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بخش خصوصی نحیف و ماموریت خطیر

اقتصاد ایران در پسا تحریم
وضعیت بانک های ایران در دوران پساتحریم

مشروح مفاد لغو تحریم ها از نظر ایاالت متحده آمریکا
سمت و سوی سرمایه گذاری خارجی پس از تحریم ها

 وضعیت رکود و بازار کار در پساتحریم
پازل بهره و ارز در پساتحریم

روابط اقتصادی ایران و روسیه در دوره پساتحریم
فرصت های ایران در صادرات خدمات گردشگری در دوران پساتحریم

 دورنما
 چشم انداز تورم 95 در سه سناریو

پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2016

مسکن
 مسکن در پساتحریم

این روزهای صنعت ساختمان 
 

 اقتصاد ایران
سهام بخریم یا نه؟

 تحلیل وضعیت شرکت های برتر اقتصاد ایران
ایران بعد از رفع تحریم پی گیر الحاق به  WTO  است 

نوین سازی سنت 

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

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

گوناگون
چرا کشورهای اسکاندیناوی با بقیه دنیا فرق دارند؟

برترین اقتصادهای جهان در سال 2015
رتبه بندی شاخص »فساد جهانی

اقتصاد خراسان
نباید فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در بازار افغانستان را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم

 تغییر راهبرد، راه نجات صنعت سیمان خراسان رضوی

 حمل و نقل 
 نسبت توسعه اقتصادی با حمل و نقل

منافع گوناگون خط آهن  ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین
نام و نشانی اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کاالی مشهد
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شماره 29- اردیبهشت و خرداد 92

به نام خالق هستي

ول
مسو

دیر 
م م 
قل ه 
ب

شت
ددا
یا

بانکداری  از   )SWOT( سوات  تحلیل 
تجاری در ایران

موسسه  سوی  از  تجاری  بانکداری  گزارش 
تحقیقاتی بی ام آی ریسرچ با پیش بینی پنج ساله 

همراه است. 
روش »اس دبلیو اُتی« که در فارسی با نام تحلیل 
سوات هم شناخته می شود، یکی از ابزارهای 
برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی 
وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده 
می شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی از سرواژه های 
 ،)Weakness( ضعف   ،)Strength( قوت 
 )Threat( و تهدید )Opportunity( فرصت
است. از این روش عالوه بر برنامه ریزی راهبردی 
به طور کلی در تحلیل وضعیت سازمان ها استفاده 

می شود. 
در واقع این تحلیل را باید ابزاری کارآمد برای 
شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان 
بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت 
استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل 
را عالوه بر SWOT در برخی متون به صورت 

TOWS نیز آورده اند.

نقاط قوت
■ صنعت بانکداری ایران، ابعاد واقعی و بالقوه 
برای ایفای نقش اصلی جهت تحقق بخشیدن به 

مقیاس های اقتصادی را دارد.
■ اکثر بانک های بزرگ تر، در مبادالت بین المللی 

تجربیات جدی دارند.
■ بانک های دولتی ایران به  طور کامل از سوی 

دولت حمایت می شوند.

■ لغو تحریم ها علیه ایران، برای بخش بانکداری ایران منافع بسیاری به دنبال دارد به  خصوص اینکه 
بانک های این کشور دوباره به سوئیفت بانکی دسترسی پیدا می کنند.

نقاط ضعف
■ تحریم های بین المللی همراه با قوانینی که تا همین اواخر بانک ها را ملزم می کرد تا تحت عنوان 
بانک های دولتی و تجاری فعالیت کنند، بدان معناست که بخش بانکداری در ایران همچنان توسعه نیافته 

و غیررقابتی است.
■ از جنبه کلی، بانک های ایرانی موسسات مالی اسالمی هستند؛ با این  حال، در بانک های ایرانی نرخ های 

کارمزد و سایر پارامترها لزوماً نه بر اساس نیازهای مالی، بلکه توسط دولت دیکته می شوند.
■ سیاست های مالی دولت، با اصول توسعه بانکداری تجاری در مغایرت هستند. به طور مشخص، 
سیاست تامین مالی کسری بودجه، همراه با کاهش ارزش واقعی بدهی های ناشی از تورم، مانع استقراض 

و وام دهی می شود.

 فرصت ها
■ »حسن روحانی«، رئیس جمهور ایران، وعده داده تا در دوران ریاست جمهوری خود، بخش بانکی 
کشور را اصالح کند بنابراین، انتظار می رود طی سال های آتی، تالش های او برای آزادی صنعت 

بانکداری ایران به ثمر نشیند.
■ دولت ایران طی سال های اخیر به تعدادی از بانک های خصوصی جدید مجوز اعطا کرده و این 

بانک های خصوصی با سرعتی به مراتب بیشتر از رقبای دولتی خود در حال رشد هستند.

تهدیدها
■ نسبت وام های وصول نشده به میزان خطرناکی باالست و نسبت به عدم توانایی پرداخت بدهی های 

بانک های دولتی، و همین طور در بلندمدت نسبت به بانک های تجاری نگرانی های جدی وجود دارد.
■ نسبت بدهی ها از نظر استانداردهای بین المللی بسیار باالست و ثبات بخش بانکداری ایران را تهدید 

می کند.

 سیاسی
نقاط قوت

■ از زمان سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران در سال 1979 میالدی، شاهد کاهش سطح فساد سیاسی 
در این کشور بوده ایم ضمن اینکه توزیع ثروت نیز تا حدودی بهبود یافته است.

■ نیروهای نظامی شامل ارتش، بسیج و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به شدت به رهبری 

جدول درصد نرخ رشد ساالنه پیش بینی شده برای سال های 2014 تا 2019 

151916نرخ رشد ساالنه

)CAGR(172019ترکیب نرخ رشد ساالنه

1167رده بندی

گزارش »بیزینس مانیتور« از

 وضعیت بانک های ایران در دوره پساتحریم 

 اکنون دوره پساتحریم آغاز گردیده و بسترهای الزم برای عبور از دوره تاریک تحریم ها با سفر اروپایی رئیس جمهور  و 
وزیر امور خارجه ایران به سرعت از طریق رفع موانع مبادالت بانکی، بیمه، حمل و نقل و جذب سرمایه گذاری خارجی 
در حال هموار سازی است. هرچند  هنوز گام های بسیاری برای عادی سازی  مناسبات بین المللی باید برداشته شود و 
کمبود منابع ارزی حاصل از نفت نیز باری بر مشکالت افزوده اما در صورت تداوم اقدامات تیم دیپلماسی  و اقتصادی 

رئیس جمهور روحانی می توان امیدهای وافری به آینده اقتصاد کشور داشت.
درکنار این تحوالت به نظر می رسد اکنون نوبت نقش آفرینی بخش خصوصی که پیش شرط های ورود تمام قد خودرا 

به حوزه سرمایه گذاری رفع تحریم ها و ایجاد فضای امن و رقابتی در کشور می دانست، فرا رسیده باشد.
زمینه احیای همکاری های گذشته به ویژه در حوزه کشورهای اروپایی ، گشایش بازارهای جدید به  طور مشخص در 
بازار 160 میلیونی فدراسیون روسیه واستفاده از فضای جدید منطقه که رقبای ایران از جمله ترکیه را در شرایط نامطلوب 

قرار داده موقعیت های جدیدی برای بخش خصوصی درکنار بازار عراق و افغانستان فراهم  کرده است .
با این حال نگرانی مزمنی وجود دارد که آیا  صادرکنندگان ایرانی با استفاده از تجارب تلخ گذشته  می توانند در بازارهای 
بین المللی به صورت جمعی و هماهنگ عمل نمایند، در فقدان هلدینگ ها  و تکروی های معمول بیم آن می رود که 
رقابت های منفی ونداشتن اطالعات کافی از بازارها ،فرصت های جدید را درتجارت خارجی ایران به تهدید بدل کند . 
این واقعیت دردناک که متاسفانه بخش خصوصی بزرگ و یکپارچه ای  در ایران وجود ندارد تا مستقل ویا با طرف های 
خارجی  قادر به اجرای  پروژه های کالن  در کشور باشد، نشانی از  فرهنگ وساختاری نارس در این حوزه دارد. در این 

صورت تغییر در شرایط باید با سرعت وغلبه تفکرمنافع ملی بر منافع بنگاهی صورت گیرد.
  هرچند در فقدان فرهنگ کار جمعی باید دولت ها ی گذشته را نیز به دلیل سیاست های تمرکز گرایانه از یکسو وتوسعه 
شبه دولتی ها از سوی دیگرمقصر قلمداد کرد،اما تجربه کشور های پیشرفته نشان می دهد که بخش خصوصی یک  نقشه 
راه بیشتربرای موفقیت در رقابت های شدید بین المللی وجود ندارد و آن اتخاذ سیاست های مشترک و توسعه فرهنگ 

کار جمعی است.
شاید اکنون از بابت جبران گذشته، انتخابات پیش روی نمایندگان مجلس برای کارآفرینان  فرصت طالیی دیگری باشد.   
بی تردید راهیابی نمایندگانی کاردان ،شجاع ،مطلع از نیاز های اقتصادی کشور وهماهنگ با دولت ارتباط مستقیمی با 

اجرای مطلوب برنامه های اقتصادی دولت در دوره پسا تحریم دارد.  
در صورت انتخاب تعدادی قابل توجه ازاشخاص متخصص و دلسوز می توان بسیاری از مشکالت را با وضع قوانین 
جدید و یا حذف قوانین مزاحم گذشته در خانه ملت حل وفصل کرد .در این صورت تشکیل فراکسیون کارآفرینی در 
مجلس آینده برای فعالیتی هماهنگ تر و ارایه طرح های برون رفت از اقتصاد وابسته به نفت ودولت  از ضرورت های 

اجتناب ناپذیر خواهد بود . 
امروزه نگرانی بازگشت سیاست های مخرب دو دولت پیشین نه تنها برای سرمایه گذاران داخلی بلکه برای سرمایه گذاران 
خارجی مهم بوده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در این صورت مشارکت فعال ،انتخابی صحیح وتعاملی 
مستمر با برگزیدگان از طریق تشکل های صنفی بویژه اتاق ها می تواند فرصتی بنیادی به بخش خصوصی دهد،فرصتی 

که این بخش نحیف باید برای تنومندسازی ساختاری به سرعت از آن بهرمند گردد.

بخش خصوصی نحیف و ماموریت خطیر
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شماره 29- اردیبهشت و خرداد 92

به نام خالق هستي

ول
مسو

دیر 
م م 
قل ه 
ب

شت
ددا
یا

بانکداری  از   )SWOT( سوات  تحلیل 
تجاری در ایران

موسسه  سوی  از  تجاری  بانکداری  گزارش 
تحقیقاتی بی ام آی ریسرچ با پیش بینی پنج ساله 

همراه است. 
روش »اس دبلیو اُتی« که در فارسی با نام تحلیل 
سوات هم شناخته می شود، یکی از ابزارهای 
برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی 
وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده 
می شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی از سرواژه های 
 ،)Weakness( ضعف   ،)Strength( قوت 
 )Threat( و تهدید )Opportunity( فرصت
است. از این روش عالوه بر برنامه ریزی راهبردی 
به طور کلی در تحلیل وضعیت سازمان ها استفاده 

می شود. 
در واقع این تحلیل را باید ابزاری کارآمد برای 
شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان 
بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت 
استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل 
را عالوه بر SWOT در برخی متون به صورت 

TOWS نیز آورده اند.

نقاط قوت
■ صنعت بانکداری ایران، ابعاد واقعی و بالقوه 
برای ایفای نقش اصلی جهت تحقق بخشیدن به 

مقیاس های اقتصادی را دارد.
■ اکثر بانک های بزرگ تر، در مبادالت بین المللی 

تجربیات جدی دارند.
■ بانک های دولتی ایران به  طور کامل از سوی 

دولت حمایت می شوند.

■ لغو تحریم ها علیه ایران، برای بخش بانکداری ایران منافع بسیاری به دنبال دارد به  خصوص اینکه 
بانک های این کشور دوباره به سوئیفت بانکی دسترسی پیدا می کنند.

نقاط ضعف
■ تحریم های بین المللی همراه با قوانینی که تا همین اواخر بانک ها را ملزم می کرد تا تحت عنوان 
بانک های دولتی و تجاری فعالیت کنند، بدان معناست که بخش بانکداری در ایران همچنان توسعه نیافته 

و غیررقابتی است.
■ از جنبه کلی، بانک های ایرانی موسسات مالی اسالمی هستند؛ با این  حال، در بانک های ایرانی نرخ های 

کارمزد و سایر پارامترها لزوماً نه بر اساس نیازهای مالی، بلکه توسط دولت دیکته می شوند.
■ سیاست های مالی دولت، با اصول توسعه بانکداری تجاری در مغایرت هستند. به طور مشخص، 
سیاست تامین مالی کسری بودجه، همراه با کاهش ارزش واقعی بدهی های ناشی از تورم، مانع استقراض 

و وام دهی می شود.

 فرصت ها
■ »حسن روحانی«، رئیس جمهور ایران، وعده داده تا در دوران ریاست جمهوری خود، بخش بانکی 
کشور را اصالح کند بنابراین، انتظار می رود طی سال های آتی، تالش های او برای آزادی صنعت 

بانکداری ایران به ثمر نشیند.
■ دولت ایران طی سال های اخیر به تعدادی از بانک های خصوصی جدید مجوز اعطا کرده و این 

بانک های خصوصی با سرعتی به مراتب بیشتر از رقبای دولتی خود در حال رشد هستند.

تهدیدها
■ نسبت وام های وصول نشده به میزان خطرناکی باالست و نسبت به عدم توانایی پرداخت بدهی های 

بانک های دولتی، و همین طور در بلندمدت نسبت به بانک های تجاری نگرانی های جدی وجود دارد.
■ نسبت بدهی ها از نظر استانداردهای بین المللی بسیار باالست و ثبات بخش بانکداری ایران را تهدید 

می کند.

 سیاسی
نقاط قوت

■ از زمان سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران در سال 1979 میالدی، شاهد کاهش سطح فساد سیاسی 
در این کشور بوده ایم ضمن اینکه توزیع ثروت نیز تا حدودی بهبود یافته است.

■ نیروهای نظامی شامل ارتش، بسیج و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به شدت به رهبری 

جدول درصد نرخ رشد ساالنه پیش بینی شده برای سال های 2014 تا 2019 

151916نرخ رشد ساالنه

)CAGR(172019ترکیب نرخ رشد ساالنه

1167رده بندی

گزارش »بیزینس مانیتور« از

 وضعیت بانک های ایران در دوره پساتحریم 

 اکنون دوره پساتحریم آغاز گردیده و بسترهای الزم برای عبور از دوره تاریک تحریم ها با سفر اروپایی رئیس جمهور  و 
وزیر امور خارجه ایران به سرعت از طریق رفع موانع مبادالت بانکی، بیمه، حمل و نقل و جذب سرمایه گذاری خارجی 
در حال هموار سازی است. هرچند  هنوز گام های بسیاری برای عادی سازی  مناسبات بین المللی باید برداشته شود و 
کمبود منابع ارزی حاصل از نفت نیز باری بر مشکالت افزوده اما در صورت تداوم اقدامات تیم دیپلماسی  و اقتصادی 

رئیس جمهور روحانی می توان امیدهای وافری به آینده اقتصاد کشور داشت.
درکنار این تحوالت به نظر می رسد اکنون نوبت نقش آفرینی بخش خصوصی که پیش شرط های ورود تمام قد خودرا 

به حوزه سرمایه گذاری رفع تحریم ها و ایجاد فضای امن و رقابتی در کشور می دانست، فرا رسیده باشد.
زمینه احیای همکاری های گذشته به ویژه در حوزه کشورهای اروپایی ، گشایش بازارهای جدید به  طور مشخص در 
بازار 160 میلیونی فدراسیون روسیه واستفاده از فضای جدید منطقه که رقبای ایران از جمله ترکیه را در شرایط نامطلوب 

قرار داده موقعیت های جدیدی برای بخش خصوصی درکنار بازار عراق و افغانستان فراهم  کرده است .
با این حال نگرانی مزمنی وجود دارد که آیا  صادرکنندگان ایرانی با استفاده از تجارب تلخ گذشته  می توانند در بازارهای 
بین المللی به صورت جمعی و هماهنگ عمل نمایند، در فقدان هلدینگ ها  و تکروی های معمول بیم آن می رود که 
رقابت های منفی ونداشتن اطالعات کافی از بازارها ،فرصت های جدید را درتجارت خارجی ایران به تهدید بدل کند . 
این واقعیت دردناک که متاسفانه بخش خصوصی بزرگ و یکپارچه ای  در ایران وجود ندارد تا مستقل ویا با طرف های 
خارجی  قادر به اجرای  پروژه های کالن  در کشور باشد، نشانی از  فرهنگ وساختاری نارس در این حوزه دارد. در این 

صورت تغییر در شرایط باید با سرعت وغلبه تفکرمنافع ملی بر منافع بنگاهی صورت گیرد.
  هرچند در فقدان فرهنگ کار جمعی باید دولت ها ی گذشته را نیز به دلیل سیاست های تمرکز گرایانه از یکسو وتوسعه 
شبه دولتی ها از سوی دیگرمقصر قلمداد کرد،اما تجربه کشور های پیشرفته نشان می دهد که بخش خصوصی یک  نقشه 
راه بیشتربرای موفقیت در رقابت های شدید بین المللی وجود ندارد و آن اتخاذ سیاست های مشترک و توسعه فرهنگ 

کار جمعی است.
شاید اکنون از بابت جبران گذشته، انتخابات پیش روی نمایندگان مجلس برای کارآفرینان  فرصت طالیی دیگری باشد.   
بی تردید راهیابی نمایندگانی کاردان ،شجاع ،مطلع از نیاز های اقتصادی کشور وهماهنگ با دولت ارتباط مستقیمی با 

اجرای مطلوب برنامه های اقتصادی دولت در دوره پسا تحریم دارد.  
در صورت انتخاب تعدادی قابل توجه ازاشخاص متخصص و دلسوز می توان بسیاری از مشکالت را با وضع قوانین 
جدید و یا حذف قوانین مزاحم گذشته در خانه ملت حل وفصل کرد .در این صورت تشکیل فراکسیون کارآفرینی در 
مجلس آینده برای فعالیتی هماهنگ تر و ارایه طرح های برون رفت از اقتصاد وابسته به نفت ودولت  از ضرورت های 

اجتناب ناپذیر خواهد بود . 
امروزه نگرانی بازگشت سیاست های مخرب دو دولت پیشین نه تنها برای سرمایه گذاران داخلی بلکه برای سرمایه گذاران 
خارجی مهم بوده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در این صورت مشارکت فعال ،انتخابی صحیح وتعاملی 
مستمر با برگزیدگان از طریق تشکل های صنفی بویژه اتاق ها می تواند فرصتی بنیادی به بخش خصوصی دهد،فرصتی 

که این بخش نحیف باید برای تنومندسازی ساختاری به سرعت از آن بهرمند گردد.

بخش خصوصی نحیف و ماموریت خطیر

اقتصاد ایران در پسا تحریم
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و  ایران  در  قدرتمند  اطالعاتی  نهادهای    ■
همین طور توان قابل توجه ضدتروریستی این 
کشور، از وقوع حمالت تروریستی در بسیاری 

از نقاط کشور جلوگیری کرده است.

  نقاط ضعف
■ هزینه های استخدام در ایران به دلیل اینکه قانون 
کار در این کشور حقوق و مزایای بسیاری را در 

اختیار کارگران قرارداده، بسیار باالست.
■ هزینه های حمل و نقل داخلی و همین طور 
خطر تصادفات جاده ای، زنجیره های تامین را به 
خطر می اندازد که این هزینه ها به دلیل وابستگی 
زیاد ایران به حمل و نقل جاده ای، در حال افزایش 

است.
عملیاتی  هزینه های  زیاد  مالی  فساد    ■
محاسبه نشده ای را بر فعالیت های کسب و کار 

تحمیل می کند.
 رشد گروه تروریستی داعش در عراق خطر قابل 
توجهی را برای امنیت ایران که در همسایگی این 

کشور قرار دارد، ایجاد کرده است.

 فرصت ها
■ نرخ سواد نیروهای کاری ایران به شدت در حال 
افزایش است و رفته رفته شاهد نتایج سرمایه گذاری 

در تحصیالت ابتدایی در این کشور هستیم.
■ توسعه شبکه ارتباطی راه های جاده ای و ریلی 
ایران با کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت 
باالی ایران برای تبدیل  شدن به یک نقطه ترانزیتی 

مهم برای مبادالت تجاری شرق و غرب است.
بیشتر  افزایش  تحریم های غرب سبب  لغو   ■

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می شود.
■ ایران ظرفیت قابل توجهی برای مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر از طریق خاک این کشور به اروپا دارد.

تهدیدها
■ تعداد نیروی کاری ورزیده و با مهارت به دلیل 
افزایش فرار مغزها در ایران به شدت کاهش یافته 

است.
■ خطر کمبود آب آشامیدنی و برق، به دلیل رشد 
کشاورزی وابسته به آب و برق، معادن و صنایع 

تولیدی، به شدت تشدید شده است.
■ قوانین سست حمایتی از حقوق معنوی و مالکیت 
مخترعان، سبب افزایش سرقت ایده ها، کالهبرداری 
یا نقض قوانین شده که این مسائل منجر به ضرر و 

زیان مالی فراوانی شده است.
■ حتی در صورت لغو تحریم ها علیه ایران، شرایط 
دشوار فعالیت های کسب و کار در این کشور همراه 
با مالیات های سنگین و فساد مالی، سرمایه گذاران را 

فراری می دهد.

پیش بینی صنعت بانکداری ایران
 - لغو تحریم ها و کاهش فشار روی بانک های 

وفادار هستند که این مساله به حفظ ثبات اجتماعی 
کمک بسیاری کرده است.

■ لغو تحریم های غرب علیه ایران، رشد اقتصاد این 
کشور را به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.

نقاط ضعف
■ تصمیم گیری در نظام جمهوری اسالمی ایران به 
شدت دچار چنددستگی شده و به سختی می توان 
در مورد مسائل متعدد داخلی و خارجی به اجماع 

رسید.

 فرصت ها
نهاد  یک  ایران،  اسالمی  شورای  مجلس   ■
قانونگذاری و تصویب صرف نیست که این 
از  سوال  طرح  در  می توان  را  مجلس  قدرت 
رئیس جمهور سابق در ماه مارس 2012 به عینه 
مشاهده کرد که این اقدام یک گام مثبت از سوی 

مجلس محسوب می شود.
■ پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد 92 
)ژوئن 2013(، آغازگر تحوالت عظیمی در روابط 

ایران و غرب بود.
■ ظرفیت بلندمدت ایران در بسیاری از بخش ها، 
با در نظر گرفتن جمعیت باال و نیروی کاری 
تحصیل کرده آماده به کار، بسیار قابل توجه است.

تهدیدها
■ به رغم پیشرفت در مذاکرات هسته ای میان ایران 
و 1+5، اما همچنان احتمال اعمال تحریم های 
دوباره از سوی غرب و اتحادیه اروپا به طور کامل 

رفع نشده است.
■ نرخ بیکاری جوانان ایرانی همچنان باالست.

■ تاثیر زیاد و قابل توجه سازمان های شبه دولتی در 
حوزه سیاست و اقتصاد، همچنان در راه اعمال 
اصالحات جدی یک چالش بزرگ محسوب 

می شود.

 اقتصادی
نقاط قوت

■ ایران، پس از عربستان سعودی، دومین ذخایر 
کشف شده نفت خام و پس از روسیه، دومین 

ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد.
■ فارغ از نفت و گاز، ایران از نظر دسترسی به سایر 
منابع طبیعی بسیار غنی بوده و بخش کشاورزی 

قدرتمندی دارد.

 نقاط ضعف
هیدروکربنی  سوخت های  داخلی  مصرف   ■
این مساله  افزایش است.  به سرعت در حال 
با افزایش عمر فناوری ها در بخش انرژی، بر 
ظرفیت صادرات نفت و گاز این کشور تاثیر منفی 

می گذارد.
■ تحریم های بین المللی، کمپانی های نفتی خارجی 

را از آوردن دانش و تجهیزات فنی مورد نیاز ایران برای حفظ حجم تولید نفت و گاز ایران، دلسرد کرده 
است.

فرصت ها
■ بخش صنعت گاز ایران، به رغم پیشرفت های قابل توجه ماه های اخیر، همچنان توسعه نیافته است و 

ظرفیت باالیی برای افزایش این منبع درآمدی وجود دارد.
■ کمبود مسکن، فرصت را برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن فراهم آورده است.

 تهدیدها
■ کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. گرچه یک صندوق تثبیت نفتی 
در ایران از اقتصاد در زمان های افت قیمت نفت، حفاظت می کند اما از ذخایر این صندوق به شکل 

فزاینده ای برای هزینه های دولتی استفاده شده و موجودی آن به شدت کاهش داشته است.
■ در صورت به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای ایران، فرار سرمایه از کشور سرعت خواهد 

گرفت.

ریسک های عملیاتی
نقاط قوت

■ ایران، شمار زیادی فارغ التحصیل با مهارت در رشته های فنی نظیر مهندسی ساختمان و علوم دارد.
■ شبکه حمل و نقل این کشور ارتباطات فرامرزی و بین المللی خوبی ارائه می کند و در حال حاضر 

توانایی پاسخگویی به نیازهای زنجیره تامین کشور را دارد.
■ بخش بانکی ایران نسبتاً توسعه یافته است و امکان توسعه سرمایه گذاری مالی و اعطای اعتبارات به 

شهروندان را فراهم می کند.

ایران
 دیدگاه BMI: بخش بانکداری ایران، از لغو تحریم ها که از ابتدای سال 2016 میالدی عملیاتی می شود، 
سود خواهد برد اما بانک های این کشور طی ماه های آتی در شرایط بحرانی باقی خواهند ماند. رشد وام ها 
همسو با بهبود شرایط اقتصادی، سرعت می گیرد اما افت ارزش ریال و افزایش تورم بر رشد اعتبارات 

ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
انتظار می رود بخش بانکی ایران از لغو تحریم ها که به احتمال زیاد از اوایل سال 2016 میالدی عملیاتی 
می شود، منتفع شود. این اتفاق سبب رونق وام ها و اعطای اعتبارات می شود. با این  حال، از آنجا که 
ماه ها طول می کشد تا تحریم های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را فراموش کند، درنتیجه در 
کوتاه مدت این تاثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم ها، بخش بانکی ایران را 
تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طوالنی 

در پیش دارد.
 فایده اصلی لغو تحریم ها برای بخش بانکی ایران، اعاده دوباره حق دسترسی ایران به »جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی« یا »سوئیفت« خواهد بود. بسته شدن این سیستم به روی ایران که شبکه ای 
را برای تراکنش های بانکی میان بخش وسیعی از بانک های جهان فراهم می آورد، اقتصاد این کشور را 
منزوی کرده و ارتباط بخش بانکی را به طور مجازی از نظام های مالی جهان قطع کرده است. بنابراین، 
بانک های ایرانی توانایی انجام تراکنش های بین المللی یا افزایش دامنه حضور خارجی خود را ندارند. 
اگرچه زمان دقیق اتصال دوباره بانک های ایرانی به شبکه جهانی غیر دالری سوئیفت مشخص نیست 
اما انتظار می رود این اتفاق از سه ماهه دوم سال 2016 میالدی عملی شود اما انجام تراکنش های دالری 
اندکی بعدتر یعنی به احتمال فراوان، از ابتدای سال 2017 میالدی، محقق خواهد شد. نکته حائز اهمیت 
این است که به دنبال لغو تحریم ها در بخش بانکداری ایران، موانع این بخش برای مدتی به قوت خود 
باقی خواهد بود. مشکالت لجستیکی در اعطای مجوز برای تراکنش های بانکی از ایران، ماه ها به قوت 
خود باقی خواهد بود؛ همچنین، نباید از پیچیدگی برخی مشکالت اجرای مفاد توافق، به خصوص 
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و  ایران  در  قدرتمند  اطالعاتی  نهادهای    ■
همین طور توان قابل توجه ضدتروریستی این 
کشور، از وقوع حمالت تروریستی در بسیاری 

از نقاط کشور جلوگیری کرده است.

  نقاط ضعف
■ هزینه های استخدام در ایران به دلیل اینکه قانون 
کار در این کشور حقوق و مزایای بسیاری را در 

اختیار کارگران قرارداده، بسیار باالست.
■ هزینه های حمل و نقل داخلی و همین طور 
خطر تصادفات جاده ای، زنجیره های تامین را به 
خطر می اندازد که این هزینه ها به دلیل وابستگی 
زیاد ایران به حمل و نقل جاده ای، در حال افزایش 

است.
عملیاتی  هزینه های  زیاد  مالی  فساد    ■
محاسبه نشده ای را بر فعالیت های کسب و کار 

تحمیل می کند.
 رشد گروه تروریستی داعش در عراق خطر قابل 
توجهی را برای امنیت ایران که در همسایگی این 

کشور قرار دارد، ایجاد کرده است.

 فرصت ها
■ نرخ سواد نیروهای کاری ایران به شدت در حال 
افزایش است و رفته رفته شاهد نتایج سرمایه گذاری 

در تحصیالت ابتدایی در این کشور هستیم.
■ توسعه شبکه ارتباطی راه های جاده ای و ریلی 
ایران با کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت 
باالی ایران برای تبدیل  شدن به یک نقطه ترانزیتی 

مهم برای مبادالت تجاری شرق و غرب است.
بیشتر  افزایش  تحریم های غرب سبب  لغو   ■

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می شود.
■ ایران ظرفیت قابل توجهی برای مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر از طریق خاک این کشور به اروپا دارد.

تهدیدها
■ تعداد نیروی کاری ورزیده و با مهارت به دلیل 
افزایش فرار مغزها در ایران به شدت کاهش یافته 

است.
■ خطر کمبود آب آشامیدنی و برق، به دلیل رشد 
کشاورزی وابسته به آب و برق، معادن و صنایع 

تولیدی، به شدت تشدید شده است.
■ قوانین سست حمایتی از حقوق معنوی و مالکیت 
مخترعان، سبب افزایش سرقت ایده ها، کالهبرداری 
یا نقض قوانین شده که این مسائل منجر به ضرر و 

زیان مالی فراوانی شده است.
■ حتی در صورت لغو تحریم ها علیه ایران، شرایط 
دشوار فعالیت های کسب و کار در این کشور همراه 
با مالیات های سنگین و فساد مالی، سرمایه گذاران را 

فراری می دهد.

پیش بینی صنعت بانکداری ایران
 - لغو تحریم ها و کاهش فشار روی بانک های 

وفادار هستند که این مساله به حفظ ثبات اجتماعی 
کمک بسیاری کرده است.

■ لغو تحریم های غرب علیه ایران، رشد اقتصاد این 
کشور را به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.

نقاط ضعف
■ تصمیم گیری در نظام جمهوری اسالمی ایران به 
شدت دچار چنددستگی شده و به سختی می توان 
در مورد مسائل متعدد داخلی و خارجی به اجماع 

رسید.

 فرصت ها
نهاد  یک  ایران،  اسالمی  شورای  مجلس   ■
قانونگذاری و تصویب صرف نیست که این 
از  سوال  طرح  در  می توان  را  مجلس  قدرت 
رئیس جمهور سابق در ماه مارس 2012 به عینه 
مشاهده کرد که این اقدام یک گام مثبت از سوی 

مجلس محسوب می شود.
■ پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد 92 
)ژوئن 2013(، آغازگر تحوالت عظیمی در روابط 

ایران و غرب بود.
■ ظرفیت بلندمدت ایران در بسیاری از بخش ها، 
با در نظر گرفتن جمعیت باال و نیروی کاری 
تحصیل کرده آماده به کار، بسیار قابل توجه است.

تهدیدها
■ به رغم پیشرفت در مذاکرات هسته ای میان ایران 
و 1+5، اما همچنان احتمال اعمال تحریم های 
دوباره از سوی غرب و اتحادیه اروپا به طور کامل 

رفع نشده است.
■ نرخ بیکاری جوانان ایرانی همچنان باالست.

■ تاثیر زیاد و قابل توجه سازمان های شبه دولتی در 
حوزه سیاست و اقتصاد، همچنان در راه اعمال 
اصالحات جدی یک چالش بزرگ محسوب 

می شود.

 اقتصادی
نقاط قوت

■ ایران، پس از عربستان سعودی، دومین ذخایر 
کشف شده نفت خام و پس از روسیه، دومین 

ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد.
■ فارغ از نفت و گاز، ایران از نظر دسترسی به سایر 
منابع طبیعی بسیار غنی بوده و بخش کشاورزی 

قدرتمندی دارد.

 نقاط ضعف
هیدروکربنی  سوخت های  داخلی  مصرف   ■
این مساله  افزایش است.  به سرعت در حال 
با افزایش عمر فناوری ها در بخش انرژی، بر 
ظرفیت صادرات نفت و گاز این کشور تاثیر منفی 

می گذارد.
■ تحریم های بین المللی، کمپانی های نفتی خارجی 

را از آوردن دانش و تجهیزات فنی مورد نیاز ایران برای حفظ حجم تولید نفت و گاز ایران، دلسرد کرده 
است.

فرصت ها
■ بخش صنعت گاز ایران، به رغم پیشرفت های قابل توجه ماه های اخیر، همچنان توسعه نیافته است و 

ظرفیت باالیی برای افزایش این منبع درآمدی وجود دارد.
■ کمبود مسکن، فرصت را برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن فراهم آورده است.

 تهدیدها
■ کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. گرچه یک صندوق تثبیت نفتی 
در ایران از اقتصاد در زمان های افت قیمت نفت، حفاظت می کند اما از ذخایر این صندوق به شکل 

فزاینده ای برای هزینه های دولتی استفاده شده و موجودی آن به شدت کاهش داشته است.
■ در صورت به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای ایران، فرار سرمایه از کشور سرعت خواهد 

گرفت.

ریسک های عملیاتی
نقاط قوت

■ ایران، شمار زیادی فارغ التحصیل با مهارت در رشته های فنی نظیر مهندسی ساختمان و علوم دارد.
■ شبکه حمل و نقل این کشور ارتباطات فرامرزی و بین المللی خوبی ارائه می کند و در حال حاضر 

توانایی پاسخگویی به نیازهای زنجیره تامین کشور را دارد.
■ بخش بانکی ایران نسبتاً توسعه یافته است و امکان توسعه سرمایه گذاری مالی و اعطای اعتبارات به 

شهروندان را فراهم می کند.

ایران
 دیدگاه BMI: بخش بانکداری ایران، از لغو تحریم ها که از ابتدای سال 2016 میالدی عملیاتی می شود، 
سود خواهد برد اما بانک های این کشور طی ماه های آتی در شرایط بحرانی باقی خواهند ماند. رشد وام ها 
همسو با بهبود شرایط اقتصادی، سرعت می گیرد اما افت ارزش ریال و افزایش تورم بر رشد اعتبارات 

ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
انتظار می رود بخش بانکی ایران از لغو تحریم ها که به احتمال زیاد از اوایل سال 2016 میالدی عملیاتی 
می شود، منتفع شود. این اتفاق سبب رونق وام ها و اعطای اعتبارات می شود. با این  حال، از آنجا که 
ماه ها طول می کشد تا تحریم های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را فراموش کند، درنتیجه در 
کوتاه مدت این تاثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم ها، بخش بانکی ایران را 
تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طوالنی 

در پیش دارد.
 فایده اصلی لغو تحریم ها برای بخش بانکی ایران، اعاده دوباره حق دسترسی ایران به »جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی« یا »سوئیفت« خواهد بود. بسته شدن این سیستم به روی ایران که شبکه ای 
را برای تراکنش های بانکی میان بخش وسیعی از بانک های جهان فراهم می آورد، اقتصاد این کشور را 
منزوی کرده و ارتباط بخش بانکی را به طور مجازی از نظام های مالی جهان قطع کرده است. بنابراین، 
بانک های ایرانی توانایی انجام تراکنش های بین المللی یا افزایش دامنه حضور خارجی خود را ندارند. 
اگرچه زمان دقیق اتصال دوباره بانک های ایرانی به شبکه جهانی غیر دالری سوئیفت مشخص نیست 
اما انتظار می رود این اتفاق از سه ماهه دوم سال 2016 میالدی عملی شود اما انجام تراکنش های دالری 
اندکی بعدتر یعنی به احتمال فراوان، از ابتدای سال 2017 میالدی، محقق خواهد شد. نکته حائز اهمیت 
این است که به دنبال لغو تحریم ها در بخش بانکداری ایران، موانع این بخش برای مدتی به قوت خود 
باقی خواهد بود. مشکالت لجستیکی در اعطای مجوز برای تراکنش های بانکی از ایران، ماه ها به قوت 
خود باقی خواهد بود؛ همچنین، نباید از پیچیدگی برخی مشکالت اجرای مفاد توافق، به خصوص 
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برای فعالیت کمپانی های اروپایی و آمریکایی با 
زمان بندی متفاوت لغو تحریم ها غافل شد.

  به دنبال لغو تحریم ها، پیش بینی می شود رشد 
انقباض 5  برآورد شده  نرخ  از  ایران  اقتصادی 
به رشد 6 /0 و 9  /0 درصدی در سال 2014 
/2 درصدی به ترتیب در سال مالی 2015 میالدی 
)از 21 مارس 2015 تا 20 مارس 2016( و سال 
مالی 2016 میالدی برسد که این مساله چشم انداز 
بخش بانکی این کشور را بهبود خواهد داد. 
فشار تورمی در ایران نیز به آرامی تعدیل خواهد 
قیمت  تورم  می شود شاخص  پیش بینی  شد؛ 
مصرف کننده )CPI( از 22 درصد در سال مالی 
2014 به 15 درصد در سال مالی 2016 کاهش 
یابد. اثرات پایه ای و فشار قیمت ها در ایران، طی 
ماه های پیش رو بر رشد منابع تاثیر می گذارد. رشد 
منابع مالی در سال 2014 میالدی به طور میانگین، 
1 /2 درصد برآورد می شود که این رقم نسبت به 
نرخ 6 /5 درصدی در سال 2013، کاهش قابل 
توجهی را نشان می دهد. موسسه BMI رشد 
منابع مالی در شرایط واقعی را برای سال مالی 
2015 میالدی سه درصد و برای سال مالی 2016 

میالدی، پنج درصد پیش بینی کرده است.

