری است که باید در همه حوزه ها حتی سیاسی نمود 

یابد.
وی گردش مالی سوغات مشهد را ساالنه 27 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حجم مبادالت باعث 

شده که عده ای به این بازار طمع کنند. 
رشیدیان با بیان اینکه سیاست دولت در تحقق این رونق اقتصادی در همه اقدامات ، مبارزه فراگیر با 
قاچاق کاال است و این مهم را باجدیت دنبال می کند، گفت: فقط در حوزه قاچاق سوخت در خراسان 

رضوی در مجموع طی سال های 92 و 93 شاهد کاهش 76 درصدی نسبت به سال 91 هستیم.

مطالعات انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور تا اواخر شهریور ماه به انجام می رسد 
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به محدودیت های جدی بحران آب در استان از برنامه ریزی 
برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که مصرف کننده 89 درصد آب استحصالی استان است 
گفت : این موضوع در قالب تغییر الگوی کشت، مکانیزه کردن آبیاری و تجمیع اراضی خرد با جدیت 

دنبال می شود. 
رشیدیان ادامه داد: مطالعات انتقال آب از دریای عمان مراحل پایانی خود را طی می کند و امیدواریم تا 

آخر شهریور به انجام رسیده و پس از آن عملیات اجرایی آن با جذب سرمایه گذار آغاز شود.

40 هزار دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
استاندار خراسان رضوی در حوزه آموزش و پژوهش هم از جمله اهداف مهم دولت تدبیر و امید را 
تداوم سیاست توسعه آموزش عالی و توجه به بومی پذیری این مراکز دانست و افزود : در این راستا هم 

اکنون بیش از 65 درصد دانشجویان استان بومی وساکن شهرستان های محل تحصیل هستند.
وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از قطب های مهم آموزشی کشور است ، افزود : در حال حاضر بالغ 

بر 338 هزار نفر در 234 دانشگاه و مرکز آموزش 
عالی استان مشغول به تحصیل هستند .

استاندار خراسان رضوی گفت : امروز بیش از 51 
درصد ظرفیت آموزش عالی استان را دانشحویان 

دختر به خود اختصاص داده اند .
وی عنوان کرد : طی سال های اخیر توسعه 
تکمیلی  مقاطع تحصیالت  در  عالی  آموزش 
رشد چشمگیری داشته به طوری که بالغ بر 40 
هزار نفر در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد 
و دکترا تحصیل می کند و از این تعداد بیش از 
هشت هزار نفر را دانشجویان مقطع دکترا تشکیل 

می دهند.
وی گفت :در واقع ظرفیت انجام طرح های 
پژوهشی در قالب پایانه های تحصیالت تکمیلی 
استان بیش از 40 هزار فرصت می باشد که به 
طور میانکین ساالنه 10 هزار فرصت پژوهشی را 

شامل می شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح ایجاد 
شبکه دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری استان 
برای نخستین بار در کشور گفت : در این قالب 
بعنوان حرکتی ابتکاری در راستای اقتصاد مقاومتی 
بدون تکیه به اعتبارات دولتی بیش از 800 اولویت 
پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی و برخی 
شهرداری های استان به منظور ارائه به دانشجویان 
برای انجام پایان نامه ها و رساله های دکتری به 

دانشگاه های استان ابالغ شده است.
وی گفت : در این قالب بررسی علمی به منظور 
هم افزایی و افزایش تعامالت بین بخشی برای 
کمک به حل مشکالت و معضالت استان ، 
بررسی و رفع مشکالت و موانع موجود در نقشه 
راه استان در حوزه های مختلف با توجه به نقشه 
جامع علمی کشور و اسناد توسعه و باالدستی 

استان در دستور کار این شبکه قرار گرفته است.
وی تشکیل کارگروه پیگیری حل مشکالت 
شرکت های دانش بنیان استان برای نخستین بار 
در کشور و راه اندازی بنیاد ملی نخبگان استان و 
تدوین آیین نامه برش استانی نقشه جامع علمی 
کشور را از جمله اقدامات در حوزه تقویت بخش 
تحقیق و توسعه و ارتباط اتصال آن با بخش های 

اجرایی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه مسووالن 
خراسان رضوی خود بعنوان خادمان حضرت 
رضا )ع( نهایت توان و تالش خود را در خدمت 
رسانی مطلوب به مردم انجام می دهند ، ابراز 
امیدواری کرد : در سایه این همدلی و همزبانی 
بین دولت و مردم با تاسی به والیت فقیه نه تنها 
سرزمین خورشید هشتم بلکه ایران زمین شاهد 

رونق وآبادانی بیش از پیش باشد.
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فرصت  بهترین  دولت  هفته  اینکه  بیان  با   
برای بازگویی خدمات دولت به مردم است، 
گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون کارهای 
بنیادی بزرگی در زمینه ساخت و توسعه و 
حفظ و نگهداری راه ها و رفع نقاط پرحادثه 
از  برداری  بهره  ها،  جاده  هوشمندسازی  و 
پروژه های مسکن مهر، اجرای بیمارستان ها 
ادارات  توسط   ... و  دولتی  و ساختمان های 
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 

خراسان رضوی انجام شده است.    
راه  مدیرکل  عبداللهیان  اخوان  محمدرضا 
مطلب  بیان  با  رضوی  خراسان  وشهرسازی 
فوق افزود: از نظر عملکرد عمرانی از ابتدای 
قابل توجهی  اقدامات  تاکنون  یازدهم  دولت 
انجام شده که از آن جمله در  حوزه مدیریت 
ساخت و توسعه راه ها عالوه بر احداث و 
بین  راه  کیلومتر   205 آسفالت  و  بهسازی 
شهری، احداث و آسفالت 401 کیلومتر راه 
روستایی نیز انجام شده است که با ساخت این 
میزان راه روستایی، میزان برخورداری جمعیتی 
درصد   2.8 با  خانوار   50 باالی  روستاهای 
افزایش یافته و به رقم برخورداری 93 درصد و 
همچنین میزان برخورداری جمعیتی روستاهای 
باالی 20 خانوار با 2.7 درصد افزایش به رقم 

برخورداری 91 درصد افزایش یافته است. 
اخوان عبداللهیان با اشاره به اینکه در حوزه 
مدیریت راهداری، حدود  یک هزار و 800 
کیلومتر آسفالت و ترمیم رویه راه های حوزه 
شده  انجام  مدت  این  طول  در  استحفاظی 
است، اظهار داشت: همچنین یک هزار و 977 
دستگاه ابنیه فنی در طول این مدت مرمت شده 
و نسبت به رفع 441 مورد نقاط پرحادثه و 
ساماندهی نقاط مستعد حادثه در طول این دو 

سال اقدام شده است. 
وی به افتتاح بیش از 36 هزار واحد مسکن مهر 
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون اشاره 
کرد و گفت: در حوزه مدیریت فنی و اجرایی 
های  ساختمان  ساخت  مهم  پروژه   11 نیز 

مدیر کل راه وشهرسازی خراسان رضوی:

افتتاح بیش از 36هزار واحد مسکن مهر در 
2سال گذشته در استان

دولتی شامل ساختمان های اداری، فرهنگی و 
بهداشتی به متراژ  14 هزار و 89 مترمربع در 
طول این مدت به بهره برداری رسیده است.  

به سایر خدمات  اشاره  با  عبداللهیان  اخوان 
اداره کل راه و شهرسازی خرسان رضوی در 
زمینه های غیر عمرانی از ابتدای فعالیت دولت 
یازدهم گفت: در زمینه های غیر عمرانی نیز 
کارهای بزرگی نظیر تصویب 5 طرح جامع و 
تفصیلی و تصویب 5 طرح جامع انجام شده 
که تصویب طرح جامع شهر مشهد نیز از آن 

جمله بوده است
اخوان عبداللهیان به سایر خدمات دستگاه های 
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 
دوسال  این  طول  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
پروژه های مهم و محرك توسعه نظیر راه آهن 
مشهد- دوغارون و آزادراه مشهد- نیشابور-
علیرغم  و  گردیده  آغاز  استان  در  سبزوار 
محدودیت های اعتباری ردیف بودجه ملی 
و  چابهار   - مشهد  آهن  راه  ملی  طرح  به 
شمالی  کنارگذر  آزادراه  نقایص  رفع  پروژه 
آینده در  در  داده شده که  اختصاص  مشهد 
کنار طرح های مهمی نظیر برقی کردن راه 
آهن مشهد - تهران، راه آهن مشهد- گرگان، 
تکمیل کریدور ترانزیت جادهای شرق کشور، 
بهسازی و احداث راه های منتهی به پایانه های 
مرزی استان و ... موجبات توسعه آتی استان را 

به دنبال خواهند داشت. 

پس از چند سوء  قصد پی در پی به کامیون های 
ایرانی در خاك ترکیه و البته بی نتیجه بودن انتظارها 
برای دریافت توضیحی قطعی از سوی دولت این 
کشور، به نظر می رسد ایران نخستین اقدام خود را 
برای پیدا کردن جانشینان مطمئن برای این کشور 

آغاز کرده است.
 براساس تصمیم جدیدی از سوی عباس آخوندی 
و شورای مشاورانش گرفته شده سازمان راهداری 
کشور مسوول این موضوع خواهد بود که نسبت 
به پیگیری گزینه های موجود در کنار کشور ترکیه 
برای ایجاد یک راه ارتباطی مطمئن میان ایران و 

اروپا اقدام کند.
هرچند نتیجه قطعی این موضوع پس از به پایان 
نهایی  راهداری  سازمان  بررسی های  رسیدن 
خواهد شد، اما از هم اکنون دو کشور آذربایجان 
و ارمنستان به عنوان جانشین های احتمالی کشور 

ترکیه مطرح شده اند.
این کشور ها با توجه به موقعیت خوبی که برای 
اتصال به اروپا دارند می توانند از طریق گرجستان 
و کشور های اروپای شرقی امکان ارتباط ایران با 

قلب اروپا را فراهم کنند.
هرچند مسووالن ایرانی بارها اعالم کردند مسائل 
امنیتی اخیر پیش آمده به هیچ عنوان به معنی 
پایان رسیدن ارتباط ترانزیتی دو کشور نیست و 
همچنان حرکت کامیون ها در کشور ترکیه ادامه 
خواهد داشت، اما منطقی به نظر می رسد که در این 
شرایط امنیتی خاص جایگزین هایی برای ترکیه در 

نظر گرفته شود.
البته سازمان راهداری باید در کنار تعیین مسیر های 
برای  اقتصادی  صرفه  موضوع  جایگزین 
کامیون های ایرانی که مجبوراند مسیری طوالنی تر 
را در این حوزه طی کنند را نیز پیگیری کنند تا 
در صورت عملیاتی شدن این مسیر های جدید 

مشکلی از نظر اقبال کامیون دار ها به وجود نیاید.
به گزارش ایسنا باید دید آیا اقدام رسمی ایران برای 
در نظر گرفتن دو کشور به عنوان جانشین های 
ترکیه می تواند نسبت به اقدام جدید این کشور در 
راستای باال بردن امنیت مسیر عبوری کارساز شود 
یا همچنان خاك ترکیه برای کامیون های ایرانی 

رهاوردی از آتش به همراه خواهد داشت؟

مسیرهای جایگزین ترانزیتی 
تركیه كدام اند؟

تحرك چرخ توسعه نوآوری و کارآفرینی دراستان ذکر و عنوان کرد : پدیده ای که سرمایه را به ثروت 
تبدیل می کند، ایده های خالق و در واقع کارآفرینی است که از این جهت خراسان رضوی قوی است 

و بیش از 90 درصد اقتصاد این استان در اختیار بخش خصوصی است.
استاندار خراسان رضوی گفت : در این مدت ضمن تالش برای حمایت از بخش خصوصی و تامین 
نقدینگی و تسهیالت مورد نیاز با کمک بانک ها به منظور حفظ اشتغال موجود و رونق تولید تالش شده 
با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی زمینه برای توسعه استان و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری 

فراهم شود.

رشد 8 درصدی صادرات استان در سال93
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال 93 حدود 620 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در 
این استان جذب شد ، گفت : پارسال بیشترین تعداد شرکت های سرمایه گذاری طی سال های اخیر 
درخراسان رضوی به ثبت رسید که به دلیل تحریم ها مشکالتی در خصوص انتقال سرمایه گذاری به 

داخل داشتند که امیدواریم برای سال جاری این مشکل رفع و شرایط متفاوت شود. 
وی افزود: در عین حال 620 میلیون دالر سرمایه گذاری در قیاس با ظرفیت های متنوع خراسان رضوی 
در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری ناچیز است لذا باید فعالیت ها در این حوزه 

توسعه یابد. 
رشیدیان ادامه داد : طی این مدت در حوزه صادرات هم با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و 
قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی با کمک بخش خصوصی نقشه راه صادرات استان مبتنی بر 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شد. 
وی تاکید کرد: در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات ، حفظ بازارهای سنتی شناسایی 

بازارهای جدید از جمله اولویت های استان در این حوزه می باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به صادرات یک میلیارد و 80 میلیون دالری از این استان طی سال 

گذشته گفت: این میزان نسبت به سال 92 از رشد هشت درصدی برخوردار بود. 
وی افزود : برای سال جاری هم با توجه به ظرفیت های قابل توجه استان برنامه ریزی شده حجم 

صادرات به 2،5میلیارد دالر برسد.