لغو  از  پس  اعتبارات  و  وام  اعطای  رشد 
تحریم ها

رشد اعطای وام ها نیز روند مشابهی را با رشد 
منابع مالی و اعتبارات نشان می دهد و رشد آن در 
ماه های آتی و با لغو تحریم ها تا حدودی تقویت 
شده است. پیش بینی می شود با شدت گرفتن 
روند بزرگ تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام های 
واقعی در سال مالی 2016 میالدی 2 /4 درصد 
رشد کند با این  حال، معضل وام ها و مطالبات 
معوق )NPLs( همچنان به قوت خود باقی 

است. نسبت وام های معوق برای بانک های تجاری ایران در حال حاضر 6 /15 درصد است که این 
مساله از پرداخت وام های دستوری دولت به مشاغل ورشکسته و کاهش ارزش ریال در سال 2014 
میالدی ناشی شده و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. با این  حال، اقداماتی نظیر الزام 
بانک ها به اعطای وام، در طول فعالیت دولت روحانی کاهش یافته و انتظار می رود بانک ها با بهبود نسبی 

شرایط اقتصادی، محتاطانه تر عمل کنند.
تزریق سرمایه و نقدینگی از سوی بانک مرکزی ایران منجر به کاهش ریسک های بخش بانکداری ایران 
خواهد شد. با لغو تحریم ها، دسترسی ایران به حدود 30 تا 50 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده، 
مجدداً محقق خواهد شد. در حالی که این رقم برای پشتیبانی از رشد اقتصاد به شدت متکی به فروش 
نفت ایران و همین طور تقاضاهای رقابتی سایر بخش ها کافی نیست، اما از برخی جنبه ها و به خصوص 
با در نظر گرفتن اینکه بخش بانکی ایران تا چه اندازه بدهکار است، به سمت تقویت توان محرک بانک 

مرکزی پیش می رود.

میزان سوددهی بانک ها همچنان پایین خواهد ماند
با در نظر گرفتن ریسک های سیستماتیک در بخش بانکی ایران، میزان سودآوری بانک های تجاری این 
کشور در سال های 2015 و 2016 ناچیز خواهد بود. وام های معوق بانکی، بانک های ایران را ناچار 
خواهد کرد تا پول زیادی را به عنوان سپربالی بدهی های معوق وام گیرندگان کنار بگذارند؛ همچنین 
تسلط بانک های دولتی در نظام مالی این کشور، عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ 
خواهد کرد. همچنین، باور بر این است، به دلیل دست نیافتنی بودن حل کامل مساله هسته ای ایران، 
احتماالً بخشی از تحریم های بین المللی در بخش بانکداری این کشور طی سال های آتی همچنان باقی 
بماند و بانک ها قادر نباشند در بازارهای جهانی اوراق قرضه، کسب سرمایه کرده یا حضور خارجی 

خود را گسترش دهند.

اصالحات نظام بانکی برای کسب دوباره انرژی
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وعده داده تا در اقتصاد ایران دست به یکسری اصالحات اساسی 
بزند که این اصالحات شامل آزادسازی اقتصادی، اعمال کنترل های جدی تر در چاپ اسکناس و 
افزایش استقالل بانک مرکزی از دخالت های دولتی می شود. باور اصلی این است که مقامات ایران به 
دنبال اعمال اصالحات در بخش بانکی و همین طور قطع دخالت های دولت در تصمیمات بانک های 
خصوصی و به حداقل رساندن ریسک های سیستماتیک در این بخش هستند. در گذشته، بانک های 
ایران، فارغ از سودآور بودن یا نبودن، به اعطای وام به برخی بخش ها تشویق می شدند. به عنوان مثال، بنا 
بر اعالم »ولی اهلل سیف«، رئیس بانک مرکزی ایران، طی چهار سال گذشته، حدود 40 درصد از حجم 
نقدینگی صنعت بانکی ایران با اعمال فشار، صرف پروژه های ساخت و ساز عظیم شده است. این مساله، 
ریسک های سیستماتیک در بخش بانکی ایران را افزایش داده که قطعاً این موضوع یکی از موارد مهم در 

اصالحاتی محسوب می شود که حسن روحانی هدف گرفته است.

جدول شاخص های بانک های تجاری ایران در سال های 2012 تا 2019

20122013201420152016201720182019سال

 دارایی کلی  به میلیارد
ریال

81138089493041133196191598354219340086224345002557533029411630

 دارایی کلی به میلیارد
دالر

661385/1492484/3522/7575/2623/8684

 وام های مشتریان به
میلیارد ریال

3549516416768250873226053914738577589367871072414512761732

 وام های مشتریان به
میلیارد دالر

289/2169/1187/9183/5199/6229/1261/6296/8

 سپرده مشتریان به
میلیارد ریال

336588144162765926938723086588216551040955312075081140070094

 سپرده مشتریان به
میلیارد دالر

274/2179/1218/9219/1238/4266/9294/5325/7

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
Baker & McKenzie's International Trade Group :منبع

 Anderson, Kathryn J.، Schoorl, Joseph A، :نویسندگان
.McMillan, Bart M.، Coward, Nicholas F

تحت برنامه ی جامع مشترکی که در روز شنبه 
16 ژانویه ی 2016 اجرا گردید، دولت ایاالت 
متحده برداشتن تحریم های ویژه علیه ایران را 
پس از تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو 
کرد. لغو این تحریم ها نه تنها روی احزاب این 
کشور از جمله شهروندان یا افراد مقیم دائم و یا 
مشغول به کار این کشور تأثیر می گذارد، بلکه 
روی نهادهای تحت قوانین ایاالت متحده از 
جمله شعب خارجی، سازمان ها و افراد ساکن 

ایاالت متحده نیز تأثیر می گذارد. 
در ادامه خالصه ای از کاهش تحریم هایی که 
دولت آمریکا آنها را برای ایران برشمرده است 
را آورده ایم. در واقع شرکت ها باید پیش از 
هر گونه فعالیت های جدید با ایران به دقت 
محدودیت ها و موانع معامالت مربوط به ایران 

برای اجرا را مدنظر قرار دهند.
ای  هسته  ی  ویژه  ثانوی  های  تحریم   )1
)مثاًل، تحریم هایی که به طور کلی افراد غیر 
آمریکایی را برای معامالت مشخص با ایران 
در خارج از حوزه ی قضایی آمریکا هدف 
قرار می دهند و اشخاص آمریکایی را در بر 
نمی گیرند( برداشته شده اند. خصوصاً، ایاالت 
متحده تحریم های ثانوی بخش های مالی و 
بانکی ایران؛ ارائه ی بیمه ی خاص، بیمه ی 
اتکایی و خدمات بیمه ای؛ بخش های انرژی 
و پتروشیمی ایران؛ بخش های حمل و نقل و 
کشتی سازی و گمرکات بنادر ایران؛ تجارت 
طال و سایر فلزات گرانبها با ایران؛ تجارت 
فلزات گرافیت، مواد خام و یا نیمه آماده )از 
جمله آلومینیوم و فوالد(، زغال سنگ و نرم 
افزارهای خاص )به استثنای برنامه های نظامی 
ایران؛ و بخش  با  بالستیک(  و موشک های 

خودروی ایران را برداشته است. 

2( افراد و اشخاص خاص از فهرست معرفی و مسدود شده ی اداره ی خزانه داری ایاالت 
متحده، فهرست فراریان تحریم ها حذف شده اندو فهرست قانونی مسدود نشده ها نیز ارائه 
گردیده است. در نتیجه ی این اقدام، افراد غیر آمریکایی دیگر مشمول تحریم های ثانوی به منظور 
انجام معامالت با افراد و اشخاص ایرانی و یا مرتبط با ایران، از جمله بانک مرکزی ایران و دیگر 
مؤسسات مالی ایران نمی باشند. یعنی برخی اشخاص ایرانی و مرتبط با ایران در فهرست مسدود 
شده ی تعیین گردیده باقی خواهند ماند و تحریم های ثانوی برای معامالت افراد غیر آمریکایی 
با چنین افرادی ادامه خواهند داشت. عالوه بر این، اداره ی خزانه داری ایاالت متحده فهرست 
مسدود شده های تازه را طبق تبصره ی اجرایی 13599، برای شناسایی برخی مسدود شده های 

سابق منتشر نموده است. هر گونه معامله با این فهرست ممنوع می باشد.
3( صدور مجوز عمومی برای نهادهای غیر آمریکایی تحت مالکیت یا کنترل افراد ایاالت متحده 
)متعلق به نهادهای خارجی تحت کنترل( به منظور فعالیت های ویژه با ایران. این مجوز عمومی 
برای شرکتها و نهادهای آمریکایی متعلق به نهادهای خارجی تحت کنترل به منظور فعالیت های 
خاص برای معامالت مربوطه با ایران از جمله ایجاد و یا تغییر سیاست های شرکت ها و 
روش ها و سیستم های پشتیبانی کسب و کار به صورت «خودکار» و یا «در سطح یکپارچه ی 
جهانی» نیز صادق می باشد. نکته ی مهم این است که این مجوز عمومی تحریم های ایاالت 
متحده را به طور کامل برای نهادهای خارجی خصوصی یا تحت کنترل بر نمی دارد. این نهادها 
از معامالت با شرکتهای قرار گرفته در لیست مسدود شده ها، فراریان و هر ارگان نظامی، شبه 
نظامی، اطالعاتی و یا نهاد اجرایی قانونی دولت ایران و یا هر عامل و یا وابسته به آن محدود باقی 
می مانند. عالوه بر این، نهادهای خارجی خصوصی و تحت کنترل نمی توانند به صادرات مستقیم 
یا غیر مستقیم و یا صادرات مجدد کاالها، فن آوری و یا خدمات ایاالت متحده از جمله انتقال 
وجوه از و یا به سیستم مالی ایاالت متحده )به عنوان مثال، اکثر نقل و انتقاالت دالری( بپردازند. 
نیز نهادهای خارجی تحت کنترل و یا خصوصی مطیع قوانین مدیریت صادرات و دیگر دستورات 
اجرایی هدف قرار داده شده ی ایران )مثاًل، سفارشات مربوط به گسترش سالح های هسته ای 
ایران از جمله سالح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک، حمایت از تروریسم بین المللی 

و نقض حقوق بشر( می باشند. 
)4( بیانیه ی خط مشی صدور مجوز )SLP(، صادرات، صادرات مجدد، فروش، اجاره و یا نقل 
و انتقال هواپیمای مسافربری و قطعات و خدمات مرتبط را به ایران برای استفاده ی منحصراً 
مدنی، هوانوردی تجاری مجاز می شمرد. SLP یک سیاستگزاری مطلوب به منظور صدور مجوز 
می باشد که از طریق آن افراد ایاالت متحده و افراد غیر آمریکایی در ارتباط با حوزه ی قضایی 
ایاالت متحده )به عنوان مثال، کاالهای مشمول(، ممکن است از وزارت خزانه داری مجوز خاص 
شرکت در این معامالت و ارائه ی خدمات مرتبط را درخواست نمایند. معامالت مجاز ممکن 
است فهرست مسدود شده را در برنگیرند. عالوه بر این، در برخی موارد برای صادرت و صادرات 

مشروح مفاد لغو تحریم ها
 از نظر ایاالت متحده آمریکا

ادامه در صفحه 9
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برای فعالیت کمپانی های اروپایی و آمریکایی با 
زمان بندی متفاوت لغو تحریم ها غافل شد.

  به دنبال لغو تحریم ها، پیش بینی می شود رشد 
انقباض 5  برآورد شده  نرخ  از  ایران  اقتصادی 
به رشد 6 /0 و 9  /0 درصدی در سال 2014 
/2 درصدی به ترتیب در سال مالی 2015 میالدی 
)از 21 مارس 2015 تا 20 مارس 2016( و سال 
مالی 2016 میالدی برسد که این مساله چشم انداز 
بخش بانکی این کشور را بهبود خواهد داد. 
فشار تورمی در ایران نیز به آرامی تعدیل خواهد 
قیمت  تورم  می شود شاخص  پیش بینی  شد؛ 
مصرف کننده )CPI( از 22 درصد در سال مالی 
2014 به 15 درصد در سال مالی 2016 کاهش 
یابد. اثرات پایه ای و فشار قیمت ها در ایران، طی 
ماه های پیش رو بر رشد منابع تاثیر می گذارد. رشد 
منابع مالی در سال 2014 میالدی به طور میانگین، 
1 /2 درصد برآورد می شود که این رقم نسبت به 
نرخ 6 /5 درصدی در سال 2013، کاهش قابل 
توجهی را نشان می دهد. موسسه BMI رشد 
منابع مالی در شرایط واقعی را برای سال مالی 
2015 میالدی سه درصد و برای سال مالی 2016 

میالدی، پنج درصد پیش بینی کرده است.

لغو  از  پس  اعتبارات  و  وام  اعطای  رشد 
تحریم ها

رشد اعطای وام ها نیز روند مشابهی را با رشد 
منابع مالی و اعتبارات نشان می دهد و رشد آن در 
ماه های آتی و با لغو تحریم ها تا حدودی تقویت 
شده است. پیش بینی می شود با شدت گرفتن 
روند بزرگ تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام های 
واقعی در سال مالی 2016 میالدی 2 /4 درصد 
رشد کند با این  حال، معضل وام ها و مطالبات 
معوق )NPLs( همچنان به قوت خود باقی 

است. نسبت وام های معوق برای بانک های تجاری ایران در حال حاضر 6 /15 درصد است که این 
مساله از پرداخت وام های دستوری دولت به مشاغل ورشکسته و کاهش ارزش ریال در سال 2014 
میالدی ناشی شده و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. با این  حال، اقداماتی نظیر الزام 
بانک ها به اعطای وام، در طول فعالیت دولت روحانی کاهش یافته و انتظار می رود بانک ها با بهبود نسبی 

شرایط اقتصادی، محتاطانه تر عمل کنند.
تزریق سرمایه و نقدینگی از سوی بانک مرکزی ایران منجر به کاهش ریسک های بخش بانکداری ایران 
خواهد شد. با لغو تحریم ها، دسترسی ایران به حدود 30 تا 50 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده، 
مجدداً محقق خواهد شد. در حالی که این رقم برای پشتیبانی از رشد اقتصاد به شدت متکی به فروش 
نفت ایران و همین طور تقاضاهای رقابتی سایر بخش ها کافی نیست، اما از برخی جنبه ها و به خصوص 
با در نظر گرفتن اینکه بخش بانکی ایران تا چه اندازه بدهکار است، به سمت تقویت توان محرک بانک 

مرکزی پیش می رود.

میزان سوددهی بانک ها همچنان پایین خواهد ماند
با در نظر گرفتن ریسک های سیستماتیک در بخش بانکی ایران، میزان سودآوری بانک های تجاری این 
کشور در سال های 2015 و 2016 ناچیز خواهد بود. وام های معوق بانکی، بانک های ایران را ناچار 
خواهد کرد تا پول زیادی را به عنوان سپربالی بدهی های معوق وام گیرندگان کنار بگذارند؛ همچنین 
تسلط بانک های دولتی در نظام مالی این کشور، عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ 
خواهد کرد. همچنین، باور بر این است، به دلیل دست نیافتنی بودن حل کامل مساله هسته ای ایران، 
احتماالً بخشی از تحریم های بین المللی در بخش بانکداری این کشور طی سال های آتی همچنان باقی 
بماند و بانک ها قادر نباشند در بازارهای جهانی اوراق قرضه، کسب سرمایه کرده یا حضور خارجی 

خود را گسترش دهند.

اصالحات نظام بانکی برای کسب دوباره انرژی
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وعده داده تا در اقتصاد ایران دست به یکسری اصالحات اساسی 
بزند که این اصالحات شامل آزادسازی اقتصادی، اعمال کنترل های جدی تر در چاپ اسکناس و 
افزایش استقالل بانک مرکزی از دخالت های دولتی می شود. باور اصلی این است که مقامات ایران به 
دنبال اعمال اصالحات در بخش بانکی و همین طور قطع دخالت های دولت در تصمیمات بانک های 
خصوصی و به حداقل رساندن ریسک های سیستماتیک در این بخش هستند. در گذشته، بانک های 
ایران، فارغ از سودآور بودن یا نبودن، به اعطای وام به برخی بخش ها تشویق می شدند. به عنوان مثال، بنا 
بر اعالم »ولی اهلل سیف«، رئیس بانک مرکزی ایران، طی چهار سال گذشته، حدود 40 درصد از حجم 
نقدینگی صنعت بانکی ایران با اعمال فشار، صرف پروژه های ساخت و ساز عظیم شده است. این مساله، 
ریسک های سیستماتیک در بخش بانکی ایران را افزایش داده که قطعاً این موضوع یکی از موارد مهم در 

اصالحاتی محسوب می شود که حسن روحانی هدف گرفته است.

جدول شاخص های بانک های تجاری ایران در سال های 2012 تا 2019

20122013201420152016201720182019سال

 دارایی کلی  به میلیارد
ریال

81138089493041133196191598354219340086224345002557533029411630

 دارایی کلی به میلیارد
دالر

661385/1492484/3522/7575/2623/8684

 وام های مشتریان به
میلیارد ریال

3549516416768250873226053914738577589367871072414512761732

 وام های مشتریان به
میلیارد دالر

289/2169/1187/9183/5199/6229/1261/6296/8

 سپرده مشتریان به
میلیارد ریال

336588144162765926938723086588216551040955312075081140070094

 سپرده مشتریان به
میلیارد دالر

274/2179/1218/9219/1238/4266/9294/5325/7

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
Baker & McKenzie's International Trade Group :منبع

 Anderson, Kathryn J.، Schoorl, Joseph A، :نویسندگان
.McMillan, Bart M.، Coward, Nicholas F

تحت برنامه ی جامع مشترکی که در روز شنبه 
16 ژانویه ی 2016 اجرا گردید، دولت ایاالت 
متحده برداشتن تحریم های ویژه علیه ایران را 
پس از تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو 
کرد. لغو این تحریم ها نه تنها روی احزاب این 
کشور از جمله شهروندان یا افراد مقیم دائم و یا 
مشغول به کار این کشور تأثیر می گذارد، بلکه 
روی نهادهای تحت قوانین ایاالت متحده از 
جمله شعب خارجی، سازمان ها و افراد ساکن 

ایاالت متحده نیز تأثیر می گذارد. 
در ادامه خالصه ای از کاهش تحریم هایی که 
دولت آمریکا آنها را برای ایران برشمرده است 
را آورده ایم. در واقع شرکت ها باید پیش از 
هر گونه فعالیت های جدید با ایران به دقت 
محدودیت ها و موانع معامالت مربوط به ایران 

برای اجرا را مدنظر قرار دهند.
ای  هسته  ی  ویژه  ثانوی  های  تحریم   )1
)مثاًل، تحریم هایی که به طور کلی افراد غیر 
آمریکایی را برای معامالت مشخص با ایران 
در خارج از حوزه ی قضایی آمریکا هدف 
قرار می دهند و اشخاص آمریکایی را در بر 
نمی گیرند( برداشته شده اند. خصوصاً، ایاالت 
متحده تحریم های ثانوی بخش های مالی و 
بانکی ایران؛ ارائه ی بیمه ی خاص، بیمه ی 
اتکایی و خدمات بیمه ای؛ بخش های انرژی 
و پتروشیمی ایران؛ بخش های حمل و نقل و 
کشتی سازی و گمرکات بنادر ایران؛ تجارت 
طال و سایر فلزات گرانبها با ایران؛ تجارت 
فلزات گرافیت، مواد خام و یا نیمه آماده )از 
جمله آلومینیوم و فوالد(، زغال سنگ و نرم 
افزارهای خاص )به استثنای برنامه های نظامی 
ایران؛ و بخش  با  بالستیک(  و موشک های 

خودروی ایران را برداشته است. 

2( افراد و اشخاص خاص از فهرست معرفی و مسدود شده ی اداره ی خزانه داری ایاالت 
متحده، فهرست فراریان تحریم ها حذف شده اندو فهرست قانونی مسدود نشده ها نیز ارائه 
گردیده است. در نتیجه ی این اقدام، افراد غیر آمریکایی دیگر مشمول تحریم های ثانوی به منظور 
انجام معامالت با افراد و اشخاص ایرانی و یا مرتبط با ایران، از جمله بانک مرکزی ایران و دیگر 
مؤسسات مالی ایران نمی باشند. یعنی برخی اشخاص ایرانی و مرتبط با ایران در فهرست مسدود 
شده ی تعیین گردیده باقی خواهند ماند و تحریم های ثانوی برای معامالت افراد غیر آمریکایی 
با چنین افرادی ادامه خواهند داشت. عالوه بر این، اداره ی خزانه داری ایاالت متحده فهرست 
مسدود شده های تازه را طبق تبصره ی اجرایی 13599، برای شناسایی برخی مسدود شده های 

سابق منتشر نموده است. هر گونه معامله با این فهرست ممنوع می باشد.
3( صدور مجوز عمومی برای نهادهای غیر آمریکایی تحت مالکیت یا کنترل افراد ایاالت متحده 
)متعلق به نهادهای خارجی تحت کنترل( به منظور فعالیت های ویژه با ایران. این مجوز عمومی 
برای شرکتها و نهادهای آمریکایی متعلق به نهادهای خارجی تحت کنترل به منظور فعالیت های 
خاص برای معامالت مربوطه با ایران از جمله ایجاد و یا تغییر سیاست های شرکت ها و 
روش ها و سیستم های پشتیبانی کسب و کار به صورت «خودکار» و یا «در سطح یکپارچه ی 
جهانی» نیز صادق می باشد. نکته ی مهم این است که این مجوز عمومی تحریم های ایاالت 
متحده را به طور کامل برای نهادهای خارجی خصوصی یا تحت کنترل بر نمی دارد. این نهادها 
از معامالت با شرکتهای قرار گرفته در لیست مسدود شده ها، فراریان و هر ارگان نظامی، شبه 
نظامی، اطالعاتی و یا نهاد اجرایی قانونی دولت ایران و یا هر عامل و یا وابسته به آن محدود باقی 
می مانند. عالوه بر این، نهادهای خارجی خصوصی و تحت کنترل نمی توانند به صادرات مستقیم 
یا غیر مستقیم و یا صادرات مجدد کاالها، فن آوری و یا خدمات ایاالت متحده از جمله انتقال 
وجوه از و یا به سیستم مالی ایاالت متحده )به عنوان مثال، اکثر نقل و انتقاالت دالری( بپردازند. 
نیز نهادهای خارجی تحت کنترل و یا خصوصی مطیع قوانین مدیریت صادرات و دیگر دستورات 
اجرایی هدف قرار داده شده ی ایران )مثاًل، سفارشات مربوط به گسترش سالح های هسته ای 
ایران از جمله سالح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک، حمایت از تروریسم بین المللی 

و نقض حقوق بشر( می باشند. 
)4( بیانیه ی خط مشی صدور مجوز )SLP(، صادرات، صادرات مجدد، فروش، اجاره و یا نقل 
و انتقال هواپیمای مسافربری و قطعات و خدمات مرتبط را به ایران برای استفاده ی منحصراً 
مدنی، هوانوردی تجاری مجاز می شمرد. SLP یک سیاستگزاری مطلوب به منظور صدور مجوز 
می باشد که از طریق آن افراد ایاالت متحده و افراد غیر آمریکایی در ارتباط با حوزه ی قضایی 
ایاالت متحده )به عنوان مثال، کاالهای مشمول(، ممکن است از وزارت خزانه داری مجوز خاص 
شرکت در این معامالت و ارائه ی خدمات مرتبط را درخواست نمایند. معامالت مجاز ممکن 
است فهرست مسدود شده را در برنگیرند. عالوه بر این، در برخی موارد برای صادرت و صادرات 

مشروح مفاد لغو تحریم ها
 از نظر ایاالت متحده آمریکا

ادامه در صفحه 9
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رونمایی از برنامه ششم توسعه و الزامات احکام کلی آن این سوال را پیش روی کارشناسان و 
صاحب نظران کشور قرار داده که رسیدن به رشد هشت درصدی عنوان شده در این برنامه که مورد 

تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، چگونه محقق خواهد شد؟
آنچه این  روزها از کالم سیاستگذاران و سیاستمداران کشور به گوش می رسد، تالش ایشان برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف است که در این میان صنعت نفت و گاز، خودرو 
و فوالد کشور با اقبال زیادی از سوی سرمایه گذاران خارجی مواجه شده و خود دولت نیز برای آنکه 
بتواند این سرمایه گذاران را جذب اقتصاد ایران کند، اقداماتی از جمله رونمایی از قراردادهای جدید 

نفتی را انجام داده است که مورد توجه برخی از سرمایه گذاران این حوزه قرار گرفته است.

تردیدی نیست که بخش عمده ای از هیات های اقتصادی که به ایران سفر می کنند، با هدف فعالیت های 
تجاری وارد کشور می شوند. از نظر برخی سیاستگذاران ممکن است این وضعیت، مطلوب نباشد 
و تولید و اشتغالزایی ارجحیت داشته باشد. اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه گذاری یک 
فعالیت اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای 

داخلی کشور میزبان پیدا می کند

ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات نیز می تواند مقدمه ای برای سرمایه گذاری صنعتی باشد. 
قاعدتاً سیاستگذاران اقتصادی کشور ترجیح می دهند به جای شعبه های فست فودهای جهانی، 
شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت های های تک در ایران باشند. اما باید پذیرفت که برای 

تحقق این مورد دوم، پیش نیازهایی الزم است

با گسترش مراودات هیات های اقتصادی از کشورهای صنعتی، موضوع سرمایه گذاری خارجی هم 
برای طرف های خارجی و هم برای صاحبان کسب و کار در داخل کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است که امید می رود در آینده نزدیک منجر به جذب سرمایه گذاری و افزایش تولید و اشتغال شود. 
تجربیات اینجانب در مواجهه با هیات های متعدد سرمایه گذاری خارجی از یک  سو و سیاستگذاران و 
صاحبان کسب و کار داخلی از سوی دیگر، نشان می دهد بعضاً برداشت های ناصحیحی از موضوعات 

مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد.
اوالً، هیات های تجاری می توانند مقدمه ای برای هیات های سرمایه گذاری باشند. تردیدی نیست که 
بخش عمده ای از هیات های اقتصادی که به ایران سفر می کنند، با هدف فعالیت های تجاری وارد 
کشور می شوند. از نظر برخی سیاستگذاران ممکن است این وضعیت، مطلوب نباشد و تولید و 
اشتغالزایی ارجحیت داشته باشد. اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه گذاری یک فعالیت 
اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای داخلی 
کشور میزبان پیدا می کند. طبیعتاً سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با تجارت، متضمن ریسک های 
باالتری است. از این رو مراودات تجاری با یک کشور را می توان به نوعی سرآغاز فعالیت های 
اقتصادی و دروازه جذب سرمایه گذاری خارجی تلقی کرد. گسترش مبادالت تجاری خصوصًا 
با کشورهای صنعتی، به تدریج و با جلب اعتماد شرکت های معتبر این کشورها، می تواند منجر به 

افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شود.
ثانیاً، ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات نیز می تواند مقدمه ای برای سرمایه گذاری صنعتی 
باشد. قاعدتاً سیاستگذاران اقتصادی کشور ترجیح می دهند به جای شعبه های فست فودهای جهانی، 

شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت های 
های تک در ایران باشند. اما باید پذیرفت که برای 
تحقق این مورد دوم، پیش نیازهایی الزم است. 
حضور فالن ساندویچ معروف در کشور، خود، 
اقتصادی  به فعاالن  سیگنال و عالمتی است 
بین المللی که احتماالً ایران محیط امنی برای 
فعالیت اقتصادی است و حداقل الزامات فضای 

سرمایه گذاری را دار است.

جای خالی دفاتر خارج از کشور برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی

با حل و فصل تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی 
راهبردهای  و  موضوعات  از  یکی  عنوان  به 
مهم می تواند در بهبود رشد اقتصادی کشور 
نقش ویژه ای را ایفا کند. موفقیت در جذب 
سرمایه گذاری خارجی نیازمند ابزارها و الزاماتی 
است که دفاتر بین المللی تشویق سرمایه گذاری 

یکی از این ابزارها به شمار می رود.
از سرمایه گذاری  موضوع تشویق و حمایت 
خارجی در هر کشور برعهده آژانس تشویق 
و حمایت از سرمایه گذاری )IPA( آن کشور 
و  سرمایه گذاری  سازمان  ایران  در  دارد.  قرار 
کمک های اقتصادی و فنی ایران )زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد( عهده دار این مسوولیت است. 
دارای  خود  نقش  ایفای  برای  آژانس ها  این 
آنها،  از  یکی  که  هستند  امکاناتی  و  ابزارها 
دفاتر خارج از کشور است. همه آژانس های 
تشویق سرمایه گذاری موفق در دنیا دارای دفاتر 

بین المللی در کشورهای هدف هستند. 
منظور از کشورهای هدف، کشورهایی هستند 
که پتانسیل باالیی برای جذب سرمایه گذاری 
با  ارتباط  است.  متصور  آنها  از  خارجی 
سرمایه گذاران بالقوه خارجی و مذاکرات رودررو 
با آنها برای تشویق و جذب آنان، ارائه اطالعات و 
تسهیالت الزم به سرمایه گذاران بالقوه در کشور 
هدف، برگزاری نشست ها و درس گروه های 
تخصصی برای ارائه توانمندی ها، پتانسیل ها و 
فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور 

مهدی نصرتی
مشاور سرمایه گذاری خارجی و مدرس دانشگاه

سمت و سویی سرمایه گذاری
                                                    خارجی پس از تحریم 

هدف، انجام تحقیقات و بررسی های میدانی 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشورهای 
هدف و ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از این 
ظرفیت ها، ایجاد کانال ارتباطی نزدیک فی مابین 
سرمایه گذاران بالقوه خارجی و سرمایه گذاران 
مشترک  همکاری  زمینه های  ایجاد  و  داخلی 
بین آنها، برقراری ارتباط بین نهادهای ذی ربط 
متناظر  نهادهای  با  کشور  سرمایه گذاری 
کشورهای دیگر و ایجاد و تقویت زمینه های 
همکاری مشترک اقتصادی دو کشور و شناسایی 
سرمایه گذاری  جذب  برای  هدف  بازارهای 
خارجی و تعامل نزدیک با این بازارها مهم ترین 

وظایف این دفاتر را شکل می دهد.
دفاتر جذب و تشویق سرمایه گذاری در دنیا 
معموالً دارای فعالیتی مستقل از سفارتخانه ها )که 
بعد سیاسی در آنها غالب است( و دفاتر تجاری 
و بازرگانی )که بعد تجاری در آنها غالب است( 
هستند. به دالیل زیر در همه جای دنیا عالوه بر 
رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها، آژانس های تشویق 

سرمایه گذاری نیز دارای نمایندگی هستند.

غالب بودن نگرش سیاسی و دیپلماتیک در 
سفارتخانه ها:

 رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها به طور معمول با 
نگرش سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می شوند و 
پایبند کامل پروتکل های دیپلماتیک و سیاسی 
هستند و تمایل ندارند جهت انجام بازاریابی 
بین المللی و مذاکره با شرکت ها و سرمایه گذاران 
خارجی بالقوه خارج از محیط سفـارتخانه که 
محیطی دیپلماتیک و سیاسی بوده و معموالً 
»سرمایه گذاران و شرکت های معتبر و بزرگ 
نـدارند«  این فضاها  عالقه ای به حضـور در 

اقدامی انجام دهند.

عدم ارتباط سیستماتیک سفارتخانه ها با متولی 
سرمایه گذاری:

 عدم ارتباط سیستمی و مناسب رایزنان با متولی 
سرمایه گذاری خارجی کشور موجب می شود 
این رایزنان در خصوص اقدامات و عملکرد 
خود صرفاً به وزارت امور خارجه پاسخگو بوده 

و هیچ وظیفه ای برای اقدام و پیگیری امور محوله 
از سوی سازمان متولی سرمایه گذاری و انجام 
بازاریابی بین المللی برای جـذب سرمایه گذاری 

خارجی احسـاس نکنند.

عدم ارزیابی عملکرد:
زمینه  در  اقتصادی  رایـزنان  عملکرد 
سرمایه گذاری خارجی مـورد ارزیـابی فنی و 
دقیق قـرار نمی گیرد و نظـرات سازمان متولی 
سرمایه گذاری در این خصوص اخذ نمی شود. 
لذا با توجه به ضعف های اساسی در این زمینه، 
ابزار موجود برای انجام بازاریابی سرمایه گذاری 

خارجی نامناسب و غیرقابل اتکاست.
با توجه به محدودیت منابع، بدیهی است که 
دفاتر خارج از کشور باید در کشورهایی تاسیس 
شوند که دارای بیشترین ضرورت باشند. یعنی 
کشورهایی که اوالً به اصطالح سرمایه فرست 
باشند، ثانیاً به لحاظ پتانسیل و سطح روابط، 
امکان جذب سرمایه از آنها وجود داشته باشد. 
با  متناسب  نوع سرمایه گذاری  لحاظ  به  ثالثاً 
سیاست ها و هدفگذاری های کالن اقتصادی 

کشور باشد.
هرچند موضوع تاسیس دفاتر خارج از کشور، 
سال هاست که مطرح است اما عمالً تاکنون به 
نتیجه ای نرسیده است. نحوه استقرار، عملکرد 
در  متولی  سازمان  با  دفاتر  این  رابطه  نوع  و 
کشورهای مختلف، متفاوت است و هر کشور 
یک  دارد.  خود  برای  گوناگونی  رویه های 
فرصت مناسب برای کشورمان، می تواند استفاده 
مقیم  ایرانیان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از 
خارج از کشور باشد که البته نیازمند تعریف 
نحوه همکاری، فرآیند انتخاب داوطلبان و ارائه 
آموزش های الزم و بسیاری الزامات دیگر است. 
اما آنچه مسلم است این است که تشویق، جذب 
دارای  خارجی  سرمایه گذاری  از  حمایت  و 
ابزارها و الزاماتی است. دفاتر خارج از کشور 
یکی از این ابزارهای متداول است و راه اندازی 
و تاسیس آنها در کشورهای هدف باید هرچه 

زودتر در دستور کار قرار گیرد.

ایران پس از تحریم ها2016

مجدد با فهرست اشخاص رد شده در وزارت 
بازرگانی، مجوز جداگانه از وزارت بازرگانی 

نیاز خواهد بود.
5( قانون نهایی اصالح مجوز عمومی مؤسسه ی 
مطالعات و تحقیقات بازرگانی )ITSR( برای 
اجازه ی واردات فرش ایرانی و مواد غذایی، 
از جمله پسته و خاویار به ایاالت متحده تأیید 
شده است. این مجوز به برخی معامالت و یا 
ارتباطات با اشخاص آمریکایی در محصوالت 
شامل اعتبارنامه های پرداخت اقالم، مربوط می 
شود. این مجوز در تاریخ 21 ژانویه 2015 در 

دفتر ثبت فدرال منتشر گردیده است.
نکته ی مهم اینجاست که به استثنای مجوزهای 
دقیق شرح داده شده در موارد 3، 4 و 5 فوق، 
شده،  ارائه  تحریمهای  کاهش  از  یک  هیچ 
تحت  را  ایران  علیه  بر  جامع  های  تحریم 
تأثیر قرار نمی دهند. در این راستا، اشخاص 
آمریکایی از جمله شرکت های ایاالت متحده 
ی تحت ITSR و تحریم های دیگر همچنان 
به طور گسترده از انجام معامالت و یا ارتباطات 
با ایران و دولت ایران منع می گردند، مگر اینکه 
چنین فعالیت هایی معاف از مقررات باشند 
و یا توسط وزارت خزانه داری برداشته شده 
باشند. عالوه بر ممنوعیت ادامه ی معامالت 
فردی ایاالت متحده با ایران، چندی از تحریم 
های کلیدی آمریکا و محدودیت های دیگر که 
همچنان به افراد غیر آمریکایی اعمال می شوند 
نیز باقی مانده اند. این محدودیت ها شامل 
کاالهای مشمول و کنترل ITSR بر صادرات 
خاص و صادرات مجدد به ایران و تحریم های 
خاص مربوط به معامله با فهرست مسدود شده 
ها می باشند. این نکته نیز شایان ذکر است که 
افراد غیر ایاالت متحده هنوز هم ممکن است با 
خطراتی برای انجام معامالت با ایران که باعث 
می شود قوانین اجرایی این کشور نقض گردند 
روبرو می باشند، مثاًل اگر فردی غیر آمریکایی 
درگیر پرداخت به دالر ایاالت متحده شود با 

نظام مالی ایاالت متحده مواجه می گردد.
ژانویه ی 2016  تاریخ 17  در  در عین حال 
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که انجام 
هر گونه معامله ی مستقیم یا غیر مستقیم با 11 
نهاد و افرادی که در لیست مسدود شده ها قرار 

دارند به طور کلی ممنوع می باشد. 

ادامه از صفحه7
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رونمایی از برنامه ششم توسعه و الزامات احکام کلی آن این سوال را پیش روی کارشناسان و 
صاحب نظران کشور قرار داده که رسیدن به رشد هشت درصدی عنوان شده در این برنامه که مورد 

تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، چگونه محقق خواهد شد؟
آنچه این  روزها از کالم سیاستگذاران و سیاستمداران کشور به گوش می رسد، تالش ایشان برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف است که در این میان صنعت نفت و گاز، خودرو 
و فوالد کشور با اقبال زیادی از سوی سرمایه گذاران خارجی مواجه شده و خود دولت نیز برای آنکه 
بتواند این سرمایه گذاران را جذب اقتصاد ایران کند، اقداماتی از جمله رونمایی از قراردادهای جدید 

نفتی را انجام داده است که مورد توجه برخی از سرمایه گذاران این حوزه قرار گرفته است.

تردیدی نیست که بخش عمده ای از هیات های اقتصادی که به ایران سفر می کنند، با هدف فعالیت های 
تجاری وارد کشور می شوند. از نظر برخی سیاستگذاران ممکن است این وضعیت، مطلوب نباشد 
و تولید و اشتغالزایی ارجحیت داشته باشد. اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه گذاری یک 
فعالیت اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای 

داخلی کشور میزبان پیدا می کند

ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات نیز می تواند مقدمه ای برای سرمایه گذاری صنعتی باشد. 
قاعدتاً سیاستگذاران اقتصادی کشور ترجیح می دهند به جای شعبه های فست فودهای جهانی، 
شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت های های تک در ایران باشند. اما باید پذیرفت که برای 

تحقق این مورد دوم، پیش نیازهایی الزم است

با گسترش مراودات هیات های اقتصادی از کشورهای صنعتی، موضوع سرمایه گذاری خارجی هم 
برای طرف های خارجی و هم برای صاحبان کسب و کار در داخل کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است که امید می رود در آینده نزدیک منجر به جذب سرمایه گذاری و افزایش تولید و اشتغال شود. 
تجربیات اینجانب در مواجهه با هیات های متعدد سرمایه گذاری خارجی از یک  سو و سیاستگذاران و 
صاحبان کسب و کار داخلی از سوی دیگر، نشان می دهد بعضاً برداشت های ناصحیحی از موضوعات 

مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد.
اوالً، هیات های تجاری می توانند مقدمه ای برای هیات های سرمایه گذاری باشند. تردیدی نیست که 
بخش عمده ای از هیات های اقتصادی که به ایران سفر می کنند، با هدف فعالیت های تجاری وارد 
کشور می شوند. از نظر برخی سیاستگذاران ممکن است این وضعیت، مطلوب نباشد و تولید و 
اشتغالزایی ارجحیت داشته باشد. اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه گذاری یک فعالیت 
اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای داخلی 
کشور میزبان پیدا می کند. طبیعتاً سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با تجارت، متضمن ریسک های 
باالتری است. از این رو مراودات تجاری با یک کشور را می توان به نوعی سرآغاز فعالیت های 
اقتصادی و دروازه جذب سرمایه گذاری خارجی تلقی کرد. گسترش مبادالت تجاری خصوصًا 
با کشورهای صنعتی، به تدریج و با جلب اعتماد شرکت های معتبر این کشورها، می تواند منجر به 

افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شود.
ثانیاً، ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات نیز می تواند مقدمه ای برای سرمایه گذاری صنعتی 
باشد. قاعدتاً سیاستگذاران اقتصادی کشور ترجیح می دهند به جای شعبه های فست فودهای جهانی، 

شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت های 
های تک در ایران باشند. اما باید پذیرفت که برای 
تحقق این مورد دوم، پیش نیازهایی الزم است. 
حضور فالن ساندویچ معروف در کشور، خود، 
اقتصادی  به فعاالن  سیگنال و عالمتی است 
بین المللی که احتماالً ایران محیط امنی برای 
فعالیت اقتصادی است و حداقل الزامات فضای 

سرمایه گذاری را دار است.

جای خالی دفاتر خارج از کشور برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی

با حل و فصل تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی 
راهبردهای  و  موضوعات  از  یکی  عنوان  به 
مهم می تواند در بهبود رشد اقتصادی کشور 
نقش ویژه ای را ایفا کند. موفقیت در جذب 
سرمایه گذاری خارجی نیازمند ابزارها و الزاماتی 
است که دفاتر بین المللی تشویق سرمایه گذاری 

یکی از این ابزارها به شمار می رود.
از سرمایه گذاری  موضوع تشویق و حمایت 
خارجی در هر کشور برعهده آژانس تشویق 
و حمایت از سرمایه گذاری )IPA( آن کشور 
و  سرمایه گذاری  سازمان  ایران  در  دارد.  قرار 
کمک های اقتصادی و فنی ایران )زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد( عهده دار این مسوولیت است. 
دارای  خود  نقش  ایفای  برای  آژانس ها  این 
آنها،  از  یکی  که  هستند  امکاناتی  و  ابزارها 
دفاتر خارج از کشور است. همه آژانس های 
تشویق سرمایه گذاری موفق در دنیا دارای دفاتر 

بین المللی در کشورهای هدف هستند. 
منظور از کشورهای هدف، کشورهایی هستند 
که پتانسیل باالیی برای جذب سرمایه گذاری 
با  ارتباط  است.  متصور  آنها  از  خارجی 
سرمایه گذاران بالقوه خارجی و مذاکرات رودررو 
با آنها برای تشویق و جذب آنان، ارائه اطالعات و 
تسهیالت الزم به سرمایه گذاران بالقوه در کشور 
هدف، برگزاری نشست ها و درس گروه های 
تخصصی برای ارائه توانمندی ها، پتانسیل ها و 
فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور 

مهدی نصرتی
مشاور سرمایه گذاری خارجی و مدرس دانشگاه

سمت و سویی سرمایه گذاری
                                                    خارجی پس از تحریم 

هدف، انجام تحقیقات و بررسی های میدانی 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشورهای 
هدف و ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از این 
ظرفیت ها، ایجاد کانال ارتباطی نزدیک فی مابین 
سرمایه گذاران بالقوه خارجی و سرمایه گذاران 
مشترک  همکاری  زمینه های  ایجاد  و  داخلی 
بین آنها، برقراری ارتباط بین نهادهای ذی ربط 
متناظر  نهادهای  با  کشور  سرمایه گذاری 
کشورهای دیگر و ایجاد و تقویت زمینه های 
همکاری مشترک اقتصادی دو کشور و شناسایی 
سرمایه گذاری  جذب  برای  هدف  بازارهای 
خارجی و تعامل نزدیک با این بازارها مهم ترین 

وظایف این دفاتر را شکل می دهد.
دفاتر جذب و تشویق سرمایه گذاری در دنیا 
معموالً دارای فعالیتی مستقل از سفارتخانه ها )که 
بعد سیاسی در آنها غالب است( و دفاتر تجاری 
و بازرگانی )که بعد تجاری در آنها غالب است( 
هستند. به دالیل زیر در همه جای دنیا عالوه بر 
رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها، آژانس های تشویق 

سرمایه گذاری نیز دارای نمایندگی هستند.

غالب بودن نگرش سیاسی و دیپلماتیک در 
سفارتخانه ها:

 رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها به طور معمول با 
نگرش سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می شوند و 
پایبند کامل پروتکل های دیپلماتیک و سیاسی 
هستند و تمایل ندارند جهت انجام بازاریابی 
بین المللی و مذاکره با شرکت ها و سرمایه گذاران 
خارجی بالقوه خارج از محیط سفـارتخانه که 
محیطی دیپلماتیک و سیاسی بوده و معموالً 
»سرمایه گذاران و شرکت های معتبر و بزرگ 
نـدارند«  این فضاها  عالقه ای به حضـور در 

اقدامی انجام دهند.

عدم ارتباط سیستماتیک سفارتخانه ها با متولی 
سرمایه گذاری:

 عدم ارتباط سیستمی و مناسب رایزنان با متولی 
سرمایه گذاری خارجی کشور موجب می شود 
این رایزنان در خصوص اقدامات و عملکرد 
خود صرفاً به وزارت امور خارجه پاسخگو بوده 

و هیچ وظیفه ای برای اقدام و پیگیری امور محوله 
از سوی سازمان متولی سرمایه گذاری و انجام 
بازاریابی بین المللی برای جـذب سرمایه گذاری 

خارجی احسـاس نکنند.

عدم ارزیابی عملکرد:
زمینه  در  اقتصادی  رایـزنان  عملکرد 
سرمایه گذاری خارجی مـورد ارزیـابی فنی و 
دقیق قـرار نمی گیرد و نظـرات سازمان متولی 
سرمایه گذاری در این خصوص اخذ نمی شود. 
لذا با توجه به ضعف های اساسی در این زمینه، 
ابزار موجود برای انجام بازاریابی سرمایه گذاری 

خارجی نامناسب و غیرقابل اتکاست.
با توجه به محدودیت منابع، بدیهی است که 
دفاتر خارج از کشور باید در کشورهایی تاسیس 
شوند که دارای بیشترین ضرورت باشند. یعنی 
کشورهایی که اوالً به اصطالح سرمایه فرست 
باشند، ثانیاً به لحاظ پتانسیل و سطح روابط، 
امکان جذب سرمایه از آنها وجود داشته باشد. 
با  متناسب  نوع سرمایه گذاری  لحاظ  به  ثالثاً 
سیاست ها و هدفگذاری های کالن اقتصادی 

کشور باشد.
هرچند موضوع تاسیس دفاتر خارج از کشور، 
سال هاست که مطرح است اما عمالً تاکنون به 
نتیجه ای نرسیده است. نحوه استقرار، عملکرد 
در  متولی  سازمان  با  دفاتر  این  رابطه  نوع  و 
کشورهای مختلف، متفاوت است و هر کشور 
یک  دارد.  خود  برای  گوناگونی  رویه های 
فرصت مناسب برای کشورمان، می تواند استفاده 
مقیم  ایرانیان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از 
خارج از کشور باشد که البته نیازمند تعریف 
نحوه همکاری، فرآیند انتخاب داوطلبان و ارائه 
آموزش های الزم و بسیاری الزامات دیگر است. 
اما آنچه مسلم است این است که تشویق، جذب 
دارای  خارجی  سرمایه گذاری  از  حمایت  و 
ابزارها و الزاماتی است. دفاتر خارج از کشور 
یکی از این ابزارهای متداول است و راه اندازی 
و تاسیس آنها در کشورهای هدف باید هرچه 

زودتر در دستور کار قرار گیرد.

ایران پس از تحریم ها2016

مجدد با فهرست اشخاص رد شده در وزارت 
بازرگانی، مجوز جداگانه از وزارت بازرگانی 

نیاز خواهد بود.
5( قانون نهایی اصالح مجوز عمومی مؤسسه ی 
مطالعات و تحقیقات بازرگانی )ITSR( برای 
اجازه ی واردات فرش ایرانی و مواد غذایی، 
از جمله پسته و خاویار به ایاالت متحده تأیید 
شده است. این مجوز به برخی معامالت و یا 
ارتباطات با اشخاص آمریکایی در محصوالت 
شامل اعتبارنامه های پرداخت اقالم، مربوط می 
شود. این مجوز در تاریخ 21 ژانویه 2015 در 

دفتر ثبت فدرال منتشر گردیده است.
نکته ی مهم اینجاست که به استثنای مجوزهای 
دقیق شرح داده شده در موارد 3، 4 و 5 فوق، 
شده،  ارائه  تحریمهای  کاهش  از  یک  هیچ 
تحت  را  ایران  علیه  بر  جامع  های  تحریم 
تأثیر قرار نمی دهند. در این راستا، اشخاص 
آمریکایی از جمله شرکت های ایاالت متحده 
ی تحت ITSR و تحریم های دیگر همچنان 
به طور گسترده از انجام معامالت و یا ارتباطات 
با ایران و دولت ایران منع می گردند، مگر اینکه 
چنین فعالیت هایی معاف از مقررات باشند 
و یا توسط وزارت خزانه داری برداشته شده 
باشند. عالوه بر ممنوعیت ادامه ی معامالت 
فردی ایاالت متحده با ایران، چندی از تحریم 
های کلیدی آمریکا و محدودیت های دیگر که 
همچنان به افراد غیر آمریکایی اعمال می شوند 
نیز باقی مانده اند. این محدودیت ها شامل 
کاالهای مشمول و کنترل ITSR بر صادرات 
خاص و صادرات مجدد به ایران و تحریم های 
خاص مربوط به معامله با فهرست مسدود شده 
ها می باشند. این نکته نیز شایان ذکر است که 
افراد غیر ایاالت متحده هنوز هم ممکن است با 
خطراتی برای انجام معامالت با ایران که باعث 
می شود قوانین اجرایی این کشور نقض گردند 
روبرو می باشند، مثاًل اگر فردی غیر آمریکایی 
درگیر پرداخت به دالر ایاالت متحده شود با 

نظام مالی ایاالت متحده مواجه می گردد.
ژانویه ی 2016  تاریخ 17  در  در عین حال 
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که انجام 
هر گونه معامله ی مستقیم یا غیر مستقیم با 11 
نهاد و افرادی که در لیست مسدود شده ها قرار 

دارند به طور کلی ممنوع می باشد. 

ادامه از صفحه7
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رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور که پس 
از اعمال تحریم های بانکی و تکنولوژیک سایه 
سنگینی را بر اقتصاد ایران گسترانیده بود، انتظار 
شود.  برچیده  برجام  تصویب  با  که  می رود 
مجریان و سیاستگذاران به طرز گسترده ای در 
میان جوانان کارجو، مدیران و سرمایه گذاران 
جو خوش بینی را القا می کنند. انتظار تحوالت 
گسترده در تجارت، سرمایه گذاری، کاهش هزینه 
مبادالت بانکی، ورود سرمایه گذاران خارجی و 
از جمله اظهارات خوش بینانه ای  آنها،  نظایر 
است که امروزه در میان خبرهای روزنامه ها و 
سایر رسانه های همگانی می بینیم. یک پرسش 
ساده می تواند طرح شود و آن اینکه تا چه اندازه 
اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور ما واقع بینانه 

برآورد می شود؟
به باور من حداقل در بازار کار، این خوش بینی 
برای ایجاد فرصت های شغلی جدید دور از 
داشت  انتظار  نمی توان  یعنی  است.  واقعیت 
در  حتی  یا  کوتاه مدت  در  بیکاری  نرخ  که 
میان مدت تمایل به کاهش داشته باشد. در حال 
حاضر تعداد کل فرصت های شغلی، با فرض 
حداقل یک ساعت کار در هفته برای یک فرد، 
حدود 21.350.000 است. عالوه بر این تعداد 
نیروی کار آماده به کار )جمعیت فعال( حدود 
حدود  یعنی  می شود.  برآورد   27.130.000
در  کار  جست وجوی  در  بیکار   5.780.000
بازار کار وجود دارد.)1( حال ببینیم این تعداد 
از شاغالن در هر سال چه مقداری محصول 
تولید می کنند. پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 
ایران   )2014( داخلی  ناخالص  تولید  میزان 
به قیمت ثابت سال 2005 را حدود 7 /276 
میلیارد دالر گزارش می کند که با تقسیم این 
مبلغ به تعداد کل شاغالن رقم 12،962 دالر در 
هر سال نتیجه می شود. این یعنی تولید متوسط 
تکنولوژی  یک  فرض  با  ایرانی،  کارگر  هر 
مفروض. خاطر نشان می شود که  این اعداد 
مقدار درآمد حاصل از فروش نفت را نیز در بر 
می گیرد. یعنی محصولی که نیروی کار نقش 

 وضعیت رکود  و بازار کار در پساتحریم

چندانی در خلق آن ندارند و اگر سهم نفت را از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم مقدار تولید 
متوسط کمتر از این مبلغ می شود. می توانیم ارقام به دست آمده در باال را با اقتصاد کشور همسایه 

غربی مان، یعنی ترکیه مقایسه کنیم.
در این کشور مسلمان تعداد 27.777.000 نفر عرضه کننده نیروی کار وجود دارد که با نرخ بیکاری 
پنج درصد آن، جمعیت شاغل اقتصاد ترکیه 26.390.000 نفر می شود. در سال 2014 تولید خالص 
داخلی آن به قیمت ثابت سال 2005 بالغ بر 1 /673 میلیارد دالر گزارش شده است. از این رو 
متوسط تولید به دست آمده از هر کارگر 25،507 دالر می شود. یعنی هر کارگر ترکیه ای حدود دو 

برابر یک کارگر در اقتصاد ایران بهره وری دارد.

در ترکیه  تعداد 27.777.000 نفر عرضه کننده نیروی کار وجود دارد که با نرخ بیکاری پنج درصد 
آن، جمعیت شاغل اقتصاد ترکیه 26.390.000 نفر می شود. در سال 2014 تولید خالص داخلی 
آن به قیمت ثابت سال 2005 بالغ بر 1 /673 میلیارد دالر گزارش شده است. از این رو متوسط 
تولید به دست آمده از هر کارگر 25،507 دالر می شود. یعنی هر کارگر ترکیه ای حدود دو برابر 

یک کارگر در اقتصاد ایران بهره وری دارد

بخشی از این بهره وری اندک نیروی کار در اقتصاد ایران می تواند ناشی از سطح اشتغال پایین در 
بنگاه های تولیدی باشد که بنا به هر دلیلی نمی توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. با این حال نیروی 
کار خود را بنا به مالحظاتی اخراج نکرده اند. بخش دیگر به دلیل کاربر بودن صنایع ایران است. با 
چشم پوشی از اینکه کدام فرض درست است، نتیجه وضعیت موجود برای بیکاران اقتصاد ایران 
چندان امیدبخش نیست. اگر گشایشی در بازار کار ایجاد شود و بنگاه ها بتوانند با ظرفیت کامل 
کار کنند، در درجه نخست از کارگران موجود خود استفاده خواهند کرد، و اگر بنگاه ها بخواهند 
از تکنولوژی سرمایه بر با سطح دانش »نهفته در ماشین«، باالتر استفاده کنند، بار دیگر تقاضا برای 
نیروی کار کاهش خواهد یافت. خالصه اینکه امیدی به خلق وسیع فرصت های شغلی جدید 

وجود ندارد. اما چاره چیست؟
تسهیم کار )work sharing( یکی از سیاست های فعال بازار کار است که در دوره های رکود 
اقتصادی در کشورهای صنعتی، به ویژه اروپا به کار بسته می شود. در طول دهه های گذشته، عالقه 
چشمگیری به سیاست هایی که قصد دارند مشکل بیکاری را به وسیله باز توزیع فرصت های شغلی، 
مداوا کنند، شکل گرفته است. عموماً از این سیاست ها با عنوان تسهیم کار)2( یا گسترش کار)3( 
یاد می شود. افزایش توجه به این سیاست ها، خصوصاً در دوران رکود، توسط اتحادیه های کارگری 
و سیاستگذاران بازار کار، پدیده رایجی است. یکی از مباحث مطرح در این نظریات، توزیع 
فرصت های شغلی موجود از طریق کاهش تعداد ساعات کار هفتگی یا محدودسازی ساعات 
اضافه کاری به روش های گوناگون است. در نظریه های مربوط به بازار کار استدالل می شود که 
این توزیع مجدد، سبب ایجاد فرصت های شغلی بیشتری می شود. در دوره ای از سال های پیش از 
تحریم، وجود اضافه کاری و پرکاری به صورت جدی در میان شاغالن بخش های مختلف اقتصاد 
ایران شایع بود. این اضافه کاری از دو منشاء مهم نیاز بنگاه های اقتصادی در واکنش به شوک های 

غالمرضا کشاورز حداد
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

پازل بهره و ارز در پساتحریم
 نعمت فلیحی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

پیش بینی  درباره  زیادی  گزارش های  اخیرا 
نگاشته  پساتحریم  در  اقتصادی  وضعیت 
در  اقتصادی  رشد  راهکارهای  است.  شده 
پساتحریم ارائه شده در این گزارش ها، شامل 
و  نفتی  صادرات  رشد  سیاست های  پیگیری 
تامین  خارجی،  سرمایه های  غیرنفتی، جذب 
مالی خارجی )فاینانس(، انتقال تکنولوژی به 
داخل کشور، برقرای ارتباط نظام بانکی با نظام 
بین المللی )سوئیفت(، اجتناب از افزایش بدهی 
دولت، اجتناب از استقراض خارجی، اجتناب 
از تضعیف واحدهای تولیدی فعلی و.... است 
و الزاماتی نظیر یکسان سازی نرخ ارز در جهت 
تضعیف بیشتر ریال ارایه می شود و همچنین 
دولت را از یک سرکوب مالی نرخ بهره بانکی 
برحذر دانسته، نرخ سود باالی بانکی را منطقی 

می دانند. 
حال سوال اساسی این است که آیا با سیاست های 
پولی و ارزی موجود امکان تحقق اهداف مذکور 
وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر بین راهکار ها 
و سیاست های پولی و ارزی هماهنگی موجود 

است؟ 
هدف این نوشته پاسخ به این سوال اخیر است و 
می خواهیم نتیجه بگیریم که بین این راهکارهای 
اقتصادی پساتحریم )ارا ئه شده توسط برخی از 
اقتصاددانان( و سیاست های پولی و ارزی موجود 
تناقض وجود دارد و اهداف رشد اقتصادی با 
تردید مواجه خواهد شد، مگر آنکه بسته سیاست 

پولی و ارزی مناسبی ارایه شود. اما چرا؟ 
از  دولتی  ارز  نرخ  اخیر  ماه های  در 
حدود 26000 ریال به افزون از 30000 ریال 
و نرخ ارز بازار آزاد از 30000 ریال به 36500 
ریال پس از توافق افزایش یافته است. طرفداران 
تک نرخی شدن ارز، احتماالً قصد دارند نرخ 
ارز را به 36500 ریال برسانند؛ زیرا همیشه در 
یکسان سازی طی سابقه تاریخی ایران، نرخ ارز 
دولتی پایین به نرخ ارز بازاری باال می رسد و نه 
بالعکس. نرخ سود بانکی نیز برای سپرده گذاران 
بین 20 تا 25 درصد است و این نرخ بهره باال 
امکان سرکوب مالی دولت را افزایش می دهد. 

منظور از سرکوب مالی نرخ بهره، مداخله دولت در بازار پول برای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی 
است و هنگامی که سیستم بانکی و مقامات پولی تصمیم مناسبی )به زعم دولت ها( درباره کاهش نرخ 
سود بانکی نداشته باشند، دولت ها به صورت دستوری نرخ سود را کاهش می دهند. دولت ها معموالً 
استدالل می کنند که اگر نرخ سود سپرده بانک ها باال باشد، دو آسیب متوجه اقتصاد می شود. اول 
اینکه با سود سپرده باال، افراد تالشی برای سرمایه گذاری در تولید، بازار بورس و احداث واحدهای 
تولیدی نخواهند داشت؛ چراکه سود 25 درصدی پاداش خوبی برای سپرده گذاران بانکی است. دوم 
اینکه با افزایش سود سپرده بانکی، نرخ سود وام های بانکی نیز باال بوده و انگیزه سرمایه گذاری را 
کاهش می دهد. این دو حالت دولت ها را مجاب می کند که نرخ سود بانکی را به صورت دستوری 

کاهش دهند. 

استفاده از سرمایه های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با این نرخ ارز و نرخ 
بهره باال، در راستای افزایش تولید مولد امکان پذیر نیست. می دانیم که سرمایه گذار خارجی به 

افزایش نرخ ارز حساس است

حال با توجه به باال بودن نرخ بهره و نرخ ارز ، می توان به بررسی این مساله پرداخت که کدام یک از 
راهکارهای رشد اقتصادی در پساتحریم با مشکل مواجه خواهد شد. 

1- در خصوص رشد صادرات غیرنفتی باید گفت که تضعیف پول ملی یا افزایش نرخ ارز به 
صادرات غیرنفتی کمک می کند. ولی یک سوال کلیدی وجود دارد که آیا تولیدی برای صادرات به 
سایر کشور ها وجود دارد یا خیر. بخشی از صادرات شامل مشتقات نفتی و محصوالت پاالیشگاه ها 
بوده که به صورت سنتی هم صادر می شد؛ چه با نرخ دالر 13000 ریال یا 36500 ریال. برای صادر 
کردن سایر محصوالت صادرات غیرنفتی باید تولیدات کشاورزی و صنعتی وجود داشته باشد. بخش 
صنعت در سال های اخیر عمدتاً با رشد منفی مواجه بوده است. تکنولوژی موجود در این بخش نیز 
توان رقابت با شرکت های خارجی را ندارد که مثال بارز آن را می توان در صنایع خودرو، نساجی، 
قطعه سازی و غیره مشاهد کرد. بخش کشاورزی نیز با مشکل آب در حداقل در 15 استان کشور 
مواجه است. بنابراین فقط با افزایش نرخ ارز نمی توان به رشد صادرات غیرنفتی در مقیاس وسیع امید 
داشت. البته با افزایش عرضه دالر در ایران به دلیل رفع تحریم، انتظار می رفت که نرخ ارز کاهش یابد. 
ولی به نظر می رسد که مقامات پولی به دنبال کاهش منطقی نرخ ارز نیستند. نرخ ارز در خالف جهت 
در حال افزایش است و این افزایش نرخ ارز بر خالف انتظارات مردم و بنگاه ها پس از توافق اخیر بود. 

نرخ ارز پس از کاهش از 33000 ریال به 30000 ریال مجدداً به 36500 ریال افزایش یافت. 
2- رشد تکنولوژی در کوتاه مدت نیاز به واردات کاالهای سرمایه ای، خط تولید و کاالهای واسطه ای 
از خارج دارد. واردات با نرخ ارز پایین تر هم به نفع وارد کننده و سرمایه گذار است. باوجود این ما از 
روش های مختلف به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم و بنابراین، رشد تکنولوژی و واردات تکنولوژی 
با قیمت های باال تر امکان پذیر و ممکن است سرمایه گذار منصرف شود. البته اقتصاددانانی که نگران 
واردات مصرفی در پساتحریم هستند باید توجه کنند که در سال های اخیر واردات مصرفی 15 
درصد کل واردات را تشکیل می دهد؛ ضمن آنکه دولت با اعمال تعرفه های گمرگی می تواند واردات 

مصرفی را در پسا تحریم کنترل کند. 
3- استفاده از سرمایه های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با این نرخ ارز و نرخ 
بهره باال، در راستای افزایش تولید مولد امکان پذیر نیست. می دانیم که سرمایه گذار خارجی به افزایش 
نرخ ارز حساس است. اگر یک سرمایه خارجی 100 میلیون دالری با نرخ 36500 ریال در ایران 

ادامه در صفحه21
ادامه در صفحه21
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رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور که پس 
از اعمال تحریم های بانکی و تکنولوژیک سایه 
سنگینی را بر اقتصاد ایران گسترانیده بود، انتظار 
شود.  برچیده  برجام  تصویب  با  که  می رود 
مجریان و سیاستگذاران به طرز گسترده ای در 
میان جوانان کارجو، مدیران و سرمایه گذاران 
جو خوش بینی را القا می کنند. انتظار تحوالت 
گسترده در تجارت، سرمایه گذاری، کاهش هزینه 
مبادالت بانکی، ورود سرمایه گذاران خارجی و 
از جمله اظهارات خوش بینانه ای  آنها،  نظایر 
است که امروزه در میان خبرهای روزنامه ها و 
سایر رسانه های همگانی می بینیم. یک پرسش 
ساده می تواند طرح شود و آن اینکه تا چه اندازه 
اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور ما واقع بینانه 

برآورد می شود؟
به باور من حداقل در بازار کار، این خوش بینی 
برای ایجاد فرصت های شغلی جدید دور از 
داشت  انتظار  نمی توان  یعنی  است.  واقعیت 
در  حتی  یا  کوتاه مدت  در  بیکاری  نرخ  که 
میان مدت تمایل به کاهش داشته باشد. در حال 
حاضر تعداد کل فرصت های شغلی، با فرض 
حداقل یک ساعت کار در هفته برای یک فرد، 
حدود 21.350.000 است. عالوه بر این تعداد 
نیروی کار آماده به کار )جمعیت فعال( حدود 
حدود  یعنی  می شود.  برآورد   27.130.000
در  کار  جست وجوی  در  بیکار   5.780.000
بازار کار وجود دارد.)1( حال ببینیم این تعداد 
از شاغالن در هر سال چه مقداری محصول 
تولید می کنند. پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 
ایران   )2014( داخلی  ناخالص  تولید  میزان 
به قیمت ثابت سال 2005 را حدود 7 /276 
میلیارد دالر گزارش می کند که با تقسیم این 
مبلغ به تعداد کل شاغالن رقم 12،962 دالر در 
هر سال نتیجه می شود. این یعنی تولید متوسط 
تکنولوژی  یک  فرض  با  ایرانی،  کارگر  هر 
مفروض. خاطر نشان می شود که  این اعداد 
مقدار درآمد حاصل از فروش نفت را نیز در بر 
می گیرد. یعنی محصولی که نیروی کار نقش 

 وضعیت رکود  و بازار کار در پساتحریم

چندانی در خلق آن ندارند و اگر سهم نفت را از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم مقدار تولید 
متوسط کمتر از این مبلغ می شود. می توانیم ارقام به دست آمده در باال را با اقتصاد کشور همسایه 

غربی مان، یعنی ترکیه مقایسه کنیم.
در این کشور مسلمان تعداد 27.777.000 نفر عرضه کننده نیروی کار وجود دارد که با نرخ بیکاری 
پنج درصد آن، جمعیت شاغل اقتصاد ترکیه 26.390.000 نفر می شود. در سال 2014 تولید خالص 
داخلی آن به قیمت ثابت سال 2005 بالغ بر 1 /673 میلیارد دالر گزارش شده است. از این رو 
متوسط تولید به دست آمده از هر کارگر 25،507 دالر می شود. یعنی هر کارگر ترکیه ای حدود دو 

برابر یک کارگر در اقتصاد ایران بهره وری دارد.

در ترکیه  تعداد 27.777.000 نفر عرضه کننده نیروی کار وجود دارد که با نرخ بیکاری پنج درصد 
آن، جمعیت شاغل اقتصاد ترکیه 26.390.000 نفر می شود. در سال 2014 تولید خالص داخلی 
آن به قیمت ثابت سال 2005 بالغ بر 1 /673 میلیارد دالر گزارش شده است. از این رو متوسط 
تولید به دست آمده از هر کارگر 25،507 دالر می شود. یعنی هر کارگر ترکیه ای حدود دو برابر 

یک کارگر در اقتصاد ایران بهره وری دارد

بخشی از این بهره وری اندک نیروی کار در اقتصاد ایران می تواند ناشی از سطح اشتغال پایین در 
بنگاه های تولیدی باشد که بنا به هر دلیلی نمی توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. با این حال نیروی 
کار خود را بنا به مالحظاتی اخراج نکرده اند. بخش دیگر به دلیل کاربر بودن صنایع ایران است. با 
چشم پوشی از اینکه کدام فرض درست است، نتیجه وضعیت موجود برای بیکاران اقتصاد ایران 
چندان امیدبخش نیست. اگر گشایشی در بازار کار ایجاد شود و بنگاه ها بتوانند با ظرفیت کامل 
کار کنند، در درجه نخست از کارگران موجود خود استفاده خواهند کرد، و اگر بنگاه ها بخواهند 
از تکنولوژی سرمایه بر با سطح دانش »نهفته در ماشین«، باالتر استفاده کنند، بار دیگر تقاضا برای 
نیروی کار کاهش خواهد یافت. خالصه اینکه امیدی به خلق وسیع فرصت های شغلی جدید 

وجود ندارد. اما چاره چیست؟
تسهیم کار )work sharing( یکی از سیاست های فعال بازار کار است که در دوره های رکود 
اقتصادی در کشورهای صنعتی، به ویژه اروپا به کار بسته می شود. در طول دهه های گذشته، عالقه 
چشمگیری به سیاست هایی که قصد دارند مشکل بیکاری را به وسیله باز توزیع فرصت های شغلی، 
مداوا کنند، شکل گرفته است. عموماً از این سیاست ها با عنوان تسهیم کار)2( یا گسترش کار)3( 
یاد می شود. افزایش توجه به این سیاست ها، خصوصاً در دوران رکود، توسط اتحادیه های کارگری 
و سیاستگذاران بازار کار، پدیده رایجی است. یکی از مباحث مطرح در این نظریات، توزیع 
فرصت های شغلی موجود از طریق کاهش تعداد ساعات کار هفتگی یا محدودسازی ساعات 
اضافه کاری به روش های گوناگون است. در نظریه های مربوط به بازار کار استدالل می شود که 
این توزیع مجدد، سبب ایجاد فرصت های شغلی بیشتری می شود. در دوره ای از سال های پیش از 
تحریم، وجود اضافه کاری و پرکاری به صورت جدی در میان شاغالن بخش های مختلف اقتصاد 
ایران شایع بود. این اضافه کاری از دو منشاء مهم نیاز بنگاه های اقتصادی در واکنش به شوک های 

غالمرضا کشاورز حداد
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

پازل بهره و ارز در پساتحریم
 نعمت فلیحی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

پیش بینی  درباره  زیادی  گزارش های  اخیرا 
نگاشته  پساتحریم  در  اقتصادی  وضعیت 
در  اقتصادی  رشد  راهکارهای  است.  شده 
پساتحریم ارائه شده در این گزارش ها، شامل 
و  نفتی  صادرات  رشد  سیاست های  پیگیری 
تامین  خارجی،  سرمایه های  غیرنفتی، جذب 
مالی خارجی )فاینانس(، انتقال تکنولوژی به 
داخل کشور، برقرای ارتباط نظام بانکی با نظام 
بین المللی )سوئیفت(، اجتناب از افزایش بدهی 
دولت، اجتناب از استقراض خارجی، اجتناب 
از تضعیف واحدهای تولیدی فعلی و.... است 
و الزاماتی نظیر یکسان سازی نرخ ارز در جهت 
تضعیف بیشتر ریال ارایه می شود و همچنین 
دولت را از یک سرکوب مالی نرخ بهره بانکی 
برحذر دانسته، نرخ سود باالی بانکی را منطقی 

می دانند. 
حال سوال اساسی این است که آیا با سیاست های 
پولی و ارزی موجود امکان تحقق اهداف مذکور 
وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر بین راهکار ها 
و سیاست های پولی و ارزی هماهنگی موجود 

است؟ 
هدف این نوشته پاسخ به این سوال اخیر است و 
می خواهیم نتیجه بگیریم که بین این راهکارهای 
اقتصادی پساتحریم )ارا ئه شده توسط برخی از 
اقتصاددانان( و سیاست های پولی و ارزی موجود 
تناقض وجود دارد و اهداف رشد اقتصادی با 
تردید مواجه خواهد شد، مگر آنکه بسته سیاست 

پولی و ارزی مناسبی ارایه شود. اما چرا؟ 
از  دولتی  ارز  نرخ  اخیر  ماه های  در 
حدود 26000 ریال به افزون از 30000 ریال 
و نرخ ارز بازار آزاد از 30000 ریال به 36500 
ریال پس از توافق افزایش یافته است. طرفداران 
تک نرخی شدن ارز، احتماالً قصد دارند نرخ 
ارز را به 36500 ریال برسانند؛ زیرا همیشه در 
یکسان سازی طی سابقه تاریخی ایران، نرخ ارز 
دولتی پایین به نرخ ارز بازاری باال می رسد و نه 
بالعکس. نرخ سود بانکی نیز برای سپرده گذاران 
بین 20 تا 25 درصد است و این نرخ بهره باال 
امکان سرکوب مالی دولت را افزایش می دهد. 

منظور از سرکوب مالی نرخ بهره، مداخله دولت در بازار پول برای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی 
است و هنگامی که سیستم بانکی و مقامات پولی تصمیم مناسبی )به زعم دولت ها( درباره کاهش نرخ 
سود بانکی نداشته باشند، دولت ها به صورت دستوری نرخ سود را کاهش می دهند. دولت ها معموالً 
استدالل می کنند که اگر نرخ سود سپرده بانک ها باال باشد، دو آسیب متوجه اقتصاد می شود. اول 
اینکه با سود سپرده باال، افراد تالشی برای سرمایه گذاری در تولید، بازار بورس و احداث واحدهای 
تولیدی نخواهند داشت؛ چراکه سود 25 درصدی پاداش خوبی برای سپرده گذاران بانکی است. دوم 
اینکه با افزایش سود سپرده بانکی، نرخ سود وام های بانکی نیز باال بوده و انگیزه سرمایه گذاری را 
کاهش می دهد. این دو حالت دولت ها را مجاب می کند که نرخ سود بانکی را به صورت دستوری 

کاهش دهند. 

استفاده از سرمایه های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با این نرخ ارز و نرخ 
بهره باال، در راستای افزایش تولید مولد امکان پذیر نیست. می دانیم که سرمایه گذار خارجی به 

افزایش نرخ ارز حساس است

حال با توجه به باال بودن نرخ بهره و نرخ ارز ، می توان به بررسی این مساله پرداخت که کدام یک از 
راهکارهای رشد اقتصادی در پساتحریم با مشکل مواجه خواهد شد. 

1- در خصوص رشد صادرات غیرنفتی باید گفت که تضعیف پول ملی یا افزایش نرخ ارز به 
صادرات غیرنفتی کمک می کند. ولی یک سوال کلیدی وجود دارد که آیا تولیدی برای صادرات به 
سایر کشور ها وجود دارد یا خیر. بخشی از صادرات شامل مشتقات نفتی و محصوالت پاالیشگاه ها 
بوده که به صورت سنتی هم صادر می شد؛ چه با نرخ دالر 13000 ریال یا 36500 ریال. برای صادر 
کردن سایر محصوالت صادرات غیرنفتی باید تولیدات کشاورزی و صنعتی وجود داشته باشد. بخش 
صنعت در سال های اخیر عمدتاً با رشد منفی مواجه بوده است. تکنولوژی موجود در این بخش نیز 
توان رقابت با شرکت های خارجی را ندارد که مثال بارز آن را می توان در صنایع خودرو، نساجی، 
قطعه سازی و غیره مشاهد کرد. بخش کشاورزی نیز با مشکل آب در حداقل در 15 استان کشور 
مواجه است. بنابراین فقط با افزایش نرخ ارز نمی توان به رشد صادرات غیرنفتی در مقیاس وسیع امید 
داشت. البته با افزایش عرضه دالر در ایران به دلیل رفع تحریم، انتظار می رفت که نرخ ارز کاهش یابد. 
ولی به نظر می رسد که مقامات پولی به دنبال کاهش منطقی نرخ ارز نیستند. نرخ ارز در خالف جهت 
در حال افزایش است و این افزایش نرخ ارز بر خالف انتظارات مردم و بنگاه ها پس از توافق اخیر بود. 

نرخ ارز پس از کاهش از 33000 ریال به 30000 ریال مجدداً به 36500 ریال افزایش یافت. 
2- رشد تکنولوژی در کوتاه مدت نیاز به واردات کاالهای سرمایه ای، خط تولید و کاالهای واسطه ای 
از خارج دارد. واردات با نرخ ارز پایین تر هم به نفع وارد کننده و سرمایه گذار است. باوجود این ما از 
روش های مختلف به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم و بنابراین، رشد تکنولوژی و واردات تکنولوژی 
با قیمت های باال تر امکان پذیر و ممکن است سرمایه گذار منصرف شود. البته اقتصاددانانی که نگران 
واردات مصرفی در پساتحریم هستند باید توجه کنند که در سال های اخیر واردات مصرفی 15 
درصد کل واردات را تشکیل می دهد؛ ضمن آنکه دولت با اعمال تعرفه های گمرگی می تواند واردات 

مصرفی را در پسا تحریم کنترل کند. 
3- استفاده از سرمایه های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با این نرخ ارز و نرخ 
بهره باال، در راستای افزایش تولید مولد امکان پذیر نیست. می دانیم که سرمایه گذار خارجی به افزایش 
نرخ ارز حساس است. اگر یک سرمایه خارجی 100 میلیون دالری با نرخ 36500 ریال در ایران 

ادامه در صفحه21
ادامه در صفحه21
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تکنولوژیکی در شرایط  اقتصادی و  تعامالت 
جدید یکی از مهمترین عوامل گسترش همکاری 
میان کشورها تلقی می شود. گرچه کشور روسیه 
همسایه مستقیم ایران نمی باشد ولی گستردگی 
حوزه های همکاری بین دو کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، بین المللی و 
فرهنگی آنچنان وسیع می باشد که منافع ملی دو 
کشور را در حوزه های مختلف به یکدیگر گره 

زده است.
ایران و روسیه با وجود برخی الزامات منطقه ای و 
 بین المللی نتوانسته اند ما به ازای عینی متناسبی را در 
روابط اقتصادی و تکنولوژیک دو جانبه تعریف و 
یا ایجاد کنند. اما در پاسخ به چرایی موضوع، باید 
به برتری نگاه ژئوپلیتیک بر ژئواکونومیک اشاره 
کرد. بدین ترتیب که، ماهیت سیاسی روابط ایران و 
روسیه، بر ماهیت اقتصادی آن سایه افکنده است. 
وجود همین فضا باعث شده که در سال های اخیر 
شاهد افزایش ارتباط و تعامالت دو کشور در حوزه 
مسائل سیاسی و  بین المللی باشیم، به بیان دیگر با 
رخ دادن تحوالت خاورمیانه دو کشور به نوعی از 
همگرائی در سیاست خارجی و  بین المللی دست 
یافتند ولی در مقابل، تبادالت تجاری و ارتباطات 

اقتصادی در حد انتظار طرفین رشد نیافته است.
مهمترین کاالیی که ایران برای عرضه به کشورهای 
دیگر در اختیار داشته، انرژی بوده که برای روس ها 
کاال  مقابل  از سوی  و  فاقد جذابیت می باشد 
و تکنولوژی روسی نیز همواره آخرین گزینه 
انتخابی برای طرف های ایرانی بوده است. از منظر 
دیگر، جمهوری اسالمی ایران به واسطه موقعیت 
جغرافیائی و همچنین بصورت سنتی تولیدکننده 
محصوالت کشاورزی در بخش های بزرگی از 
مناطق خود می باشد. در طرف مقابل، کشور روسیه 
به واسطه وضعیت آب و هوائی قادر به تولید 
محصوالت کشاورزی نبوده و عمده نیازهای خود 
را از خارج از کشور تامین می نماید. در حال حاضر 
تنها چند صد میلیون دالر محصوالت کشاورزی از 
ایران به این کشور صادر می شود که قطعا بسیار 
پائین تر از ظرفیت و توان کشورمان می باشد. ایران 

و روسیه علیرغم داشتن قابلیت های بسیار از جمله نزدیکی دو کشور، منافع مشترک و همکاری های 
فرهنگی و... به دلیل عدم اعتماد، عدم شناخت از توانمندی های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و نیازهای بازار 

هر کشور، تنها از بخش کوچکی از قابلیت های بازرگانی و روابط تجاری فیمابین بهره برده اند.