27هزار میلیارد ریال گردش مالی ساالنه سوغات مشهد
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تردد ساالنه بیش از 27 میلیون زائر داخلی و خارجی به این استان، 

گفت : توسعه گردشگری از جمله زمینه های رونق اقتصادی این استان است.
وی با بیان اینکه در کنار اثرات بارز اقتصادی ، توسعه گردشگری بر معرفی فرهنگ ایرانی - اسالمی 
کشور هم بسیار موثر است ،افزود : حفظ و احیای میراث فرهنگی و افزایش مباهات جامعه به فرهنگ 
خود از جمله مزایای توسعه فرهنگ گردشگری است که باید در همه حوزه ها حتی سیاسی نمود 

یابد.
وی گردش مالی سوغات مشهد را ساالنه 27 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حجم مبادالت باعث 

شده که عده ای به این بازار طمع کنند. 
رشیدیان با بیان اینکه سیاست دولت در تحقق این رونق اقتصادی در همه اقدامات ، مبارزه فراگیر با 
قاچاق کاال است و این مهم را باجدیت دنبال می کند، گفت: فقط در حوزه قاچاق سوخت در خراسان 

رضوی در مجموع طی سال های 92 و 93 شاهد کاهش 76 درصدی نسبت به سال 91 هستیم.

مطالعات انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور تا اواخر شهریور ماه به انجام می رسد 
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به محدودیت های جدی بحران آب در استان از برنامه ریزی 
برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که مصرف کننده 89 درصد آب استحصالی استان است 
گفت : این موضوع در قالب تغییر الگوی کشت، مکانیزه کردن آبیاری و تجمیع اراضی خرد با جدیت 

دنبال می شود. 
رشیدیان ادامه داد: مطالعات انتقال آب از دریای عمان مراحل پایانی خود را طی می کند و امیدواریم تا 

آخر شهریور به انجام رسیده و پس از آن عملیات اجرایی آن با جذب سرمایه گذار آغاز شود.

40 هزار دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
استاندار خراسان رضوی در حوزه آموزش و پژوهش هم از جمله اهداف مهم دولت تدبیر و امید را 
تداوم سیاست توسعه آموزش عالی و توجه به بومی پذیری این مراکز دانست و افزود : در این راستا هم 

اکنون بیش از 65 درصد دانشجویان استان بومی وساکن شهرستان های محل تحصیل هستند.
وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از قطب های مهم آموزشی کشور است ، افزود : در حال حاضر بالغ 

بر 338 هزار نفر در 234 دانشگاه و مرکز آموزش 
عالی استان مشغول به تحصیل هستند .

استاندار خراسان رضوی گفت : امروز بیش از 51 
درصد ظرفیت آموزش عالی استان را دانشحویان 

دختر به خود اختصاص داده اند .
وی عنوان کرد : طی سال های اخیر توسعه 
تکمیلی  مقاطع تحصیالت  در  عالی  آموزش 
رشد چشمگیری داشته به طوری که بالغ بر 40 
هزار نفر در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد 
و دکترا تحصیل می کند و از این تعداد بیش از 
هشت هزار نفر را دانشجویان مقطع دکترا تشکیل 

می دهند.
وی گفت :در واقع ظرفیت انجام طرح های 
پژوهشی در قالب پایانه های تحصیالت تکمیلی 
استان بیش از 40 هزار فرصت می باشد که به 
طور میانکین ساالنه 10 هزار فرصت پژوهشی را 

شامل می شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح ایجاد 
شبکه دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری استان 
برای نخستین بار در کشور گفت : در این قالب 
بعنوان حرکتی ابتکاری در راستای اقتصاد مقاومتی 
بدون تکیه به اعتبارات دولتی بیش از 800 اولویت 
پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی و برخی 
شهرداری های استان به منظور ارائه به دانشجویان 
برای انجام پایان نامه ها و رساله های دکتری به 

دانشگاه های استان ابالغ شده است.
وی گفت : در این قالب بررسی علمی به منظور 
هم افزایی و افزایش تعامالت بین بخشی برای 
کمک به حل مشکالت و معضالت استان ، 
بررسی و رفع مشکالت و موانع موجود در نقشه 
راه استان در حوزه های مختلف با توجه به نقشه 
جامع علمی کشور و اسناد توسعه و باالدستی 

استان در دستور کار این شبکه قرار گرفته است.
وی تشکیل کارگروه پیگیری حل مشکالت 
شرکت های دانش بنیان استان برای نخستین بار 
در کشور و راه اندازی بنیاد ملی نخبگان استان و 
تدوین آیین نامه برش استانی نقشه جامع علمی 
کشور را از جمله اقدامات در حوزه تقویت بخش 
تحقیق و توسعه و ارتباط اتصال آن با بخش های 

اجرایی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه مسووالن 
خراسان رضوی خود بعنوان خادمان حضرت 
رضا )ع( نهایت توان و تالش خود را در خدمت 
رسانی مطلوب به مردم انجام می دهند ، ابراز 
امیدواری کرد : در سایه این همدلی و همزبانی 
بین دولت و مردم با تاسی به والیت فقیه نه تنها 
سرزمین خورشید هشتم بلکه ایران زمین شاهد 

رونق وآبادانی بیش از پیش باشد.
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مهندس سیدعلی ملک جعفریان مدیر عامل 
شرکت مخابرات خراسان رضوی با حضور در 
جمع خبرنگاران رسانه های گروهی از سرمایه 
گذاری 420 میلیارد تومانی این شرکت در طی 

5 سال اخیر خبر داد.
دهه  مناسبت  به  خبری  نشست  در  که  وی 
کرامت و هفته دولت با خبرنگاران سخن می 
گفت خاطرنشان ساخت: تا آخر شهریور ماه 
سال جاری توسعه 3G در خراسان رضوی به 
اتمام خواهد رسید و پس از آن فرآیند بهینه 

سازی شبکه را تکمیل خواهیم کرد.
شهر  درصد  حاضر 65  حال  در  افزود:  وی 
رضوی  خراسان  در  شهرستان   14 و  مشهد 

تحت پوشش  شبکه 3G قرار دارد.
مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این 
مطلب که 25 درصد سرمایه گذاری و ظرفیت 
سازی زیرساخت شبکه مخابرات کشور در 
خراسان رضوی وجود دارد تصریح کرد: کالن 
شهر مشهد هر سال بیش از 27 میلیون زائر را 
پذیراست و ما در صددیم تا زیرساخت ها و 
تجهیزات را در همان حد و حتی بیشتر از آن 

حفظ، توسعه و ارتقاء بخشیم.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات خراسان 
ویترین  را  استان  این  مخابرات   ، رضوی 
مخابرات کشور دانست و افزود: هدف نهایی 
ما کسب رضایت و ارائه خدمات مطلوب و در 

شأن مردم این خطه از کشور عزیزمان است .
مهندس ملک جعفریان  در همین راستا تاکید 
کرد: مخابرات خراسان رضوی هم اکنون در 
حال گذار از نسل قدیم به جدید و بهینه سازی 
سیستم  در  اختاللی  اگر  و  است  تجهیزات 
می شود به خاطر همین بهینه سازی  مشاهده  ها 

هاست.
وی افزود: به رغم مشکالت موجود، تجهیز 
مخابرات به فناوری های روز دنیا با کمترین 

تبعات برای مشتریان همراه بوده است.

25 درصد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی زیرساخت شبکه 
مخابرات كشور در خراسان رضوی

مهندس سیدعلي ملک جعفریان مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوي:

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی همچنین از جمع آوری PCM4 ها در آینده 
نزدیک خبر داد و افزود: توسعه فیبرنوری، اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه 3G از الویت های 
این شرکت در سال جاری است که برای تحقق آن 64 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 

است.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه مخابرات برای توسعه در مناطق محروم چیست افزود: همه 
ساله رقمی بالغ بر 3 درصد از درآمد اپراتورها به دولت اختصاص می یابد تا از محل آن نسبت به 

توسعه خدمات مخابرات در مناطق محروم هزینه شود .
 توسعه فیبرنوری، اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه 3G از الویت های شرکت مخابرات خراسان 
رضوی در سال جاری است که برای تحقق آن 64 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 

است
مهندس ملک جعفریان گفت: شرکت مخابرات خراسان رضوی  مرکز دیتاسنتر را راه اندازی کرده 
است تا با جلب همکاری بخش خصوصی و بصورت تقسیم درآمد خدمات ارزش افزوده را به 

مردم ارائه بدهد.
وی مشارکت با بخش خصوصی را به نفع اشتغال استان دانست و افزود: ما از رقابت با سایر 

اپراتورها استقبال می کنیم زیرا رقابت را موجب سازندگی و پویایی می دانیم.
وی در پایان سخنانش مشترکان مخابرات را توصیه کرد تا از طریق سامانه 2000 نسبت به پرداخت 

قبوض خود اقدام کنند تا در کمتر از 20 دقیقه تلفن آنان وصل شود.
کاهش درآمد مخابرات پس از هم کدسازی ، وجود 520 هزار مشترك ADSL در استان، بهره 
برداری از پیامک تلفن ثابت درآینده نزدیک و اختصاص اینترنت پرسرعت به خبرنگاران از 
دیگر مباحثی بود که در این نشست خبری از سوی مدیر عامل مخابرات خراسان رضوی مطرح 

گردید.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از نرخ مطلوب متوسط بازدهی موسسات اقتصادی آستان قدس 
رضوی در سال های اخیر علی رغم وضعیت بازار نامناسب تولید و رکود حاکم خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی، مهندس مهدی عزیزیان در جلسه معارفه فرهاد 
قبادی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان اقتصادی رضوی، اظهار داشت: در یک دوره پنج ساله با 
برنامه  ریزی و تدابیر صورت گرفته، روند رو به رشدی در موسسات تولیدی و صنعتی آستان قدس 
رضوی حاکم و موجب شد میزان متوسط بازدهی عملکرد در این موسسات تا 30 درصد افزایش یابد.

وی با بیان این که موفقیت به دست آمده، حاصل تالش و زحمات کلیه مدیران عامل و کارکنان 
موسسات بوده است، گفت: روزی که بنده در سازمان اقتصادی رضوی به عنوان مدیر عامل منصوب 
گردیدم، عالوه بر بدهی حدود 40 میلیاردی، با چالش هایی جدی همچون تحریم های ظالمانه، تورم باال، 
بحران سرمایه در گردش، مشکالت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کمبود منابع آبی و نوسانات 

آب و هوایی و محدودیت های بودجه عمرانی دولت روبرو بودیم که ادامه کار را سخت می کرد.
عزیزیان افزود: در چنین شرایطی با جدیت وارد شدیم و مجامع شرکت ها را به صورت منسجم برگزار 
و با برنامه ریزی و تدبیر موفق شدیم برخی شرکت های در حال رکود و ورشکستگی را به رونق رسانده 

و سایر شرکت ها را قوی تر و مقتدرتر اداره نماییم.

افزایش فروش تجمیعی شرکت ها به دو برابر 
وی تصریح کرد: امروز وضعیت سوددهی، توسعه و رقابتی موسسات  اقتصادی آستان قدس رضوی 
رضوی در ابعاد مختلف بسیار خوب و قابل دفاع است و از نگاه آمار می توان به دستاوردهایی همچون 
افزایش فروش تجمیعی شرکت ها به دو برابر، افزایش سود خالص تجمیعی به بیش از چهار برابر، 
ارتقای سود تقسیم شده شرکت ها به 2.5 برابر و بازدهی شرکت ها به دو برابر یعنی قریب به 30 درصد 

اشاره کرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ابراز داشت: یک اقدام بسیار مهم، تعدیل نیروهای موسسات بود 
که اهمیت زیادی داشته و از 8500 نفر به 6000 نفر کاهش یافت. همچنین مبلغ40 میلیارد تومان طلب 
سنواتی این سازمان در سال های دورتر که وصول آن با مشکل مواجه و به فراموشی سپرده شده بود، با 
برنامه ریزی و پیگیری بخش حقوقی حدودا به 13 میلیارد تقلیل یافت که این پروسه همچنان در دست 

پیگیری است.

بحران ها را پشت سر گذاشتیم
رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی در ادامه با اشاره به فعالیت های بخش کشاورزی و بحران 
بی آبی کشور گفت: با برنامه ریزی برای استفاده از سیستم های پیشرفته آبیاری و تجهیز بیش از 85 درصد 
مزارع و باغات به سیستم مکانیزه آبیاری، امروز از بسیاری موسسات مشابه جلوتر هستیم. همچنین 
رسیدگی و بازسازی باغات پسته و زیتون، اجرای الگوی کشت ، توسعه کشت گلخانه ای و مکانیزه سازی 
تولید، راه اندازی بزرگ ترین سایت تولید نشاء در کشور از اقدامات مهمی بوده که به انجام رسیده است.