زیرساخت های اقتصادی و تجاری مانند حمل و نقل، بیمه، تولید انبوه و صنعتی، توجه به کیفیت بازارهای 
جهانی و همچنین توجه به اصول تجارت  بین الملل در ایران شکل نگرفته و همین ظرفیت موجود و محدود 

نیز برای تامین نیازهای بازار روسیه تعریف نشده است

جمهوری اسالمی ایران از قابلیت صدور سبزیجات، محصوالت کشاورزی و جالیزی، باغی، مواد غذایی، 
خشکبار و شیالتی و ...تا معادل 10 میلیارد دالر برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، نباید در کوتاه مدت 
خود را دچار اشتباه برداشت مبنی بر رفع کامل تحریم ها و بازگشت به مرحله آزادی کامل اقتصادی از 
سوی اروپا و آمریکا نموده و متقابال باید در صدد باشیم که در مسیر متنوع سازی بازارهای مصرفی و 

تکنولوژی ها و مواد خام مورد نیاز صنایع حرکت نمائیم

در ماه های اخیر با ایجاد تحریم های مختلف بین اروپا و روسیه و اخیرا تحریم واردات کاال از ترکیه، 
اقداماتی از سوی طرفین برای جایگزین نمودن کاالهای ایرانی در بازار روسیه بجای کاالهای اروپائی یا 
ترک صورت پذیرفته است. دولت روسیه با صدور چندین مجوز و دستورالعمل، اجازه واردات آبزیان، 
گوشت مرغ و محصوالت لبنی از ایران را صادر نموده و تعرفه گمرکی این محصوالت را کاهش 
داده است و همچنین کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی از کشورمان را در دستور کار دارد. 
نزدیکترین تولیدکننده این محصوالت در جنوب روسیه، کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد که از 
توان کشاورزی باالئی برخوردار بوده و از این ظرفیت برخوردار است که نیازهای بازار روسیه را برآورده 
سازد. دولت جمهوری اسالمی ایران نیز از تمام توان سیاسی و ابزارهای دیپلماتیک خود برای ترغیب 
تجار و شرکت های تجاری طرفین برای تعامالت نزدیکتر با یکدیگر استفاده می نماید تا در مسیر حرکت 

کاالهای ایرانی به بازار روسیه بتواند نقش موثری ایفا نماید.
به منظور شناخت بهتر بازار روسیه، آمارهای تجارت خارجی و اقتصاد کالن این کشور طی سال های 
2011 تا 2013 میالدی نشان می دهد که ضمن برخورداری از رشد 4 درصدی، از کاهش بیکاری، 
افزایش درآمد سرانه، افزایش حقوق کارکنان، رشد تولید ناخالص داخلی در سایه فروش نفت با قیمت 
باال و تولید حداکثری، رشد ذخیره ارزی و کاهش بدهی خارجی و رشد مبادالت خارجی تا سطح 900 
میلیارد دالر برخوردار بوده است. علیرغم این تحوالت بررسی تبادالت تجاری بین ایران و روسیه طی 
سال های 2011 تا 2013 میالدی حاکی از کاهش مبادالت تجاری از سه و نیم میلیارد دالر به کمی بیشتر 
از یک و نیم میلیارد دالر دارد که این کاهش تا حدود زیادی به دلیل و متاثر از اوج تحریم ها و فشارهای 
غرب بر کشورمان پدید آمد. طی سال های 2014 و 2015 میالدی، شرایط اقتصاد  بین الملل و تعامالت 
خارجی دو کشور ایران و روسیه به سمتی پیش رفت که امیدها برای چرخش در ارتباطات اقتصادی 

فیمابین افزایش یافت.
طی دو سال اخیر با کاهش قیمت نفت، شروع بحران اوکراین و فشارهای غرب بر روسیه، روابط و 
تبادالت این کشور با دیگر کشورها از جمله چین بین 30 تا 40 درصد کاهش داشته است؛ در حالی که 
روابط تجاری کشورمان با روسیه نه تنها کاهش نداشته بلکه از رشد 5 درصدی نیز برخوردار بوده است.

از سوی دیگر در جمهوری اسالمی ایران نیز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم که همراه با تنش 

ذبیح اله نادری، کارشناس سیاسی

روابط اقتصادی ایران و روسیه در دوره پساتحریم

زدائی و توجه به روابط  بین الملل بود، همکاری 
های دولتمردان دو کشور از سطح باالئی برخوردار 
گردید. رفت و آمد مقامات و هیات های اقتصادی و 
تجاری فزون یافت و مذاکرات برای تامین نیازهای 
بازار روسیه در بخش های محصوالت کشاورزی، 
شیالت، فرآورده های پروتئینی، شیر و فرآورده های 
لبنی و همچنین گوشت و فرآورده های آن به انجام 
رسید. نتیجه آنکه گرچه در سال 2014 میالدی 
تبادالت فیمابین از رشد 5 درصدی برخوردار 
شد ولی چرائی کندی روند صعودی مبادالت 
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، وابسته به عوامل 
مختلفی در دو کشور می باشد که ذیال مورد بررسی 

قرار می گیرد:
گرچه دولت روسیه خود را موظف و متعهد 
به اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
می دانست ولی تعهد بخش های خصوصی و 
بانک های روسیه به تحریم های یک جانبه اروپا 
و آمریکا باعث گردید که امکان انتقال پول و انجام 
مبادالت مالی و بانکی طی سال های مورد بحث با 
مشکل مواجه شوند که با لغو تحریم ها در دی ماه 

جاری، این موضوع مرتفع خواهد شد.
برخی صنایع خصوصی روسیه که از تکنولوژی 
شوروی سابق استفاده می کردند امکان صادرات 
فناوری های خود به ایران را نداشتند و لذا نمی 
توان انتظار همکاری بین این صنایع را داشت. 
فعاالن در حوزه معدن، پتروشیمی و پاالیشگاهی، 
نفت و گاز از این نوع صنایع هستند که به سختی 

بتوان نقاط مشترک بین طرفین پیدا کرد.
فروشگاه های بزرگ لوازم مصرفی در روسیه، عمدتا 
شاخه هائی از فروشگاه های اروپائی می باشند که از 
سیاست های دفاتر مادر پیروی کرده و برای تامین 
نیازهای خود از ایران، مالحظات کشورهای متبوع 
خود را در نظر می گرفتند. فروشگاه های بزرگ 

آشان و ایکیا در این دسته قرار می گیرند.
در طرف ایران نیز باید اشاره نمود که زیرساخت های 
اقتصادی و تجاری مانند حمل و نقل، بیمه، تولید 
انبوه و صنعتی، توجه به کیفیت بازارهای جهانی و 
همچنین توجه به اصول تجارت  بین الملل در ایران 
شکل نگرفته و همین ظرفیت موجود و محدود 
نیز برای تامین نیازهای بازار روسیه تعریف نشده 
است. تا زمانی که تولید محصوالت کشاورزی در 
کشورمان خود را با اصول تولید انبوه، بسته بندی و 
همچنین نگهداری و صادرات متاثر از فناوری های 
نوین مجهز نسازد، نمی توان انتظار داشت جایگاه 
مناسبی را در بازارهای روسیه برای خود کسب 
نماید. ذائقه مردم روسیه به خرید تولیدات اروپائی 
با کیفیت عادت کرده و لذا پذیرای محصوالت بی 

کیفیت و حتی متوسط نمی باشد.
تولیدکنندگان ایرانی به روش های سنتی تولیدات 
خود را به بازار ارسال می دارند که مسلما برای 
بازارهائی در مسافت های طوالنی )حداقل 3000 
کیلومتر( مناسب نمی باشند. حوزه های مختلف 

مانند محصوالت کشاورزی، شبکه های حمل و نقل کانتینری، شبکه کامل ریلی، تکنولوژی های مدرن 
در حوزه بسته بندی، استانداردهای جهانی در تولید محصوالت لبنی، محصوالت گلخانه ای و پایانه های 
صادراتی از مواردی می باشند که در کشورمان هنوز توسعه کافی نیافته و نمی توانند برای صادرات 

محصوالت با کیفیت و همچنین حفظ کیفیت اولیه تا رسیدن به بازار مصرف نقش اساسی ایفا نمایند.
در این ارتباط برخی محصوالت کشاورزی ایرانی به بازار روسیه می رسند ولی متاسفانه نتوانسته اند شبکه ای 
منسجم و منظم برای مسیر صادراتی ایجاد نمایند. در حال حاضر محصوالتی مانند کیوی، خیار، سبزیجات 
و پرتقال و نارنگی به روسیه صادر می شوند ولی در مقایسه با مقادیری که یا دچار مشکالت مالی با 
خریداران می شوند و یا بدالیل مختلف در مسیر مبدا تا مقصد فاسد شده و از بین می روند، رقم محدودی 

را شامل می شوند.
چندی پیش نقشه راه توسعه روابط ایران و روسیه در افق همکاری 40 میلیارد دالری امضاء شده است. 
بزعم مقامات روسی اجرای نقشه راه امضا شده ارتقاءِ روابط دو کشور را در پی داشته و زمینه را برای 
گسترش بیش از پیش روابط سوق دادن به روابط راهبردی مهیا خواهد ساخت. طبق نقشه راه دو کشور 
با راهبرد اتکاءِ به یکدیگر برای تأمین نیازهای بازار داخلی، درصدد استفاده از مزیت ها و تولیدات در ایران 
و روسیه هستند تا هم زمان با کاهش هزینه تمام شده به دلیل هم مرز بودن )دریایی(، زمینه ارتباط بیشتر 

و گسترش روابط را رقم بزنند.
این توافق می تواند روابط دو کشور را متحول کند، این در حالی است که بخش های دولتی به ویژه طرف 
ایرانی تالش کنند تا قوانین دست و پاگیر یا بوروکراسی را در جهت رسیدن به روابط راهبردی کاهش 
دهند. از جمله دستاوردهای خوب و تأثیرگذار در این توافق آمادگی بانک مرکزی روسیه برای توافق و 
همکاری بانکی با ایران می باشد که می تواند موتور محرک در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور باشد. 
برنامه پیشنهادی روسیه برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران تا 40 میلیارد دالر، ایجاد یک خط اعتباری 
5 میلیارد دالری از طرف روسیه و خط اعتباری 2 میلیارد دالری ونش اکونوم بانک به بانک مرکزی 

کشورمان، اقدام مثبتی در ایجاد تحرک بین شرکت های اقتصادی و تجاری می باشد.
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که بخش های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی که در حوزه های تولید 
و صادرات فعالیت می نمایند، ضمن بررسی و مطالعه جوانب مختلف امکان صادرات کاال به روسیه، 
بصورت کامال متمرکز وارد مرحله عملیاتی شوند. سیاست های اقتصادی اخیر روسیه در زمینه ایجاد 
محدودیت برای کاالهای وارداتی از اروپا و ترکیه، فضای جدیدی را برای کاالهای ایرانی ایجاد نموده 
است که انتظار می رود طرف های ایرانی از این فرصت در جهت منافع اقتصادی کشور استفاده کرده و 
جایگاهی درخور و شایسته برای خود در بازار بزرگ مصرفی روسیه کسب نمایند. به ویژه بعد از توافق 
وین و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، اینک چشم دوختن به افق های روشن همکاری بین دو 

کشور دور از ذهن نخواهد بود.
گفته می شود جمهوری اسالمی ایران از قابلیت صدور سبزیجات، محصوالت کشاورزی و جالیزی، باغی، 
مواد غذایی، خشکبار و شیالتی و ...تا معادل 10 میلیارد دالر برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، نباید 
در کوتاه مدت خود را دچار اشتباه برداشت مبنی بر رفع کامل تحریم ها و بازگشت به مرحله آزادی کامل 
اقتصادی از سوی اروپا و آمریکا نموده و متقابال باید در صدد باشیم که در مسیر متنوع سازی بازارهای 

مصرفی و تکنولوژی ها و مواد خام مورد نیاز صنایع حرکت نمائیم.
در نهایت، بررسی نیازها و تولیدات روسیه و ایران این نتیجه را به ذهن متبادر می نماید که دو کشور با 
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی خود می توانند  مکمل توسعه اقتصادی یکدیگر باشند و با تکیه بر مزیت های 
نسبی خود اقدام به تامین نیاز طرف مقابل نماید. از سوی دیگر گسترش هدفمند روابط اقتصادی ایران 
وروسیه با توجه به جایگاه ویژه این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که متشکل از پنج جمهوری 
شوروی سابق، می تواند دروازه ورود ایران به بازارهای منطقه و شکل دهنده روابط اقتصادی قوی و پایدار 
با این کشورها باشد. با فراهم شدن زمینه های بیشتر همکاری تا حدود زیادی  سیاست خارجی روسیه 
بدین سمت و سو سوق داده شده است که؛” ایران دارای جمیعت و اقتصاد بزرگ با قابلیت های بسیاری 

می باشد و روسیه مایل به گسترش روابط اقتصادی خود با ایران است".
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تکنولوژیکی در شرایط  اقتصادی و  تعامالت 
جدید یکی از مهمترین عوامل گسترش همکاری 
میان کشورها تلقی می شود. گرچه کشور روسیه 
همسایه مستقیم ایران نمی باشد ولی گستردگی 
حوزه های همکاری بین دو کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، بین المللی و 
فرهنگی آنچنان وسیع می باشد که منافع ملی دو 
کشور را در حوزه های مختلف به یکدیگر گره 

زده است.
ایران و روسیه با وجود برخی الزامات منطقه ای و 
 بین المللی نتوانسته اند ما به ازای عینی متناسبی را در 
روابط اقتصادی و تکنولوژیک دو جانبه تعریف و 
یا ایجاد کنند. اما در پاسخ به چرایی موضوع، باید 
به برتری نگاه ژئوپلیتیک بر ژئواکونومیک اشاره 
کرد. بدین ترتیب که، ماهیت سیاسی روابط ایران و 
روسیه، بر ماهیت اقتصادی آن سایه افکنده است. 
وجود همین فضا باعث شده که در سال های اخیر 
شاهد افزایش ارتباط و تعامالت دو کشور در حوزه 
مسائل سیاسی و  بین المللی باشیم، به بیان دیگر با 
رخ دادن تحوالت خاورمیانه دو کشور به نوعی از 
همگرائی در سیاست خارجی و  بین المللی دست 
یافتند ولی در مقابل، تبادالت تجاری و ارتباطات 

اقتصادی در حد انتظار طرفین رشد نیافته است.
مهمترین کاالیی که ایران برای عرضه به کشورهای 
دیگر در اختیار داشته، انرژی بوده که برای روس ها 
کاال  مقابل  از سوی  و  فاقد جذابیت می باشد 
و تکنولوژی روسی نیز همواره آخرین گزینه 
انتخابی برای طرف های ایرانی بوده است. از منظر 
دیگر، جمهوری اسالمی ایران به واسطه موقعیت 
جغرافیائی و همچنین بصورت سنتی تولیدکننده 
محصوالت کشاورزی در بخش های بزرگی از 
مناطق خود می باشد. در طرف مقابل، کشور روسیه 
به واسطه وضعیت آب و هوائی قادر به تولید 
محصوالت کشاورزی نبوده و عمده نیازهای خود 
را از خارج از کشور تامین می نماید. در حال حاضر 
تنها چند صد میلیون دالر محصوالت کشاورزی از 
ایران به این کشور صادر می شود که قطعا بسیار 
پائین تر از ظرفیت و توان کشورمان می باشد. ایران 

و روسیه علیرغم داشتن قابلیت های بسیار از جمله نزدیکی دو کشور، منافع مشترک و همکاری های 
فرهنگی و... به دلیل عدم اعتماد، عدم شناخت از توانمندی های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و نیازهای بازار 

هر کشور، تنها از بخش کوچکی از قابلیت های بازرگانی و روابط تجاری فیمابین بهره برده اند.

زیرساخت های اقتصادی و تجاری مانند حمل و نقل، بیمه، تولید انبوه و صنعتی، توجه به کیفیت بازارهای 
جهانی و همچنین توجه به اصول تجارت  بین الملل در ایران شکل نگرفته و همین ظرفیت موجود و محدود 

نیز برای تامین نیازهای بازار روسیه تعریف نشده است

جمهوری اسالمی ایران از قابلیت صدور سبزیجات، محصوالت کشاورزی و جالیزی، باغی، مواد غذایی، 
خشکبار و شیالتی و ...تا معادل 10 میلیارد دالر برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، نباید در کوتاه مدت 
خود را دچار اشتباه برداشت مبنی بر رفع کامل تحریم ها و بازگشت به مرحله آزادی کامل اقتصادی از 
سوی اروپا و آمریکا نموده و متقابال باید در صدد باشیم که در مسیر متنوع سازی بازارهای مصرفی و 

تکنولوژی ها و مواد خام مورد نیاز صنایع حرکت نمائیم

در ماه های اخیر با ایجاد تحریم های مختلف بین اروپا و روسیه و اخیرا تحریم واردات کاال از ترکیه، 
اقداماتی از سوی طرفین برای جایگزین نمودن کاالهای ایرانی در بازار روسیه بجای کاالهای اروپائی یا 
ترک صورت پذیرفته است. دولت روسیه با صدور چندین مجوز و دستورالعمل، اجازه واردات آبزیان، 
گوشت مرغ و محصوالت لبنی از ایران را صادر نموده و تعرفه گمرکی این محصوالت را کاهش 
داده است و همچنین کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی از کشورمان را در دستور کار دارد. 
نزدیکترین تولیدکننده این محصوالت در جنوب روسیه، کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد که از 
توان کشاورزی باالئی برخوردار بوده و از این ظرفیت برخوردار است که نیازهای بازار روسیه را برآورده 
سازد. دولت جمهوری اسالمی ایران نیز از تمام توان سیاسی و ابزارهای دیپلماتیک خود برای ترغیب 
تجار و شرکت های تجاری طرفین برای تعامالت نزدیکتر با یکدیگر استفاده می نماید تا در مسیر حرکت 

کاالهای ایرانی به بازار روسیه بتواند نقش موثری ایفا نماید.
به منظور شناخت بهتر بازار روسیه، آمارهای تجارت خارجی و اقتصاد کالن این کشور طی سال های 
2011 تا 2013 میالدی نشان می دهد که ضمن برخورداری از رشد 4 درصدی، از کاهش بیکاری، 
افزایش درآمد سرانه، افزایش حقوق کارکنان، رشد تولید ناخالص داخلی در سایه فروش نفت با قیمت 
باال و تولید حداکثری، رشد ذخیره ارزی و کاهش بدهی خارجی و رشد مبادالت خارجی تا سطح 900 
میلیارد دالر برخوردار بوده است. علیرغم این تحوالت بررسی تبادالت تجاری بین ایران و روسیه طی 
سال های 2011 تا 2013 میالدی حاکی از کاهش مبادالت تجاری از سه و نیم میلیارد دالر به کمی بیشتر 
از یک و نیم میلیارد دالر دارد که این کاهش تا حدود زیادی به دلیل و متاثر از اوج تحریم ها و فشارهای 
غرب بر کشورمان پدید آمد. طی سال های 2014 و 2015 میالدی، شرایط اقتصاد  بین الملل و تعامالت 
خارجی دو کشور ایران و روسیه به سمتی پیش رفت که امیدها برای چرخش در ارتباطات اقتصادی 

فیمابین افزایش یافت.
طی دو سال اخیر با کاهش قیمت نفت، شروع بحران اوکراین و فشارهای غرب بر روسیه، روابط و 
تبادالت این کشور با دیگر کشورها از جمله چین بین 30 تا 40 درصد کاهش داشته است؛ در حالی که 
روابط تجاری کشورمان با روسیه نه تنها کاهش نداشته بلکه از رشد 5 درصدی نیز برخوردار بوده است.

از سوی دیگر در جمهوری اسالمی ایران نیز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم که همراه با تنش 

ذبیح اله نادری، کارشناس سیاسی

روابط اقتصادی ایران و روسیه در دوره پساتحریم

زدائی و توجه به روابط  بین الملل بود، همکاری 
های دولتمردان دو کشور از سطح باالئی برخوردار 
گردید. رفت و آمد مقامات و هیات های اقتصادی و 
تجاری فزون یافت و مذاکرات برای تامین نیازهای 
بازار روسیه در بخش های محصوالت کشاورزی، 
شیالت، فرآورده های پروتئینی، شیر و فرآورده های 
لبنی و همچنین گوشت و فرآورده های آن به انجام 
رسید. نتیجه آنکه گرچه در سال 2014 میالدی 
تبادالت فیمابین از رشد 5 درصدی برخوردار 
شد ولی چرائی کندی روند صعودی مبادالت 
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، وابسته به عوامل 
مختلفی در دو کشور می باشد که ذیال مورد بررسی 

قرار می گیرد:
گرچه دولت روسیه خود را موظف و متعهد 
به اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
می دانست ولی تعهد بخش های خصوصی و 
بانک های روسیه به تحریم های یک جانبه اروپا 
و آمریکا باعث گردید که امکان انتقال پول و انجام 
مبادالت مالی و بانکی طی سال های مورد بحث با 
مشکل مواجه شوند که با لغو تحریم ها در دی ماه 

جاری، این موضوع مرتفع خواهد شد.
برخی صنایع خصوصی روسیه که از تکنولوژی 
شوروی سابق استفاده می کردند امکان صادرات 
فناوری های خود به ایران را نداشتند و لذا نمی 
توان انتظار همکاری بین این صنایع را داشت. 
فعاالن در حوزه معدن، پتروشیمی و پاالیشگاهی، 
نفت و گاز از این نوع صنایع هستند که به سختی 

بتوان نقاط مشترک بین طرفین پیدا کرد.
فروشگاه های بزرگ لوازم مصرفی در روسیه، عمدتا 
شاخه هائی از فروشگاه های اروپائی می باشند که از 
سیاست های دفاتر مادر پیروی کرده و برای تامین 
نیازهای خود از ایران، مالحظات کشورهای متبوع 
خود را در نظر می گرفتند. فروشگاه های بزرگ 

آشان و ایکیا در این دسته قرار می گیرند.
در طرف ایران نیز باید اشاره نمود که زیرساخت های 
اقتصادی و تجاری مانند حمل و نقل، بیمه، تولید 
انبوه و صنعتی، توجه به کیفیت بازارهای جهانی و 
همچنین توجه به اصول تجارت  بین الملل در ایران 
شکل نگرفته و همین ظرفیت موجود و محدود 
نیز برای تامین نیازهای بازار روسیه تعریف نشده 
است. تا زمانی که تولید محصوالت کشاورزی در 
کشورمان خود را با اصول تولید انبوه، بسته بندی و 
همچنین نگهداری و صادرات متاثر از فناوری های 
نوین مجهز نسازد، نمی توان انتظار داشت جایگاه 
مناسبی را در بازارهای روسیه برای خود کسب 
نماید. ذائقه مردم روسیه به خرید تولیدات اروپائی 
با کیفیت عادت کرده و لذا پذیرای محصوالت بی 

کیفیت و حتی متوسط نمی باشد.
تولیدکنندگان ایرانی به روش های سنتی تولیدات 
خود را به بازار ارسال می دارند که مسلما برای 
بازارهائی در مسافت های طوالنی )حداقل 3000 
کیلومتر( مناسب نمی باشند. حوزه های مختلف 

مانند محصوالت کشاورزی، شبکه های حمل و نقل کانتینری، شبکه کامل ریلی، تکنولوژی های مدرن 
در حوزه بسته بندی، استانداردهای جهانی در تولید محصوالت لبنی، محصوالت گلخانه ای و پایانه های 
صادراتی از مواردی می باشند که در کشورمان هنوز توسعه کافی نیافته و نمی توانند برای صادرات 

محصوالت با کیفیت و همچنین حفظ کیفیت اولیه تا رسیدن به بازار مصرف نقش اساسی ایفا نمایند.
در این ارتباط برخی محصوالت کشاورزی ایرانی به بازار روسیه می رسند ولی متاسفانه نتوانسته اند شبکه ای 
منسجم و منظم برای مسیر صادراتی ایجاد نمایند. در حال حاضر محصوالتی مانند کیوی، خیار، سبزیجات 
و پرتقال و نارنگی به روسیه صادر می شوند ولی در مقایسه با مقادیری که یا دچار مشکالت مالی با 
خریداران می شوند و یا بدالیل مختلف در مسیر مبدا تا مقصد فاسد شده و از بین می روند، رقم محدودی 

را شامل می شوند.
چندی پیش نقشه راه توسعه روابط ایران و روسیه در افق همکاری 40 میلیارد دالری امضاء شده است. 
بزعم مقامات روسی اجرای نقشه راه امضا شده ارتقاءِ روابط دو کشور را در پی داشته و زمینه را برای 
گسترش بیش از پیش روابط سوق دادن به روابط راهبردی مهیا خواهد ساخت. طبق نقشه راه دو کشور 
با راهبرد اتکاءِ به یکدیگر برای تأمین نیازهای بازار داخلی، درصدد استفاده از مزیت ها و تولیدات در ایران 
و روسیه هستند تا هم زمان با کاهش هزینه تمام شده به دلیل هم مرز بودن )دریایی(، زمینه ارتباط بیشتر 

و گسترش روابط را رقم بزنند.
این توافق می تواند روابط دو کشور را متحول کند، این در حالی است که بخش های دولتی به ویژه طرف 
ایرانی تالش کنند تا قوانین دست و پاگیر یا بوروکراسی را در جهت رسیدن به روابط راهبردی کاهش 
دهند. از جمله دستاوردهای خوب و تأثیرگذار در این توافق آمادگی بانک مرکزی روسیه برای توافق و 
همکاری بانکی با ایران می باشد که می تواند موتور محرک در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور باشد. 
برنامه پیشنهادی روسیه برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران تا 40 میلیارد دالر، ایجاد یک خط اعتباری 
5 میلیارد دالری از طرف روسیه و خط اعتباری 2 میلیارد دالری ونش اکونوم بانک به بانک مرکزی 

کشورمان، اقدام مثبتی در ایجاد تحرک بین شرکت های اقتصادی و تجاری می باشد.
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که بخش های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی که در حوزه های تولید 
و صادرات فعالیت می نمایند، ضمن بررسی و مطالعه جوانب مختلف امکان صادرات کاال به روسیه، 
بصورت کامال متمرکز وارد مرحله عملیاتی شوند. سیاست های اقتصادی اخیر روسیه در زمینه ایجاد 
محدودیت برای کاالهای وارداتی از اروپا و ترکیه، فضای جدیدی را برای کاالهای ایرانی ایجاد نموده 
است که انتظار می رود طرف های ایرانی از این فرصت در جهت منافع اقتصادی کشور استفاده کرده و 
جایگاهی درخور و شایسته برای خود در بازار بزرگ مصرفی روسیه کسب نمایند. به ویژه بعد از توافق 
وین و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، اینک چشم دوختن به افق های روشن همکاری بین دو 

کشور دور از ذهن نخواهد بود.
گفته می شود جمهوری اسالمی ایران از قابلیت صدور سبزیجات، محصوالت کشاورزی و جالیزی، باغی، 
مواد غذایی، خشکبار و شیالتی و ...تا معادل 10 میلیارد دالر برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، نباید 
در کوتاه مدت خود را دچار اشتباه برداشت مبنی بر رفع کامل تحریم ها و بازگشت به مرحله آزادی کامل 
اقتصادی از سوی اروپا و آمریکا نموده و متقابال باید در صدد باشیم که در مسیر متنوع سازی بازارهای 

مصرفی و تکنولوژی ها و مواد خام مورد نیاز صنایع حرکت نمائیم.
در نهایت، بررسی نیازها و تولیدات روسیه و ایران این نتیجه را به ذهن متبادر می نماید که دو کشور با 
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی خود می توانند  مکمل توسعه اقتصادی یکدیگر باشند و با تکیه بر مزیت های 
نسبی خود اقدام به تامین نیاز طرف مقابل نماید. از سوی دیگر گسترش هدفمند روابط اقتصادی ایران 
وروسیه با توجه به جایگاه ویژه این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که متشکل از پنج جمهوری 
شوروی سابق، می تواند دروازه ورود ایران به بازارهای منطقه و شکل دهنده روابط اقتصادی قوی و پایدار 
با این کشورها باشد. با فراهم شدن زمینه های بیشتر همکاری تا حدود زیادی  سیاست خارجی روسیه 
بدین سمت و سو سوق داده شده است که؛” ایران دارای جمیعت و اقتصاد بزرگ با قابلیت های بسیاری 

می باشد و روسیه مایل به گسترش روابط اقتصادی خود با ایران است".
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میترا نصیري
عضو هیات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

فرصت هاي ایران در صادرات خدمات گردشگري 
در دوران پساتحریم

بررسي ها نشان مي دهد یکي از موانع توسعه صادرات ایران، عدم حضور فیزیکي مستمر در بازا رهاي 
صادراتي است. این مسئله در مورد صادرات خدمات به صورت واضح تري خود را نشان مي دهد، 
چرا که جنس تجارت خدمات به گونه اي است که در اغلب موارد مستلزم حضور فیزیکي صادرکننده 
خدمات در بازار مقصد است.  به علت حائز اهمیت بودن این حضور  در دوران تحریم، آسیب پذیري 
صادرات خدمات در این دوران بیشتر از صادرات کاال بوده است، لذا در شرایط پس از تحریم یکي 
از حوزه هایي که باز شدن آن با ارز آوري قابل توجهي همراه خواهد بود، تجارت خدمات است که 

از هم اکنون مي توان آن را در آمار رو به رشد صنعت گردشگري مشاهده کرد.

در شرایط ناامني سیاسي حاکم بر منطقه، جاذبه هاي گردشگري و امنیت حاکم بر ایران،کشورمان 
را  در صدر کشورهاي مقصد گردشگري بالقوه قرار مي دهد. با وجود این، مشکالتي وجود دارد. 
کافي است، خود را به جاي یک گردشگر خارجي که ایران را در فهرست مقاصد خود قرار داده 

است بگذاریم

پس از لغو تحریم ها و در صورت امکان پرداخت هزینه خدمات براي گردشگران، هر گردشگر 
مسلمان مي تواند پس از جستجوي کلید واژه “گردشگري حالل” در فضاي مجازي، نام ایران را 
در کنار ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج فارس  ببیند، همچنین مي تواند بدون پیچیدگي و از طریق 
امکاناتي که توسط همین شرکت ها براي تسهیل سفر مردم در سراسر دنیا ایجاد شده است، 

مقدمات سفر خود را فراهم کند

تاثیر رشد گردشگري بر سایر بخش هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت و معدن و تحرک تولید 
یکي از دالیلي است که مي تواند انگیزه مهمي براي برنامه ریزي جهت تقویت صنعت گردشگري 
باشد. حضور گردشگران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه صادرات کاال به خصوص 
صنایع دستي اثر دارد. اثر مستقیم آن با خرید کاال توسط گردشگران و اثر غیر مستقیم آن معرفي 
کاال توسط گردشگران در بازار کشورهاي خود است. در سال هاي تحریم، حضور کم رنگ ایران 
و جوالن رقباي چیني و پاکستاني به صادرات فرش ایراني لطمه زده است، معرفي و عرضه مجدد 
اجناس ایراني از طریق گردشگران، تاثیر بلندمدت خود را در بازارهاي صادراتي نیز نشان خواهد 

داد.
همان طور که شاهدیم مدتي است که صنعت ساختمان در رکودي طوالني به سر مي برد که به نوبه 
خود بر صنایع مرتبط با ساختمان نیز تاثیر گذاشته است. احداث بناهاي رفاهي و هتل ها و ایجاد 
فرصت هاي شغلي مرتبط با گردشگري و نیز توسعه صنعت حمل و نقل نیز از پیامدهاي ثانوي رشد 

گردشگري است که موجب به حرکت درآمدن چرخه اشتغال و تولید مي شود.
افزایش 103 درصدي صادرات گردشگري در سال 93 نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 
عالمت مثبتي است که مي تواند راهنماي خوبي براي تعیین اولویت هاي صادراتي ما در شرایط پس 
از تحریم باشد. در شرایط ناامني سیاسي حاکم بر منطقه، جاذبه هاي گردشگري و امنیت حاکم 
بر ایران،کشورمان را  در صدر کشورهاي مقصد گردشگري بالقوه قرار مي دهد. با وجود این، 
مشکالتي وجود دارد. کافي است، خود را به جاي یک گردشگر خارجي که ایران را در فهرست 
مقاصد خود قرار داده است بگذاریم. یک جستجوي ساده در شبکه جهاني اینترنت براي رزرو هتل 
یا کسب اطالعات درباره حمل و نقل و رستوران و... مشکالت فراروي گردشگر خارجي را بر ما 
عیان مي کند. به عنوان مثال درحال حاضر جستجوي هتل و پرداخت هزینه آن به روش هاي متداول 

اعتباري  کارت هاي  با  پرداخت  جمله  از  دنیا 
امکان پذیر  براي مسافرین خارجي  بین المللي 
به  خارجي  مسافران  دیگر،  سوي  از  نیست. 
لحاظ مالحظات امنیتي تمایلي به حمل پول نقد 
در سفر ندارند. لذا الزم است به عنوان یکي از 
الزامات جذب گردشگر، این مانع با همکاري 
دست اندرکاران شبکه بانکي کشور در شرایط 

بعد از تحریم حل و فصل شود.
 یکي از مالحظات قطعي ما درتنظیم سیاست هاي 
گردشگري حفظ ارزش هاي فرهنگي و دیني 
است. این جا ما مي توانیم مقصد گردشگري 
حالل  باشیم که خوشبختانه در سال هاي اخیر 
جاي خود را در جهان باز کرده است و  بازار 
هدف  حدود دو میلیارد نفر از  مسلمانان جهان 
است. برخالف سایر رقباي منطقه اي و کشورهاي 
غیرمسلمان، ما نیازي به ایجاد امکانات و خدمات 
اضافي و یا سرمایه گذاري خاصي براي خلق 
گردشگري حالل در داخل کشور خود نداریم 
چراکه از بدو ورود گردشگر هر خدماتي که در 
اختیار وي قرار مي گیرد، حالل است. آنچه الزم 
است انجام گیرد تقویت حضور در شبکه هاي 
شناخته شده جلب گردشگر است. حضور در 
فضاي مجازي و شبکه هاي رزرواسیون از طریق 
اینترنت و تبلیغات گسترده در پایگاه هاي اینترنتي 
خاص گردشگري حالل -که خوشبختانه قبال 
ایجاد شده  و به عنوان برند شناخته شده اند- گام 
بعدي است. تا پیش از این، حضور و تبلیغات 
پایگاه ها به علت شرایط تحریم و  این  ما در 
محدودیت انتقاالت بین المللي پول بي معنا بود؛ 
از لغو تحریم ها و در صورت امکان  اما پس 
پرداخت هزینه خدمات براي گردشگران، هر 
گردشگر مسلمان مي تواند پس از جستجوي کلید 
واژه “گردشگري حالل” در فضاي مجازي، نام 
ایران را در کنار ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج 
فارس  ببیند، همچنین مي تواند بدون پیچیدگي و 
از طریق امکاناتي که توسط همین شرکت ها براي 
تسهیل سفر مردم در سراسر دنیا ایجاد شده است، 

مقدمات سفر خود را فراهم کند.