وی با بیان این که تالش شد در هیئت مدیره ها و مدیران عامل از افراد خبره استفاده شود، به تغییرات 
برنامه ریزی شده هیئت مدیره ها و مدیران این سازمان اشاره کرد و گفت: با تالش های به عمل آمده، 
شرکت های زیان ده از جمله کشت و صنعت های سرخس، سمنان و اسفراین با همان امکاناتی که 

داشته اند، به شرکت های سود ده تبدیل شدند.
عزیزیان با بیان این که به دلیل کمبود بودجه های عمرانی دولت ها در سال های اخیر در عرصه ساخت وساز 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

بازدهی مطلوب موسسات اقتصادی آستان قدس رضوی

در کشور شاهد رکود هستیم، بیان داشت: اینکه 
شرکت های ساختمانی با این وضعیت بتوانند 
نفس بکشند، شبیه معجزه است، اما شرکت های 
عمرانی آستان قدس رضوی کارهای مهمی انجام 
داده اند و به لحاظ سابقه و تجربه ای که دارند، از 
سوی سایر نهادها و سازمان ها پروژه هایی به این 
شرکت ها واگذار می شود که نشان از پتانسیل، 

جایگاه و توانایی آنهاست. 
وی افزود: شاخص ترین موضوع در این رابطه، 
واگذاری پروژه راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد 

است که در دولت قبلی به ما واگذار شد. 
عزیزیان در رابطه با شرکت »مهاب قدس« و 
شرکت های جدید نیز گفت: طی سال های اخیر 
با پیگیری های به عمل آمده، آستان قدس رضوی 
صاحب یک عضو هیئت مدیره این شرکت شد.

تولید 50 هزار ویال فاکتور 8 برای سال 94
افزود:  آستان قدس رضوی  تولیت  مقام  قائم 
در بحث داروسازی حرکت های بسیار خوبی 
برنامه ریزی شده است. شرکت داروسازی قبال 
فقط در تولید سرم و چند قلم دارو  بطور محدود 
فعالیت  می کرد، اما با برنامه ریزی صورت گرفته، 
شاخه های  و  در حوزه ها  داروسازی  تولیدات 
مهم ترین  که  یافت  توسعه  و  رشد  مختلف 
آنها فاکتور هشت است که در حال حاضر از 
خارج وارد می شود. مراحل مطالعات بالینی و 
آزمایشگاهی آن پایان یافته و سهمیه تولید50 هزار 
ویال برای سال 94 به هلدینگ داروسازی ثامن 

واگذار شده است.



43

13
94

اه 
ر م

 مه
ر و

ریو
شه

 - 
53

ه7
مار

ش

مهندس سیدعلی ملک جعفریان مدیر عامل 
شرکت مخابرات خراسان رضوی با حضور در 
جمع خبرنگاران رسانه های گروهی از سرمایه 
گذاری 420 میلیارد تومانی این شرکت در طی 

5 سال اخیر خبر داد.
دهه  مناسبت  به  خبری  نشست  در  که  وی 
کرامت و هفته دولت با خبرنگاران سخن می 
گفت خاطرنشان ساخت: تا آخر شهریور ماه 
سال جاری توسعه 3G در خراسان رضوی به 
اتمام خواهد رسید و پس از آن فرآیند بهینه 

سازی شبکه را تکمیل خواهیم کرد.
شهر  درصد  حاضر 65  حال  در  افزود:  وی 
رضوی  خراسان  در  شهرستان   14 و  مشهد 

تحت پوشش  شبکه 3G قرار دارد.
مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این 
مطلب که 25 درصد سرمایه گذاری و ظرفیت 
سازی زیرساخت شبکه مخابرات کشور در 
خراسان رضوی وجود دارد تصریح کرد: کالن 
شهر مشهد هر سال بیش از 27 میلیون زائر را 
پذیراست و ما در صددیم تا زیرساخت ها و 
تجهیزات را در همان حد و حتی بیشتر از آن 

حفظ، توسعه و ارتقاء بخشیم.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات خراسان 
ویترین  را  استان  این  مخابرات   ، رضوی 
مخابرات کشور دانست و افزود: هدف نهایی 
ما کسب رضایت و ارائه خدمات مطلوب و در 

شأن مردم این خطه از کشور عزیزمان است .
مهندس ملک جعفریان  در همین راستا تاکید 
کرد: مخابرات خراسان رضوی هم اکنون در 
حال گذار از نسل قدیم به جدید و بهینه سازی 
سیستم  در  اختاللی  اگر  و  است  تجهیزات 
می شود به خاطر همین بهینه سازی  مشاهده  ها 

هاست.
وی افزود: به رغم مشکالت موجود، تجهیز 
مخابرات به فناوری های روز دنیا با کمترین 

تبعات برای مشتریان همراه بوده است.

25 درصد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی زیرساخت شبکه 
مخابرات كشور در خراسان رضوی

مهندس سیدعلي ملک جعفریان مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوي:

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی همچنین از جمع آوری PCM4 ها در آینده 
نزدیک خبر داد و افزود: توسعه فیبرنوری، اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه 3G از الویت های 
این شرکت در سال جاری است که برای تحقق آن 64 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 

است.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه مخابرات برای توسعه در مناطق محروم چیست افزود: همه 
ساله رقمی بالغ بر 3 درصد از درآمد اپراتورها به دولت اختصاص می یابد تا از محل آن نسبت به 

توسعه خدمات مخابرات در مناطق محروم هزینه شود .
 توسعه فیبرنوری، اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه 3G از الویت های شرکت مخابرات خراسان 
رضوی در سال جاری است که برای تحقق آن 64 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 

است
مهندس ملک جعفریان گفت: شرکت مخابرات خراسان رضوی  مرکز دیتاسنتر را راه اندازی کرده 
است تا با جلب همکاری بخش خصوصی و بصورت تقسیم درآمد خدمات ارزش افزوده را به 

مردم ارائه بدهد.
وی مشارکت با بخش خصوصی را به نفع اشتغال استان دانست و افزود: ما از رقابت با سایر 

اپراتورها استقبال می کنیم زیرا رقابت را موجب سازندگی و پویایی می دانیم.
وی در پایان سخنانش مشترکان مخابرات را توصیه کرد تا از طریق سامانه 2000 نسبت به پرداخت 

قبوض خود اقدام کنند تا در کمتر از 20 دقیقه تلفن آنان وصل شود.
کاهش درآمد مخابرات پس از هم کدسازی ، وجود 520 هزار مشترك ADSL در استان، بهره 
برداری از پیامک تلفن ثابت درآینده نزدیک و اختصاص اینترنت پرسرعت به خبرنگاران از 
دیگر مباحثی بود که در این نشست خبری از سوی مدیر عامل مخابرات خراسان رضوی مطرح 

گردید.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از نرخ مطلوب متوسط بازدهی موسسات اقتصادی آستان قدس 
رضوی در سال های اخیر علی رغم وضعیت بازار نامناسب تولید و رکود حاکم خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی، مهندس مهدی عزیزیان در جلسه معارفه فرهاد 
قبادی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان اقتصادی رضوی، اظهار داشت: در یک دوره پنج ساله با 
برنامه  ریزی و تدابیر صورت گرفته، روند رو به رشدی در موسسات تولیدی و صنعتی آستان قدس 
رضوی حاکم و موجب شد میزان متوسط بازدهی عملکرد در این موسسات تا 30 درصد افزایش یابد.

وی با بیان این که موفقیت به دست آمده، حاصل تالش و زحمات کلیه مدیران عامل و کارکنان 
موسسات بوده است، گفت: روزی که بنده در سازمان اقتصادی رضوی به عنوان مدیر عامل منصوب 
گردیدم، عالوه بر بدهی حدود 40 میلیاردی، با چالش هایی جدی همچون تحریم های ظالمانه، تورم باال، 
بحران سرمایه در گردش، مشکالت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کمبود منابع آبی و نوسانات 

آب و هوایی و محدودیت های بودجه عمرانی دولت روبرو بودیم که ادامه کار را سخت می کرد.
عزیزیان افزود: در چنین شرایطی با جدیت وارد شدیم و مجامع شرکت ها را به صورت منسجم برگزار 
و با برنامه ریزی و تدبیر موفق شدیم برخی شرکت های در حال رکود و ورشکستگی را به رونق رسانده 

و سایر شرکت ها را قوی تر و مقتدرتر اداره نماییم.

افزایش فروش تجمیعی شرکت ها به دو برابر 
وی تصریح کرد: امروز وضعیت سوددهی، توسعه و رقابتی موسسات  اقتصادی آستان قدس رضوی 
رضوی در ابعاد مختلف بسیار خوب و قابل دفاع است و از نگاه آمار می توان به دستاوردهایی همچون 
افزایش فروش تجمیعی شرکت ها به دو برابر، افزایش سود خالص تجمیعی به بیش از چهار برابر، 
ارتقای سود تقسیم شده شرکت ها به 2.5 برابر و بازدهی شرکت ها به دو برابر یعنی قریب به 30 درصد 

اشاره کرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ابراز داشت: یک اقدام بسیار مهم، تعدیل نیروهای موسسات بود 
که اهمیت زیادی داشته و از 8500 نفر به 6000 نفر کاهش یافت. همچنین مبلغ40 میلیارد تومان طلب 
سنواتی این سازمان در سال های دورتر که وصول آن با مشکل مواجه و به فراموشی سپرده شده بود، با 
برنامه ریزی و پیگیری بخش حقوقی حدودا به 13 میلیارد تقلیل یافت که این پروسه همچنان در دست 

پیگیری است.

بحران ها را پشت سر گذاشتیم
رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی در ادامه با اشاره به فعالیت های بخش کشاورزی و بحران 
بی آبی کشور گفت: با برنامه ریزی برای استفاده از سیستم های پیشرفته آبیاری و تجهیز بیش از 85 درصد 
مزارع و باغات به سیستم مکانیزه آبیاری، امروز از بسیاری موسسات مشابه جلوتر هستیم. همچنین 
رسیدگی و بازسازی باغات پسته و زیتون، اجرای الگوی کشت ، توسعه کشت گلخانه ای و مکانیزه سازی 
تولید، راه اندازی بزرگ ترین سایت تولید نشاء در کشور از اقدامات مهمی بوده که به انجام رسیده است.

وی با بیان این که تالش شد در هیئت مدیره ها و مدیران عامل از افراد خبره استفاده شود، به تغییرات 
برنامه ریزی شده هیئت مدیره ها و مدیران این سازمان اشاره کرد و گفت: با تالش های به عمل آمده، 
شرکت های زیان ده از جمله کشت و صنعت های سرخس، سمنان و اسفراین با همان امکاناتی که 

داشته اند، به شرکت های سود ده تبدیل شدند.
عزیزیان با بیان این که به دلیل کمبود بودجه های عمرانی دولت ها در سال های اخیر در عرصه ساخت وساز 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

بازدهی مطلوب موسسات اقتصادی آستان قدس رضوی

در کشور شاهد رکود هستیم، بیان داشت: اینکه 
شرکت های ساختمانی با این وضعیت بتوانند 
نفس بکشند، شبیه معجزه است، اما شرکت های 
عمرانی آستان قدس رضوی کارهای مهمی انجام 
داده اند و به لحاظ سابقه و تجربه ای که دارند، از 
سوی سایر نهادها و سازمان ها پروژه هایی به این 
شرکت ها واگذار می شود که نشان از پتانسیل، 

جایگاه و توانایی آنهاست. 
وی افزود: شاخص ترین موضوع در این رابطه، 
واگذاری پروژه راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد 

است که در دولت قبلی به ما واگذار شد. 
عزیزیان در رابطه با شرکت »مهاب قدس« و 
شرکت های جدید نیز گفت: طی سال های اخیر 
با پیگیری های به عمل آمده، آستان قدس رضوی 
صاحب یک عضو هیئت مدیره این شرکت شد.

تولید 50 هزار ویال فاکتور 8 برای سال 94
افزود:  آستان قدس رضوی  تولیت  مقام  قائم 
در بحث داروسازی حرکت های بسیار خوبی 
برنامه ریزی شده است. شرکت داروسازی قبال 
فقط در تولید سرم و چند قلم دارو  بطور محدود 
فعالیت  می کرد، اما با برنامه ریزی صورت گرفته، 
شاخه های  و  در حوزه ها  داروسازی  تولیدات 
مهم ترین  که  یافت  توسعه  و  رشد  مختلف 
آنها فاکتور هشت است که در حال حاضر از 
خارج وارد می شود. مراحل مطالعات بالینی و 
آزمایشگاهی آن پایان یافته و سهمیه تولید50 هزار 
ویال برای سال 94 به هلدینگ داروسازی ثامن 

واگذار شده است.