طرح   ،1389 آبان  انتهای  در  که  آن  از  بعد 
هدفمندسازی یارانه ها به اجرا گذاشته شد، تورم 
نقطه به نقطه شروع به افزایش کرد و از 7 /9 
درصد در انتهای آبان ماه به 3 /12 درصد در انتهای 
اسفندماه همان سال رسید. بی ثباتی فضای کالن 
اقتصادی و همچنین تحمیل تحریم های غرب 
علیه ایران از دیگر دالیل افزایش تورم نقطه به 
نقطه عنوان می شد. این روند در سال 1390 نیز 
ادامه داشت تا این که تورم نقطه به نقطه در انتهای 
اسفندماه 1390، به 5 /21 درصد و در اسفند 
1391 به 41 درصد رسید. این روند افزایشی ادامه 
داشت تا اینکه از خردادماه 1392، بعد از رسیدن 
تورم نقطه به نقطه به 45 درصد، روند نزولی آن 
شروع شد و این روند تا به امروز با نوساناتی بسیار 
کم ادامه دارد تا جایی که تورم نقطه به نقطه بعد 
از پنج سال، تک رقمی شده و به 4 /9 درصد در 

انتهای آذرماه رسید. 
همچنین تورم ساالنه منتهی به خردادماه 1392 که 
به 35 درصد رسیده بود، در انتهای آذرماه به 7 
/13 درصد رسید. همین مساله موجب امیدواری 
مسووالن در خصوص تک رقمی شدن تورم 
ساالنه در سال 1395 شد و بسیاری تحقق تورم 
تک رقمی در سال آینده را وعده دادند. در مقاله 
فوق، به بررسی وضعیت تورم پرداخته و در 
خصوص امکان تحقق تورم تک رقمی در سال 
1395، بحث می کنیم. در ادبیات اقتصادی، علل 
تورم به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تورم ناشی 
از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم 
ساختاری. اغلب مکاتب اقتصادی )کالسیکی و 
کینزی و طرفداران آنها( بر نقش مازاد تقاضا بر 
ایجاد تورم تاکید کرده اند. در این نوع تورم، پیشی 
گرفتن تقاضا برای کاالها و خدمات نسبت به 
عرضه آنها باعث ایجاد تورم می شود. در تورم 
ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه های تولید 
و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی 
قیمت ها می شود. همچنین، در تورم ساختاری، 
عدم تعادل های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته 

می شوند. 
باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از 
فشار تقاضا می تواند برای دوره های بسیار طوالنی 
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وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره های کوتاه مدت، اتفاق 
می افتد )گزارش مرکز پژوهش های مجلس )1392(، صص 31 و 32(. با توجه به روند گذشته تورم و 
متغیرهای اثرگذار بر آن، می توان متغیر نقدینگی را به عنوان متغیر مهم تورم ناشی از فشار تقاضا و نرخ 
ارز را به عنوان متغیری از طرف تورم ناشی از فشار هزینه لحاظ و بررسی کرد و در مورد روند آتی 

تورم اظهار نظر کرد.
در سال 1393، تورم ساالنه منتهی به فروردین 1 /35 درصد و نقطه به نقطه فروردین نسبت به ماه مشابه 
سال قبل، 4 /17 درصد بود که تا انتهای سال با میانگین تورم ماهانه 3 /1 درصد، تورم ساالنه منتهی 
به اسفند به 6 /15 درصد و نقطه به نقطه به 6 /16 درصد رسید. در سال جاری، روند کاهشی تورم تا 
انتهای آذرماه ادامه داشت. اما تورم ماهانه بعد از پنج ماه زیر یک درصد بودن، دوباره به باالی یک درصد 
افزایش یافته است. در خصوص افزایش دوباره تورم ماهانه می توان به افزایش نرخ ارز از مهرماه تا آذرماه 
و همچنین روند رشد نقدینگی اشاره کرد. نرخ ارز متوسط ماهانه از 9 /32 هزار ریال در شهریورماه به 8 
/36 هزار ریال در آذرماه رسید که به معنی افزایش 5 /11 درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر است. همچنین 
با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت، رشد نقدینگی در سه ماه شهریور تا آبان ماه، هفت درصد رشد 
داشته است. در حالی که از ابتدای سال تا انتهای مرداد حدود هشت درصد رشد داشته است که به معنی 
افزایش شتاب رشد نقدینگی در ماه های اخیر است به نحوی که نقدینگی منتهی به آبان ماه 1394 نسبت 
به ماه مشابه سال قبل، 7 /24 درصد رشد داشته است )خروج نقدینگی از محدوده مطمئن، روزنامه 
دنیای اقتصاد، 9 دی 1394(. بنابراین با توجه به اتفاقات رخ داده برای نقدینگی و نرخ ارز، افزایش تورم 

ماهانه طبیعی است.

سناریوهای تورم آتی
برای بررسی روند تورم تا انتهای سال و همچنین سال 1395، می توان سناریوهای مختلف را بررسی 
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میترا نصیري
عضو هیات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

فرصت هاي ایران در صادرات خدمات گردشگري 
در دوران پساتحریم

بررسي ها نشان مي دهد یکي از موانع توسعه صادرات ایران، عدم حضور فیزیکي مستمر در بازا رهاي 
صادراتي است. این مسئله در مورد صادرات خدمات به صورت واضح تري خود را نشان مي دهد، 
چرا که جنس تجارت خدمات به گونه اي است که در اغلب موارد مستلزم حضور فیزیکي صادرکننده 
خدمات در بازار مقصد است.  به علت حائز اهمیت بودن این حضور  در دوران تحریم، آسیب پذیري 
صادرات خدمات در این دوران بیشتر از صادرات کاال بوده است، لذا در شرایط پس از تحریم یکي 
از حوزه هایي که باز شدن آن با ارز آوري قابل توجهي همراه خواهد بود، تجارت خدمات است که 

از هم اکنون مي توان آن را در آمار رو به رشد صنعت گردشگري مشاهده کرد.

در شرایط ناامني سیاسي حاکم بر منطقه، جاذبه هاي گردشگري و امنیت حاکم بر ایران،کشورمان 
را  در صدر کشورهاي مقصد گردشگري بالقوه قرار مي دهد. با وجود این، مشکالتي وجود دارد. 
کافي است، خود را به جاي یک گردشگر خارجي که ایران را در فهرست مقاصد خود قرار داده 

است بگذاریم

پس از لغو تحریم ها و در صورت امکان پرداخت هزینه خدمات براي گردشگران، هر گردشگر 
مسلمان مي تواند پس از جستجوي کلید واژه “گردشگري حالل” در فضاي مجازي، نام ایران را 
در کنار ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج فارس  ببیند، همچنین مي تواند بدون پیچیدگي و از طریق 
امکاناتي که توسط همین شرکت ها براي تسهیل سفر مردم در سراسر دنیا ایجاد شده است، 

مقدمات سفر خود را فراهم کند

تاثیر رشد گردشگري بر سایر بخش هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت و معدن و تحرک تولید 
یکي از دالیلي است که مي تواند انگیزه مهمي براي برنامه ریزي جهت تقویت صنعت گردشگري 
باشد. حضور گردشگران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه صادرات کاال به خصوص 
صنایع دستي اثر دارد. اثر مستقیم آن با خرید کاال توسط گردشگران و اثر غیر مستقیم آن معرفي 
کاال توسط گردشگران در بازار کشورهاي خود است. در سال هاي تحریم، حضور کم رنگ ایران 
و جوالن رقباي چیني و پاکستاني به صادرات فرش ایراني لطمه زده است، معرفي و عرضه مجدد 
اجناس ایراني از طریق گردشگران، تاثیر بلندمدت خود را در بازارهاي صادراتي نیز نشان خواهد 

داد.
همان طور که شاهدیم مدتي است که صنعت ساختمان در رکودي طوالني به سر مي برد که به نوبه 
خود بر صنایع مرتبط با ساختمان نیز تاثیر گذاشته است. احداث بناهاي رفاهي و هتل ها و ایجاد 
فرصت هاي شغلي مرتبط با گردشگري و نیز توسعه صنعت حمل و نقل نیز از پیامدهاي ثانوي رشد 

گردشگري است که موجب به حرکت درآمدن چرخه اشتغال و تولید مي شود.
افزایش 103 درصدي صادرات گردشگري در سال 93 نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 
عالمت مثبتي است که مي تواند راهنماي خوبي براي تعیین اولویت هاي صادراتي ما در شرایط پس 
از تحریم باشد. در شرایط ناامني سیاسي حاکم بر منطقه، جاذبه هاي گردشگري و امنیت حاکم 
بر ایران،کشورمان را  در صدر کشورهاي مقصد گردشگري بالقوه قرار مي دهد. با وجود این، 
مشکالتي وجود دارد. کافي است، خود را به جاي یک گردشگر خارجي که ایران را در فهرست 
مقاصد خود قرار داده است بگذاریم. یک جستجوي ساده در شبکه جهاني اینترنت براي رزرو هتل 
یا کسب اطالعات درباره حمل و نقل و رستوران و... مشکالت فراروي گردشگر خارجي را بر ما 
عیان مي کند. به عنوان مثال درحال حاضر جستجوي هتل و پرداخت هزینه آن به روش هاي متداول 

اعتباري  کارت هاي  با  پرداخت  جمله  از  دنیا 
امکان پذیر  براي مسافرین خارجي  بین المللي 
به  خارجي  مسافران  دیگر،  سوي  از  نیست. 
لحاظ مالحظات امنیتي تمایلي به حمل پول نقد 
در سفر ندارند. لذا الزم است به عنوان یکي از 
الزامات جذب گردشگر، این مانع با همکاري 
دست اندرکاران شبکه بانکي کشور در شرایط 

بعد از تحریم حل و فصل شود.
 یکي از مالحظات قطعي ما درتنظیم سیاست هاي 
گردشگري حفظ ارزش هاي فرهنگي و دیني 
است. این جا ما مي توانیم مقصد گردشگري 
حالل  باشیم که خوشبختانه در سال هاي اخیر 
جاي خود را در جهان باز کرده است و  بازار 
هدف  حدود دو میلیارد نفر از  مسلمانان جهان 
است. برخالف سایر رقباي منطقه اي و کشورهاي 
غیرمسلمان، ما نیازي به ایجاد امکانات و خدمات 
اضافي و یا سرمایه گذاري خاصي براي خلق 
گردشگري حالل در داخل کشور خود نداریم 
چراکه از بدو ورود گردشگر هر خدماتي که در 
اختیار وي قرار مي گیرد، حالل است. آنچه الزم 
است انجام گیرد تقویت حضور در شبکه هاي 
شناخته شده جلب گردشگر است. حضور در 
فضاي مجازي و شبکه هاي رزرواسیون از طریق 
اینترنت و تبلیغات گسترده در پایگاه هاي اینترنتي 
خاص گردشگري حالل -که خوشبختانه قبال 
ایجاد شده  و به عنوان برند شناخته شده اند- گام 
بعدي است. تا پیش از این، حضور و تبلیغات 
پایگاه ها به علت شرایط تحریم و  این  ما در 
محدودیت انتقاالت بین المللي پول بي معنا بود؛ 
از لغو تحریم ها و در صورت امکان  اما پس 
پرداخت هزینه خدمات براي گردشگران، هر 
گردشگر مسلمان مي تواند پس از جستجوي کلید 
واژه “گردشگري حالل” در فضاي مجازي، نام 
ایران را در کنار ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج 
فارس  ببیند، همچنین مي تواند بدون پیچیدگي و 
از طریق امکاناتي که توسط همین شرکت ها براي 
تسهیل سفر مردم در سراسر دنیا ایجاد شده است، 

مقدمات سفر خود را فراهم کند.

طرح   ،1389 آبان  انتهای  در  که  آن  از  بعد 
هدفمندسازی یارانه ها به اجرا گذاشته شد، تورم 
نقطه به نقطه شروع به افزایش کرد و از 7 /9 
درصد در انتهای آبان ماه به 3 /12 درصد در انتهای 
اسفندماه همان سال رسید. بی ثباتی فضای کالن 
اقتصادی و همچنین تحمیل تحریم های غرب 
علیه ایران از دیگر دالیل افزایش تورم نقطه به 
نقطه عنوان می شد. این روند در سال 1390 نیز 
ادامه داشت تا این که تورم نقطه به نقطه در انتهای 
اسفندماه 1390، به 5 /21 درصد و در اسفند 
1391 به 41 درصد رسید. این روند افزایشی ادامه 
داشت تا اینکه از خردادماه 1392، بعد از رسیدن 
تورم نقطه به نقطه به 45 درصد، روند نزولی آن 
شروع شد و این روند تا به امروز با نوساناتی بسیار 
کم ادامه دارد تا جایی که تورم نقطه به نقطه بعد 
از پنج سال، تک رقمی شده و به 4 /9 درصد در 

انتهای آذرماه رسید. 
همچنین تورم ساالنه منتهی به خردادماه 1392 که 
به 35 درصد رسیده بود، در انتهای آذرماه به 7 
/13 درصد رسید. همین مساله موجب امیدواری 
مسووالن در خصوص تک رقمی شدن تورم 
ساالنه در سال 1395 شد و بسیاری تحقق تورم 
تک رقمی در سال آینده را وعده دادند. در مقاله 
فوق، به بررسی وضعیت تورم پرداخته و در 
خصوص امکان تحقق تورم تک رقمی در سال 
1395، بحث می کنیم. در ادبیات اقتصادی، علل 
تورم به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تورم ناشی 
از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم 
ساختاری. اغلب مکاتب اقتصادی )کالسیکی و 
کینزی و طرفداران آنها( بر نقش مازاد تقاضا بر 
ایجاد تورم تاکید کرده اند. در این نوع تورم، پیشی 
گرفتن تقاضا برای کاالها و خدمات نسبت به 
عرضه آنها باعث ایجاد تورم می شود. در تورم 
ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه های تولید 
و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی 
قیمت ها می شود. همچنین، در تورم ساختاری، 
عدم تعادل های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته 

می شوند. 
باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از 
فشار تقاضا می تواند برای دوره های بسیار طوالنی 
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وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره های کوتاه مدت، اتفاق 
می افتد )گزارش مرکز پژوهش های مجلس )1392(، صص 31 و 32(. با توجه به روند گذشته تورم و 
متغیرهای اثرگذار بر آن، می توان متغیر نقدینگی را به عنوان متغیر مهم تورم ناشی از فشار تقاضا و نرخ 
ارز را به عنوان متغیری از طرف تورم ناشی از فشار هزینه لحاظ و بررسی کرد و در مورد روند آتی 

تورم اظهار نظر کرد.
در سال 1393، تورم ساالنه منتهی به فروردین 1 /35 درصد و نقطه به نقطه فروردین نسبت به ماه مشابه 
سال قبل، 4 /17 درصد بود که تا انتهای سال با میانگین تورم ماهانه 3 /1 درصد، تورم ساالنه منتهی 
به اسفند به 6 /15 درصد و نقطه به نقطه به 6 /16 درصد رسید. در سال جاری، روند کاهشی تورم تا 
انتهای آذرماه ادامه داشت. اما تورم ماهانه بعد از پنج ماه زیر یک درصد بودن، دوباره به باالی یک درصد 
افزایش یافته است. در خصوص افزایش دوباره تورم ماهانه می توان به افزایش نرخ ارز از مهرماه تا آذرماه 
و همچنین روند رشد نقدینگی اشاره کرد. نرخ ارز متوسط ماهانه از 9 /32 هزار ریال در شهریورماه به 8 
/36 هزار ریال در آذرماه رسید که به معنی افزایش 5 /11 درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر است. همچنین 
با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت، رشد نقدینگی در سه ماه شهریور تا آبان ماه، هفت درصد رشد 
داشته است. در حالی که از ابتدای سال تا انتهای مرداد حدود هشت درصد رشد داشته است که به معنی 
افزایش شتاب رشد نقدینگی در ماه های اخیر است به نحوی که نقدینگی منتهی به آبان ماه 1394 نسبت 
به ماه مشابه سال قبل، 7 /24 درصد رشد داشته است )خروج نقدینگی از محدوده مطمئن، روزنامه 
دنیای اقتصاد، 9 دی 1394(. بنابراین با توجه به اتفاقات رخ داده برای نقدینگی و نرخ ارز، افزایش تورم 

ماهانه طبیعی است.

سناریوهای تورم آتی
برای بررسی روند تورم تا انتهای سال و همچنین سال 1395، می توان سناریوهای مختلف را بررسی 

نـــمـا دور 
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کرده و حدود تورم را با فروض خوش بینانه و 
بدبینانه بررسی کرد.

1- حالت خوش بینانه: در خوش بینانه ترین حالت، 
میانگین تورم ماهانه تا انتهای سال و همچنین سال 
بعد، برابر با میانگین تورم ماهانه فروردین تا انتهای 
آذرماه سال جاری یعنی 7 /0 درصد باشد. در این 
سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه به 7 /8 
درصد و تورم ساالنه و نقطه به نقطه انتهای اسفند 

1395 نیز 7 /8 درصد می شود.
2- حالت بدبینانه: در این سناریو، تورم ماهانه 
در ماه های زمستان و سال بعد، با نرخ رشد 27 
/1 درصد رشد کند. این نرخ برابر با تورم ماهانه 
آذرماه است که به غیر از خردادماه باالترین نرخ 
رشد تورم ماهانه در سال جاری است. همچنین 
این نرخ به میانگین نرخ تورم ماهانه سال 1393 
نیز )29 /1 درصد( بسیار نزدیک است. در این 
صورت، تورم نقطه به نقطه اسفند سال جاری 6 
/10 درصد و سال بعد 4 /16 درصد خواهد شد. 
همچنین تورم سال 1394، به 4 /12 درصد و تورم 

سال 1395 به 4 /14 درصد خواهد رسید.
3- حالت بینابین: در این سناریو، نرخ رشد تورم 
ماهانه را یک درصد لحاظ می کنیم که هم میانگین 
دو نرخ رشد قبلی است و هم  مرز روانی نرخ 
رشد تورم ماهانه لحاظ می شود. با این سناریو، 
نرخ تورم نقطه به نقطه از 7 /9 درصد اسفند سال 
جاری به 7 /12 درصد در اسفند سال بعد می رسد 
که منجر به تورم ساالنه 2 /12 درصد در سال 
جاری و 6 /11 درصدی برای سال 1395 خواهد 

شد.
الزم به یادآوری است که در سال های بعد از 
1376، تنها در چهار سال 1379، 1380، 1384 
و 1388 میانگین تورم ماهانه کمتر از یک درصد 
بوده که به ترتیب، 9 /0، 9 /0، 7 /0 و 8 /0 درصد 
بوده است. با توجه به چنین سابقه تاریخی و روند 
تزریق نقدینگی که در ماه های اخیر شتاب گرفته 
و بعد از اجرای برجام نیز به نظر با شتاب بیشتری 
همراه باشد و همچنین احتمال کم کاهش نرخ ارز، 
به نظر می آید احتمال وقوع سناریوی خوش بینانه 
بعید باشد.بین دو سناریوی بدبینانه و بینابین، باید 
گفت با توجه به رابطه تورم با نرخ ارز و رشد 
نقدینگی در سال های گذشته، سناریوی بدبینانه 
احتمال وقوع بیشتری خواهد داشت. لذا به نظر 
می آید، به رغم نزول تورم ساالنه و رسیدن به 5 
/12 درصد در انتهای سال جاری، اما با افزایش 
تورم نقطه به نقطه، این تورم از تک رقمی آذرماه 
فاصله گرفته و تا 11 درصد در انتهای سال خواهد 
رسید که رسیدن به تورم تک رقمی در سال بعد 
را دشوار خواهد کرد. برای سال بعد نیز پیش بینی 
می شود در صورتی که نرخ رشد نقدینگی 20 تا 
25 درصد شود و نرخ ارز تا حدود 40 هزار ریال 
افزایش یابد، تورم ساالنه بین 14 تا 15 درصد 

شود. 

کرد:  اعالم  پول  بین المللی  صندوق 
علت کاهش اقتصاد جهانی در سال 
رشد  کند  روند  به  میالدی  جاری 
قیمت  جهانی  کاهش  اقتصاد چین، 
بهره  نرخ  افزایش  احتمال  و  کاال 
آمریکا  رزرو«  »فدرال  توسط  بانکی 

بازمی گردد.
به گزارش »سی ان بی سی«، صندوق 
از  بینی خود  پیش  پول  المللی  بین 
جاری  سال  در  را  جهانی  اقتصاد 

میالدی کاهش داد.
به گزارش مهر، در همین حال پیش از 
این رقم 3.4 درصد برای رشد اقتصاد 
جهانی در سال 2016 میالدی پیش 
بینی شده بود؛ این در حالی است که 
اقتصاد  رشد  برای  درصد   3.1 رقم 
جهانی در سال 2015 میالدی اعالم 

شده است.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش 
بینی خود را در سال جاری میالدی 2 
دهم درصد کاهش داد، ضمن اینکه 
روند رشد اقتصادی بازارهای نوظهور 
و اقتصادی های در حال توسعه را هم 

با نرخ رشد کند پیش بینی کرد.
بر همین اساس، صندوق بین المللی 
پول اعالم کرد، علت کاهش اقتصاد 
جهانی در سال جاری میالدی به روند 
کند رشد اقتصاد چین، کاهش جهانی 
قیمت کاال و احتمال افزایش نرخ بهره 
بانکی توسط »فدرال رزرو« آمریکا بر 

می گردد.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

کاهش رشد اقتصاد جهانی در 

سال 2016

بانک جهانی پیش بینی کرد اقتصاد ایران 
در سال جاری میالدی رشد 5.8 درصدی 
را تجربه کند و صادرات نفت ایران در 
این سال 700 هزار بشکه در روز افزایش 

یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی 
در نخستین گزارش خود از اقتصاد جهان 
که در سال 2016 منتشر شده است پیش 
بینی کرد رشد اقتصادی ایران در این سال 

به 5.8 درصد برسد.
»دورنماهای  به  موسوم  گزارش  این 
اقتصادی جهان« همچنین رشد اقتصادی 
ایران در سال 2015 را 1.9 درصد برآورد 
کرده است که با توجه به شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور و افت شدید قیمت نفت 

غیر واقعی به نظر می رسد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش 
خود با پیش بینی برداشتن تحریم ها علیه 
 2016 سال  ابتدایی  های  ماه  در  ایران 
پیش بینی کرده است صادرات نفت ایران 
در این سال 500 تا 700 هزار بشکه در 
این کشور سهم 4  و  یابد  افزایش  روز 
تامین مصرف نفت جهان  درصدی در 

بدست می آورد.
بر این اساس تولید نفت ایران نیز که در 
سال 2015 بالغ بر 2.8 میلیون بشکه در 
روز بوده است به 3.3 تا 3.5 میلیون بشکه 

در روز افزایش خواهد یافت.
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران 
در سال 2017 میالدی را نیز 6.7 درصد 

پیش بینی کرده است.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی رشد 
اقتصادی جهان در سال 2016 نیز به 2.9 
درصد خواهد رسید. کشورهای در حال 
توسعه رشد 4.8 درصدی را در این سال 

تجربه خواهند کرد.

پیش بینی بانک جهانی از 
رشد 5/8 درصدی اقتصاد 

ایران در سال 2016

بازار  اقتصادی،  کارشناسان  گفته  به  اگرچه 
تاثیرپذیری  و  است  داخلی  بازاری  مسکن، 
کشورها  سایر  با  مناسبات  بهبود  از  چندانی 
ندارد اما فعاالن این حوزه معتقدند که اجرایی 
بر حوزه  مثبتی  اثرات  می تواند  برجام  شدن 
مسکن داشته باشد و رونق را پس از سه سال 

به این بازار بازگرداند.
سیاست های  اعمال  گرو  در  موضوع  این 
مناسب، کاهش دخالت دولت و افزایش حوزه 
نفوذ بخش خصوصی در حوزه مسکن است. 
البته برخی کارشناسان معتقدند که برجام،  اهرم 
قدرتمندی برای خروج مسکن از رکود نیست 
و تا زمانی که تغییری در میزان درآمدهای نفتی 
دولت، شاخص های کالن اقتصادی و صدور 
پروانه های ساختمانی رخ ندهد بازار مسکن 

رونق نمی گیرد.
تاثیر  تهران،  استان  انبوه سازان  انجمن  رییس 
می کند  ارزیابی  مثبت  را  مسکن  بر  برجام 
در  مسکن  برجام،  اجرای  با  می گوید:  و 
سال1395 از رکود خارج می شود اما افزایش 
قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی 

جامعه دارد.
حسن محتشم اظهار می کند: برجام در اقتصاد 
کالن اثرات تعیین کننده یی دارد و به تبع آن 
در  قابل توجهی  سهم  که  هم  مسکن  بخش 
اقتصاد کشور دارد دچار تغییرات ناشی از این 

تحول می شود.
کاهش  عدم  فاکتور  دو  به  اشاره  وی ضمن 
برای خرید در  تقاضا  نبود  قیمت مسکن و 
در  ساختمانی  پروانه های  صدور  کاهش 
سال های1393 و 1394، می گوید: این بدین 
معناست که در سال های بعد با کمبود تولید 
و عرضه مواجه می شویم و نبود توازن میان 

عرضه و تقاضا به افزایش قیمت می انجامد.
قیمت  افزایش  آثار  می کند:  تاکید  محتشم 
مسکن در سال1395 خود را نشان می دهد، 
البته ممکن است دالیلی همچون عدم توان 
خرید متقاضیان و نبود شرایط مطلوب اقتصادی 

کشور در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت مسکن نشود اما این مساله پایدار نخواهد بود؛ چراکه 
مقاومت طرف تقاضا نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده پایدار عمل کند لذا احتمال جهش قیمت 

وجود دارد. 

کارشناسان معتقدند که برجام،  اهرم قدرتمندی برای خروج مسکن از رکود نیست و تا زمانی 
که تغییری در میزان درآمدهای نفتی دولت، شاخص های کالن اقتصادی و صدور پروانه های 

ساختمانی رخ ندهد بازار مسکن رونق نمی گیرد

دولت برای استفاده از فرصت طالیی برجام باید قوانین مربوط به مشارکت بخش خصوصی با 
سایر کشورها در بازار مسکن را اصالح کند تا شرکت های خارجی انگیزه کافی برای حضور در 

بازار مسکن داشته باشند

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، تاثیرپذیری مسکن از اجرای برجام را حتمی می داند و 
می افزاید: آزادسازی پول های بلوکه شده و افزایش فروش نفت تاثیر خود را در اقتصاد می گذارد، 
این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و باال رفتن سطح اشتغال می شود که مجموعه 

این عوامل تحرک در بازار مسکن را نوید می دهد.
 محتشم افزود: مسکن تنها بخشی است که بیش از 95درصد آن به صورت خصوصی اداره 
می شود، به همین دلیل اگر گردش مالی بخش خصوصی بیشتر شود به طور طبیعی مسکن نیز فعال 

می شود اما میزان این اثرگذاری به نحوه اجرای برجام مربوط است.

 رونق بازار مسکن در 6ماه آینده
 عالوه بر رییس انجمن انبوه سازان که اجرایی شدن برجام را گامی مثبت برای بهبود بازار مسکن 
می داند یکی از استادان اقتصاد مسکن دانشگاه تهران نیز در گفت وگویی اجرایی شدن برجام بر 
حوزه مسکن را در رونق بازار مسکن موثر می داند و می گوید: به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن 

برجام و حدود 5 تا 6ماه آینده یعنی در اواخر بهار سال95 شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.
بیت اهلل ستاریان می افزاید: البته پس از رونق مسکن، قیمت ها نیز افزایش می یابد که ممکن است 
دولت به علت نگرانی درباره افزایش ناگهانی قیمت ها، سیاست های انقباضی خود را ادامه دهد که 

در آن صورت امکان ایجاد رونق وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: علت بهبود بازار مسکن پس از برجام را می توان در تحریک تقاضا با ایجاد جو 

روانی مثبت جست وجو کرد که این موضوع انگیزه خریدوفروش مسکن را افزایش می دهد.
به گفته ستاریان، بازار مسکن در 30سال گذشته نشان داده که تحت تاثیر هیجان های روانی قرار 
داشته ضمن این که همواره نگاه سرمایه یی به کاالی مسکن بر نگاه مصرفی غالب بوده است پس 
به نظر می رسد با بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد جو روانی مثبت 

در بدنه پایینی اقتصادی کشور، رونق در 6ماه آینده ایجاد شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت برای استفاده از فرصت طالیی برجام باید قوانین مربوط 

مسـکن در پسـا تحـریم

ادامه در صفحه42
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کرده و حدود تورم را با فروض خوش بینانه و 
بدبینانه بررسی کرد.

1- حالت خوش بینانه: در خوش بینانه ترین حالت، 
میانگین تورم ماهانه تا انتهای سال و همچنین سال 
بعد، برابر با میانگین تورم ماهانه فروردین تا انتهای 
آذرماه سال جاری یعنی 7 /0 درصد باشد. در این 
سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه به 7 /8 
درصد و تورم ساالنه و نقطه به نقطه انتهای اسفند 

1395 نیز 7 /8 درصد می شود.
2- حالت بدبینانه: در این سناریو، تورم ماهانه 
در ماه های زمستان و سال بعد، با نرخ رشد 27 
/1 درصد رشد کند. این نرخ برابر با تورم ماهانه 
آذرماه است که به غیر از خردادماه باالترین نرخ 
رشد تورم ماهانه در سال جاری است. همچنین 
این نرخ به میانگین نرخ تورم ماهانه سال 1393 
نیز )29 /1 درصد( بسیار نزدیک است. در این 
صورت، تورم نقطه به نقطه اسفند سال جاری 6 
/10 درصد و سال بعد 4 /16 درصد خواهد شد. 
همچنین تورم سال 1394، به 4 /12 درصد و تورم 

سال 1395 به 4 /14 درصد خواهد رسید.
3- حالت بینابین: در این سناریو، نرخ رشد تورم 
ماهانه را یک درصد لحاظ می کنیم که هم میانگین 
دو نرخ رشد قبلی است و هم  مرز روانی نرخ 
رشد تورم ماهانه لحاظ می شود. با این سناریو، 
نرخ تورم نقطه به نقطه از 7 /9 درصد اسفند سال 
جاری به 7 /12 درصد در اسفند سال بعد می رسد 
که منجر به تورم ساالنه 2 /12 درصد در سال 
جاری و 6 /11 درصدی برای سال 1395 خواهد 

شد.
الزم به یادآوری است که در سال های بعد از 
1376، تنها در چهار سال 1379، 1380، 1384 
و 1388 میانگین تورم ماهانه کمتر از یک درصد 
بوده که به ترتیب، 9 /0، 9 /0، 7 /0 و 8 /0 درصد 
بوده است. با توجه به چنین سابقه تاریخی و روند 
تزریق نقدینگی که در ماه های اخیر شتاب گرفته 
و بعد از اجرای برجام نیز به نظر با شتاب بیشتری 
همراه باشد و همچنین احتمال کم کاهش نرخ ارز، 
به نظر می آید احتمال وقوع سناریوی خوش بینانه 
بعید باشد.بین دو سناریوی بدبینانه و بینابین، باید 
گفت با توجه به رابطه تورم با نرخ ارز و رشد 
نقدینگی در سال های گذشته، سناریوی بدبینانه 
احتمال وقوع بیشتری خواهد داشت. لذا به نظر 
می آید، به رغم نزول تورم ساالنه و رسیدن به 5 
/12 درصد در انتهای سال جاری، اما با افزایش 
تورم نقطه به نقطه، این تورم از تک رقمی آذرماه 
فاصله گرفته و تا 11 درصد در انتهای سال خواهد 
رسید که رسیدن به تورم تک رقمی در سال بعد 
را دشوار خواهد کرد. برای سال بعد نیز پیش بینی 
می شود در صورتی که نرخ رشد نقدینگی 20 تا 
25 درصد شود و نرخ ارز تا حدود 40 هزار ریال 
افزایش یابد، تورم ساالنه بین 14 تا 15 درصد 

شود. 

کرد:  اعالم  پول  بین المللی  صندوق 
علت کاهش اقتصاد جهانی در سال 
رشد  کند  روند  به  میالدی  جاری 
قیمت  جهانی  کاهش  اقتصاد چین، 
بهره  نرخ  افزایش  احتمال  و  کاال 
آمریکا  رزرو«  »فدرال  توسط  بانکی 

بازمی گردد.
به گزارش »سی ان بی سی«، صندوق 
از  بینی خود  پیش  پول  المللی  بین 
جاری  سال  در  را  جهانی  اقتصاد 

میالدی کاهش داد.
به گزارش مهر، در همین حال پیش از 
این رقم 3.4 درصد برای رشد اقتصاد 
جهانی در سال 2016 میالدی پیش 
بینی شده بود؛ این در حالی است که 
اقتصاد  رشد  برای  درصد   3.1 رقم 
جهانی در سال 2015 میالدی اعالم 

شده است.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش 
بینی خود را در سال جاری میالدی 2 
دهم درصد کاهش داد، ضمن اینکه 
روند رشد اقتصادی بازارهای نوظهور 
و اقتصادی های در حال توسعه را هم 

با نرخ رشد کند پیش بینی کرد.
بر همین اساس، صندوق بین المللی 
پول اعالم کرد، علت کاهش اقتصاد 
جهانی در سال جاری میالدی به روند 
کند رشد اقتصاد چین، کاهش جهانی 
قیمت کاال و احتمال افزایش نرخ بهره 
بانکی توسط »فدرال رزرو« آمریکا بر 

می گردد.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

کاهش رشد اقتصاد جهانی در 

سال 2016

بانک جهانی پیش بینی کرد اقتصاد ایران 
در سال جاری میالدی رشد 5.8 درصدی 
را تجربه کند و صادرات نفت ایران در 
این سال 700 هزار بشکه در روز افزایش 

یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی 
در نخستین گزارش خود از اقتصاد جهان 
که در سال 2016 منتشر شده است پیش 
بینی کرد رشد اقتصادی ایران در این سال 

به 5.8 درصد برسد.
»دورنماهای  به  موسوم  گزارش  این 
اقتصادی جهان« همچنین رشد اقتصادی 
ایران در سال 2015 را 1.9 درصد برآورد 
کرده است که با توجه به شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور و افت شدید قیمت نفت 

غیر واقعی به نظر می رسد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش 
خود با پیش بینی برداشتن تحریم ها علیه 
 2016 سال  ابتدایی  های  ماه  در  ایران 
پیش بینی کرده است صادرات نفت ایران 
در این سال 500 تا 700 هزار بشکه در 
این کشور سهم 4  و  یابد  افزایش  روز 
تامین مصرف نفت جهان  درصدی در 

بدست می آورد.
بر این اساس تولید نفت ایران نیز که در 
سال 2015 بالغ بر 2.8 میلیون بشکه در 
روز بوده است به 3.3 تا 3.5 میلیون بشکه 

در روز افزایش خواهد یافت.
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران 
در سال 2017 میالدی را نیز 6.7 درصد 

پیش بینی کرده است.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی رشد 
اقتصادی جهان در سال 2016 نیز به 2.9 
درصد خواهد رسید. کشورهای در حال 
توسعه رشد 4.8 درصدی را در این سال 

تجربه خواهند کرد.

پیش بینی بانک جهانی از 
رشد 5/8 درصدی اقتصاد 

ایران در سال 2016

بازار  اقتصادی،  کارشناسان  گفته  به  اگرچه 
تاثیرپذیری  و  است  داخلی  بازاری  مسکن، 
کشورها  سایر  با  مناسبات  بهبود  از  چندانی 
ندارد اما فعاالن این حوزه معتقدند که اجرایی 
بر حوزه  مثبتی  اثرات  می تواند  برجام  شدن 
مسکن داشته باشد و رونق را پس از سه سال 

به این بازار بازگرداند.
سیاست های  اعمال  گرو  در  موضوع  این 
مناسب، کاهش دخالت دولت و افزایش حوزه 
نفوذ بخش خصوصی در حوزه مسکن است. 
البته برخی کارشناسان معتقدند که برجام،  اهرم 
قدرتمندی برای خروج مسکن از رکود نیست 
و تا زمانی که تغییری در میزان درآمدهای نفتی 
دولت، شاخص های کالن اقتصادی و صدور 
پروانه های ساختمانی رخ ندهد بازار مسکن 

رونق نمی گیرد.
تاثیر  تهران،  استان  انبوه سازان  انجمن  رییس 
می کند  ارزیابی  مثبت  را  مسکن  بر  برجام 
در  مسکن  برجام،  اجرای  با  می گوید:  و 
سال1395 از رکود خارج می شود اما افزایش 
قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی 

جامعه دارد.
حسن محتشم اظهار می کند: برجام در اقتصاد 
کالن اثرات تعیین کننده یی دارد و به تبع آن 
در  قابل توجهی  سهم  که  هم  مسکن  بخش 
اقتصاد کشور دارد دچار تغییرات ناشی از این 

تحول می شود.
کاهش  عدم  فاکتور  دو  به  اشاره  وی ضمن 
برای خرید در  تقاضا  نبود  قیمت مسکن و 
در  ساختمانی  پروانه های  صدور  کاهش 
سال های1393 و 1394، می گوید: این بدین 
معناست که در سال های بعد با کمبود تولید 
و عرضه مواجه می شویم و نبود توازن میان 

عرضه و تقاضا به افزایش قیمت می انجامد.
قیمت  افزایش  آثار  می کند:  تاکید  محتشم 
مسکن در سال1395 خود را نشان می دهد، 
البته ممکن است دالیلی همچون عدم توان 
خرید متقاضیان و نبود شرایط مطلوب اقتصادی 

کشور در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت مسکن نشود اما این مساله پایدار نخواهد بود؛ چراکه 
مقاومت طرف تقاضا نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده پایدار عمل کند لذا احتمال جهش قیمت 

وجود دارد. 

کارشناسان معتقدند که برجام،  اهرم قدرتمندی برای خروج مسکن از رکود نیست و تا زمانی 
که تغییری در میزان درآمدهای نفتی دولت، شاخص های کالن اقتصادی و صدور پروانه های 

ساختمانی رخ ندهد بازار مسکن رونق نمی گیرد

دولت برای استفاده از فرصت طالیی برجام باید قوانین مربوط به مشارکت بخش خصوصی با 
سایر کشورها در بازار مسکن را اصالح کند تا شرکت های خارجی انگیزه کافی برای حضور در 

بازار مسکن داشته باشند

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، تاثیرپذیری مسکن از اجرای برجام را حتمی می داند و 
می افزاید: آزادسازی پول های بلوکه شده و افزایش فروش نفت تاثیر خود را در اقتصاد می گذارد، 
این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و باال رفتن سطح اشتغال می شود که مجموعه 

این عوامل تحرک در بازار مسکن را نوید می دهد.
 محتشم افزود: مسکن تنها بخشی است که بیش از 95درصد آن به صورت خصوصی اداره 
می شود، به همین دلیل اگر گردش مالی بخش خصوصی بیشتر شود به طور طبیعی مسکن نیز فعال 

می شود اما میزان این اثرگذاری به نحوه اجرای برجام مربوط است.