44

13
94

اه 
ر م

 مه
ر و

ریو
شه

 - 
53

ه7
مار

ش

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل  جاده ای ، افزود: با اقدامات 
انجام شده  در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت  
های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از 
مسیر جمهوری اسالمی ایران، هماهنگی با سازمان 
های ذیربط و برنامه ریزی و فعال نمودن مناسبات 
ترانزیتی و حمل و نقلی با کشورهای منطقه، 
همچنین تعامل و همکاری بخش خصوصی 
فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی در کشور در 
این مدت از مجموع کاالهای ترانزیت شده، یک 
میلیون و 738 هزار  تن را مواد نفتی و یک میلیون 
و 635 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده اند که 
عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد 
سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، لوازم 

خانگی و مواد غذایی بوده است.
عطرچیان بیشترین حجم تردد کامیون های حامل 
بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات 
اعالم کرد و افزود: از 150 هزار دستگاه تعداد 
سفر کامیون های حمل کننده کاالهای ترانزیتی، 
91 هزار دستگاه معادل 61 درصد توسط کامیون 
ایرانی و مابقی  توسط سایر ملیت ها از کشور 

حمل شده است.
ایران  اسالمی  کرد: جمهوری  وی خاطرنشان 
به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئو پلتیک خود 
به عنوان چهار راه ترانزیتی آسیا و اروپا دارای 
پتانسیل های کافی برای افزایش ترانزیت کاال و 
مسافر از طریق شیوه های گوناگون حمل و نقل 

می باشد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 
مهمترین مبادی کاالهای ترانزیتی به ایران کشور 
عراق و ترکیه و بیشترین مقاصد کاالهای ترانزیتی 

امارات و ترکمنستان هستند.
همچنین نیمی از کاالهای ترانزیتی به کشور مواد 
نفتی و بقیه مواد غیرنفتی شامل مواد سوختی، انواع 
ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، لوازم خانگی و مواد 

غذایی است.
وی درباره شرایط ترانزیت از کشور در دوران 
پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم با توجه به 
آسان تر شدن شرایط تجارت، حذف ریسک های 
بیمه و نقل و انتقال مناسب تر پول انتظار داریم 

میزان ترانزیت از کشور افزایش پیدا کند.
عطرچیان گفت: پیش بینی می کنیم با حل شدن 
بحث های سوئیفت ومشکالت بانکی با تقاضای 
بسیار مناسبی از ترانزیت کاال از کشور روبرو شویم 
و ترانزیت کاال نسبت به مدت مشابه تا حدود 10 

درصد رشد داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه مناسب ایران از نظر ترانزیت 
کشور  با  مقایسه  در  داشت:  اظهار  منطقه  در 
آذربایجان وضعیت ترانزیت ما بسیار مطلوب 
تر است و کشور ترکیه نیز در حال حاضر با 
مشکالت خاص خود مواجه است و کشورهای 
عراق، افغانستان و پاکستان هم ترانزیت چندانی 

ندارد.
عطرچیان با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت و زیر ساخت امکانات بسیار خوبی برای ترانزیت کاال دارد، 
افزود: در حوزه دریای خزر و آسیای میانه ظرفیت های خوبی جهت ترانزیت کاال از مسیر ایران وجود 

دارد که باید به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان لزوم بررسی مشکالت ترانزیت در دو زمینه سخت افزاری و نرم افزاری اظهارداشت: در زمینه 
سخت افزاری باید به کیفیت خدمات، استاندارد سازی شبکه راه های ریلی و بنادر و در زمینه نرم افزاری 

هم به قوانین و مقررات جاده ای، ریلی، دریایی و روان سازی و ساده سازی اسناد توجه کنیم.
عطرچیان افزود: عبور کاالهای ترانزیتی از ایران مسائل و مشکالت خاص خود را داراست و در صورتی 
که بتوانیم زمان و هزینه های ترانزیت کاال را کاهش دهیم میزان ورود کاالهای ترانزیتی از کشور افزایش 

خواهد یافت.

مزیت ترانزیتی ؛ ضرورت تقویت حمل و نقل ترکیبی و ریلی
معاون ساخت وتوسعه راه آهن گفت: استراتژی در تا در بودن شبکه حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین 
سیاست های وزارت راه و شهرسازی است، چرا که به لحاظ صرفه اقتصادی از مهم ترین رویکردهای 
تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و از طرفی سبب تقویت حمل و نقل ترکیبی و نیز تحقق 

حقوق شهروندی در توسعه زیرساخت های ریلی است.
سید مسعود نصر آزادانی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی و مزایای آن در میان سایر بخش ها 
گفت: مصرف سوخت کمتر، سازگاری با محیط زیست، ایمنی بیشتر، قابلیت انتقال انبوه کاالو مسافر و 

راحتی سفر از جمله مزایایی است که اهمیت توسعه آن را در کاهش هزینه ها نمایان می کند.
نصرآزادانی ادامه داد: استراتژی در تا در بودن شبکه حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین سیاست های 
وزارت راه و شهرسازی در توسعه این شبکه است، چرا که به لحاظ صرفه اقتصادی از مهم ترین 
رویکردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از طرفی سبب تقویت حمل و نقل ترکیبی و نیز تحقق حقوق 

شهروندی در توسعه زیرساخت های ریلی است.
معاون ساخت وتوسعه راه آهن همچنین با تاکید بر اولویت بندی احداث خطوط ریلی بر اساس طرح 
جامع حمل و نقل و تسریع در تکمیل پروژه های در اولویت اظهار داشت: شاید بتوان گفت مدیریت 
منابع مالی و هدفمند کردن اعتبارات برای بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده، مهمترین سیاست 
ما در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای دستیابی به این هدف، طرح ها بازبینی 

می شود و ایستگاه های راه آهن با توجه اولویت ها احداث می شود.

برای رسیدن به روش های بهتر باید شیوه های کهنه را کنار بگذاریم.
توسعه ترانزیت عالوه بر ایجاد درآمدهای مستقیم به دلیل گستردگی، تاثیرفراوانی بر رشد تجهیزات بنادر، 
جاده ها و راه آهن، رفع معضل یکسربار بودن راهگذر شمال- جنوب، رشد صنایع وابسته به غالت 

مانند صنایعی که اقدام به فرآوری غالت می کنند ؛ خواهد داشت.
همچنین انگیزه سرمایه گذاران خارجی را برای  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف زیرساخت حمل 

و نقل افزایش می دهد و باعث توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز می شود.
توسعه ترانزیت منطقه ای موجب جلب سریع تر خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا برای حضور در بنادر 
جنوبی ایران  می شود و زمینه های الزم را برای تقویت صنایع وابسته و صادرات مجدد آنها و 

زیرساخت های اساسی حمل و  نقل فراهم خواهدکرد.

ترانزیت كاال  و مزیت های پایان ناپذیر

اقتصاد ترانزیت شامل تالش برای ایجاد ارتباط 
و  کاال  تولید  جهانی  های  کانون  میان  پایدار 
قطب های مصرف در کشورهای دیگر است 
که بر اساس مزیت های جغرافیایی و سرزمینی 
تعریف و برنامه ریزی می شود تا درامدهای 

پایداری نصیب کشورمان شود.
 اقتصاد ترانزیت را در واقع می توان گردشگری 
جمهوری  خوشبختانه  و  نامید  هم  اقتصادی 
اسالمی ایران در این عرصه مزیت های خاص 

دیرین و نوین خود را دارد.
جاده قدیمی ابریشم و راهگذرهای نوین جنوب- 
شمال و شرق- غرب  از همین نشان ها و برندها 

محسوب می شود.
اگرچه ترانزیت کاال از ایران در حال حاضر تا 10 
میلیلون تن می رسد ما در میان مدت تا مرز 70 

میلیون تن هم قابل افزایش است.
حتی درآمد حاصل از ترانزیت کاال تا دو برابر 
درامد نفت قابل افزایش است و البته پایان ناپذیر 

و ناب.
اما این درامدها زمانی قابل تحصیل است که 
شبکه های حمل و نقلی در بخش های مختلف 
ریلی، زمینی ، هوایی و دریایی کشور به طور 

یکپارچه توسعه یابد.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای رشد 80 
درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری خبر داده 
و گفته است  : متاسفانه میزان ترانزیت ریلی طی 
سال های اخیر بسیار کم بوده به طوری که در سال 

93حجم ترانزیت 500 هزار تن بوده است.
وی با بیان اینکه میزان ترانزیت ریلی در سال 
93 با رشد 56 درصدی به حدود 750 هزار تن 
افزایش یافت ، گفت: در حال برنامه ریزی برای 
رشد80درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری 
نسبت به سال گذشته هستیم ، ضمن اینکه باید 
در سال های آینده نیز این میزان روند صعودی 

داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کریدور ایران، 
ترکمنستان و قزاقستان نیز گفت: جابجایی کاال 
از این کریدور به میزان20 میلیون تن درسال 

هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال راه آهن ایران به عراق یک اتفاق بسیار مهم هم از جهت حمل مسافر و زائران و 
هم به لحاظ حمل بار است ، گفت: همچنین از این طریق در آینده ایران از طریق ریل به سوریه متصل 

می شود و عراق نیز می تواند از مسیر ریلی ایران با آسیای میانه و چین ارتباط بر قرار کند.
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن هم می گوید : با تکمیل اتصاالت ریلی که در حال انجام 
است ظرفیت ریلی به 15 میلیون تن می رسد و برنامه سال 94 افزایش ترانزیت ریلی به دو میلیون تن 

است.

مزیت های ترانزیتی به امکانات مزیت سازی هم نیاز دارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : ایران از نظر جغرافیایی 
در موقعیتی است که می تواند شاهراهی برای حمل کاالهای ترانزیتی کشورهای مختلف از خلیج فارس 

به کشورهای شمالی و از شرق به غرب ایران باشد و باید مزیت فنی و حرفه ای را هم ایجاد کنیم.
فرهاد فزونی افزود : یکی از مشکالت اساسی در این باره فرسوده بودن ناوگان ماست و این مشکل نه 

تنها در حمل و نقل جاده ای بلکه در حمل و نقل ریلی و هوایی نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: حمل و نقل هوایی ما با 5 تا 6 هواپیما انجام می شود که این امر برای یک کشوری با 

جمعیت 80 میلیون نفری یا کشوری که می خواهد شاهراه تزانزیتی باشد قابل قبول نیست.
فزونی گفت: حمل و نقل ریلی ما به علت کمبود لوکوموتیو و کشنده به ویژه به علت تحریم ها 
در سال های اخیر ، تقریباً در حال از بین رفتن است که امیدوارم با رفع تحریم ها بتوانیم ناوگان ریلی خود 
را به ویژه در بخش لوکوموتیو بازسازی و نوسازی کنیم تا بتوانیم در تزانزیت از این امکان استفاده کنیم.

وی افزود : در حمل و نقل جاده ای هم کمبود کامیون داریم و هم فرسودگی باالی کامیون و دولت 
تاکنون به حال تالش کرده است که این نقص را رفع کند اما متأسفانه قوانین و دستورالعمل هایی که صادر 
شده ، 100 درصد دولتی و با تفکر دولتی است که موجب شده است این قوانین و دستورالعمل های 

جدید در کشور ما کارساز نباشد.
این فعال حوزه حمل و نقل گفت: در واقع نخستین مشکل حمل و نقل ما نبود امکانات فنی برای حمل 

کاالهاست.
وی با بیان این که نقش حمل و نقل چند وجهی به عنوان الزامی از توسعه تزانزیت بسیار مهم است  
افزود:  بخش عمده ای از حمل و نقل از بنادر جنوبی به کشورهای آسیای میانه ، قفقاز و حتی روسیه 
صورت می گیرد و اینجاست که اهمیت حمل و نقل چند وجهی بیشتر از بقیه جاها خود را نشان می 

دهد.
فزونی افزود : کانتینرها در ارسال به مقاصد ترانزیتی به کشورهای شمالی ایران با توقف در بنادر مواجه 
می شود ضمن این که کامیون به اندازه کافی برای حمل نداریم یا این که مشکالت زیاد قانونی داریم که 
موجب می شود کاال در بنادر رسوب کند و این امر برای بازرگانان دیگر کشورها قابل قبول نیست که 

کاالیشان به طور نمونه 15روز در بنادری مانند بندرعباس یا بندرامام متوقف باشد.

ظرفیت ترانزیتی بنادر، جاده و پایانه های مرزی 15 میلیون تن است
ظرفیت های ترانزیتی بنادر، جاده و پایانه های مرزی در حال حاضر 15 میلیون تن برآورد می شود این 

رقم در دوران پساتحریم با گسترش فعالیت های اقتصادی باید افزایش یابد.
در سه ماه نخست سال جاری  بیش از 3 میلیون و 374 هزار تن کاال از 32 مرز فعال زمینی و آبی کشور 
در  3 ماهه نخست امسال، ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2 / 1 درصد افزایش 

یافته است.

نقل و  حمـل 



45

13
94

اه 
ر م

 مه
ر و

ریو
شه

 - 
53

ه7
مار

ش

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل  جاده ای ، افزود: با اقدامات 
انجام شده  در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت  
های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از 
مسیر جمهوری اسالمی ایران، هماهنگی با سازمان 
های ذیربط و برنامه ریزی و فعال نمودن مناسبات 
ترانزیتی و حمل و نقلی با کشورهای منطقه، 
همچنین تعامل و همکاری بخش خصوصی 
فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی در کشور در 
این مدت از مجموع کاالهای ترانزیت شده، یک 
میلیون و 738 هزار  تن را مواد نفتی و یک میلیون 
و 635 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده اند که 
عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد 
سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، لوازم 

خانگی و مواد غذایی بوده است.
عطرچیان بیشترین حجم تردد کامیون های حامل 
بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات 
اعالم کرد و افزود: از 150 هزار دستگاه تعداد 
سفر کامیون های حمل کننده کاالهای ترانزیتی، 
91 هزار دستگاه معادل 61 درصد توسط کامیون 
ایرانی و مابقی  توسط سایر ملیت ها از کشور 

حمل شده است.
ایران  اسالمی  کرد: جمهوری  وی خاطرنشان 
به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئو پلتیک خود 
به عنوان چهار راه ترانزیتی آسیا و اروپا دارای 
پتانسیل های کافی برای افزایش ترانزیت کاال و 
مسافر از طریق شیوه های گوناگون حمل و نقل 

می باشد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 
مهمترین مبادی کاالهای ترانزیتی به ایران کشور 
عراق و ترکیه و بیشترین مقاصد کاالهای ترانزیتی 

امارات و ترکمنستان هستند.
همچنین نیمی از کاالهای ترانزیتی به کشور مواد 
نفتی و بقیه مواد غیرنفتی شامل مواد سوختی، انواع 
ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، لوازم خانگی و مواد 

غذایی است.
وی درباره شرایط ترانزیت از کشور در دوران 
پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم با توجه به 
آسان تر شدن شرایط تجارت، حذف ریسک های 
بیمه و نقل و انتقال مناسب تر پول انتظار داریم 

میزان ترانزیت از کشور افزایش پیدا کند.
عطرچیان گفت: پیش بینی می کنیم با حل شدن 
بحث های سوئیفت ومشکالت بانکی با تقاضای 
بسیار مناسبی از ترانزیت کاال از کشور روبرو شویم 
و ترانزیت کاال نسبت به مدت مشابه تا حدود 10 

درصد رشد داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه مناسب ایران از نظر ترانزیت 
کشور  با  مقایسه  در  داشت:  اظهار  منطقه  در 
آذربایجان وضعیت ترانزیت ما بسیار مطلوب 
تر است و کشور ترکیه نیز در حال حاضر با 
مشکالت خاص خود مواجه است و کشورهای 
عراق، افغانستان و پاکستان هم ترانزیت چندانی 

ندارد.
عطرچیان با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت و زیر ساخت امکانات بسیار خوبی برای ترانزیت کاال دارد، 
افزود: در حوزه دریای خزر و آسیای میانه ظرفیت های خوبی جهت ترانزیت کاال از مسیر ایران وجود 

دارد که باید به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان لزوم بررسی مشکالت ترانزیت در دو زمینه سخت افزاری و نرم افزاری اظهارداشت: در زمینه 
سخت افزاری باید به کیفیت خدمات، استاندارد سازی شبکه راه های ریلی و بنادر و در زمینه نرم افزاری 

هم به قوانین و مقررات جاده ای، ریلی، دریایی و روان سازی و ساده سازی اسناد توجه کنیم.
عطرچیان افزود: عبور کاالهای ترانزیتی از ایران مسائل و مشکالت خاص خود را داراست و در صورتی 
که بتوانیم زمان و هزینه های ترانزیت کاال را کاهش دهیم میزان ورود کاالهای ترانزیتی از کشور افزایش 

خواهد یافت.

مزیت ترانزیتی ؛ ضرورت تقویت حمل و نقل ترکیبی و ریلی
معاون ساخت وتوسعه راه آهن گفت: استراتژی در تا در بودن شبکه حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین 
سیاست های وزارت راه و شهرسازی است، چرا که به لحاظ صرفه اقتصادی از مهم ترین رویکردهای 
تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و از طرفی سبب تقویت حمل و نقل ترکیبی و نیز تحقق 

حقوق شهروندی در توسعه زیرساخت های ریلی است.
سید مسعود نصر آزادانی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی و مزایای آن در میان سایر بخش ها 
گفت: مصرف سوخت کمتر، سازگاری با محیط زیست، ایمنی بیشتر، قابلیت انتقال انبوه کاالو مسافر و 

راحتی سفر از جمله مزایایی است که اهمیت توسعه آن را در کاهش هزینه ها نمایان می کند.
نصرآزادانی ادامه داد: استراتژی در تا در بودن شبکه حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین سیاست های 
وزارت راه و شهرسازی در توسعه این شبکه است، چرا که به لحاظ صرفه اقتصادی از مهم ترین 
رویکردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از طرفی سبب تقویت حمل و نقل ترکیبی و نیز تحقق حقوق 

شهروندی در توسعه زیرساخت های ریلی است.
معاون ساخت وتوسعه راه آهن همچنین با تاکید بر اولویت بندی احداث خطوط ریلی بر اساس طرح 
جامع حمل و نقل و تسریع در تکمیل پروژه های در اولویت اظهار داشت: شاید بتوان گفت مدیریت 
منابع مالی و هدفمند کردن اعتبارات برای بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده، مهمترین سیاست 
ما در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای دستیابی به این هدف، طرح ها بازبینی 

می شود و ایستگاه های راه آهن با توجه اولویت ها احداث می شود.

برای رسیدن به روش های بهتر باید شیوه های کهنه را کنار بگذاریم.
توسعه ترانزیت عالوه بر ایجاد درآمدهای مستقیم به دلیل گستردگی، تاثیرفراوانی بر رشد تجهیزات بنادر، 
جاده ها و راه آهن، رفع معضل یکسربار بودن راهگذر شمال- جنوب، رشد صنایع وابسته به غالت 

مانند صنایعی که اقدام به فرآوری غالت می کنند ؛ خواهد داشت.
همچنین انگیزه سرمایه گذاران خارجی را برای  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف زیرساخت حمل 

و نقل افزایش می دهد و باعث توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز می شود.
توسعه ترانزیت منطقه ای موجب جلب سریع تر خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا برای حضور در بنادر 
جنوبی ایران  می شود و زمینه های الزم را برای تقویت صنایع وابسته و صادرات مجدد آنها و 

زیرساخت های اساسی حمل و  نقل فراهم خواهدکرد.

ترانزیت كاال  و مزیت های پایان ناپذیر

اقتصاد ترانزیت شامل تالش برای ایجاد ارتباط 
و  کاال  تولید  جهانی  های  کانون  میان  پایدار 
قطب های مصرف در کشورهای دیگر است 
که بر اساس مزیت های جغرافیایی و سرزمینی 
تعریف و برنامه ریزی می شود تا درامدهای 

پایداری نصیب کشورمان شود.
 اقتصاد ترانزیت را در واقع می توان گردشگری 
جمهوری  خوشبختانه  و  نامید  هم  اقتصادی 
اسالمی ایران در این عرصه مزیت های خاص 

دیرین و نوین خود را دارد.
جاده قدیمی ابریشم و راهگذرهای نوین جنوب- 
شمال و شرق- غرب  از همین نشان ها و برندها 

محسوب می شود.
اگرچه ترانزیت کاال از ایران در حال حاضر تا 10 
میلیلون تن می رسد ما در میان مدت تا مرز 70 

میلیون تن هم قابل افزایش است.
حتی درآمد حاصل از ترانزیت کاال تا دو برابر 
درامد نفت قابل افزایش است و البته پایان ناپذیر 

و ناب.
اما این درامدها زمانی قابل تحصیل است که 
شبکه های حمل و نقلی در بخش های مختلف 
ریلی، زمینی ، هوایی و دریایی کشور به طور 

یکپارچه توسعه یابد.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای رشد 80 
درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری خبر داده 
و گفته است  : متاسفانه میزان ترانزیت ریلی طی 
سال های اخیر بسیار کم بوده به طوری که در سال 

93حجم ترانزیت 500 هزار تن بوده است.
وی با بیان اینکه میزان ترانزیت ریلی در سال 
93 با رشد 56 درصدی به حدود 750 هزار تن 
افزایش یافت ، گفت: در حال برنامه ریزی برای 
رشد80درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری 
نسبت به سال گذشته هستیم ، ضمن اینکه باید 
در سال های آینده نیز این میزان روند صعودی 

داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کریدور ایران، 
ترکمنستان و قزاقستان نیز گفت: جابجایی کاال 
از این کریدور به میزان20 میلیون تن درسال 

هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال راه آهن ایران به عراق یک اتفاق بسیار مهم هم از جهت حمل مسافر و زائران و 
هم به لحاظ حمل بار است ، گفت: همچنین از این طریق در آینده ایران از طریق ریل به سوریه متصل 

می شود و عراق نیز می تواند از مسیر ریلی ایران با آسیای میانه و چین ارتباط بر قرار کند.
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن هم می گوید : با تکمیل اتصاالت ریلی که در حال انجام 
است ظرفیت ریلی به 15 میلیون تن می رسد و برنامه سال 94 افزایش ترانزیت ریلی به دو میلیون تن 

است.

مزیت های ترانزیتی به امکانات مزیت سازی هم نیاز دارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : ایران از نظر جغرافیایی 
در موقعیتی است که می تواند شاهراهی برای حمل کاالهای ترانزیتی کشورهای مختلف از خلیج فارس 

به کشورهای شمالی و از شرق به غرب ایران باشد و باید مزیت فنی و حرفه ای را هم ایجاد کنیم.
فرهاد فزونی افزود : یکی از مشکالت اساسی در این باره فرسوده بودن ناوگان ماست و این مشکل نه 

تنها در حمل و نقل جاده ای بلکه در حمل و نقل ریلی و هوایی نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: حمل و نقل هوایی ما با 5 تا 6 هواپیما انجام می شود که این امر برای یک کشوری با 

جمعیت 80 میلیون نفری یا کشوری که می خواهد شاهراه تزانزیتی باشد قابل قبول نیست.
فزونی گفت: حمل و نقل ریلی ما به علت کمبود لوکوموتیو و کشنده به ویژه به علت تحریم ها 
در سال های اخیر ، تقریباً در حال از بین رفتن است که امیدوارم با رفع تحریم ها بتوانیم ناوگان ریلی خود 
را به ویژه در بخش لوکوموتیو بازسازی و نوسازی کنیم تا بتوانیم در تزانزیت از این امکان استفاده کنیم.

وی افزود : در حمل و نقل جاده ای هم کمبود کامیون داریم و هم فرسودگی باالی کامیون و دولت 
تاکنون به حال تالش کرده است که این نقص را رفع کند اما متأسفانه قوانین و دستورالعمل هایی که صادر 
شده ، 100 درصد دولتی و با تفکر دولتی است که موجب شده است این قوانین و دستورالعمل های 

جدید در کشور ما کارساز نباشد.
این فعال حوزه حمل و نقل گفت: در واقع نخستین مشکل حمل و نقل ما نبود امکانات فنی برای حمل 

کاالهاست.
وی با بیان این که نقش حمل و نقل چند وجهی به عنوان الزامی از توسعه تزانزیت بسیار مهم است  
افزود:  بخش عمده ای از حمل و نقل از بنادر جنوبی به کشورهای آسیای میانه ، قفقاز و حتی روسیه 
صورت می گیرد و اینجاست که اهمیت حمل و نقل چند وجهی بیشتر از بقیه جاها خود را نشان می 

دهد.
فزونی افزود : کانتینرها در ارسال به مقاصد ترانزیتی به کشورهای شمالی ایران با توقف در بنادر مواجه 
می شود ضمن این که کامیون به اندازه کافی برای حمل نداریم یا این که مشکالت زیاد قانونی داریم که 
موجب می شود کاال در بنادر رسوب کند و این امر برای بازرگانان دیگر کشورها قابل قبول نیست که 

کاالیشان به طور نمونه 15روز در بنادری مانند بندرعباس یا بندرامام متوقف باشد.

ظرفیت ترانزیتی بنادر، جاده و پایانه های مرزی 15 میلیون تن است
ظرفیت های ترانزیتی بنادر، جاده و پایانه های مرزی در حال حاضر 15 میلیون تن برآورد می شود این 

رقم در دوران پساتحریم با گسترش فعالیت های اقتصادی باید افزایش یابد.
در سه ماه نخست سال جاری  بیش از 3 میلیون و 374 هزار تن کاال از 32 مرز فعال زمینی و آبی کشور 
در  3 ماهه نخست امسال، ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2 / 1 درصد افزایش 

یافته است.

نقل و  حمـل 
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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 اشتراك 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 اشتراك فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حم��ل ونق��ل ج��اده ای فعال ترین 
مرزه��ای ورودی و خروجی ترانزیت 

جاده ای را معرفی کرد.
فعال ترین  جوادعطرچی��ان،  محم��د 
مرزه��ای ورودی ترانزیت جاده ای را 
مرز پرویزخان با بندرعباس،باش��ماق 
با کردس��تان عراق،بازرگان با ترکیه و 

لطف آ   باد با ترکمنستان اعالم کرد.
وی همچنی��ن فعال تری��ن مرزه��ای 
بندرام��ام  را  ترانزیت��ی  خروج��ی 
و  خمینی)ره(،عباس آباد،ب��ازرگان 

سرخس اعالم کرد.
عطرچیان افزود: بیشترین مواد ترانزیتی 
از سوی مرزهای اعالم شده، موادنفتی 
با ترکیبات شیمیایی،پنبه و مواد غذایی 

بوده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای در پاسخ به تاثیر 
مذاکرات هسته ای بر افزایش ترانزیت 
جاده ای اظهار کرد:پیش بینی می شود با 
توجه به برداشته شدن تحریم ها ، شاهد 

رونق ترانزیت در کشور باشیم .
وی تصریح کرد:به نظر می رسد تا پایان 
امسال حدود شاهد رشد پنج درصدی 

ترانزیت جاده ای باشیم.