 رونق بازار مسکن در 6ماه آینده
 عالوه بر رییس انجمن انبوه سازان که اجرایی شدن برجام را گامی مثبت برای بهبود بازار مسکن 
می داند یکی از استادان اقتصاد مسکن دانشگاه تهران نیز در گفت وگویی اجرایی شدن برجام بر 
حوزه مسکن را در رونق بازار مسکن موثر می داند و می گوید: به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن 

برجام و حدود 5 تا 6ماه آینده یعنی در اواخر بهار سال95 شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.
بیت اهلل ستاریان می افزاید: البته پس از رونق مسکن، قیمت ها نیز افزایش می یابد که ممکن است 
دولت به علت نگرانی درباره افزایش ناگهانی قیمت ها، سیاست های انقباضی خود را ادامه دهد که 

در آن صورت امکان ایجاد رونق وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: علت بهبود بازار مسکن پس از برجام را می توان در تحریک تقاضا با ایجاد جو 

روانی مثبت جست وجو کرد که این موضوع انگیزه خریدوفروش مسکن را افزایش می دهد.
به گفته ستاریان، بازار مسکن در 30سال گذشته نشان داده که تحت تاثیر هیجان های روانی قرار 
داشته ضمن این که همواره نگاه سرمایه یی به کاالی مسکن بر نگاه مصرفی غالب بوده است پس 
به نظر می رسد با بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد جو روانی مثبت 

در بدنه پایینی اقتصادی کشور، رونق در 6ماه آینده ایجاد شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت برای استفاده از فرصت طالیی برجام باید قوانین مربوط 

مسـکن در پسـا تحـریم

ادامه در صفحه42

مســکـن
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از  بیش  چیزی  افراد  برای  مسکن  ایران،  در 
سرپناه است و می تواند نوعی سرمایه گذاری، 
نمادی از شخصیت و وسیله ای برای آرامش 
زندگی و عبور از بحران های تورمی باشد. از 
فصل دوم سال 1392، بازار مسکن به رکود 
عمیقی فرو رفت، که بسیاری از سرمایه گذاران 
حرفه ای و خانواده های مصرف کننده را با 
سواالت متعددی مواجه کرده است. در ادامه 
10 نکته تحلیلی در مورد اقتصاد مسکن ایران 

می آید:
بررسی  بازار مسکن:  1( خاصیت سیکلی 
قیمت  زمانی  داده های سری  تاریخی  روند 
مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ 
کشور نشان می دهد که، طی سال های گذشته 
افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای 
بزرگ کشور به صورت پله ای بوده است، به 
عبارت دیگر افزایش قیمت مسکن به نسبت 
تورم یک رفتار سیکلی و ادواری داشته است. 
به طوری که در دوره های رونق قیمت و تعداد 
معامالت امالک افزایش و در دوره های رکود 
هر دو شناسه کاهش می یابند. این مطلب را 
می توان در نمودار زیر که نرخ رشد قیمت 
تورم عمومی  نرخ  تهران و  مسکن در شهر 
را طی سال های 71 تا 90 مقایسه می کند 

می توان مشاهده کرد.
2( ضعف در تحلیل روندها، عاملی برای تشدید 
مسکن  قیمت  کاهش  و  رکود  دوره  رکود: 
همزمان است با کاهش شدید سرمایه گذاری ها 
و نتیجه این وضعیت چیزی نیست جز تشدید 
افزایش قیمت ها. این روند می تواند با آگاهی 
بخشی به سرمایه گذاران غیر حرفه ای این 

بازار تلطیف شود.
عوامل  مسکن:  بازار  بر  اثرگذار  3(عوامل 
تقاضای  و  عرضه  از  غیر  دیگری  اقتصادی 
مسکن بر این بازار تأثیر می گذارند. وضعیت 
بازارهای موازی )سکه، ارز، سهام و...(، متوسط 
درآمد واقعی خانوار، شاخص بهای خدمات 
بر  نیز  کشور  نقدینگی  حجم  و  ساختمانی 

وضعیت بازار ساختمان کشور اثرگذار هستند.
4( سهم ناچیز خدمات مهندسی: با وجود سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد تومانی در 
صنعت ساختمان ایران، سهم خدمات مهندسی )شامل توسعه تکنولوژی، طراحی مهندسی، اجرای 
حرفه ای و...( از سرمایه گذاری ساخت و ساز ناچیز است )در حدود 1 درصد(. در نتیجه ساخت 
ساختمان، عموما به صورت غیر صنعتی، زمانبر و با کیفیت و تکنولوژی پایین انجام می گیرد، که 
خود این مسأله در غیر اقتصادی شدن سرمایه گذاریها تأثیر می گذارد. تکنولوژی و روش اجرای 
ساختمان نیازمند ارتقا جدی است. به ویژه باید در جهت بهینه کردن طراحی ها و کاهش زمان 

ساخت قدم برداشت.
5(  فرایندهای زمانبر: گزارش سال 2013 بانک جهانی در مورد مدیریت کسب و کار، رتبه ایران 
در صدور پروانه ساختمانی در بین کشورهای دنیا را 169 اعالم می کند. همچنین، در گرفتن 
انشعاب برق هم کشور ما همین رتبه را دارد. فرایند زمانبر صدور مجوز ها و مشکالت فرایندی 

دیگر، بهره وری سرمایه در این صنعت را به شدت کاهش داده است.
6( سرمایه گذاری نامتوازن: سرمایه گذاری مسکن در ایران، عمدتا خصوصی است. بخش 
خصوصی فعال در صنعت ساختمان، عموما از مشکالتی چون کم بودن نسبی سرمایه رنج می برد. 
به دلیل سودآوری مراکز شهری گران قیمت برای سرمایه گذاران، عمده سرمایه گذاریها و 
بارگذاری جمعیتی در بخش های خاصی از شهرها متمرکز شده است. بسیاری از مشکالت بافت 
شهری از جمله ریزدانگی، مشکالت بافت های فرسوده و حتی مسائل اجتماعی، ناشی از برخی 
سرمایه گذاری نامتوازن است. جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه ساختمان های گران 
قیمت و با ارزش افزوده باال است. دولت، بایستی سیاست ها و اقدامات اصالحی در این زمینه 

تدوین و اجرایی نماید.
7( تبعات زیست محیطی: عقب افتادگی و مشکالت صنعت ساختمان، به ویژه در تکنولوژی های 
ساخت و ضعف مدیریت پروژه ها، منجر به افزایش هزینه های دوره نگهداری ساختمان شده 
است. صنعت ساخت از لحاظ تولید گازهای گلخانه ای در رتبه های نخست قرار دارد و یکی 
از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است. ساخت و ساز شهری، باید به سمت کاهش مصرف 

انرژی در فرایند ساخت و بهره برداری و کاهش هزینه های زیست محیطی حرکت کند.
8(  مشکالت سرمایه گذاری: ضعف مکانیزم های تأمین مالی مسکن یکی از عوامل بروز ریز 
دانگی بافت شهری، مشکالت حمل و نقلی، شکستگی خط آسمان و سایر معیارها است. برای 

توسعه صنعت ساختمان، باید به سمت روش های نوین و ترکیبی تأمین مالی حرکت کرد.
9(  عقب افتادگی فناوری ها: صنعت ساختمان ایران، تشنه نوآوری چه در تکنولوژی ساخت، 
چه در روش های بازاریابی، چه در مدیریت پروژه ها، چه در روش های تأمین مالی و چه در 
ضوابط و مقررات شهرسازی و ساخت و ساز است. این نوآوری در کنار هماهنگی نهادهایی چون 

شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان ذی صالح می تواند به شهری پایدار تر بیانجامد.
10(  کمک به خروج از رکود: به دلیل وابستگی صنایع بسیاری به صنعت ساختمان و همچنین 
نیرو بر بودن صنعت ساختمان، پیشنهاد می شود برای خروج از رکود، تالش های جدی برای 
راه اندازی موتور این صنعت انجام گیرد، تا به نوبه خود سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی 

کشور ایفا نماید.

مهدی روانشادنیا
عضو هیأت علمی دانشگاه 

این روزهای صنعت ساختمان 
                                           و 10 موضوع فنی اقتصادی

بازار سرمایه که طی دو سال گذشته با رکود 
دست و پنجه نرم کرده اکنون روزهای متفاوت 
تری را پشت سر می گذارد، حجم معامالت 
افزایش یافته و شاخص رشد کرده است، در 
این شرایط خرید سهام و ورود به بازار سرمایه 

درست است؟
سرمایه  بازار  تحلیلگران  برخی  که  آنطور 
اعالم می کنند طی دو سال گذشته بسیاری از 
سهام داران به دلیل وضعیت رکود بازار متضرر 
شده اند، اما اکنون حدود چند هفته است که 
بازار روند رو به رشد داشته و در  شاخص 
اولین روز هفته جاری رکورد رشد بیش از 
1000 واحدی را ثبت کرده است، در چنین 
شرایطی که قیمت برخی سهام نیز رو به رشد 

است، سوال این است که آیا سهام بخریم؟
 در این زمینه همایون دارابی، تحلیلگر بازار 
یک  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  سرمایه، 
برای  که  چه  گفت:آن  است،  پیوسته  فرایند 
گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  گذاری  سرمایه 
کلیت بازار است، در واقع باید دید که کلیت 
میزان  نتیجه  در  و  است  به چه سمتی  بازار 

ریسک مشخص می شود.
اینکه  به  توجه  کرد:با  تصریح  ادامه  در  وی 
آمده  وجود  به  اقتصاد  در  جدیدی  فضای 
باز  و  ها  تحریم  لغو  تاریخی  موقعیت  با  و 
شدن درهای اقتصاد جهانی روبه رو هستیم، 
این شرایط می تواند سر منشاء جریان رشد 
در اقتصاد باشد و توام با آن بازار سرمایه که 

دماسنج بازار سرمایه است نیز رشد کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اهمیت 
برنامه ریزی های دولت، اظهار کرد:باید توجه 
کرد که کاهش قیمت نفت و همچنین در پیش 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  بودن 
همچنین وضعیت بازار ارز از عواملی است که 

مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.
دارابی خاطرنشان کرد:افرادی که قصد ورود به 

بازار سرمایه را دارند در صورتی که با وضعیت بازار آشنا نیستند می توانند از ابزارهای موجود 
مانند صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند و با چشم باز و با رعایت جوانب احتیاطی اقدام 

به سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد نگذارند و سبد سهام 
داشته باشند، تاکید کرد:بازار سرمایه به آینده امیدوار شده و روند شاخص نشانگر این موضوع 

است.

اکنون زمان برای خرید مناسب است اما نمی توان گفت کدام صنعت اکنون در بازار پیشرو است، 
به عبارت دیگر افراد باید طی چند سال سبد سهام داشته باشند و بازار را بررسی کنند

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد:بازار امیدوار است با کاهش نرخ تورم نرخ سود نیز کاهش 
یابد و منابع رسوب شده در بانک ها به حرکت درآید و به سمت خرید سهام به عنوان یکی از 

جایگزین ها هدایت شود.
حسن قاسمی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این زمینه معتقد است:اکنون قیمت ها برای خرید مناسب است 

و در صورتی که افراد افق بلند مدت را در نظر بگیرند زمان برای ورود به بازار سرمایه مساعد است.
وی با بیان اینکه افق سرمایه گذاری باید شش ماه الی یک سال باشد، گفت:اکنون زمان برای خرید 
مناسب است اما نمی توان گفت کدام صنعت اکنون در بازار پیشرو است، به عبارت دیگر افراد 

باید طی چند سال سبد سهام داشته باشند و بازار را بررسی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه مراجعه به صندوق های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران توصیه 
کرد و افزود:افراد برای سرمایه گذاری و خرید سهام به صورت های مالی شرکت ها و طرح های 

توسعه توجه کنند.
در مقابل اما، حسن خانجمالی، مدیر سرمایه گذاری و خدمات مالی کارگزاری خبرگان معتقد 

است که رشد بازار هیچ پشتوانه بنیادی ندارد.
وی با اشاره به اینکه رشد بازار در آستانه برجام به دلیل اطمینان از لغو تحریم ها بوده است، تاکید 
کرد:دو سال است که مردم در بازار سرمایه متضرر شدند و هیجان رفتاری دارند و اکنون تمایل 

دارند که خسارت وارد شده را جبران کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ مفهوم سرمایه گذاری را در بازار نمی بینم و مردم دنبال 

جبران ضرر هستند، تصریح کرد:رشد شاخص ناشی از هیجان است.
مدیر سرمایه گذاری و خدمات مالی کارگزاری خبرگان با اشاره به اینکه در سال آینده گشایش هایی 

اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد:البته با نفت 25 تا 30 دالر نمی شود کاری کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین، خانجمالی ادامه داد: برجام ما را به 10 الی 11 سال گذشته باز می گرداند، 
درآن زمان هم با مشکل  ضعف مدیریتی روبه رو بودیم، بنابراین هیچ اتفاق با اهمیتی در آینده 

نزدیک در کار نیست و همه ضرر کردند.
بر اساس این گزارش اگر چه این روزها بازار سرمایه با رشد شاخص روبه رو شده و بازار 
امیدوار شده اما  آنچه که مسلم است ورود هیجانی و خرید سهم بدون آگاهی الزم باعث ضرر 

سرمایه گذاران خواهد شد.

سـهام بخـریم یا نـه؟
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از  بیش  چیزی  افراد  برای  مسکن  ایران،  در 
سرپناه است و می تواند نوعی سرمایه گذاری، 
نمادی از شخصیت و وسیله ای برای آرامش 
زندگی و عبور از بحران های تورمی باشد. از 
فصل دوم سال 1392، بازار مسکن به رکود 
عمیقی فرو رفت، که بسیاری از سرمایه گذاران 
حرفه ای و خانواده های مصرف کننده را با 
سواالت متعددی مواجه کرده است. در ادامه 
10 نکته تحلیلی در مورد اقتصاد مسکن ایران 

می آید:
بررسی  بازار مسکن:  1( خاصیت سیکلی 
قیمت  زمانی  داده های سری  تاریخی  روند 
مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ 
کشور نشان می دهد که، طی سال های گذشته 
افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای 
بزرگ کشور به صورت پله ای بوده است، به 
عبارت دیگر افزایش قیمت مسکن به نسبت 
تورم یک رفتار سیکلی و ادواری داشته است. 
به طوری که در دوره های رونق قیمت و تعداد 
معامالت امالک افزایش و در دوره های رکود 
هر دو شناسه کاهش می یابند. این مطلب را 
می توان در نمودار زیر که نرخ رشد قیمت 
تورم عمومی  نرخ  تهران و  مسکن در شهر 
را طی سال های 71 تا 90 مقایسه می کند 

می توان مشاهده کرد.
2( ضعف در تحلیل روندها، عاملی برای تشدید 
مسکن  قیمت  کاهش  و  رکود  دوره  رکود: 
همزمان است با کاهش شدید سرمایه گذاری ها 
و نتیجه این وضعیت چیزی نیست جز تشدید 
افزایش قیمت ها. این روند می تواند با آگاهی 
بخشی به سرمایه گذاران غیر حرفه ای این 

بازار تلطیف شود.
عوامل  مسکن:  بازار  بر  اثرگذار  3(عوامل 
تقاضای  و  عرضه  از  غیر  دیگری  اقتصادی 
مسکن بر این بازار تأثیر می گذارند. وضعیت 
بازارهای موازی )سکه، ارز، سهام و...(، متوسط 
درآمد واقعی خانوار، شاخص بهای خدمات 
بر  نیز  کشور  نقدینگی  حجم  و  ساختمانی 

وضعیت بازار ساختمان کشور اثرگذار هستند.
4( سهم ناچیز خدمات مهندسی: با وجود سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد تومانی در 
صنعت ساختمان ایران، سهم خدمات مهندسی )شامل توسعه تکنولوژی، طراحی مهندسی، اجرای 
حرفه ای و...( از سرمایه گذاری ساخت و ساز ناچیز است )در حدود 1 درصد(. در نتیجه ساخت 
ساختمان، عموما به صورت غیر صنعتی، زمانبر و با کیفیت و تکنولوژی پایین انجام می گیرد، که 
خود این مسأله در غیر اقتصادی شدن سرمایه گذاریها تأثیر می گذارد. تکنولوژی و روش اجرای 
ساختمان نیازمند ارتقا جدی است. به ویژه باید در جهت بهینه کردن طراحی ها و کاهش زمان 

ساخت قدم برداشت.
5(  فرایندهای زمانبر: گزارش سال 2013 بانک جهانی در مورد مدیریت کسب و کار، رتبه ایران 
در صدور پروانه ساختمانی در بین کشورهای دنیا را 169 اعالم می کند. همچنین، در گرفتن 
انشعاب برق هم کشور ما همین رتبه را دارد. فرایند زمانبر صدور مجوز ها و مشکالت فرایندی 

دیگر، بهره وری سرمایه در این صنعت را به شدت کاهش داده است.
6( سرمایه گذاری نامتوازن: سرمایه گذاری مسکن در ایران، عمدتا خصوصی است. بخش 
خصوصی فعال در صنعت ساختمان، عموما از مشکالتی چون کم بودن نسبی سرمایه رنج می برد. 
به دلیل سودآوری مراکز شهری گران قیمت برای سرمایه گذاران، عمده سرمایه گذاریها و 
بارگذاری جمعیتی در بخش های خاصی از شهرها متمرکز شده است. بسیاری از مشکالت بافت 
شهری از جمله ریزدانگی، مشکالت بافت های فرسوده و حتی مسائل اجتماعی، ناشی از برخی 
سرمایه گذاری نامتوازن است. جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه ساختمان های گران 
قیمت و با ارزش افزوده باال است. دولت، بایستی سیاست ها و اقدامات اصالحی در این زمینه 

تدوین و اجرایی نماید.
7( تبعات زیست محیطی: عقب افتادگی و مشکالت صنعت ساختمان، به ویژه در تکنولوژی های 
ساخت و ضعف مدیریت پروژه ها، منجر به افزایش هزینه های دوره نگهداری ساختمان شده 
است. صنعت ساخت از لحاظ تولید گازهای گلخانه ای در رتبه های نخست قرار دارد و یکی 
از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است. ساخت و ساز شهری، باید به سمت کاهش مصرف 

انرژی در فرایند ساخت و بهره برداری و کاهش هزینه های زیست محیطی حرکت کند.
8(  مشکالت سرمایه گذاری: ضعف مکانیزم های تأمین مالی مسکن یکی از عوامل بروز ریز 
دانگی بافت شهری، مشکالت حمل و نقلی، شکستگی خط آسمان و سایر معیارها است. برای 

توسعه صنعت ساختمان، باید به سمت روش های نوین و ترکیبی تأمین مالی حرکت کرد.
9(  عقب افتادگی فناوری ها: صنعت ساختمان ایران، تشنه نوآوری چه در تکنولوژی ساخت، 
چه در روش های بازاریابی، چه در مدیریت پروژه ها، چه در روش های تأمین مالی و چه در 
ضوابط و مقررات شهرسازی و ساخت و ساز است. این نوآوری در کنار هماهنگی نهادهایی چون 

شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان ذی صالح می تواند به شهری پایدار تر بیانجامد.
10(  کمک به خروج از رکود: به دلیل وابستگی صنایع بسیاری به صنعت ساختمان و همچنین 
نیرو بر بودن صنعت ساختمان، پیشنهاد می شود برای خروج از رکود، تالش های جدی برای 
راه اندازی موتور این صنعت انجام گیرد، تا به نوبه خود سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی 

کشور ایفا نماید.

مهدی روانشادنیا
عضو هیأت علمی دانشگاه 

این روزهای صنعت ساختمان 
                                           و 10 موضوع فنی اقتصادی

بازار سرمایه که طی دو سال گذشته با رکود 
دست و پنجه نرم کرده اکنون روزهای متفاوت 
تری را پشت سر می گذارد، حجم معامالت 
افزایش یافته و شاخص رشد کرده است، در 
این شرایط خرید سهام و ورود به بازار سرمایه 

درست است؟
سرمایه  بازار  تحلیلگران  برخی  که  آنطور 
اعالم می کنند طی دو سال گذشته بسیاری از 
سهام داران به دلیل وضعیت رکود بازار متضرر 
شده اند، اما اکنون حدود چند هفته است که 
بازار روند رو به رشد داشته و در  شاخص 
اولین روز هفته جاری رکورد رشد بیش از 
1000 واحدی را ثبت کرده است، در چنین 
شرایطی که قیمت برخی سهام نیز رو به رشد 

است، سوال این است که آیا سهام بخریم؟
 در این زمینه همایون دارابی، تحلیلگر بازار 
یک  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  سرمایه، 
برای  که  چه  گفت:آن  است،  پیوسته  فرایند 
گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  گذاری  سرمایه 
کلیت بازار است، در واقع باید دید که کلیت 
میزان  نتیجه  در  و  است  به چه سمتی  بازار 

ریسک مشخص می شود.
اینکه  به  توجه  کرد:با  تصریح  ادامه  در  وی 
آمده  وجود  به  اقتصاد  در  جدیدی  فضای 
باز  و  ها  تحریم  لغو  تاریخی  موقعیت  با  و 
شدن درهای اقتصاد جهانی روبه رو هستیم، 
این شرایط می تواند سر منشاء جریان رشد 
در اقتصاد باشد و توام با آن بازار سرمایه که 

دماسنج بازار سرمایه است نیز رشد کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اهمیت 
برنامه ریزی های دولت، اظهار کرد:باید توجه 
کرد که کاهش قیمت نفت و همچنین در پیش 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  بودن 
همچنین وضعیت بازار ارز از عواملی است که 

مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.
دارابی خاطرنشان کرد:افرادی که قصد ورود به 

بازار سرمایه را دارند در صورتی که با وضعیت بازار آشنا نیستند می توانند از ابزارهای موجود 
مانند صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند و با چشم باز و با رعایت جوانب احتیاطی اقدام 

به سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد نگذارند و سبد سهام 
داشته باشند، تاکید کرد:بازار سرمایه به آینده امیدوار شده و روند شاخص نشانگر این موضوع 

است.

اکنون زمان برای خرید مناسب است اما نمی توان گفت کدام صنعت اکنون در بازار پیشرو است، 
به عبارت دیگر افراد باید طی چند سال سبد سهام داشته باشند و بازار را بررسی کنند

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد:بازار امیدوار است با کاهش نرخ تورم نرخ سود نیز کاهش 
یابد و منابع رسوب شده در بانک ها به حرکت درآید و به سمت خرید سهام به عنوان یکی از 

جایگزین ها هدایت شود.
حسن قاسمی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این زمینه معتقد است:اکنون قیمت ها برای خرید مناسب است 

و در صورتی که افراد افق بلند مدت را در نظر بگیرند زمان برای ورود به بازار سرمایه مساعد است.
وی با بیان اینکه افق سرمایه گذاری باید شش ماه الی یک سال باشد، گفت:اکنون زمان برای خرید 
مناسب است اما نمی توان گفت کدام صنعت اکنون در بازار پیشرو است، به عبارت دیگر افراد 

باید طی چند سال سبد سهام داشته باشند و بازار را بررسی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه مراجعه به صندوق های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران توصیه 
کرد و افزود:افراد برای سرمایه گذاری و خرید سهام به صورت های مالی شرکت ها و طرح های 

توسعه توجه کنند.
در مقابل اما، حسن خانجمالی، مدیر سرمایه گذاری و خدمات مالی کارگزاری خبرگان معتقد 

است که رشد بازار هیچ پشتوانه بنیادی ندارد.
وی با اشاره به اینکه رشد بازار در آستانه برجام به دلیل اطمینان از لغو تحریم ها بوده است، تاکید 
کرد:دو سال است که مردم در بازار سرمایه متضرر شدند و هیجان رفتاری دارند و اکنون تمایل 

دارند که خسارت وارد شده را جبران کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ مفهوم سرمایه گذاری را در بازار نمی بینم و مردم دنبال 

جبران ضرر هستند، تصریح کرد:رشد شاخص ناشی از هیجان است.
مدیر سرمایه گذاری و خدمات مالی کارگزاری خبرگان با اشاره به اینکه در سال آینده گشایش هایی 

اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد:البته با نفت 25 تا 30 دالر نمی شود کاری کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین، خانجمالی ادامه داد: برجام ما را به 10 الی 11 سال گذشته باز می گرداند، 
درآن زمان هم با مشکل  ضعف مدیریتی روبه رو بودیم، بنابراین هیچ اتفاق با اهمیتی در آینده 

نزدیک در کار نیست و همه ضرر کردند.
بر اساس این گزارش اگر چه این روزها بازار سرمایه با رشد شاخص روبه رو شده و بازار 
امیدوار شده اما  آنچه که مسلم است ورود هیجانی و خرید سهم بدون آگاهی الزم باعث ضرر 

سرمایه گذاران خواهد شد.

سـهام بخـریم یا نـه؟

ایران اقتصاد 
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حوزه  در  فعال  شرکت های  به  جدی  رقیبی 
ارزش  باالترین  دارد.  اختصاص  پتروشیمی 
بازار اما به شرکت هایی که در حوزه پتروشیمی، 
یافته  تعلق  دارند،  فعالیت  فوالد  و  مخابرات 

است.

سهم باالی خصوصی ها
براساس این گزارش از میان شرکت های برتر 
اقتصاد ایران 64/5درصد شرکت ها خصوصی، 
2/26درصد عمومی و 4/9درصد دولتی بوده اند. 
در این گزارش شرکت دولتی شرکتی خوانده 
در  آن  سهام  درصد  از 50  بیش  که  می شود 
مالکیت سازمان ها یا شرکت های دولتی باشد. 
شرکت خصوصی نیز به شرکتی اطالق شده 
است که بیش از 50 درصد سهام آن در مالکیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. شرکت با 
مالکیت عمومی نیز شرکتی است که بیش از 50 
درصد سهام آن در مالکیت نهادها و موسسات 
عمومی باشد. این نکته با توجه به قوانینی نظیر 
قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست 
نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مد نظر 

قرار گرفته است.

قیمت ها منعکس کننده واقعیات نیستند
در این گزارش به نقل از اعنماد تاکید شده است 
که در اقتصاد ایران مانند بسیاری از اقتصادهای 
در حال توسعه، قیمت ها منعکس کننده تمامی 
یارانه های  وجود  نیستند.  اقتصادی  واقعیات 
مختلف، دخالت های دولت در کنترل قیمت ها 
انحراف  موجب  قبیل،  این  از  مواردی  و 
قیمت ها می شود. از این رو قیمت ها قادر نیستند 
نشان  را  شرکت  یک  رشد  واقعی  وضعیت 
دهند. براساس این گزارش رشد فروش یک 
شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش 
قیمت محصوالت فروش رفته و مقدار عددی 
که  آنجا  از  است.  شده  فروخته  محصوالت 
افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت 
صورت  این  در  است،  تولیدی  محصوالت 
و  واقعی  رشد  نشان دهنده  فروش  افزایش 
است  این در حالی  این شرکت هاست  سالم 
که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت ها 
ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از 
دخالت های دولت در تعیین قیمت محصوالت 
گزارش  این  در  است.   تولیدی  شرکت های 
تاکید شده است که مشکل انحراف های قیمتی 
تنها این فهرست را دربرنمی گیرد و در هر نوع 
از حساب های ملی، سبد  اقتصادی اعم  آمار 
مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه 
خود را نشان می دهد و از این رو آمارها تمامی 

واقعیت های اقتصادی را منعکس نمی کنند.

با لغو تحریم ها در آخرین روزهای دی ماه سال جاری، شرایط اقتصاد ایران موقعیتی متفاوت از 
گذشته را تجربه خواهد کرد. هر چند در این گزارش اسامی 500 شرکت به عنوان شرکت های برتر 
ایرانی درج شده است اما بررسی ها نشانگر آن است که اهمیت صد شرکت اول بسیار بیش از سایر 

گروه های صدتایی تهیه شده در این راستاست.
نتایج رتبه بندی شرکت های برتر اقتصاد ایران نشان می دهد صد شرکت اول در سال گذشته 614 
هزار و 299 میلیارد تومان فروش داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود 
3/18درصد را نشان می دهد.بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال گذشته مانند سال های 
قبل با تمرکز باال روبه رو است. برآوردها حاکی از آن است که نخستین شرکت پرفروش ایران، 
8/23برابر صدمین شرکت پرفروش، درآمد کسب کرده است که این فاصله بزرگ دلیل همین 

مدعاست.
بررسی جداول ارایه شده در حوزه صد شرکت اول نشان می دهد 10 شرکت ابتدایی فهرست 

فروشی 18 برابری نسبت به 10 شرکت انتهایی فهرست صد شرکت برتر اقتصاد ایران دارند.
در حالی که میزان درآمد پرفروش ترین شرکت ایرانی در سال 1393 نسبت به میزان فروش 
پردرآمدترین شرکت ایرانی در سال 1392 کاهشی 10 هزار میلیارد تومانی داشته اما برآوردها 

حکایت از افزایش سقف کمترین میزان فروش در میان صد شرکت برتر دارد.
 بر این اساس فروش صدمین شرکت فهرست در سال گذشته اندکی بیش از هزار میلیارد تومان 
بود که این رقم با تجربه رشدی 3/27درصدی به بیشتر از یک هزار و 293 میلیارد تومان افزایش 
یافت. حجم فروش صد شرکت اول ایرانی 85درصد از کل فروش 500 شرکت را به خود 

اختصاص می دهد.

سیطره شرکت های بزرگ بر اقتصاد ایران
براساس این گزارش 15 شرکت ابتدایی فهرست 6/49درصد فروش صد شرکت را شکل می دهد 
که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است. مدیر مرکز رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران نیز تاکید کرد در ایران شرکت های بزرگ غالبا بزرگ متولد می شوند و کمتر 
پیش می آید که شرکت های کوچک به تدریج مسیر بزرگ شدن را طی کنند. وی البته توضیح داد 
که شناسایی شرکت هایی که بیشترین رشد را تجربه می کنند نیز در عملیات رتبه بندی شرکت های 

برتر در دستور کار قرار می گیرد.

پرفروش ها چه کسانی هستند؟
بررسی ها نشان می دهد در میان 10 شرکت و هلدینگ پرفروش اقتصاد ایران، نقش شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشی و بانک ها بسیار پررنگ است. این در حالی است که طی سال های قبل همواره 
خودرویی ها نقشی مهم در این فهرست بازی می کردند اما در سال جاری تنها یکی از شرکت های 

خودرویی توانسته است رتبه هفتم فروش را از آن خود کند.
به این ترتیب پتروشیمی ها و پاالیشی ها و بانک ها را می توان پرفروش ترین شرکت های ایرانی 
در سال گذشته لقب داد. در مجموع بانک ها قدرتمندترین گروه از نظر فروش در سال 1393 
بوده اند. این گزارش نشان می دهد در مجموعه، بانک ها 5/25درصد، فرآورده های نفتی 16درصد، 
پتروشیمی 12درصد، خودرو 8/5درصد و فلزات اساسی 4/5درصد از فروش در تمامی رشته های 

صنعتی را به خود اختصاص دادند.

شرکت های برتر اقتصاد ایران
هر چند نام بانک ها در میان 10 شرکت پرفروش 
ایران به چشم می خورد و در این حوزه رقابت 
تنگاتنگی با پتروشیمی ها و پاالیشی ها دارند 
اما بررسی فهرست شرکت هایی که بیشترین 
بانک ها بدون  دارایی را دارند، نشان می دهد 
این گروه هستند. در میان 10  پیشتاز  رقیب 
شرکت با بیشترین دارایی در ایران، نام هشت 
بانک به چشم می خورد. درویش، مدیر مرکز 
رتبه بندی شرکت های برتر نیز در این خصوص 
می گوید: طبق روال سال های گذشته باز هم 
بانک ها ثروتمندترین شرکت های کشور هستند 
و بیشترین دارایی شرکت ها در سال 1393 به 
ترتیب در اختیار بانک های ملت، ملی، صادرات، 

تجارت و پارسیان است.

اشتغالزاترین شرکت های ایران
شرکت های  اشتغالزاترین  وضعیت  بررسی 
ایرانی نشانگر حضور پررنگ بانک ها در این 
حوزه است. از میان پنج شرکتی که باالترین 
میزان اشتغال در فهرست را دارند، نام سه بانک 
و دو شرکت خودروسازی به چشم می خورد. 
بر این اساس در پنج شرکتی که باالترین آمار 
اشتغال را به خود اختصاص داده اند، بیش از 

209 هزار نفر مشغول به کار هستند.

سودآورترین صنایع ایران
هرچند بیشترین دارایی، اشتغالزایی و فروش را 
بانک ها به خود اختصاص داده اند اما بررسی ها 
نشان می دهد بیشترین سودآوری به شرکت های 
فعال در حوزه نفت و مخابرات مربوط است. 
در میان پنج شرکتی که باالترین سودآوری را به 
خود اختصاص داده اند، سه شرکت پتروشیمی 
و نفتی و دو شرکت مخابراتی حضور دارند. 
بیشترین بازدهی و صادرات نیز بدون حضور 

تحلیل وضعیت شرکت های برتر اقتصاد ایران 

 وضعیت رکود  و بازار کار در 
پساتحریم

طرف تقاضای تولید و تمایل کارگران )نیروی 
کار( برای ترمیم و افزایش درآمدهای ناشی 
در  موضوع  این  می گیرد.  سرچشمه  کار  از 
دهه  در  حادتری  به صورت  ایران  کار  بازار 
شاخص  که  طوری  به  می شد.  مشاهده   80
دستمزد حقیقی نیروی کار در فاصله زمانی 
1374 تا 1381 همواره کمتر از واحد بوده و 
روند آن تقریباً نزولی است. این میزان، در سال 
پایه 1376 برابر با یک و حداقل مقدار آن در 
سال 1380 برابر 87 /0 است. یعنی اینکه نرخ 
رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به سال  و شاخص دستمزد کارگران نسبت 
1376 تا سال 1386 دارای رشد بوده است. 
این به معنی کاهش قدرت خرید درآمدهای 
ناشی از کار است. این کاهش در قدرت خرید، 
بازتاب های بسیار چشمگیری در تعیین رفتار 
عرضه نیروی کار شاغالن دارد. به طوری که 
68 درصد از آنها در سال 1379 بیشتر از 42 
ساعت در هفته در شغل اصلی خودشان به 
فعالیت پرداخته اند و این نسبت برای شاغالن 
مزدبگیر بخش خصوصی 7 /76 درصد بوده 
است. عالوه بر این، 61 درصد از شاغالن با 
از 31 سال در سال 1379  بیشتر  کار  سابقه 
بیشتر از 42 ساعت در هفته در شغل اصلی 
خود حضور داشته اند و این نسبت برای همین 
گروه در سال های 1380 و 1382 به ترتیب به 
9 /65 و 5 /68 درصد افزایش یافته است. این 
در حالی است که با کاهش سابقه کار درصد 
افراد با فعالیت بیشتر از 43 ساعت در هفته 
افزایش پیدا می کند، به طوری که 5 /78 درصد 
از افراد با سابقه کار کمتر از یک سال دارای 
پرکاری بیشتر از 43 ساعت و 3 /23 درصد 

دارای پرکاری بیشتر از 64 ساعت بوده اند.
می رسد  نظر  به  فوق،  اطالعات  به  توجه  با 
که احتمال باز توزیع فرصت های شغلی میان 
در  باشد.  داشته  وجود  بیکاران  و  شاغالن 
ادبیات تجربی موجود، استدالل می شود که این 
باز توزیع می تواند منتهی به افزایش فرصت های 

شغلی شود.
پی نوشت ها:

جهانی  بانک  اطالعاتی  پایگاه  از  داده ها   -1
گرفته شده است.

Work sharing -2
Spreading the work -3

پازل بهره و ارز در پساتحریم

ادامه از صفحه10

تبدیل شود و در زمان خروج سرمایه نرخ ارز به 
46500 ریال افزایش یابد سرمایه گذار خارجی 
متضرر  درصد  حدود 27  در  تبدیل  این  در 
می شود. در توافق مقدماتی اخیر که نرخ ارز 
به 30000 ریال کاهش پیدا کرد، مجدداً با 21 
درصد افزایش به 36500 ریال افزایش یافت. 
این بی ثباتی نرخ ارز مجالی برای ورود سرمایه 
خارجی نمی گذارد، مگر آنکه نرخ بازدهی طرح 

مورد نظر خارجیان بسیار باال باشد. 
بدون  خارجی  سرمایه گذاران  دیگر  طرف  از 
مطالعه در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. اگر 
اطالعات و بررسی های اولیه آن ها نشان دهد که 
اغلب سرمایه گذاران داخل کشور به جای تولید 
مولد، نقدینگی خود را در بانک ها برای گرفتن 
سود 25 درصدی بدون مالیات سپرده گذاری 
خارجی  سرمایه گذاران  اغلب  قطعاً  می کنند، 
همین عمل را انجام می دهند. اگر نرخ ارز ثابت 
باند و فردی از بانک های خارجی با نرخ بهره پنج 
درصد وام بگیرد و در بانک های ایران با نرخ 25 
درصد سپرده گذاری کند ، 20 درصد ما به التفاوت 
سود به دست می آورد و اگر این سرمایه گذاران 
خارجی بخواهد سرمایه خود را از ایران خارج 
کنند، با نرخ ارز ثابت، دالر بیشتری از ایران خارج 
می شود. بنابراین این تصور که سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  و  بوده  سپرده  فکر  به  داخلی 
خارجی به فکر تولیدات صنعتی و کشاورزی 
باشند، اشتباه است. در مجموع حتی تثبیت ارز 
به همراه نرخ بهره بانکی باال هم فایده ای نخواهد 
داشت. بعضی از اقتصاددانان به سادگی تصور 
می کنند که نرخ بهره داخلی و نرخ ارز فقط 
باید با تورم داخلی متناسب باشد؛ اما بر مبنای 
مباحث اقتصادکالن و اقتصاد بین الملل، عواملی 
انتظارات  بانک های خارجی،  بهره  نرخ  نظیر 
نرخ ارز و تحوالت ارزی بین المللی و غیره نیز 
می تواند اثرگذار باشد. تحت این شرایط، اگرچه 
سرکوب مالی پدیده مناسبی نیست ولی دولت ها 
به اجبار ممکن است این عمل غیرصحیح را 

انجام دهند. 
بنابراین مقامات پولی باید این موضوع را در 
نظر  مد  ارزی  و  پولی  سیاست های  اصالح 
قرار دهند تا نرخ ارز و نرخ بهره کاهش یابند 
و با کاهش نرخ بهره و همچنین کاهش نرخ 
ارز در حول و حوش 30000 ریال به صورت 
مدیریت شده )براساس مکانیزم نرخ ارز شناور(، 
این تناقض اساسی راهکارهای پسا تحریم رفع 

شود.

ادامه از صفحه11
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حوزه  در  فعال  شرکت های  به  جدی  رقیبی 
ارزش  باالترین  دارد.  اختصاص  پتروشیمی 
بازار اما به شرکت هایی که در حوزه پتروشیمی، 
یافته  تعلق  دارند،  فعالیت  فوالد  و  مخابرات 

است.

سهم باالی خصوصی ها
براساس این گزارش از میان شرکت های برتر 
اقتصاد ایران 64/5درصد شرکت ها خصوصی، 
2/26درصد عمومی و 4/9درصد دولتی بوده اند. 
در این گزارش شرکت دولتی شرکتی خوانده 
در  آن  سهام  درصد  از 50  بیش  که  می شود 
مالکیت سازمان ها یا شرکت های دولتی باشد. 
شرکت خصوصی نیز به شرکتی اطالق شده 
است که بیش از 50 درصد سهام آن در مالکیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. شرکت با 
مالکیت عمومی نیز شرکتی است که بیش از 50 
درصد سهام آن در مالکیت نهادها و موسسات 
عمومی باشد. این نکته با توجه به قوانینی نظیر 
قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست 
نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مد نظر 

قرار گرفته است.

قیمت ها منعکس کننده واقعیات نیستند
در این گزارش به نقل از اعنماد تاکید شده است 
که در اقتصاد ایران مانند بسیاری از اقتصادهای 
در حال توسعه، قیمت ها منعکس کننده تمامی 
یارانه های  وجود  نیستند.  اقتصادی  واقعیات 
مختلف، دخالت های دولت در کنترل قیمت ها 
انحراف  موجب  قبیل،  این  از  مواردی  و 
قیمت ها می شود. از این رو قیمت ها قادر نیستند 
نشان  را  شرکت  یک  رشد  واقعی  وضعیت 
دهند. براساس این گزارش رشد فروش یک 
شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش 
قیمت محصوالت فروش رفته و مقدار عددی 
که  آنجا  از  است.  شده  فروخته  محصوالت 
افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت 
صورت  این  در  است،  تولیدی  محصوالت 
و  واقعی  رشد  نشان دهنده  فروش  افزایش 
است  این در حالی  این شرکت هاست  سالم 
که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت ها 
ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از 
دخالت های دولت در تعیین قیمت محصوالت 
گزارش  این  در  است.   تولیدی  شرکت های 
تاکید شده است که مشکل انحراف های قیمتی 
تنها این فهرست را دربرنمی گیرد و در هر نوع 
از حساب های ملی، سبد  اقتصادی اعم  آمار 
مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه 
خود را نشان می دهد و از این رو آمارها تمامی 

واقعیت های اقتصادی را منعکس نمی کنند.