فعال ترین مرزهای ترانزیتی 
پیش بینی رشد 5 درصدی 

ترانزیت جاده ای

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی از  رشد 170 درصدی ترانزیت کاال از طریق مرز ریلی 
سرخس خبر داد.

محمدهادی ضیائی مهر گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری 820 هزار تن کاال از طریق 
مرز ریلی سرخس با کشورهای آسیای میانه مبادله شده است که 420 هزار تن آن حمل 
کاالهای ترانزیتی از طریق کریدورهای ترانزیتی ریلی به ویژه کریدور ریلی سرخس- 
بندرعباس و بالعکس با سهم 98 درصد از کریدورهای ترانزیتی ریلی کشور بوده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 170 درصد رشد داشته و عمده 
کاالهای ترانزیت شده شامل کود، گوگرد، پنبه و سوخت است، عمده مبادی بارگیری 
در کشورهای آسیانه میان را ترکمنستان)51 درصد( و ازبکستان)44 درصد( به خود 

اختصاص  داده اند.
مدیر کل راه آهن خراسان رضوی افزود: در راستای اعمال تخفیفات تعرفه  ای حمل 
کاالهای ترانزیتی در مسیر ریلی کشورمان در سال 93 و 94 علی رغم ثابت بودن تعرفه های 
حمل ونقل بین المللی راه آهن از سال 1387 و همچنین توسعه روابط فی مابین راه آهن 
کشور و راه آهن آسیای میانه و راه اندازی قطارهای برنامه ای مستقیم سرخس به بندر 
عباس و بالعکس که زمان سیر محموالت ترانزیتی را از حدود یک هفته به 54 ساعت 

کاهش یافته از عوامل اصلی رشد ترانزیت ریلی در سال قبل و سال جاری بوده است.
ضیائی مهر خاطرنشان کرد: اعمال تخفیفات 30 درصدی تعرفه حمل به کاالهای کود و 
پنبه ترانزیتی و 35 درصدی برای حمل گوگرد ترانزیتی ، تخفیف پلکانی 31 درصدی 
برای حمل سوخت ترانزیتی در مسیر سرخس به بندرعباس، تخفیف 35 درصدی برای 
کود ترانزیتی و 40 درصدی برای گوگرد ترانزیتی برای ترانزیت به پاکستان از طریق مرز 
ریلی میر جاوه و نیز تخفیف 50 درصدی تعرفه حمل برای کلیه کاالهای ترانزیتی عبوری 
از طریق مرز ریلی سرخس به ترکیه و بالعکس، تسهیالت تعرفه ای است که راه آهن 

کشور در سال 93 و 94 اعمال کرده است.
وی افزود: از ابتدای افتتاح و بهره برداری کیدور بین المللی ریلی سرخس تاکنون صرفا 
واگن های با مالکیت راه آهن های آسیانه میانه عهده دار حمل کاالهای ترانزیتی وارداتی 
و صادراتی بوده اند که با موافقت مجلس شورای اسالمی با عضویت راه آهن ایران در 
شورای حمل ونقل راه آهن های آسیای میانه )CIS( و پیگیری ویژه راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران با پذیرفتن عضویت در شورای مذکور تردد واگن ها با مالکیت شرکت های 
بخش خصوصی راه آهن کشور برای اولین بار در کشورهای آسیانه میانه فراهم شد و در 
جلسه مرزی اخیر با راه آهن ترکمنستان مجوز تردد واگن های یکی از شرکت های ایرانی 
به کشور ترکمنستان صادر و با این اقدام زمینه تردد واگن های سایر شرکت های ایرانی 

هم فراهم شد.

میزان کل اعتبارات سال94 حوزه حمل و نقل 9.8 درصد 
اعتبار مورد نیاز ساالنه این حوزه برای سرمایه گذاری 

است.
همواره توسعه زیرساخت ها به عنوان توسعه زیربنای 
اقتصادی مطرح می شود و مورد تاکید است اما با توجه 
به حجم پروژه های زیرساختی توسعه این بخش نیازمند 
اعتبارات بسیار زیاد است؛ از طرفی با توجه به کمبود 
منابع مالی و بودجه های دولتی، تناسبی بین اعتبارات 
و  حمل  پروژه های  مصوب  اعتبارات  و  نیاز  مورد 
نقل وجود ندارد. در این گزارش اعتبارات مورد نیاز 
بخش های مختلف حمل و نقل اعم از حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مقایسه آن با اعتبار 

مصوب در بودجه 94 مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش حمل و نقل جاده ای تا افق ۱4۰4 ساالنه به 29 
هزار و 7۱5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که در 
بودجه 94 برای بخش جاده ای 4 هزار و 858 میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی شده است

بر اساس برآورد انجام شده بخش حمل و نقل جاده 
ای تا افق 1404 ساالنه به 29 هزار و 715 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد در حالی که در بودجه 94 برای بخش 
جاده ای 4 هزار و 858 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 

شده است.
همچنین بخش حمل و نقل ریلی تا افق 1404 ساالنه 
به 11 هزار و 253 میلیارد اعتبار نیاز دارد که در بودجه 
94 اعتبار پیش بینی شده برای این بخش هزار و 945 

میلیارد تومان است.
حمل و نقل هوایی و صنعت هوانوردی کشور نیز تا 
افق 1404 به ساالنه نیازمند 10 هزار و 284 میلیارد 
تومان اعتبار است در حالی که اعتبار پیش بینی شده 
برای توسعه این بخش در بودجه 94 ، 77 میلیارد تومان 

است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در 
بخش حمل و نقل دریایی در حوزه نوسازی ناوگان 
و افزایش ظرفیت بنادر ساالنه به 5 هزار و 223 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد که این میزان در بودجه امسال فقط 

34 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نیاز ساالنه به سرمایه گذاری در 
بخش حمل و نقل تا افق 1404

رشد 170 درصدی ترانزیت كاال از 
طریق مرز ریلی سرخس

ه اقتصاد آسیا
هنام

ما
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 از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران که مایل به اشتراك 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 اشتراك فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حم��ل ونق��ل ج��اده ای فعال ترین 
مرزه��ای ورودی و خروجی ترانزیت 

جاده ای را معرفی کرد.
فعال ترین  جوادعطرچی��ان،  محم��د 
مرزه��ای ورودی ترانزیت جاده ای را 
مرز پرویزخان با بندرعباس،باش��ماق 
با کردس��تان عراق،بازرگان با ترکیه و 

لطف آ   باد با ترکمنستان اعالم کرد.
وی همچنی��ن فعال تری��ن مرزه��ای 
بندرام��ام  را  ترانزیت��ی  خروج��ی 
و  خمینی)ره(،عباس آباد،ب��ازرگان 

سرخس اعالم کرد.
عطرچیان افزود: بیشترین مواد ترانزیتی 
از سوی مرزهای اعالم شده، موادنفتی 
با ترکیبات شیمیایی،پنبه و مواد غذایی 

بوده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای در پاسخ به تاثیر 
مذاکرات هسته ای بر افزایش ترانزیت 
جاده ای اظهار کرد:پیش بینی می شود با 
توجه به برداشته شدن تحریم ها ، شاهد 

رونق ترانزیت در کشور باشیم .
وی تصریح کرد:به نظر می رسد تا پایان 
امسال حدود شاهد رشد پنج درصدی 

ترانزیت جاده ای باشیم.

فعال ترین مرزهای ترانزیتی 
پیش بینی رشد 5 درصدی 

ترانزیت جاده ای

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی از  رشد 170 درصدی ترانزیت کاال از طریق مرز ریلی 
سرخس خبر داد.

محمدهادی ضیائی مهر گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری 820 هزار تن کاال از طریق 
مرز ریلی سرخس با کشورهای آسیای میانه مبادله شده است که 420 هزار تن آن حمل 
کاالهای ترانزیتی از طریق کریدورهای ترانزیتی ریلی به ویژه کریدور ریلی سرخس- 
بندرعباس و بالعکس با سهم 98 درصد از کریدورهای ترانزیتی ریلی کشور بوده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 170 درصد رشد داشته و عمده 
کاالهای ترانزیت شده شامل کود، گوگرد، پنبه و سوخت است، عمده مبادی بارگیری 
در کشورهای آسیانه میان را ترکمنستان)51 درصد( و ازبکستان)44 درصد( به خود 

اختصاص  داده اند.
مدیر کل راه آهن خراسان رضوی افزود: در راستای اعمال تخفیفات تعرفه  ای حمل 
کاالهای ترانزیتی در مسیر ریلی کشورمان در سال 93 و 94 علی رغم ثابت بودن تعرفه های 
حمل ونقل بین المللی راه آهن از سال 1387 و همچنین توسعه روابط فی مابین راه آهن 
کشور و راه آهن آسیای میانه و راه اندازی قطارهای برنامه ای مستقیم سرخس به بندر 
عباس و بالعکس که زمان سیر محموالت ترانزیتی را از حدود یک هفته به 54 ساعت 

کاهش یافته از عوامل اصلی رشد ترانزیت ریلی در سال قبل و سال جاری بوده است.
ضیائی مهر خاطرنشان کرد: اعمال تخفیفات 30 درصدی تعرفه حمل به کاالهای کود و 
پنبه ترانزیتی و 35 درصدی برای حمل گوگرد ترانزیتی ، تخفیف پلکانی 31 درصدی 
برای حمل سوخت ترانزیتی در مسیر سرخس به بندرعباس، تخفیف 35 درصدی برای 
کود ترانزیتی و 40 درصدی برای گوگرد ترانزیتی برای ترانزیت به پاکستان از طریق مرز 
ریلی میر جاوه و نیز تخفیف 50 درصدی تعرفه حمل برای کلیه کاالهای ترانزیتی عبوری 
از طریق مرز ریلی سرخس به ترکیه و بالعکس، تسهیالت تعرفه ای است که راه آهن 

کشور در سال 93 و 94 اعمال کرده است.
وی افزود: از ابتدای افتتاح و بهره برداری کیدور بین المللی ریلی سرخس تاکنون صرفا 
واگن های با مالکیت راه آهن های آسیانه میانه عهده دار حمل کاالهای ترانزیتی وارداتی 
و صادراتی بوده اند که با موافقت مجلس شورای اسالمی با عضویت راه آهن ایران در 
شورای حمل ونقل راه آهن های آسیای میانه )CIS( و پیگیری ویژه راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران با پذیرفتن عضویت در شورای مذکور تردد واگن ها با مالکیت شرکت های 
بخش خصوصی راه آهن کشور برای اولین بار در کشورهای آسیانه میانه فراهم شد و در 
جلسه مرزی اخیر با راه آهن ترکمنستان مجوز تردد واگن های یکی از شرکت های ایرانی 
به کشور ترکمنستان صادر و با این اقدام زمینه تردد واگن های سایر شرکت های ایرانی 

هم فراهم شد.

میزان کل اعتبارات سال94 حوزه حمل و نقل 9.8 درصد 
اعتبار مورد نیاز ساالنه این حوزه برای سرمایه گذاری 

است.
همواره توسعه زیرساخت ها به عنوان توسعه زیربنای 
اقتصادی مطرح می شود و مورد تاکید است اما با توجه 
به حجم پروژه های زیرساختی توسعه این بخش نیازمند 
اعتبارات بسیار زیاد است؛ از طرفی با توجه به کمبود 
منابع مالی و بودجه های دولتی، تناسبی بین اعتبارات 
و  حمل  پروژه های  مصوب  اعتبارات  و  نیاز  مورد 
نقل وجود ندارد. در این گزارش اعتبارات مورد نیاز 
بخش های مختلف حمل و نقل اعم از حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مقایسه آن با اعتبار 

مصوب در بودجه 94 مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش حمل و نقل جاده ای تا افق ۱4۰4 ساالنه به 29 
هزار و 7۱5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که در 
بودجه 94 برای بخش جاده ای 4 هزار و 858 میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی شده است

بر اساس برآورد انجام شده بخش حمل و نقل جاده 
ای تا افق 1404 ساالنه به 29 هزار و 715 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد در حالی که در بودجه 94 برای بخش 
جاده ای 4 هزار و 858 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 

شده است.
همچنین بخش حمل و نقل ریلی تا افق 1404 ساالنه 
به 11 هزار و 253 میلیارد اعتبار نیاز دارد که در بودجه 
94 اعتبار پیش بینی شده برای این بخش هزار و 945 

میلیارد تومان است.
حمل و نقل هوایی و صنعت هوانوردی کشور نیز تا 
افق 1404 به ساالنه نیازمند 10 هزار و 284 میلیارد 
تومان اعتبار است در حالی که اعتبار پیش بینی شده 
برای توسعه این بخش در بودجه 94 ، 77 میلیارد تومان 

است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در 
بخش حمل و نقل دریایی در حوزه نوسازی ناوگان 
و افزایش ظرفیت بنادر ساالنه به 5 هزار و 223 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد که این میزان در بودجه امسال فقط 

34 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نیاز ساالنه به سرمایه گذاری در 
بخش حمل و نقل تا افق 1404

رشد 170 درصدی ترانزیت كاال از 
طریق مرز ریلی سرخس

ه اقتصاد آسیا
هنام
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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

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

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نفل جاده ای گفت:در 4 ماهه 
نخست امسال ، بیش از 4 میلیون و 351 هزار تن 
کاال از 32 مرز فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت 

شده است.
محمدجواد عطرچیان گفت: از مجموع کاالهای 
ترانزیت شده، دومیلیون و 206 هزار تن مواد نفتی 

و دو میلیون و 144هزار تن مواد غیرنفتی است.
وی افزود: عمده ترین بخش مواد غیرنفتی شامل 
مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، 

لوازم خانگی و مواد غذایی بوده است.
عطر چیان گفت: این میزان کاال با توسعه و بهبود 
زیرساخت  های حمل و نقل و تقویت کریدورهای 
ترانزیتی از مسیر جمهوری اسالمی ایران، هماهنگی 
با سازمان های ذیربط و برنامه ریزی و فعال کردن 
مناسبات ترانزیتی و حمل و نقلی با کشورهای 
منطقه، همچنین تعامل و همکاری بخش خصوصی 
فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی ترانزیت شده 

است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی افزود: 
مرز پرویز خان در استان کرمانشاه با یک میلیون 
و 152 هزار تن فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت 
ورود کاال به شمار می رود و مرزهای بندر عباس 
با21.9درصد، باشماق با16.3 درصد و بازرگان با 

10 درصد در رده های بعدی قرار دارد.
از  کاال  خروج  ترانزیت  زمینه  در  گفت:  وی 
کشور، بندر امام با یک میلیون و 679 هزار تن 
معادل 6 .38درصد در رده نخست و پس از آن 
مرزهای بندرعباس با 8 . 10 درصد، بازرگان با 5 . 
6 درصد، لطف آباد با 6 . 6 درصد و سرخس با 6. 

5 درصد در رده های بعدی قرار دارد.
بار  حامل  کامیون های  تردد  بیشترین  عطرچیان 
ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعالم کرد 
و افزود: از 195 هزار دستگاه - سفر کامیون های 
حمل کننده کاالهای ترانزیتی، 123 هزار دستگاه 

معادل 63 درصد کامیون ایرانی است.

ترانزیت 4 میلیون و 351 هزار تن 

كاال از مرزهای ایران

خود  اقدام  جدیدترین  در  ترکیه  کشور 
از  را  اروپا  به  ایران  ترانزیتی  کامیون های 
این  خاك  در  برگشت  هنگام  بارگیری 
کشور منع تردد کرده و حتی جریمه سه 
این  است.در  کرده  وضع  یورویی  هزار 
شده  ابالغ  ایرانی  طرف  به  که  بخشنامه 
»کامیون های ترانزیتی حامل کاال به مقصد 
کشورهای اروپایی هنگام بازگشت از عبور 
خاك ترکیه امکان بارگیری نخواهند داشت 
و باید به صورت خالی تردد و از این کشور 

خارج شوند«

برنامه ریزی کرده ایم مسیرهای  جایگزین 
مدنظر  ترکیه  از  عبور  به جای  ترانزیتی 
قرار گیرد؛ درحال حاضر مسیر آذربایجان-

روسیه-بالروس-رومانی فعال است و برخی 
از کامیون های ما از این مسیر تردد می کنند

به گزارش فارس، این موضوع طبق بخشنامه 
مردادماه   15 از  ترکیه  کشور  سوی  از 
سال جاری تاکنون اجرائی شده و به نظر 
تصمیم  آن  برای  مسئوالن  هنوز  می رسد 
جدی و قاطعانه نگرفته اند.مدیرکل نظارت 
بر ترانزیت گمرك ایران در خصوص این 
خبر می گوید اگر کامیون های ترانزیتی مفاد 
مشمول  بگیرند،  نادیده  را  بخشنامه  این 
جریمه سه هزار یورویی خواهند شد. به 
نظر می رسد ترکیه برای حمایت بیشتر از 
کامیون های داخلی تصمیم به انجام چنین 
کاری گرفته است.این اتفاق مسئوالن ما را 
نیز وادار به واکنش کرد به طوری که مدیرکل 
ترانزیت سازمان راهداری می گوید:  دفتر 
کامیون های  متقابل،  رفتار  اصل  براساس 
ترانزیتی ترك ها در مرز خروجی ایران در 
صورت داشتن بار، سه هزار یورو جریمه 

می شوند.
درواقع  می افزاید:  عطرچیان   محمدجواد 

تعامالت  درنظرگرفتن  بدون  ترکیه  کشور 
کرد  اجرا  بخشنامه ای  طرف،  دو  سیاسی 
مبنی بر اینکه  کامیون های ایرانی که از اروپا 
اجازه  می شوند  ترکیه  وارد  گرجستان  و 
بارگیری در خاك ترکیه نخواهند داشت و 
در صورت بارگیری سه هزار یورو جریمه 
می شوند. ما نیز بالفاصله و پس از 24 ساعت 
اقدام متقابل کردیم و به کامیون های ترك که 
از ترکمنستان و آذربایجان در قالب ترانزیت 
وارد ایران شده و قصد تردد به سمت ترکیه 
ندادیم.  بارگیری  اجازه  باشند،  داشته  را 
متأسفانه کشور ترکیه تعامالت سیاسی و 
اقتصادی دو طرف را در نظر نمی گیرد. به 
نظر می رسد ترك ها در تصمیم گیری های 
را  موضوع  مسائل حمل ونقل،  برای  خود 
به گزارش های واصله خود از چند راننده 
در ایران محول کرده اند.عطرچیان می گوید: 
را  خود  مدنظر  رویه  ترك ها  که  زمانی  تا 
ادامه دهند ما هم در مناسبات حمل ونقلی 
دو کشور تنش خواهیم داشت، در همین 
بالفاصله  کردیم  تالش  هم  ما  موضوع 
براساس اصل رفتار متقابل، به کامیون های 
ترانزیتی ترك اجازه بارگیری در خاك ایران 

داده نشود.
برای  ایران  هدف گذاری  به  اشاره  با  وی 
ترکیه  جایگزین  مسیرهای  درنظرگرفتن 
مسیرهای  کرده ایم  برنامه ریزی  کرد:  بیان 
ترکیه  از  عبور  به جای  ترانزیتی   جایگزین 
مسیر  درحال حاضر  گیرد؛  قرار  مدنظر 
فعال  آذربایجان-روسیه-بالروس-رومانی 
این  از  ما  کامیون های  از  برخی  و  است 
ترانزیت  مسیر تردد می کنند .مدیرکل دفتر 
می رسد  نظر  به  گفت:  راهداری  سازمان 
دریافتی  گزارشات  براساس  ترکیه  دولت 
حمل ونقل  بزرگ  تصمیمات  راننده ها،  از 
جاده ای ترانزیتی خود را اخذ می کند و این 
مانع تحقق سیاست گذاری ها برای تجارت 

30 میلیارد دالری بین دو کشور  می شود.

محدودیت ها و كارشکنی های تركیه 
برای كامیون های ایرانی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی 
از تشکیل کمیته پاسخ گویی و اطالع رسانی طرح 
تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در این استان 

خبر داد.
جواد وحدتی فرد با اشاره به آغاز طرح تخصیص 
سوخت بر اساس پیمایش به خودروهای  گازوییل 
سوز حمل ونقل عمومي  در سراسر کشور از بامداد 
اول مهرماه جاری، افزود: مدیران اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با حضور در این 
کمیته به ویژه پس از ساعت اداری و به خصوص 
در هفته اول اجرای طرح، در محل این اداره کل به 

مشکالت احتمالی رانندگان رسیدگی می کنند.
وی ادامه داد: همچنین هر گونه مشکل احتمالی 
در جایگاه های عرضه سوخت نفت گاز بالفاصله 
به مدیران کل دفاتر حمل و نقل کاال و فناوری 
اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اعالم می شود تا مشکل احتمالی هر 

چه سریعتر بر طرف شود.
طرح  اجرای  بیشتر  توضیح  در  فرد  وحدتی 
پیمایش گفت:  اساس  بر  تخصیص سوخت 
حدود 800 هزار خودروی دیزلی در کشور تردد 
دارند که حدود 300 هزار خودروی برون شهری 

دارای بارنامه و صورت وضعیت مسافر هستند که 
قرار است براساس اطالعات مربوط به بارنامه و 
صورت وضعیت، برای آنها سوخت اختصاص 

پیدا کند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، اطالعات 
مربوط به تردد این خودروها را از طریق بارنامه 
و صورت وضعیت، جمع بندی و به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی گزارش می دهد، تا 

سهمیه سوخت آنها تعیین و واریز شود.
وحدتی فرد تاکید کرد: از این پس سهمیه سوخت 
خودروهای عمومی دیزلی، براساس دوسهمیه، 
یکي پایه و دیگري سهمیه ي عملکردي تعیین 
مي شود که سهمیه ي عملکردي  به وسیله ي  
بارنامه و صورت وضعیت و میزان تردد تعیین 

خواهد شد.
به گفته وی، در ابتدای مهرماه جاری، نیمی از 
سهمیه ماهانه گازوئیل به صورت اعتباری )پایه( 
در کارت سوخت خودروهای عمومی شارژ 
و نیم دیگر بر اساس اطالعات بارنامه واریز 
می شود، تا بدین ترتیب خللی در حمل و نقل 

عمومی بار و مسافر ایجاد نشود.
پایانه های خراسان  و  نقل  و  مدیرکل حمل 

رضوی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای 
دیزلی داخل شهری و فاقد بارنامه، سهمیه ثابت 
گازوئیل این خودروها براساس جداولی که تعیین 

شده است، اختصاص پیدا می کند.
دنبال کاهش  به  این طرح  یادآور شد: در  وی 
مصرف سوخت نیستیم، بلکه هدف ما توزیع 
گازوئیل براساس نیاز واقعي است که منجر به 
صرفه جویي در مصرف انرژي و جلوگیري از 

قاچاق سوخت خواهد شد.
با هماهنگی وزارت کشور، سازمان  این طرح 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی اجرایی می شود.
شماره تلفن 3-37650161 و همچنین سامانه 
پیامک 1000525 پاسخگوي سوالت رانندگان 

محترم مي باشد.

تشکیل كمیته پاسخ گویی و اطالع رسانی طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در خراسان رضوی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی خبر داد:
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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

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

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نفل جاده ای گفت:در 4 ماهه 
نخست امسال ، بیش از 4 میلیون و 351 هزار تن 
کاال از 32 مرز فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت 

شده است.
محمدجواد عطرچیان گفت: از مجموع کاالهای 
ترانزیت شده، دومیلیون و 206 هزار تن مواد نفتی 

و دو میلیون و 144هزار تن مواد غیرنفتی است.
وی افزود: عمده ترین بخش مواد غیرنفتی شامل 
مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، 

لوازم خانگی و مواد غذایی بوده است.
عطر چیان گفت: این میزان کاال با توسعه و بهبود 
زیرساخت  های حمل و نقل و تقویت کریدورهای 
ترانزیتی از مسیر جمهوری اسالمی ایران، هماهنگی 
با سازمان های ذیربط و برنامه ریزی و فعال کردن 
مناسبات ترانزیتی و حمل و نقلی با کشورهای 
منطقه، همچنین تعامل و همکاری بخش خصوصی 
فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی ترانزیت شده 

است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه  های مرزی افزود: 
مرز پرویز خان در استان کرمانشاه با یک میلیون 
و 152 هزار تن فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت 
ورود کاال به شمار می رود و مرزهای بندر عباس 
با21.9درصد، باشماق با16.3 درصد و بازرگان با 

10 درصد در رده های بعدی قرار دارد.
از  کاال  خروج  ترانزیت  زمینه  در  گفت:  وی 
کشور، بندر امام با یک میلیون و 679 هزار تن 
معادل 6 .38درصد در رده نخست و پس از آن 
مرزهای بندرعباس با 8 . 10 درصد، بازرگان با 5 . 
6 درصد، لطف آباد با 6 . 6 درصد و سرخس با 6. 

5 درصد در رده های بعدی قرار دارد.
بار  حامل  کامیون های  تردد  بیشترین  عطرچیان 
ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعالم کرد 
و افزود: از 195 هزار دستگاه - سفر کامیون های 
حمل کننده کاالهای ترانزیتی، 123 هزار دستگاه 

معادل 63 درصد کامیون ایرانی است.