با لغو تحریم ها در آخرین روزهای دی ماه سال جاری، شرایط اقتصاد ایران موقعیتی متفاوت از 
گذشته را تجربه خواهد کرد. هر چند در این گزارش اسامی 500 شرکت به عنوان شرکت های برتر 
ایرانی درج شده است اما بررسی ها نشانگر آن است که اهمیت صد شرکت اول بسیار بیش از سایر 

گروه های صدتایی تهیه شده در این راستاست.
نتایج رتبه بندی شرکت های برتر اقتصاد ایران نشان می دهد صد شرکت اول در سال گذشته 614 
هزار و 299 میلیارد تومان فروش داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود 
3/18درصد را نشان می دهد.بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال گذشته مانند سال های 
قبل با تمرکز باال روبه رو است. برآوردها حاکی از آن است که نخستین شرکت پرفروش ایران، 
8/23برابر صدمین شرکت پرفروش، درآمد کسب کرده است که این فاصله بزرگ دلیل همین 

مدعاست.
بررسی جداول ارایه شده در حوزه صد شرکت اول نشان می دهد 10 شرکت ابتدایی فهرست 

فروشی 18 برابری نسبت به 10 شرکت انتهایی فهرست صد شرکت برتر اقتصاد ایران دارند.
در حالی که میزان درآمد پرفروش ترین شرکت ایرانی در سال 1393 نسبت به میزان فروش 
پردرآمدترین شرکت ایرانی در سال 1392 کاهشی 10 هزار میلیارد تومانی داشته اما برآوردها 

حکایت از افزایش سقف کمترین میزان فروش در میان صد شرکت برتر دارد.
 بر این اساس فروش صدمین شرکت فهرست در سال گذشته اندکی بیش از هزار میلیارد تومان 
بود که این رقم با تجربه رشدی 3/27درصدی به بیشتر از یک هزار و 293 میلیارد تومان افزایش 
یافت. حجم فروش صد شرکت اول ایرانی 85درصد از کل فروش 500 شرکت را به خود 

اختصاص می دهد.

سیطره شرکت های بزرگ بر اقتصاد ایران
براساس این گزارش 15 شرکت ابتدایی فهرست 6/49درصد فروش صد شرکت را شکل می دهد 
که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است. مدیر مرکز رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران نیز تاکید کرد در ایران شرکت های بزرگ غالبا بزرگ متولد می شوند و کمتر 
پیش می آید که شرکت های کوچک به تدریج مسیر بزرگ شدن را طی کنند. وی البته توضیح داد 
که شناسایی شرکت هایی که بیشترین رشد را تجربه می کنند نیز در عملیات رتبه بندی شرکت های 

برتر در دستور کار قرار می گیرد.

پرفروش ها چه کسانی هستند؟
بررسی ها نشان می دهد در میان 10 شرکت و هلدینگ پرفروش اقتصاد ایران، نقش شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشی و بانک ها بسیار پررنگ است. این در حالی است که طی سال های قبل همواره 
خودرویی ها نقشی مهم در این فهرست بازی می کردند اما در سال جاری تنها یکی از شرکت های 

خودرویی توانسته است رتبه هفتم فروش را از آن خود کند.
به این ترتیب پتروشیمی ها و پاالیشی ها و بانک ها را می توان پرفروش ترین شرکت های ایرانی 
در سال گذشته لقب داد. در مجموع بانک ها قدرتمندترین گروه از نظر فروش در سال 1393 
بوده اند. این گزارش نشان می دهد در مجموعه، بانک ها 5/25درصد، فرآورده های نفتی 16درصد، 
پتروشیمی 12درصد، خودرو 8/5درصد و فلزات اساسی 4/5درصد از فروش در تمامی رشته های 

صنعتی را به خود اختصاص دادند.

شرکت های برتر اقتصاد ایران
هر چند نام بانک ها در میان 10 شرکت پرفروش 
ایران به چشم می خورد و در این حوزه رقابت 
تنگاتنگی با پتروشیمی ها و پاالیشی ها دارند 
اما بررسی فهرست شرکت هایی که بیشترین 
بانک ها بدون  دارایی را دارند، نشان می دهد 
این گروه هستند. در میان 10  پیشتاز  رقیب 
شرکت با بیشترین دارایی در ایران، نام هشت 
بانک به چشم می خورد. درویش، مدیر مرکز 
رتبه بندی شرکت های برتر نیز در این خصوص 
می گوید: طبق روال سال های گذشته باز هم 
بانک ها ثروتمندترین شرکت های کشور هستند 
و بیشترین دارایی شرکت ها در سال 1393 به 
ترتیب در اختیار بانک های ملت، ملی، صادرات، 

تجارت و پارسیان است.

اشتغالزاترین شرکت های ایران
شرکت های  اشتغالزاترین  وضعیت  بررسی 
ایرانی نشانگر حضور پررنگ بانک ها در این 
حوزه است. از میان پنج شرکتی که باالترین 
میزان اشتغال در فهرست را دارند، نام سه بانک 
و دو شرکت خودروسازی به چشم می خورد. 
بر این اساس در پنج شرکتی که باالترین آمار 
اشتغال را به خود اختصاص داده اند، بیش از 

209 هزار نفر مشغول به کار هستند.

سودآورترین صنایع ایران
هرچند بیشترین دارایی، اشتغالزایی و فروش را 
بانک ها به خود اختصاص داده اند اما بررسی ها 
نشان می دهد بیشترین سودآوری به شرکت های 
فعال در حوزه نفت و مخابرات مربوط است. 
در میان پنج شرکتی که باالترین سودآوری را به 
خود اختصاص داده اند، سه شرکت پتروشیمی 
و نفتی و دو شرکت مخابراتی حضور دارند. 
بیشترین بازدهی و صادرات نیز بدون حضور 

تحلیل وضعیت شرکت های برتر اقتصاد ایران 

 وضعیت رکود  و بازار کار در 
پساتحریم

طرف تقاضای تولید و تمایل کارگران )نیروی 
کار( برای ترمیم و افزایش درآمدهای ناشی 
در  موضوع  این  می گیرد.  سرچشمه  کار  از 
دهه  در  حادتری  به صورت  ایران  کار  بازار 
شاخص  که  طوری  به  می شد.  مشاهده   80
دستمزد حقیقی نیروی کار در فاصله زمانی 
1374 تا 1381 همواره کمتر از واحد بوده و 
روند آن تقریباً نزولی است. این میزان، در سال 
پایه 1376 برابر با یک و حداقل مقدار آن در 
سال 1380 برابر 87 /0 است. یعنی اینکه نرخ 
رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به سال  و شاخص دستمزد کارگران نسبت 
1376 تا سال 1386 دارای رشد بوده است. 
این به معنی کاهش قدرت خرید درآمدهای 
ناشی از کار است. این کاهش در قدرت خرید، 
بازتاب های بسیار چشمگیری در تعیین رفتار 
عرضه نیروی کار شاغالن دارد. به طوری که 
68 درصد از آنها در سال 1379 بیشتر از 42 
ساعت در هفته در شغل اصلی خودشان به 
فعالیت پرداخته اند و این نسبت برای شاغالن 
مزدبگیر بخش خصوصی 7 /76 درصد بوده 
است. عالوه بر این، 61 درصد از شاغالن با 
از 31 سال در سال 1379  بیشتر  کار  سابقه 
بیشتر از 42 ساعت در هفته در شغل اصلی 
خود حضور داشته اند و این نسبت برای همین 
گروه در سال های 1380 و 1382 به ترتیب به 
9 /65 و 5 /68 درصد افزایش یافته است. این 
در حالی است که با کاهش سابقه کار درصد 
افراد با فعالیت بیشتر از 43 ساعت در هفته 
افزایش پیدا می کند، به طوری که 5 /78 درصد 
از افراد با سابقه کار کمتر از یک سال دارای 
پرکاری بیشتر از 43 ساعت و 3 /23 درصد 

دارای پرکاری بیشتر از 64 ساعت بوده اند.
می رسد  نظر  به  فوق،  اطالعات  به  توجه  با 
که احتمال باز توزیع فرصت های شغلی میان 
در  باشد.  داشته  وجود  بیکاران  و  شاغالن 
ادبیات تجربی موجود، استدالل می شود که این 
باز توزیع می تواند منتهی به افزایش فرصت های 

شغلی شود.
پی نوشت ها:

جهانی  بانک  اطالعاتی  پایگاه  از  داده ها   -1
گرفته شده است.

Work sharing -2
Spreading the work -3

پازل بهره و ارز در پساتحریم
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تبدیل شود و در زمان خروج سرمایه نرخ ارز به 
46500 ریال افزایش یابد سرمایه گذار خارجی 
متضرر  درصد  حدود 27  در  تبدیل  این  در 
می شود. در توافق مقدماتی اخیر که نرخ ارز 
به 30000 ریال کاهش پیدا کرد، مجدداً با 21 
درصد افزایش به 36500 ریال افزایش یافت. 
این بی ثباتی نرخ ارز مجالی برای ورود سرمایه 
خارجی نمی گذارد، مگر آنکه نرخ بازدهی طرح 

مورد نظر خارجیان بسیار باال باشد. 
بدون  خارجی  سرمایه گذاران  دیگر  طرف  از 
مطالعه در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. اگر 
اطالعات و بررسی های اولیه آن ها نشان دهد که 
اغلب سرمایه گذاران داخل کشور به جای تولید 
مولد، نقدینگی خود را در بانک ها برای گرفتن 
سود 25 درصدی بدون مالیات سپرده گذاری 
خارجی  سرمایه گذاران  اغلب  قطعاً  می کنند، 
همین عمل را انجام می دهند. اگر نرخ ارز ثابت 
باند و فردی از بانک های خارجی با نرخ بهره پنج 
درصد وام بگیرد و در بانک های ایران با نرخ 25 
درصد سپرده گذاری کند ، 20 درصد ما به التفاوت 
سود به دست می آورد و اگر این سرمایه گذاران 
خارجی بخواهد سرمایه خود را از ایران خارج 
کنند، با نرخ ارز ثابت، دالر بیشتری از ایران خارج 
می شود. بنابراین این تصور که سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  و  بوده  سپرده  فکر  به  داخلی 
خارجی به فکر تولیدات صنعتی و کشاورزی 
باشند، اشتباه است. در مجموع حتی تثبیت ارز 
به همراه نرخ بهره بانکی باال هم فایده ای نخواهد 
داشت. بعضی از اقتصاددانان به سادگی تصور 
می کنند که نرخ بهره داخلی و نرخ ارز فقط 
باید با تورم داخلی متناسب باشد؛ اما بر مبنای 
مباحث اقتصادکالن و اقتصاد بین الملل، عواملی 
انتظارات  بانک های خارجی،  بهره  نرخ  نظیر 
نرخ ارز و تحوالت ارزی بین المللی و غیره نیز 
می تواند اثرگذار باشد. تحت این شرایط، اگرچه 
سرکوب مالی پدیده مناسبی نیست ولی دولت ها 
به اجبار ممکن است این عمل غیرصحیح را 

انجام دهند. 
بنابراین مقامات پولی باید این موضوع را در 
نظر  مد  ارزی  و  پولی  سیاست های  اصالح 
قرار دهند تا نرخ ارز و نرخ بهره کاهش یابند 
و با کاهش نرخ بهره و همچنین کاهش نرخ 
ارز در حول و حوش 30000 ریال به صورت 
مدیریت شده )براساس مکانیزم نرخ ارز شناور(، 
این تناقض اساسی راهکارهای پسا تحریم رفع 

شود.

ادامه از صفحه11
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سازمان تجارت جهانی سازمانی بین المللی است که تجارت بین کشورها را اداره می کند. درحالیکه 
تقریبا همه کشورها عضو این سازمان هستند، ایران جزو کشورهایی است که در این سازمان عضو 
نیست. ایران اولین بار در سال 1996 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد اما 

مخالفت آمریکا مانع ملحق شدن ایران به این سازمان شد.
سازمان تجارت جهانی سازمانی بین المللی است که تجارت بین کشورها را اداره می کند. درحالیکه 
تقریبا همه کشورها عضو این سازمان هستند، ایران جزو کشورهایی است که در این سازمان عضو 
نیست. ایران اولین بار در سال 1996 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد اما 
مخالفت آمریکا مانع ملحق شدن ایران به این سازمان شد. ایران به ارائه درخواستهایش ادامه داد و 
در سال 2005 آمریکا به دلیل ادامه مذاکرات هسته ای با ایران اجازه داد تا این درخواست روندش 
را طی کند. اکنون که ایران با جامعه بین الملل به توافق هسته ای رسیده است قصد دارد به محض 

برداشته شدن تحریم ها به سازمان جهانی تجارت ملحق شود.
 WTO در همین زمینه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: پیوستن به
بعد از برداشته شدن تحریم ها از برنامه های دولت است و در این رابطه تیمی را تعیین کرده ایم تا 
این موضوع دنبال شود. این در حالی است که نعمت زاده چندی پیش نیز در این زمینه گفته بود: 
برای تسهیل فرآیند پیوستن ایران، با مصوبه هیات وزیران طبقات تعرفه یی از 14طبقه به 10طبقه 
کاهش یافت و این طبقات در سال آینده به 8 و در سال 96 به 6 طبقه نزول می یابند. نعمت زاده 
 WTO افزود: در این میان مکاتباتی با تمام وزرای کابینه برای فراهم سازی مقدمات الحاق به

انجام داده ایم و امیدواریم، بتوانیم هر چه سریع تر با وزارتخانه های موثر کار را پیش ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مالکیت معنوی برای الحاق به این سازمان بسیار مهم 
است که در این زمینه تالش داریم با رفع تحریم ها، سریع تر بتوانیم بخش مالکیت معنوی را در 

کشور مورد توجه قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش 
تولید کشور هستند در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این 
زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتما از 

سیستم های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت.
این عضو کابینه یازدهم، کاهش متوسط تعرفه ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار داشت: برخی تعرفه هایی که اتفاقا در حمایت از تولید داخلی موثر نبودند، با تجدید 
نظر دولت کاهش یافته اند که به عنوان مثال، تعرفه زعفران که وارداتی در آن صورت نمی گیرد، از 
75درصد تغییریافته است. وی گفت: اگر تعرفه از حد معقولی بیشتر باشد، هزینه قاچاق و واردات 

غیررسمی کمتر از هزینه تعرفه خواهد شد که این امر واردات غیررسمی را افزایش می دهد.
نگرانی برخی از فرآیند الحاق

براساس این گزارش، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مهم ترین نیاز برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، 
اظهار داشت: ثبات قوانین و مقررات به خصوص در حوزه کسب و کار مهم ترین نیازی است که 
در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد. پورقاضی 
با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به حوزه کسب و کار هر روز عوض می شود، تصریح کرد: این 
موضوع مسائل و مشکالت بسیاری را برای فعاالن اقتصادی کشور فراهم کرده است. به گفته 
این فعال بخش خصوصی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک امر ضروری برای اقتصاد 

ایران به حساب می آید و این امر هرچه زودتر 
به مرحله اجرا برسد. رییس کمیسیون  باید 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران با بیان اینکه در داخل عده 
یی از جمله بعضی از فعاالن بخش خصوصی 
نسبت به الحاق کشورمان به سازمان تجارت 
اعالم  آن  به  نسبت  و  دارند  موضع  جهانی 
مخالفت می کنند، ادامه داد: در آغاز کار شاید 
مقداری مشکالت و فشار به وجود آید که این 
موضوع نیز امری طبیعی خواهد بود، اما پس از 
سپری شدن چندی کارها به روال سابق خود 

باز خواهد گشت. 

مراحل تقاضای عضویت،
این گزارش حاکی است به طور کلی عضویت 
در سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرفتن 
اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول 
کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل 
شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست 
)الحاق به عنوان عضو ناظر(، تدوین گزارش 
گروه  تشکیل  کشور،  تجاری  های  سیاست 
کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و 
چندجانبه یی برای تعیین شرایط عضویت و 

حصول توافق برای الحاق است.
ویرایش  نخستین  گزارش،  این  اساس  بر 
یادداشت نظامنامه تجارت خارجی )گزارش 
رژیم تجاری ایران( در سال 1378 تهیه شده 
با تغییرات در  که طی سنوات بعد متناسب 
قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر 
مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.  2ماه 
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط 
در  تجارت  جهانی  سازمان  عمومی  شورای 
پنجم خردادماه سال 1384، آخرین ویرایش 
ارائه  و  بررسی  برای  تجاری  رژیم  گزارش 
نظرات دستگاه ها، انجام بررسی ها و اعمال 
تغییرات و تعدیالت الزم در سال 1385 به 
دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت 
ایران در سازمان جهانی تجارت 9سال به طول 

ایران بعد از رفع تحریم ها پی گیر الحاق به WTO  است

انجامید.
به نحوی که تا 5سال تقاضای عضویت ایران 
در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از 
طرح نیز تا 4سال اجماع در این زمینه صورت 
نگرفت و در نهایت پس از 9سال درخواست 
ایران در 5خرداد 1384 با اجماع کشورها مواجه 
و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام 
اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت 
دیگر کشورهایی که از سال 1995 به این سو، 
در سازمان عضو شده اند حدود 7سال بوده 
است. ایران در آبان 1388 متن گزارش رژیم 
تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت 
جهانی کرد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری 
ایران در بین اعضای سازمان تجارت جهانی 
توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی 
سواالت خود را از ایران مطرح کردند که سری 
اول سواالت که شامل 700سوال بود به وزارت 
وقت بازرگانی ایران در اسفند 1388 ارسال شد. 
اما درخصوص رییس گروه کاری الحاق ایران 
به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر 
رییس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته 
بود، امریکا از قرار گرفتن تعیین رییس گروه 
کاری الحاق در دستورجلسه شورای عمومی 

سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرد.

آغاز پیوستن ایران به wto بعد از اجرایی 
شدن برجام

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: 
 wto طی چند ماه آینده مراحل الحاق ایران به

آغاز خواهد شد.
با  وگو  گفت  در  بیگدلی  ضیائی  صادق 
خبرانالین درباره نشست اخیر وزرای تجارت 
و بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی که 
در  نایروبی کنیا برگزار شد، گفت : برداشت ما 
از صحبت های خانم امینه محمد وزیرخارجه 
کنیا که در گذشته ریاست نهاد حل و فصل 
درگیری ها در سازمان تجارت جهانی را بر 
عهده داشت و همچنین رایزنی های صورت 
گرفته در اجالس نایروبی این بود که طی چند 
ماه آینده مراحل الحاق ایران آغاز خواهد شد، 
البته ما تا اجرایی شدن برجام صبر خواهیم کرد 
اما به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن برجام 
در روند الحاق ایران تحوالت مثبتی را شاهد 

خواهیم بود.
وی افزود : تاکنون تنها مانع آغاز این روند، 
مخالفت آمریکا بوده است، اما به نظر می رسد 
با توجه به فشاری که اعضا برای عضویت ایران 
وارد می کنند و فضای جدیدی که ایجاد شده، 
آمریکا در این مرحله رویکرد معقول تری را 
دنبال کند. گرچه در مراحل بعدی الحاق ما 
امکان بروز چالش ها و موانع همچنان وجود 
خواهد داشت که در زمان و مکان خود باید 

برای آنها راهکار مناسبی اندیشید.
وی با تاکید بر اینکه عدم حضور در این سازمان قطع به یقین مضرات بزرگی برای کشور ما 
خواهد داشت و حتما نوعی خودتحریمی به شمار می رود ، تصریح کرد: عدم حضور در این 
سازمان کشور ما را از ورود به دایره تجارت با بسیاری از کشورها محروم می کند. از سوی دیگر، 
قوانین و مقررات بسیاری از کشورها مثل همین ترکیه که در همسایگی ما است به نحوی تدوین 
شده که در برخورد با کشورهای عضو WTO به صورت متفاوت عمل می کنند و در مورد 

کشورهای غیر عضو مثل کشور ما به نحو بسیار سخت گیرانه تری عمل می کنند.

ما باید با برنامه ریزی کامل عضو این سازمان شویم و اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم. البته 
در وضعیت فعلی آسیب هایی را داریم که خیلی نمی توانیم از آن نفع ببریم.باید توجه داشت که 
مخالفت با عضویت در این سازمان هم هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکالت را تشدید 

خواهد کرد

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد :  ما در مذاکرات دوجانبه خیلی فشار می آوریم 
که این قوانین برای کشور ما آسان تر شود اما واقعیت این است که مقاومت هایی از جانب آنها 
وجود دارد و استدالل آنها هم این است که ما برای عضویت در WTO امتیازاتی داده ایم بنابراین 
حق داریم در برابر شما که این امتیازات را نداده اید، سخت گیرانه عمل کنیم. در واقع با عدم 
عضویت در این سازمان یک دیوار تعرفه ای و غیر تعرفه ای بین کشورهای عضو WTO و 
کشوری که عضو WTO نیست ایجاد می شود که توسعه تجارت و سرمایه گذاری و نهایتا 

توسعه اقتصادی یک کشور را با محدودیت های شدید مواجه می کند.

ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر ایران خواهد داشت؟
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« در گزارشی به قلم »آلیسون کارنگی« نوشت: ایران می خواهد 
اقتصادش را گسترش دهد و در آن تنوع ایجاد کند.پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند 
به ایران در تحقق این امر کمک کند. این امر سرمایه گذاری بین المللی در بخش انرژی ایران را 
تسریع خواهد کرد. گسترش تجارت می تواند موجب تقویت قشر متوسط و اشتغال زایی شود.
درحالی که عضویت در این سازمان می تواند فواید اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد ایجاد 

تغییرات کار دشواری است
.عضویت در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر توانایی آمریکا برای محدود کردن تجارت با 
ایران خواهد داشت؟به طور کلی سازمان تجارت جهانی به اعضا اجازه نمی دهد تا با برخی از 
شرکای تجاری بهتر از دیگران برخورد کنند. بنابراین وقتی ایران به این سازمان ملحق شود، اگر 
آمریکا بخواهد تجارت با ایران را محدود کند قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض خواهد کرد.
اگر آمریکا با محدود کردن تجارت با ایران قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ایران می تواند علیه آمریکا در دادگاه سازمان تجارت جهانی شکایت کند. اگر دادگاه 
آمریکا را مقصر بداند از آمریکا خواسته می شود تا مطابق با قانون عمل کند و یا اینکه به ایران 
غرامت دهد و یا اینکه به ایران اجازه داده می شود تا با اعمال محدودیت های تجاری تالفی کند. 
اگر آمریکا باز هم مطابق با قانون عمل نکند وجهه اش خدشه دار خواهد شد.اگر ایران بتواند 
به سازمان تجارت جهانی ملحق شود توانایی آمریکا برای اعمال فشار به ایران از طریق تجارت 
تضعیف خواهد شد.شواهد نشان می دهد که دیگر ابزار ممکن است کارآیی الزم را نداشته باشند. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که طبق قوانین سازمان تجارت جهانی آمریکا متعهد می شود تا 
علیه ایران از قوانین تجاری اجباری استفاده نکند و این امر از نظر اقتصادی می تواند به نفع آمریکا 
باشد. اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد ایران برای گسترش روابط تجاری نمی تواند به اندازه 
کافی به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعتماد کند. بنابراین عضویت در سازمان تجاری می تواند 
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سازمان تجارت جهانی سازمانی بین المللی است که تجارت بین کشورها را اداره می کند. درحالیکه 
تقریبا همه کشورها عضو این سازمان هستند، ایران جزو کشورهایی است که در این سازمان عضو 
نیست. ایران اولین بار در سال 1996 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد اما 

مخالفت آمریکا مانع ملحق شدن ایران به این سازمان شد.
سازمان تجارت جهانی سازمانی بین المللی است که تجارت بین کشورها را اداره می کند. درحالیکه 
تقریبا همه کشورها عضو این سازمان هستند، ایران جزو کشورهایی است که در این سازمان عضو 
نیست. ایران اولین بار در سال 1996 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد اما 
مخالفت آمریکا مانع ملحق شدن ایران به این سازمان شد. ایران به ارائه درخواستهایش ادامه داد و 
در سال 2005 آمریکا به دلیل ادامه مذاکرات هسته ای با ایران اجازه داد تا این درخواست روندش 
را طی کند. اکنون که ایران با جامعه بین الملل به توافق هسته ای رسیده است قصد دارد به محض 

برداشته شدن تحریم ها به سازمان جهانی تجارت ملحق شود.
 WTO در همین زمینه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: پیوستن به
بعد از برداشته شدن تحریم ها از برنامه های دولت است و در این رابطه تیمی را تعیین کرده ایم تا 
این موضوع دنبال شود. این در حالی است که نعمت زاده چندی پیش نیز در این زمینه گفته بود: 
برای تسهیل فرآیند پیوستن ایران، با مصوبه هیات وزیران طبقات تعرفه یی از 14طبقه به 10طبقه 
کاهش یافت و این طبقات در سال آینده به 8 و در سال 96 به 6 طبقه نزول می یابند. نعمت زاده 
 WTO افزود: در این میان مکاتباتی با تمام وزرای کابینه برای فراهم سازی مقدمات الحاق به

انجام داده ایم و امیدواریم، بتوانیم هر چه سریع تر با وزارتخانه های موثر کار را پیش ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مالکیت معنوی برای الحاق به این سازمان بسیار مهم 
است که در این زمینه تالش داریم با رفع تحریم ها، سریع تر بتوانیم بخش مالکیت معنوی را در 

کشور مورد توجه قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش 
تولید کشور هستند در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این 
زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتما از 

سیستم های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت.
این عضو کابینه یازدهم، کاهش متوسط تعرفه ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار داشت: برخی تعرفه هایی که اتفاقا در حمایت از تولید داخلی موثر نبودند، با تجدید 
نظر دولت کاهش یافته اند که به عنوان مثال، تعرفه زعفران که وارداتی در آن صورت نمی گیرد، از 
75درصد تغییریافته است. وی گفت: اگر تعرفه از حد معقولی بیشتر باشد، هزینه قاچاق و واردات 

غیررسمی کمتر از هزینه تعرفه خواهد شد که این امر واردات غیررسمی را افزایش می دهد.
نگرانی برخی از فرآیند الحاق

براساس این گزارش، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مهم ترین نیاز برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، 
اظهار داشت: ثبات قوانین و مقررات به خصوص در حوزه کسب و کار مهم ترین نیازی است که 
در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد. پورقاضی 
با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به حوزه کسب و کار هر روز عوض می شود، تصریح کرد: این 
موضوع مسائل و مشکالت بسیاری را برای فعاالن اقتصادی کشور فراهم کرده است. به گفته 
این فعال بخش خصوصی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک امر ضروری برای اقتصاد 

ایران به حساب می آید و این امر هرچه زودتر 
به مرحله اجرا برسد. رییس کمیسیون  باید 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران با بیان اینکه در داخل عده 
یی از جمله بعضی از فعاالن بخش خصوصی 
نسبت به الحاق کشورمان به سازمان تجارت 
اعالم  آن  به  نسبت  و  دارند  موضع  جهانی 
مخالفت می کنند، ادامه داد: در آغاز کار شاید 
مقداری مشکالت و فشار به وجود آید که این 
موضوع نیز امری طبیعی خواهد بود، اما پس از 
سپری شدن چندی کارها به روال سابق خود 

باز خواهد گشت. 

مراحل تقاضای عضویت،
این گزارش حاکی است به طور کلی عضویت 
در سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرفتن 
اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول 
کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل 
شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست 
)الحاق به عنوان عضو ناظر(، تدوین گزارش 
گروه  تشکیل  کشور،  تجاری  های  سیاست 
کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و 
چندجانبه یی برای تعیین شرایط عضویت و 

حصول توافق برای الحاق است.
ویرایش  نخستین  گزارش،  این  اساس  بر 
یادداشت نظامنامه تجارت خارجی )گزارش 
رژیم تجاری ایران( در سال 1378 تهیه شده 
با تغییرات در  که طی سنوات بعد متناسب 
قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر 
مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.  2ماه 
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط 
در  تجارت  جهانی  سازمان  عمومی  شورای 
پنجم خردادماه سال 1384، آخرین ویرایش 
ارائه  و  بررسی  برای  تجاری  رژیم  گزارش 
نظرات دستگاه ها، انجام بررسی ها و اعمال 
تغییرات و تعدیالت الزم در سال 1385 به 
دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت 
ایران در سازمان جهانی تجارت 9سال به طول 

ایران بعد از رفع تحریم ها پی گیر الحاق به WTO  است

انجامید.
به نحوی که تا 5سال تقاضای عضویت ایران 
در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از 
طرح نیز تا 4سال اجماع در این زمینه صورت 
نگرفت و در نهایت پس از 9سال درخواست 
ایران در 5خرداد 1384 با اجماع کشورها مواجه 
و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام 
اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت 
دیگر کشورهایی که از سال 1995 به این سو، 
در سازمان عضو شده اند حدود 7سال بوده 
است. ایران در آبان 1388 متن گزارش رژیم 
تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت 
جهانی کرد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری 
ایران در بین اعضای سازمان تجارت جهانی 
توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی 
سواالت خود را از ایران مطرح کردند که سری 
اول سواالت که شامل 700سوال بود به وزارت 
وقت بازرگانی ایران در اسفند 1388 ارسال شد. 
اما درخصوص رییس گروه کاری الحاق ایران 
به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر 
رییس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته 
بود، امریکا از قرار گرفتن تعیین رییس گروه 
کاری الحاق در دستورجلسه شورای عمومی 

سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرد.

آغاز پیوستن ایران به wto بعد از اجرایی 
شدن برجام

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: 
 wto طی چند ماه آینده مراحل الحاق ایران به

آغاز خواهد شد.
با  وگو  گفت  در  بیگدلی  ضیائی  صادق 
خبرانالین درباره نشست اخیر وزرای تجارت 
و بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی که 
در  نایروبی کنیا برگزار شد، گفت : برداشت ما 
از صحبت های خانم امینه محمد وزیرخارجه 
کنیا که در گذشته ریاست نهاد حل و فصل 
درگیری ها در سازمان تجارت جهانی را بر 
عهده داشت و همچنین رایزنی های صورت 
گرفته در اجالس نایروبی این بود که طی چند 
ماه آینده مراحل الحاق ایران آغاز خواهد شد، 
البته ما تا اجرایی شدن برجام صبر خواهیم کرد 
اما به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن برجام 
در روند الحاق ایران تحوالت مثبتی را شاهد 

خواهیم بود.
وی افزود : تاکنون تنها مانع آغاز این روند، 
مخالفت آمریکا بوده است، اما به نظر می رسد 
با توجه به فشاری که اعضا برای عضویت ایران 
وارد می کنند و فضای جدیدی که ایجاد شده، 
آمریکا در این مرحله رویکرد معقول تری را 
دنبال کند. گرچه در مراحل بعدی الحاق ما 
امکان بروز چالش ها و موانع همچنان وجود 
خواهد داشت که در زمان و مکان خود باید 

برای آنها راهکار مناسبی اندیشید.
وی با تاکید بر اینکه عدم حضور در این سازمان قطع به یقین مضرات بزرگی برای کشور ما 
خواهد داشت و حتما نوعی خودتحریمی به شمار می رود ، تصریح کرد: عدم حضور در این 
سازمان کشور ما را از ورود به دایره تجارت با بسیاری از کشورها محروم می کند. از سوی دیگر، 
قوانین و مقررات بسیاری از کشورها مثل همین ترکیه که در همسایگی ما است به نحوی تدوین 
شده که در برخورد با کشورهای عضو WTO به صورت متفاوت عمل می کنند و در مورد 

کشورهای غیر عضو مثل کشور ما به نحو بسیار سخت گیرانه تری عمل می کنند.

ما باید با برنامه ریزی کامل عضو این سازمان شویم و اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم. البته 
در وضعیت فعلی آسیب هایی را داریم که خیلی نمی توانیم از آن نفع ببریم.باید توجه داشت که 
مخالفت با عضویت در این سازمان هم هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکالت را تشدید 

خواهد کرد

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد :  ما در مذاکرات دوجانبه خیلی فشار می آوریم 
که این قوانین برای کشور ما آسان تر شود اما واقعیت این است که مقاومت هایی از جانب آنها 
وجود دارد و استدالل آنها هم این است که ما برای عضویت در WTO امتیازاتی داده ایم بنابراین 
حق داریم در برابر شما که این امتیازات را نداده اید، سخت گیرانه عمل کنیم. در واقع با عدم 
عضویت در این سازمان یک دیوار تعرفه ای و غیر تعرفه ای بین کشورهای عضو WTO و 
کشوری که عضو WTO نیست ایجاد می شود که توسعه تجارت و سرمایه گذاری و نهایتا 

توسعه اقتصادی یک کشور را با محدودیت های شدید مواجه می کند.

ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر ایران خواهد داشت؟
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« در گزارشی به قلم »آلیسون کارنگی« نوشت: ایران می خواهد 
اقتصادش را گسترش دهد و در آن تنوع ایجاد کند.پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند 
به ایران در تحقق این امر کمک کند. این امر سرمایه گذاری بین المللی در بخش انرژی ایران را 
تسریع خواهد کرد. گسترش تجارت می تواند موجب تقویت قشر متوسط و اشتغال زایی شود.
درحالی که عضویت در این سازمان می تواند فواید اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد ایجاد 

تغییرات کار دشواری است
.عضویت در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر توانایی آمریکا برای محدود کردن تجارت با 
ایران خواهد داشت؟به طور کلی سازمان تجارت جهانی به اعضا اجازه نمی دهد تا با برخی از 
شرکای تجاری بهتر از دیگران برخورد کنند. بنابراین وقتی ایران به این سازمان ملحق شود، اگر 
آمریکا بخواهد تجارت با ایران را محدود کند قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض خواهد کرد.
اگر آمریکا با محدود کردن تجارت با ایران قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ایران می تواند علیه آمریکا در دادگاه سازمان تجارت جهانی شکایت کند. اگر دادگاه 
آمریکا را مقصر بداند از آمریکا خواسته می شود تا مطابق با قانون عمل کند و یا اینکه به ایران 
غرامت دهد و یا اینکه به ایران اجازه داده می شود تا با اعمال محدودیت های تجاری تالفی کند. 
اگر آمریکا باز هم مطابق با قانون عمل نکند وجهه اش خدشه دار خواهد شد.اگر ایران بتواند 
به سازمان تجارت جهانی ملحق شود توانایی آمریکا برای اعمال فشار به ایران از طریق تجارت 
تضعیف خواهد شد.شواهد نشان می دهد که دیگر ابزار ممکن است کارآیی الزم را نداشته باشند. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که طبق قوانین سازمان تجارت جهانی آمریکا متعهد می شود تا 
علیه ایران از قوانین تجاری اجباری استفاده نکند و این امر از نظر اقتصادی می تواند به نفع آمریکا 
باشد. اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد ایران برای گسترش روابط تجاری نمی تواند به اندازه 
کافی به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعتماد کند. بنابراین عضویت در سازمان تجاری می تواند 
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یک معامله باشد چون می تواند باعث افزایش تعامل اقتصادی و سیاسی با ایران شود، اما هر گونه 
ابزار مجازات اقتصادی ایران را حذف خواهد کرد.

باید برنامه ریزی کنیم
از سوی دیگر، دکتر بهنام ملکی اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد سازمان تجارت 
جهانی یا WTO نهادی است که کشورها از طریق عضویت در آن تالش می کنند توانمندی های 
خود را به جهان خارج انتقال دهند. یعنی اگر کشوری دارای تولیدات و صادراتی باشد وقتی عضو 
این سازمان شد دیگر با مانعی رو به رو نیست.اما برای کشوری که عضو نیست، سایر کشورها 
می توانند محدودیت های اعمال کنند. وی افزود: کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی باشد 
طبعا نمی توانند آن را تحریم کنند و تحریم اقتصادی اعضای این سازمان معنی ندارد. عضویت 
در سازمان تجارت جهانی یعنی درها را به روی کشورها بازگذاشتن وبرخورد یکسان با اعضا 

داشتن. 
یعنی نمی توان با اعضا با تبعیض برخورد کرد. ملکی گفت: کشورهای پیشرفته عضو سازمان 
حداکثر تا 5 درصد و کشورهای توسعه نیافته عضو نیز حداکثر تا 10 درصد می توانند تعرفه داشته 
باشند.کشورها برای عضویت باید همه موانع غیرتعرفه ای را به تعرفه ای تبدیل کرده و موانع 
تعرفه ای را هم کم کنند. اگر کشور توانمندی مانند چین عضو سازمان تجارت جهانی نمی شد 
قطعا اقتصادش خفه می شد. البته چینی ها برای عضویت خود در این سازمان زیرساخت های 
اقتصادی شان را قوی کردند و وقتی عضو شدند از برندگان این وضعیت شدند. ملکی گفت: بدون 
تردید، عضویت کشور ما در این سازمان می تواند به منزله فروریختن کامل تحریم های اقتصادی 
باشد و از این حیث می تواند برای اقتصاد ما موثر و راهگشا باشد. در عین حال نباید فراموش کرد 
که متاسفانه اصلی ترین توانمندی ما صادرات نفت است و نفت تنها محصولی است که از قوانین 
سازمان جهانی تجارت مستثنا شده است. اگر ما عضو این سازمان نشویم قاچاق کاال، اقتصاد ما 
را از پا در می آورد. وی تاکید کرد: ما باید در بخش های دانش بنیان توان و تولیدات صنعتی مدرن 
خود را باال ببریم و خودمان را قوی کنیم تا با عضویت در سازمان تجاری جهانی برد با ما باشد. ما 
باید با برنامه ریزی کامل عضو این سازمان شویم و اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم. البته در وضعیت 
فعلی آسیب هایی را داریم که خیلی نمی توانیم از آن نفع ببریم.باید توجه داشت که مخالفت با 

عضویت در این سازمان هم هیچ مشکلی را 
حل نمی کند بلکه مشکالت را تشدید خواهد 
را  اقتصاد خود  باید  ما  دیگر  از طرف  کرد. 
متناسب با عضویت در WTO سازماندهی 
کنیم چون اگر این کار را نکنیم بخش های 
خواهد  فراوان  آسیب  ما  اقتصاد  از  زیادی 
بنیان و مدرن را  باید بخش های دانش  دید. 
مورد حمایت شفاف، هدفمند و غیر فسادآور 
قرار دهیم تا تولید صادراتی در این بخش ها 
داشته باشیم آنگاه عضویت ما در WTO برد 
زیادی برای ما به دنبال خواهد داشت.ما در 
برای  دقیقی  برنامه ریزی  حال حاضر چون 
عضویت خود نداشته ایم غفلت های زیادی 
در این حوزه داشته ایم. امیدوارم که 10 تولید 
دانش بنیان و استراتژیک را در کشور به عنوان 
اولویت توسعه تولید و صادرات قرار دهیم تا 
با عضویت خود در WTO برد کنیم. اما اگر 
بی تفاوت باشیم ممکن است که منافع ما در 

این راه به حداقل برسد.
موخره

هر چند، عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی مزایای فراوانی برای اقتصاد ما به همراه 
خواهد داشت اما این کار باید با برنامه ریزی 
دقیق و با چشمانی باز صورت گیرد. در واقع 
باید زیرساخت های الزم و آمادگی های الزم 
در کشور ایجاد شود تا منافع عضویت ایران به 

حداکثر خود برسد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم 
تغییرات عمده است. ایران باید تعرفه ها را 
مقامات  کند.  بازسازی  را  اقتصاد  و  کاهش 
دولتی ایران اعالم کرده اند عضویت در سازمان 
تجارت جهانی از اولویت هاست. ایران می 
خواهد اقتصادش را گسترش دهد و در آن 
تنوع ایجاد کند و سطح استاندارد زندگی مردم 
را باال ببرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
می تواند به ایران در تحقق این امر کمک کند. 
این امر سرمایه گذاری بین المللی در بخش 
انرژی ایران را تسریع خواهد کرد. گسترش 
تجارت می تواند موجب تقویت قشر متوسط 
و اشتغال زایی شود. درحالیکه عضویت در این 
سازمان می تواند فواید اقتصادی زیادی برای 
ایران داشته باشد ایجاد تغییرات کار دشواری 
است. عالوه بر مشکالت مربوط به بازسازی 
اقتصادی ، ممکن است بعد از ملحق شدن به 
این سازمان از ایران شکایت شود.از بسیاری از 
کشورها حتی سالها بعد از پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی هیچ شکایتی نمی شود اما از 
برخی هم بالفاصله بعد از ملحق شدن شکایت 
می شود. این امر می تواند برای ایران مشکل 
ساز باشد چون برای حل این موضوع منابع 

زیادی در اختیار ندارد.