ترانزیت 4 میلیون و 351 هزار تن 

كاال از مرزهای ایران

خود  اقدام  جدیدترین  در  ترکیه  کشور 
از  را  اروپا  به  ایران  ترانزیتی  کامیون های 
این  خاك  در  برگشت  هنگام  بارگیری 
کشور منع تردد کرده و حتی جریمه سه 
این  است.در  کرده  وضع  یورویی  هزار 
شده  ابالغ  ایرانی  طرف  به  که  بخشنامه 
»کامیون های ترانزیتی حامل کاال به مقصد 
کشورهای اروپایی هنگام بازگشت از عبور 
خاك ترکیه امکان بارگیری نخواهند داشت 
و باید به صورت خالی تردد و از این کشور 

خارج شوند«

برنامه ریزی کرده ایم مسیرهای  جایگزین 
مدنظر  ترکیه  از  عبور  به جای  ترانزیتی 
قرار گیرد؛ درحال حاضر مسیر آذربایجان-

روسیه-بالروس-رومانی فعال است و برخی 
از کامیون های ما از این مسیر تردد می کنند

به گزارش فارس، این موضوع طبق بخشنامه 
مردادماه   15 از  ترکیه  کشور  سوی  از 
سال جاری تاکنون اجرائی شده و به نظر 
تصمیم  آن  برای  مسئوالن  هنوز  می رسد 
جدی و قاطعانه نگرفته اند.مدیرکل نظارت 
بر ترانزیت گمرك ایران در خصوص این 
خبر می گوید اگر کامیون های ترانزیتی مفاد 
مشمول  بگیرند،  نادیده  را  بخشنامه  این 
جریمه سه هزار یورویی خواهند شد. به 
نظر می رسد ترکیه برای حمایت بیشتر از 
کامیون های داخلی تصمیم به انجام چنین 
کاری گرفته است.این اتفاق مسئوالن ما را 
نیز وادار به واکنش کرد به طوری که مدیرکل 
ترانزیت سازمان راهداری می گوید:  دفتر 
کامیون های  متقابل،  رفتار  اصل  براساس 
ترانزیتی ترك ها در مرز خروجی ایران در 
صورت داشتن بار، سه هزار یورو جریمه 

می شوند.
درواقع  می افزاید:  عطرچیان   محمدجواد 

تعامالت  درنظرگرفتن  بدون  ترکیه  کشور 
کرد  اجرا  بخشنامه ای  طرف،  دو  سیاسی 
مبنی بر اینکه  کامیون های ایرانی که از اروپا 
اجازه  می شوند  ترکیه  وارد  گرجستان  و 
بارگیری در خاك ترکیه نخواهند داشت و 
در صورت بارگیری سه هزار یورو جریمه 
می شوند. ما نیز بالفاصله و پس از 24 ساعت 
اقدام متقابل کردیم و به کامیون های ترك که 
از ترکمنستان و آذربایجان در قالب ترانزیت 
وارد ایران شده و قصد تردد به سمت ترکیه 
ندادیم.  بارگیری  اجازه  باشند،  داشته  را 
متأسفانه کشور ترکیه تعامالت سیاسی و 
اقتصادی دو طرف را در نظر نمی گیرد. به 
نظر می رسد ترك ها در تصمیم گیری های 
را  موضوع  مسائل حمل ونقل،  برای  خود 
به گزارش های واصله خود از چند راننده 
در ایران محول کرده اند.عطرچیان می گوید: 
را  خود  مدنظر  رویه  ترك ها  که  زمانی  تا 
ادامه دهند ما هم در مناسبات حمل ونقلی 
دو کشور تنش خواهیم داشت، در همین 
بالفاصله  کردیم  تالش  هم  ما  موضوع 
براساس اصل رفتار متقابل، به کامیون های 
ترانزیتی ترك اجازه بارگیری در خاك ایران 

داده نشود.
برای  ایران  هدف گذاری  به  اشاره  با  وی 
ترکیه  جایگزین  مسیرهای  درنظرگرفتن 
مسیرهای  کرده ایم  برنامه ریزی  کرد:  بیان 
ترکیه  از  عبور  به جای  ترانزیتی   جایگزین 
مسیر  درحال حاضر  گیرد؛  قرار  مدنظر 
فعال  آذربایجان-روسیه-بالروس-رومانی 
این  از  ما  کامیون های  از  برخی  و  است 
ترانزیت  مسیر تردد می کنند .مدیرکل دفتر 
می رسد  نظر  به  گفت:  راهداری  سازمان 
دریافتی  گزارشات  براساس  ترکیه  دولت 
حمل ونقل  بزرگ  تصمیمات  راننده ها،  از 
جاده ای ترانزیتی خود را اخذ می کند و این 
مانع تحقق سیاست گذاری ها برای تجارت 

30 میلیارد دالری بین دو کشور  می شود.

محدودیت ها و كارشکنی های تركیه 
برای كامیون های ایرانی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی 
از تشکیل کمیته پاسخ گویی و اطالع رسانی طرح 
تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در این استان 

خبر داد.
جواد وحدتی فرد با اشاره به آغاز طرح تخصیص 
سوخت بر اساس پیمایش به خودروهای  گازوییل 
سوز حمل ونقل عمومي  در سراسر کشور از بامداد 
اول مهرماه جاری، افزود: مدیران اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با حضور در این 
کمیته به ویژه پس از ساعت اداری و به خصوص 
در هفته اول اجرای طرح، در محل این اداره کل به 

مشکالت احتمالی رانندگان رسیدگی می کنند.
وی ادامه داد: همچنین هر گونه مشکل احتمالی 
در جایگاه های عرضه سوخت نفت گاز بالفاصله 
به مدیران کل دفاتر حمل و نقل کاال و فناوری 
اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اعالم می شود تا مشکل احتمالی هر 

چه سریعتر بر طرف شود.
طرح  اجرای  بیشتر  توضیح  در  فرد  وحدتی 
پیمایش گفت:  اساس  بر  تخصیص سوخت 
حدود 800 هزار خودروی دیزلی در کشور تردد 
دارند که حدود 300 هزار خودروی برون شهری 

دارای بارنامه و صورت وضعیت مسافر هستند که 
قرار است براساس اطالعات مربوط به بارنامه و 
صورت وضعیت، برای آنها سوخت اختصاص 

پیدا کند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، اطالعات 
مربوط به تردد این خودروها را از طریق بارنامه 
و صورت وضعیت، جمع بندی و به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی گزارش می دهد، تا 

سهمیه سوخت آنها تعیین و واریز شود.
وحدتی فرد تاکید کرد: از این پس سهمیه سوخت 
خودروهای عمومی دیزلی، براساس دوسهمیه، 
یکي پایه و دیگري سهمیه ي عملکردي تعیین 
مي شود که سهمیه ي عملکردي  به وسیله ي  
بارنامه و صورت وضعیت و میزان تردد تعیین 

خواهد شد.
به گفته وی، در ابتدای مهرماه جاری، نیمی از 
سهمیه ماهانه گازوئیل به صورت اعتباری )پایه( 
در کارت سوخت خودروهای عمومی شارژ 
و نیم دیگر بر اساس اطالعات بارنامه واریز 
می شود، تا بدین ترتیب خللی در حمل و نقل 

عمومی بار و مسافر ایجاد نشود.
پایانه های خراسان  و  نقل  و  مدیرکل حمل 

رضوی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای 
دیزلی داخل شهری و فاقد بارنامه، سهمیه ثابت 
گازوئیل این خودروها براساس جداولی که تعیین 

شده است، اختصاص پیدا می کند.
دنبال کاهش  به  این طرح  یادآور شد: در  وی 
مصرف سوخت نیستیم، بلکه هدف ما توزیع 
گازوئیل براساس نیاز واقعي است که منجر به 
صرفه جویي در مصرف انرژي و جلوگیري از 

قاچاق سوخت خواهد شد.
با هماهنگی وزارت کشور، سازمان  این طرح 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی اجرایی می شود.
شماره تلفن 3-37650161 و همچنین سامانه 
پیامک 1000525 پاسخگوي سوالت رانندگان 

محترم مي باشد.

تشکیل كمیته پاسخ گویی و اطالع رسانی طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در خراسان رضوی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی خبر داد:
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متع�هد 
و متخص�ص و مدیران مج�رب 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 ش��رکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کش�ور، 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     ی�ه 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 ک�ام     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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

کریر – فورواردر

دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی کشور

فعال در ترانزیت کاالبه آسیای میانه و افغانستان
مشهد : خیابان کوهسنگی30، شماره 28، طبقه 2

نمابر: 051-38416114/38443080

rahtash@gmail.com

کریر – فورواردر
دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی کشور
فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
مشهد: خیابان کوهسنگی 30 ، شماره 28 ، طبقه 3

تلفن: 38444591/38443971-051    نمابر:051-38401246
بندر عباس: 076-33511077

info@javahernegar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ره تاش توس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

جواهر نگار طوس

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

مشهد: خیابان راهنمایی – راهنمایی1 –پالک9
تلفن: 051-38419477-38420038

نمابر: 051-38418747
jbG_intl_co@yahoo.com 

 

جاده بان گستر

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 فورواردر- کریر 
طوس آهوپای 

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

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

خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 
دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور 

طبقه 8- واحد804 
تلفن: 17-38550013-  38548504    نمابر: 051-38512117

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

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

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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  

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3768 – 051     فاكس : 8696 3762 - 051

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 YARAN ZAMINERIKARAIL SHARGH INTERNATIONAL TRANSPORT.CO
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

شعبه مشهد:                      9 - 051-36652788
051-36587256                                          
051-33920134                                          
نمابر:                                  36587254 -051

مدیرشعبه: احسان فخرائی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

آبادان
شعبه خراسان رضوی

- حمل و نقل داخلی کاال
- حمل و نقل بین المللی کاال

- پرداخت پسکرایه آنالین محموالت تعهدی
- بیش از 45 نمایندگی و شعبه در سراسر کشور 

- مشاوره حمل ونقل کاال 

نشانی:  بزرگراه آسیایی-بعد از پلیس راه- نبش آزادی 111

Email: rahbar62.e.f.f@gmail.com

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
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متع�هد 
و متخص�ص و مدیران مج�رب 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 ش��رکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کش�ور، 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     ی�ه 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 ک�ام     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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

کریر – فورواردر

دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی کشور

فعال در ترانزیت کاالبه آسیای میانه و افغانستان
مشهد : خیابان کوهسنگی30، شماره 28، طبقه 2

نمابر: 051-38416114/38443080

rahtash@gmail.com

کریر – فورواردر
دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی کشور
فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
مشهد: خیابان کوهسنگی 30 ، شماره 28 ، طبقه 3

تلفن: 38444591/38443971-051    نمابر:051-38401246
بندر عباس: 076-33511077

info@javahernegar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ره تاش توس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

جواهر نگار طوس

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

مشهد: خیابان راهنمایی – راهنمایی1 –پالک9
تلفن: 051-38419477-38420038

نمابر: 051-38418747
jbG_intl_co@yahoo.com 

 

جاده بان گستر

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 فورواردر- کریر 
طوس آهوپای 

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

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

خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 
دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور 

طبقه 8- واحد804 
تلفن: 17-38550013-  38548504    نمابر: 051-38512117

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

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

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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  

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3768 – 051     فاكس : 8696 3762 - 051

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 YARAN ZAMINERIKARAIL SHARGH INTERNATIONAL TRANSPORT.CO
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

شعبه مشهد:                      9 - 051-36652788
051-36587256                                          
051-33920134                                          
نمابر:                                  36587254 -051

مدیرشعبه: احسان فخرائی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

آبادان
شعبه خراسان رضوی

- حمل و نقل داخلی کاال
- حمل و نقل بین المللی کاال

- پرداخت پسکرایه آنالین محموالت تعهدی
- بیش از 45 نمایندگی و شعبه در سراسر کشور 

- مشاوره حمل ونقل کاال 

نشانی:  بزرگراه آسیایی-بعد از پلیس راه- نبش آزادی 111

Email: rahbar62.e.f.f@gmail.com

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
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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 آزادراه اعتماد ایرانیان 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 كارفرمایان شركت ها و 
موسسات حمل و نقل داخلی كاالی مشهد

)برحسب حروف الفبا(

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  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- غرفه۱۰7
تلفن:33929۰2۱- 3392۰۱۰۶- ۰5۱       

نمابر: 3392۰۱۰۶ -۰5۱
همراه: ۰9۱53۱۰9239 -  ۰9۱55۱۱9۰7۶

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 

 

               

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 

كاروان 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
• 

•                
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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 آزادراه اعتماد ایرانیان 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 كارفرمایان شركت ها و 
موسسات حمل و نقل داخلی كاالی مشهد

)برحسب حروف الفبا(

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  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- غرفه۱۰7
تلفن:33929۰2۱- 3392۰۱۰۶- ۰5۱       

نمابر: 3392۰۱۰۶ -۰5۱
همراه: ۰9۱53۱۰9239 -  ۰9۱55۱۱9۰7۶

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 

 

               

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 

كاروان 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
• 

•                



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 همکف- غرفه 121 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 43422740 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 بندی  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

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- غرفه 13 جلیل باوفا 33927660 33927000 شاهین بار مشهد 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 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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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 همکف- غرفه 121 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 43422740 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 بندی  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

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- غرفه 13 جلیل باوفا 33927660 33927000 شاهین بار مشهد 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 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 33924920-2 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران-مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46227552 گلبهار جاوید چناران  100

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  101

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 102

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  103

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی- غرفه 
B8 محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  104

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 105

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  106

خیابان کوشش- بعداز کوشش32-کوچه بن 
بست- پ556 علی دشتبان  33415721   33415721

33443625 مهبد طوس  107

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 108

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  109

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  110

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  111

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 112

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 113

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  114

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   115

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  116

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه- جنب 
هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  117

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه – 
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  118

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  119

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  120

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

انجمن صنفی كارفرمایان شركت ها و موسسات حمل و نقل داخلی كاالی مشهد                  05138792128-30
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