دو سالی هست که گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، نوین سازی گمرکات و استقرار سامانه های 
هوشمند را به طور جدی در دستور کار خود قرار 
داده است. اکنون قرار است که سیستم هایی در 
گمرکات استقرار یابند که هوش تجاری را در 
مفهوم واقعی خود، پیاده سازی کنند. مروری بر 
تاریخچه نوین سازی گمرک در ایران نشان می دهد 
از سال 1375 گمرک شروع به مکانیزه سازی 

سیستم سنتی و دستی خود کرده است.
در آن زمان از سامانه ای تحت عنوان آسیکودا 
از واحدی به نام آنکتاد در سازمان ملل متحد و 
با حمایت مالی سازمان یو ان دی پی، نرم افزاری 
خریداری شد که بتواند اقدامات ابتدایی برای 
نوین سازی گمرکات کشور را در آن دوره انجام 
دهد. بر این اساس، تقریباً بعد از حدود دو سال 
کار روی کاستومایز کردن سیستم و لحاظ کردن 
مالحظات کشور و نیز تغییر زبان این نرم افزار 
به زبان فارسی، گمرک جمهوری اسالمی ایران 
توانست تنها در یک گمرک آن هم در فرودگاه 
مهرآباد تهران، این نرم افزار را برای بخش صادرات 

راه اندازی کند. 
متعاقب آن بعد از توفیق در استقرار این نرم افزار 
به صورت پایلوت، اقدامات برای گسترش این 
سامانه در 75 نقطه گمرکی و در رویه صادرات و 
واردات، آغاز و این سیستم در گمرکات مذکور، 
راه اندازی شد. در عین حال با توجه به اینکه 
سیستم آسیکودا، یک سیستم قدیمی بوده و به 
نوعی عمر مفید خود را طی کرده بود، مقرر شد 
نرم افزار جدید سازمان ملل که آنکتاد از آن، تحت 
عنوان آسیکودای جهانی یا »آسیکودا ورد« نام 

می برد، در گمرکات نصب شود. 
بر این اساس ایران تقریباً دومین کشور در دنیا بود 
که قرارداد راه اندازی و پیاده سازی این نرم افزار را 
منعقد کرد. اما به دلیل اینکه ایران در رویه ترانزیت، 
کار جدی تا آن زمان انجام نداده و در سیستم قبلی 
آسیکودا نیز این موضوع مورد توجه واقع نشده 
بود، استارت اجرا و پیاده سازی نرم افزار جدید، 
تنها در 10 گمرک ترانزیتی، زده شد. اما پس از 
مدتی، اتفاقاتی در گمرکات رخ داد که در عمل، 
فناوری اطالعات تا مدت ها در برنامه های اصلی 

علی بعیدی مفردنیا 
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار نداشت. 
بعد از این دوره، مجدد سیستم آسیکودای بین المللی در گمرکات مهجور ماند و کار متوقف شد. اما بعد 
از مدتی که مجدد استفاده از این نرم افزار رونق گرفت، کار مجدد روی این نرم افزار خیلی پیش نرفت؛ 
چرا که »آسیکودا ورد« مسائل خاص خود را داشت و کیفیت قابل مالحظه ای را به لحاظ بسترهای اجرا 
می طلبید؛ در حالی که سامانه قبلی یا همان آسیکودا، در زمان خود بهتر از »آسیکودا ورد« عمل می کرد 
و به پهنای باند و زیرساخت های مخابراتی بیشتری نیاز داشت. این امر باعث شد نتوانیم کار را پیش 
ببریم. بعد از این عدم توفیق در اجرای نرم افزار جدید آسیکودا، اجرای برنامه ای در گمرک تحت عنوان 
»طرح جامع گمرک نوین« زیر نظر رئیس کل وقت گمرک جمهوری اسالمی ایران در دولت گذشته 

آغاز شد. 
نظر رئیس وقت گمرک این بود که آسیکودا، آسیکودا ورد و سیستم های این چنینی، سیستم های دوره گذار 
هستند و باید به سمتی حرکت کنیم که خود، وضع موجود و چالش ها را شناسایی کرده و وضع مطلوب 
را ترسیم کنیم، ضمن اینکه در این فرآیند به تحلیل پیدایش مشکالت و شکاف های ایجاد شده بپردازیم 
و در نهایت نقشه راهی برای گمرکات تدوین کنیم که در عمل، طرح جامع گمرک نوین را رقم زد. بر 
این اساس مقرر شد گمرک نوین را در چهار سطح فناوری، مدیریت، منابع انسانی و فرآیندها پیاده سازی 
کنیم. فاز اول اجرای نوین سازی گمرکات، دو سال به طول انجامید تا مکتوباتی تحت عنوان طراحی 

مفهومی تدوین و از دل آن نقشه راه نوین سازی گمرکات استخراج شود. 
خروجی که از این نقشه راه استخراج شد، این بود که هفت سال زمان نیاز است که 50 پروژه، اجرایی 
شده و در عین حال، کار اجرای آنها با هزینه های باالیی انجام شود تا در نهایت بتوان گمرک را از وضع 

موجود به وضع مطلوب برد. 
این فرآیند تا زمانی به طول انجامید که دولت یازدهم روی کار آمد و رئیس جدید گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، بر این باور بود که چالش های موجود در گمرک، باید به صورت فورس ماژور حل شود 
و نمی توان رفع همه این چالش ها و مشکالت را به هفت سال دیگر حواله کرد؛ چراکه مشخص نیست 

آن زمان، باز هم چالش های گمرکات کشور همین موارد احصا شده باشد یا تغییراتی خواهد داشت. 
در نهایت هم برنامه ای اجرا شود که هیچ گاه مشکالت گمرکی کشور را حل نکند. بنابراین هدف بر 
این قرار گرفت تا برای نوین سازی گمرکات کشور، به روشی برگردیم که در کل دنیا مرسوم است و 
آن، چابک سازی و پیاده سازی نرم افزارهایی است که منجر به شکوفایی گمرکات می شود؛ به این مفهوم 
که به جای اینکه به روش آبشاری، ابتدا طراحی مفهومی و منطقی را اجرا و پیاده سازی کنیم و در حین 
پیاده سازی، اجرای آن را ارزیابی کنیم، تصمیم بر این شد که بسیار سریع و در حالتی که چارچوب 
خاص خود را دارد، نیازهای روز گمرکی کشور احصا شده و برنامه شروع به کار کند؛ به نحوی که 
در حین اجرای برنامه، بالفاصله اصالحات صورت گیرد و نیازهای جدید هم احصا شود؛ بنابراین با 
طرحی که در گمرکات برای نوین سازی در دولت یازدهم پیش بینی شد؛ ضمن اجرا، سیستم به صورت 
مداوم توسعه می یابد و در اولین زمان ممکن هم، سیستم شروع به کار می کند و بالفاصله در حوزه اجرا، 

اصالحات روی آن صورت می گیرد. 
آنچه اجرای این سیستم را نسبت به نمونه های قبلی، شاخص می کند این است که رفع نیازهای سیستم 

و مشکالت، به روز احصا می شود و این، امری مهم است. 
همه این اقدامات خوب است ولی باید به این نکته توجه کرد که پیچیدگی های خاص خود را هم دارد. 
در دنیا نیز این روش مرسوم است و در تولید و توسعه نرم افزارهای مهم دنیا، این روش مدنظر قرار 
می گیرد و در حین کار، اصالحات انجام می شود؛ چراکه با توجه به تغییرات سریع، روش های قدیمی 

دیگر روش هایی نیستند که زمان بر باشد. 

نویـن سـازی سـنت
نوین سازی 150 نقطه گمرکی از زمان اظهار کاال تا صدور پروانه 

ادامه در صفحه34
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یک معامله باشد چون می تواند باعث افزایش تعامل اقتصادی و سیاسی با ایران شود، اما هر گونه 
ابزار مجازات اقتصادی ایران را حذف خواهد کرد.

باید برنامه ریزی کنیم
از سوی دیگر، دکتر بهنام ملکی اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد سازمان تجارت 
جهانی یا WTO نهادی است که کشورها از طریق عضویت در آن تالش می کنند توانمندی های 
خود را به جهان خارج انتقال دهند. یعنی اگر کشوری دارای تولیدات و صادراتی باشد وقتی عضو 
این سازمان شد دیگر با مانعی رو به رو نیست.اما برای کشوری که عضو نیست، سایر کشورها 
می توانند محدودیت های اعمال کنند. وی افزود: کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی باشد 
طبعا نمی توانند آن را تحریم کنند و تحریم اقتصادی اعضای این سازمان معنی ندارد. عضویت 
در سازمان تجارت جهانی یعنی درها را به روی کشورها بازگذاشتن وبرخورد یکسان با اعضا 

داشتن. 
یعنی نمی توان با اعضا با تبعیض برخورد کرد. ملکی گفت: کشورهای پیشرفته عضو سازمان 
حداکثر تا 5 درصد و کشورهای توسعه نیافته عضو نیز حداکثر تا 10 درصد می توانند تعرفه داشته 
باشند.کشورها برای عضویت باید همه موانع غیرتعرفه ای را به تعرفه ای تبدیل کرده و موانع 
تعرفه ای را هم کم کنند. اگر کشور توانمندی مانند چین عضو سازمان تجارت جهانی نمی شد 
قطعا اقتصادش خفه می شد. البته چینی ها برای عضویت خود در این سازمان زیرساخت های 
اقتصادی شان را قوی کردند و وقتی عضو شدند از برندگان این وضعیت شدند. ملکی گفت: بدون 
تردید، عضویت کشور ما در این سازمان می تواند به منزله فروریختن کامل تحریم های اقتصادی 
باشد و از این حیث می تواند برای اقتصاد ما موثر و راهگشا باشد. در عین حال نباید فراموش کرد 
که متاسفانه اصلی ترین توانمندی ما صادرات نفت است و نفت تنها محصولی است که از قوانین 
سازمان جهانی تجارت مستثنا شده است. اگر ما عضو این سازمان نشویم قاچاق کاال، اقتصاد ما 
را از پا در می آورد. وی تاکید کرد: ما باید در بخش های دانش بنیان توان و تولیدات صنعتی مدرن 
خود را باال ببریم و خودمان را قوی کنیم تا با عضویت در سازمان تجاری جهانی برد با ما باشد. ما 
باید با برنامه ریزی کامل عضو این سازمان شویم و اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم. البته در وضعیت 
فعلی آسیب هایی را داریم که خیلی نمی توانیم از آن نفع ببریم.باید توجه داشت که مخالفت با 

عضویت در این سازمان هم هیچ مشکلی را 
حل نمی کند بلکه مشکالت را تشدید خواهد 
را  اقتصاد خود  باید  ما  دیگر  از طرف  کرد. 
متناسب با عضویت در WTO سازماندهی 
کنیم چون اگر این کار را نکنیم بخش های 
خواهد  فراوان  آسیب  ما  اقتصاد  از  زیادی 
بنیان و مدرن را  باید بخش های دانش  دید. 
مورد حمایت شفاف، هدفمند و غیر فسادآور 
قرار دهیم تا تولید صادراتی در این بخش ها 
داشته باشیم آنگاه عضویت ما در WTO برد 
زیادی برای ما به دنبال خواهد داشت.ما در 
برای  دقیقی  برنامه ریزی  حال حاضر چون 
عضویت خود نداشته ایم غفلت های زیادی 
در این حوزه داشته ایم. امیدوارم که 10 تولید 
دانش بنیان و استراتژیک را در کشور به عنوان 
اولویت توسعه تولید و صادرات قرار دهیم تا 
با عضویت خود در WTO برد کنیم. اما اگر 
بی تفاوت باشیم ممکن است که منافع ما در 

این راه به حداقل برسد.
موخره

هر چند، عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی مزایای فراوانی برای اقتصاد ما به همراه 
خواهد داشت اما این کار باید با برنامه ریزی 
دقیق و با چشمانی باز صورت گیرد. در واقع 
باید زیرساخت های الزم و آمادگی های الزم 
در کشور ایجاد شود تا منافع عضویت ایران به 

حداکثر خود برسد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم 
تغییرات عمده است. ایران باید تعرفه ها را 
مقامات  کند.  بازسازی  را  اقتصاد  و  کاهش 
دولتی ایران اعالم کرده اند عضویت در سازمان 
تجارت جهانی از اولویت هاست. ایران می 
خواهد اقتصادش را گسترش دهد و در آن 
تنوع ایجاد کند و سطح استاندارد زندگی مردم 
را باال ببرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
می تواند به ایران در تحقق این امر کمک کند. 
این امر سرمایه گذاری بین المللی در بخش 
انرژی ایران را تسریع خواهد کرد. گسترش 
تجارت می تواند موجب تقویت قشر متوسط 
و اشتغال زایی شود. درحالیکه عضویت در این 
سازمان می تواند فواید اقتصادی زیادی برای 
ایران داشته باشد ایجاد تغییرات کار دشواری 
است. عالوه بر مشکالت مربوط به بازسازی 
اقتصادی ، ممکن است بعد از ملحق شدن به 
این سازمان از ایران شکایت شود.از بسیاری از 
کشورها حتی سالها بعد از پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی هیچ شکایتی نمی شود اما از 
برخی هم بالفاصله بعد از ملحق شدن شکایت 
می شود. این امر می تواند برای ایران مشکل 
ساز باشد چون برای حل این موضوع منابع 

زیادی در اختیار ندارد.

دو سالی هست که گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، نوین سازی گمرکات و استقرار سامانه های 
هوشمند را به طور جدی در دستور کار خود قرار 
داده است. اکنون قرار است که سیستم هایی در 
گمرکات استقرار یابند که هوش تجاری را در 
مفهوم واقعی خود، پیاده سازی کنند. مروری بر 
تاریخچه نوین سازی گمرک در ایران نشان می دهد 
از سال 1375 گمرک شروع به مکانیزه سازی 

سیستم سنتی و دستی خود کرده است.
در آن زمان از سامانه ای تحت عنوان آسیکودا 
از واحدی به نام آنکتاد در سازمان ملل متحد و 
با حمایت مالی سازمان یو ان دی پی، نرم افزاری 
خریداری شد که بتواند اقدامات ابتدایی برای 
نوین سازی گمرکات کشور را در آن دوره انجام 
دهد. بر این اساس، تقریباً بعد از حدود دو سال 
کار روی کاستومایز کردن سیستم و لحاظ کردن 
مالحظات کشور و نیز تغییر زبان این نرم افزار 
به زبان فارسی، گمرک جمهوری اسالمی ایران 
توانست تنها در یک گمرک آن هم در فرودگاه 
مهرآباد تهران، این نرم افزار را برای بخش صادرات 

راه اندازی کند. 
متعاقب آن بعد از توفیق در استقرار این نرم افزار 
به صورت پایلوت، اقدامات برای گسترش این 
سامانه در 75 نقطه گمرکی و در رویه صادرات و 
واردات، آغاز و این سیستم در گمرکات مذکور، 
راه اندازی شد. در عین حال با توجه به اینکه 
سیستم آسیکودا، یک سیستم قدیمی بوده و به 
نوعی عمر مفید خود را طی کرده بود، مقرر شد 
نرم افزار جدید سازمان ملل که آنکتاد از آن، تحت 
عنوان آسیکودای جهانی یا »آسیکودا ورد« نام 

می برد، در گمرکات نصب شود. 
بر این اساس ایران تقریباً دومین کشور در دنیا بود 
که قرارداد راه اندازی و پیاده سازی این نرم افزار را 
منعقد کرد. اما به دلیل اینکه ایران در رویه ترانزیت، 
کار جدی تا آن زمان انجام نداده و در سیستم قبلی 
آسیکودا نیز این موضوع مورد توجه واقع نشده 
بود، استارت اجرا و پیاده سازی نرم افزار جدید، 
تنها در 10 گمرک ترانزیتی، زده شد. اما پس از 
مدتی، اتفاقاتی در گمرکات رخ داد که در عمل، 
فناوری اطالعات تا مدت ها در برنامه های اصلی 

علی بعیدی مفردنیا 
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار نداشت. 
بعد از این دوره، مجدد سیستم آسیکودای بین المللی در گمرکات مهجور ماند و کار متوقف شد. اما بعد 
از مدتی که مجدد استفاده از این نرم افزار رونق گرفت، کار مجدد روی این نرم افزار خیلی پیش نرفت؛ 
چرا که »آسیکودا ورد« مسائل خاص خود را داشت و کیفیت قابل مالحظه ای را به لحاظ بسترهای اجرا 
می طلبید؛ در حالی که سامانه قبلی یا همان آسیکودا، در زمان خود بهتر از »آسیکودا ورد« عمل می کرد 
و به پهنای باند و زیرساخت های مخابراتی بیشتری نیاز داشت. این امر باعث شد نتوانیم کار را پیش 
ببریم. بعد از این عدم توفیق در اجرای نرم افزار جدید آسیکودا، اجرای برنامه ای در گمرک تحت عنوان 
»طرح جامع گمرک نوین« زیر نظر رئیس کل وقت گمرک جمهوری اسالمی ایران در دولت گذشته 

آغاز شد. 
نظر رئیس وقت گمرک این بود که آسیکودا، آسیکودا ورد و سیستم های این چنینی، سیستم های دوره گذار 
هستند و باید به سمتی حرکت کنیم که خود، وضع موجود و چالش ها را شناسایی کرده و وضع مطلوب 
را ترسیم کنیم، ضمن اینکه در این فرآیند به تحلیل پیدایش مشکالت و شکاف های ایجاد شده بپردازیم 
و در نهایت نقشه راهی برای گمرکات تدوین کنیم که در عمل، طرح جامع گمرک نوین را رقم زد. بر 
این اساس مقرر شد گمرک نوین را در چهار سطح فناوری، مدیریت، منابع انسانی و فرآیندها پیاده سازی 
کنیم. فاز اول اجرای نوین سازی گمرکات، دو سال به طول انجامید تا مکتوباتی تحت عنوان طراحی 

مفهومی تدوین و از دل آن نقشه راه نوین سازی گمرکات استخراج شود. 
خروجی که از این نقشه راه استخراج شد، این بود که هفت سال زمان نیاز است که 50 پروژه، اجرایی 
شده و در عین حال، کار اجرای آنها با هزینه های باالیی انجام شود تا در نهایت بتوان گمرک را از وضع 

موجود به وضع مطلوب برد. 
این فرآیند تا زمانی به طول انجامید که دولت یازدهم روی کار آمد و رئیس جدید گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، بر این باور بود که چالش های موجود در گمرک، باید به صورت فورس ماژور حل شود 
و نمی توان رفع همه این چالش ها و مشکالت را به هفت سال دیگر حواله کرد؛ چراکه مشخص نیست 

آن زمان، باز هم چالش های گمرکات کشور همین موارد احصا شده باشد یا تغییراتی خواهد داشت. 
در نهایت هم برنامه ای اجرا شود که هیچ گاه مشکالت گمرکی کشور را حل نکند. بنابراین هدف بر 
این قرار گرفت تا برای نوین سازی گمرکات کشور، به روشی برگردیم که در کل دنیا مرسوم است و 
آن، چابک سازی و پیاده سازی نرم افزارهایی است که منجر به شکوفایی گمرکات می شود؛ به این مفهوم 
که به جای اینکه به روش آبشاری، ابتدا طراحی مفهومی و منطقی را اجرا و پیاده سازی کنیم و در حین 
پیاده سازی، اجرای آن را ارزیابی کنیم، تصمیم بر این شد که بسیار سریع و در حالتی که چارچوب 
خاص خود را دارد، نیازهای روز گمرکی کشور احصا شده و برنامه شروع به کار کند؛ به نحوی که 
در حین اجرای برنامه، بالفاصله اصالحات صورت گیرد و نیازهای جدید هم احصا شود؛ بنابراین با 
طرحی که در گمرکات برای نوین سازی در دولت یازدهم پیش بینی شد؛ ضمن اجرا، سیستم به صورت 
مداوم توسعه می یابد و در اولین زمان ممکن هم، سیستم شروع به کار می کند و بالفاصله در حوزه اجرا، 

اصالحات روی آن صورت می گیرد. 
آنچه اجرای این سیستم را نسبت به نمونه های قبلی، شاخص می کند این است که رفع نیازهای سیستم 

و مشکالت، به روز احصا می شود و این، امری مهم است. 
همه این اقدامات خوب است ولی باید به این نکته توجه کرد که پیچیدگی های خاص خود را هم دارد. 
در دنیا نیز این روش مرسوم است و در تولید و توسعه نرم افزارهای مهم دنیا، این روش مدنظر قرار 
می گیرد و در حین کار، اصالحات انجام می شود؛ چراکه با توجه به تغییرات سریع، روش های قدیمی 

دیگر روش هایی نیستند که زمان بر باشد. 

نویـن سـازی سـنت
نوین سازی 150 نقطه گمرکی از زمان اظهار کاال تا صدور پروانه 

ادامه در صفحه34
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بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی مواد توضیحات
غذایی و مهمان نوازی

1 تا 3 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، اکاترینبرگمحل برگزاری

تلفن و نمابر: 3848585 )383( 7+اطالعات تماس

com.expert@expo96 پست الکترونیک

com.http://en.horeca.expo96 وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی طراحی و توضیحات
دکوراسیون خانه

8 تا 11 مارس 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

تلفن: 18 02 29 44 1 )0( 33+اطالعات تماس

maison-objet@badgeonline.netپست الکترونیک

http://www.maison-objet.com/enوبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیرینی پزی و توضیحات
نانوایی

14 تا 17 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

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

پست الکترونیک
http://modern-bakery-moscow.

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

وبسایت
http://modern-bakery-moscow.

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

نمایشگاه بین المللی بازرگانی اجزاء و قطعاتتوضیحات

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

گروه ترجمه

15 تا 17 مارس 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

 تلفن: 20322 949 89 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 9720322 949 89 49+

exhibitor@electronica-china.comپست الکترونیک

http://electronica-china.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و تجهیزات توضیحات
اتومبیل

25 تا 28 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری

 تلفن: 63 00 363 383 007 )داخلی 288( اطالعات تماس
نمابر: 01 79 363 383 7+

verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

/http://www.autosibexpo.ru/en-GBوبسایت
 home.aspx

نمایشگاه بین المللی فن آوری ها و سیستم حمل و توضیحات
نقل و صنایع صادرات و واردات

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

 تلفن: 00 11 867 )212( 90+ اطالعات تماس
نمابر: 98 66 886 )212( 90+

/http://www.tuyap.com.tr/enپست الکترونیک
contact#exhibitions-centres

http://www.tuyap.com.tr/en/ وبسایت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، توضیحات
توزیع، ذخیره سازی و کنترل مواد

10 تا 13 می 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 بین المللی حمل و نقل و واردات و توضیحات
صادرات

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581307 755 86+اطالعات تماس

www.scmfair.comپست الکترونیک

http://www.scmfair.com وبسایت

نمایشگاه حمل و نقل و واردات و صادراتتوضیحات

17 تا 20 مارس 2016تاریخ برگزاری

آلمان، برلینمحل برگزاری

 تلفن: 832179222 030 اطالعات تماس
 نمابر: 832179220 030

info@agentur-peppel.deپست الکترونیک

http://www.transportertage-bb.de وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی صنایع ماشین آالت توضیحات
چوب و منبتکاری

4 تا 6 آوریل 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

 تلفن: 23232 39 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 23332 39 4 971+

info@dubaiwoodshow.comپست الکترونیک

http://www.dubaiwoodshow.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت و تغذیه ی توضیحات
چین

14 تا 16 آوریل 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 85785007 10 )0( 86 اطالعات تماس
 نمابر: 51413308 10 )0( 86

annali@sbwexpo.cnپست الکترونیک

http://en.jianbohui.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، توضیحات
تجهیزات رستوران و کترینگ، منابع و خدمات

12 تا 15 آوریل 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

/http://www.foodnhotelasia.comاطالعات تماس
 /contact-us

tsm@sesallworld.comپست الکترونیک

http://www.foodnhotelasia.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت، بسته بندی و توضیحات
تجهیزات مواد غذایی

26 تا 29 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، ایرکوتسکمحل برگزاری

تلفن و نمابر: 39 31 35 )2 395( 7+اطالعات تماس

info@sibexpo.ruپست الکترونیک

http://www.sibexpo.ru/eng/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنیتوضیحات

20 تا 22 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، کراسنودارمحل برگزاری

تلفن: 34 12 200 )861( 7+اطالعات تماس

info@krasnodarexpo.ruپست الکترونیک

http://www.inter-food.su/en-GB/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی و مواد غذاییتوضیحات

18 تا 20 می 2016تاریخ برگزاری

جهانی تجارت  و  خدمات 
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بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی مواد توضیحات
غذایی و مهمان نوازی

1 تا 3 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، اکاترینبرگمحل برگزاری

تلفن و نمابر: 3848585 )383( 7+اطالعات تماس

com.expert@expo96 پست الکترونیک

com.http://en.horeca.expo96 وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی طراحی و توضیحات
دکوراسیون خانه

8 تا 11 مارس 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

تلفن: 18 02 29 44 1 )0( 33+اطالعات تماس

maison-objet@badgeonline.netپست الکترونیک

http://www.maison-objet.com/enوبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیرینی پزی و توضیحات
نانوایی

14 تا 17 مارس 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

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

پست الکترونیک
http://modern-bakery-moscow.

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

وبسایت
http://modern-bakery-moscow.

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

نمایشگاه بین المللی بازرگانی اجزاء و قطعاتتوضیحات

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

گروه ترجمه

15 تا 17 مارس 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

 تلفن: 20322 949 89 49+ اطالعات تماس
 نمابر: 9720322 949 89 49+

exhibitor@electronica-china.comپست الکترونیک

http://electronica-china.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و تجهیزات توضیحات
اتومبیل

25 تا 28 می 2016تاریخ برگزاری

روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری

 تلفن: 63 00 363 383 007 )داخلی 288( اطالعات تماس
نمابر: 01 79 363 383 7+

verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

/http://www.autosibexpo.ru/en-GBوبسایت
 home.aspx

نمایشگاه بین المللی فن آوری ها و سیستم حمل و توضیحات
نقل و صنایع صادرات و واردات

21 تا 24 می 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

 تلفن: 00 11 867 )212( 90+ اطالعات تماس
نمابر: 98 66 886 )212( 90+

/http://www.tuyap.com.tr/enپست الکترونیک
contact#exhibitions-centres

http://www.tuyap.com.tr/en/ وبسایت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، توضیحات
توزیع، ذخیره سازی و کنترل مواد

10 تا 13 می 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 بین المللی حمل و نقل و واردات و توضیحات
صادرات

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

تلفن: 83581307 755 86+اطالعات تماس

www.scmfair.comپست الکترونیک

http://www.scmfair.com وبسایت

نمایشگاه حمل و نقل و واردات و صادراتتوضیحات

17 تا 20 مارس 2016تاریخ برگزاری

آلمان، برلینمحل برگزاری

 تلفن: 832179222 030 اطالعات تماس
 نمابر: 832179220 030

info@agentur-peppel.deپست الکترونیک

http://www.transportertage-bb.de وبسایت

نمایشگاه بین المللی بازرگانی صنایع ماشین آالت توضیحات
چوب و منبتکاری

4 تا 6 آوریل 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

 تلفن: 23232 39 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 23332 39 4 971+

info@dubaiwoodshow.comپست الکترونیک

http://www.dubaiwoodshow.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت و تغذیه ی توضیحات
چین

14 تا 16 آوریل 2016تاریخ برگزاری

چین، پکنمحل برگزاری

 تلفن: 85785007 10 )0( 86 اطالعات تماس
 نمابر: 51413308 10 )0( 86

annali@sbwexpo.cnپست الکترونیک

http://en.jianbohui.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، توضیحات
تجهیزات رستوران و کترینگ، منابع و خدمات

12 تا 15 آوریل 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

/http://www.foodnhotelasia.comاطالعات تماس
 /contact-us

tsm@sesallworld.comپست الکترونیک

http://www.foodnhotelasia.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی محصوالت، بسته بندی و توضیحات
تجهیزات مواد غذایی

26 تا 29 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، ایرکوتسکمحل برگزاری

تلفن و نمابر: 39 31 35 )2 395( 7+اطالعات تماس

info@sibexpo.ruپست الکترونیک

http://www.sibexpo.ru/eng/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنیتوضیحات

20 تا 22 آوریل 2016تاریخ برگزاری

روسیه، کراسنودارمحل برگزاری

تلفن: 34 12 200 )861( 7+اطالعات تماس

info@krasnodarexpo.ruپست الکترونیک

http://www.inter-food.su/en-GB/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی و مواد غذاییتوضیحات

18 تا 20 می 2016تاریخ برگزاری
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 312484862016پروژه ی ارتقای محصوالت کشاورزی از طریق بهبود و تقویت ظرفیت سیستم آبیاری

حداکثر تا آخر ژوئن 312484022016پروژه ی جاده ی قیصر باال مرغاب

حداکثر تا آخر ژوئن 310426482016پروژه ی خط لوله ی گاز ترکمنستان

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

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

حداکثر تا آخر ژوئن 307404172016پروژه ی رودخانه ی پنج عمو

حداکثر تا آخر ژوئن 307353822016توسعه ی برنامه ی سرمایه گذاری

حداکثر تا آخر ژوئن 305378382016قرارداد 250 میلیون دالری ارتباط بانک جهانی برای ارتقای بزرگراه های افغان

حداکثر تا آخر ژوئن 303762892016ساخت بخش خط لوله ی ترکمنستان

حداکثر تا آخر ژوئن 302810242016توسعه ی بخش گاز افغانستان

حداکثر تا آخر ژوئن 301051822016توسعه ی باشگاه ورزشی کابل

حداکثر تا آخر ژوئن 299188372016پروژه ی زیرسازی بازار کشاورزی

حداکثر تا آخر ژوئن 298651512016پروژه ی فاز یک توسعه ی شبکه ی جاده ای

حداکثر تا آخر ژوئن 298267362016سرمایه گذاری روی پروژه ی مدیریت آب مزارع

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

حداکثر تا آخر ژوئن 296831872016حمایت از زیرسازی استان قندهار

حداکثر تا آخر ژوئن 289917912016برنامه ی میان مدت اجرای منابع آب شهر کابل 

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

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

حداکثر تا آخر ژوئن 261721502016برنامه ی پایدارسازی بخش جاده ای

حداکثر تا آخر ژوئن 257430372016پروژه ی مرمت و توسعه ی آبیاری

حداکثر تا آخر ژوئن 254384032016پروژه ی توسعه ی کانال نهرشاهی

حداکثر تا آخر ژوئن 254384022016پروژه ی توسعه ی پل آویز کوته نران

حداکثر تا آخر ژوئن 254384002016پروژه ی توسعه ی مخازن آبی

حداکثر تا آخر ژوئن 254383982016پروژه ی توسعه ی خط لوله ی منابع آب روستای کوهک

حداکثر تا آخر ژوئن 247411562016مدیریت آب از طریق احیای جنگل پسته ی استان فاریاب

3 سپتامبر 244859962017تدارک کار و ساخت و ساز ساختمان

حداکثر تا آخر ژوئن 217968032016احداث چاپخانه ی افغان

حداکثر تا آخر ژوئن 178198522016کارخانه ی فوالد

حداکثر تا آخر ژوئن 172669452016پروژه ی معدن

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

 تلفن: 1999 250 )727( 7+اطالعات تماس
 نمابر: 5511 250 )727( 7+

kazakhstan@tntexpo.comپست الکترونیک

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

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و مواد غذاییتوضیحات

10 تا 13 می 2016تاریخ برگزاری

کره، سئولمحل برگزاری

تلفن: 3276 / 7263 3460 2 82اطالعات تماس

info@seoulfood.or.krپست الکترونیک

.http://www.seoulfood.or.kr/eng/mainوبسایت
 asp

ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان سبزتوضیحات

2 تا 4 مارس 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

تلفن: 8519 3349 3 81+اطالعات تماس

eh@reedexpo.co.jpپست الکترونیک

http://www.ecohouseexpo.jp/en/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و ساز، توضیحات
طراحی داخلی، گرمایش و تهویه

2 تا 4 مارس 2016تاریخ برگزاری

ازبکستان، تاشکندمحل برگزاری

تلفن: 80 01 113 )71 998(+اطالعات تماس

uzbuild@ite-uzbekistan.uzپست الکترونیک

http://www.uzbuild.uz وبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات نوین ساختمانتوضیحات

17 تا 20 مارس 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آنکارامحل برگزاری

تلفن: 20 28 442 312 90+اطالعات تماس

info@cyffuar.com.trپست الکترونیک

http://www.yapidecor.com.trوبسایت

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ساختمانتوضیحات

25 تا 29 آوریل 2016تاریخ برگزاری

آلمان، هانوورمحل برگزاری

تلفن: 34314 89 511 49+اطالعات تماس

پست الکترونیک
http://www.hannovermesse.de/en/

applikation/forms/general-contact-
 /form

http://www.hannovermesse.de/home وبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات، طراحی داخلی و توضیحات
مواد ساختمانی

28 تا 31 مارس 2016تاریخ برگزاری

عمان، مسقطمحل برگزاری

 تلفن: 3277733 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 3277744 4 971+

infodubai@omanexpo.comپست الکترونیک

http://www.thebigshow-oman.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی فن آوری و تجهیزات توضیحات
ساختمان

6 تا 12 می 2016تاریخ برگزاری

قطر، دوحهمحل برگزاری

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

info@ifpexpo.comپست الکترونیک

http://www.ifpqatar.com وبسایت
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 312484862016پروژه ی ارتقای محصوالت کشاورزی از طریق بهبود و تقویت ظرفیت سیستم آبیاری

حداکثر تا آخر ژوئن 312484022016پروژه ی جاده ی قیصر باال مرغاب

حداکثر تا آخر ژوئن 310426482016پروژه ی خط لوله ی گاز ترکمنستان

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

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

حداکثر تا آخر ژوئن 307404172016پروژه ی رودخانه ی پنج عمو

حداکثر تا آخر ژوئن 307353822016توسعه ی برنامه ی سرمایه گذاری

حداکثر تا آخر ژوئن 305378382016قرارداد 250 میلیون دالری ارتباط بانک جهانی برای ارتقای بزرگراه های افغان

حداکثر تا آخر ژوئن 303762892016ساخت بخش خط لوله ی ترکمنستان

حداکثر تا آخر ژوئن 302810242016توسعه ی بخش گاز افغانستان

حداکثر تا آخر ژوئن 301051822016توسعه ی باشگاه ورزشی کابل

حداکثر تا آخر ژوئن 299188372016پروژه ی زیرسازی بازار کشاورزی

حداکثر تا آخر ژوئن 298651512016پروژه ی فاز یک توسعه ی شبکه ی جاده ای

حداکثر تا آخر ژوئن 298267362016سرمایه گذاری روی پروژه ی مدیریت آب مزارع

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

حداکثر تا آخر ژوئن 296831872016حمایت از زیرسازی استان قندهار

حداکثر تا آخر ژوئن 289917912016برنامه ی میان مدت اجرای منابع آب شهر کابل 

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

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

حداکثر تا آخر ژوئن 261721502016برنامه ی پایدارسازی بخش جاده ای

حداکثر تا آخر ژوئن 257430372016پروژه ی مرمت و توسعه ی آبیاری

حداکثر تا آخر ژوئن 254384032016پروژه ی توسعه ی کانال نهرشاهی

حداکثر تا آخر ژوئن 254384022016پروژه ی توسعه ی پل آویز کوته نران

حداکثر تا آخر ژوئن 254384002016پروژه ی توسعه ی مخازن آبی

حداکثر تا آخر ژوئن 254383982016پروژه ی توسعه ی خط لوله ی منابع آب روستای کوهک

حداکثر تا آخر ژوئن 247411562016مدیریت آب از طریق احیای جنگل پسته ی استان فاریاب

3 سپتامبر 244859962017تدارک کار و ساخت و ساز ساختمان

حداکثر تا آخر ژوئن 217968032016احداث چاپخانه ی افغان

حداکثر تا آخر ژوئن 178198522016کارخانه ی فوالد

حداکثر تا آخر ژوئن 172669452016پروژه ی معدن

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

 تلفن: 1999 250 )727( 7+اطالعات تماس
 نمابر: 5511 250 )727( 7+

kazakhstan@tntexpo.comپست الکترونیک

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

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و مواد غذاییتوضیحات

10 تا 13 می 2016تاریخ برگزاری

کره، سئولمحل برگزاری

تلفن: 3276 / 7263 3460 2 82اطالعات تماس

info@seoulfood.or.krپست الکترونیک

.http://www.seoulfood.or.kr/eng/mainوبسایت
 asp

ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان سبزتوضیحات

2 تا 4 مارس 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

تلفن: 8519 3349 3 81+اطالعات تماس

eh@reedexpo.co.jpپست الکترونیک

http://www.ecohouseexpo.jp/en/ وبسایت

نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و ساز، توضیحات
طراحی داخلی، گرمایش و تهویه

2 تا 4 مارس 2016تاریخ برگزاری

ازبکستان، تاشکندمحل برگزاری

تلفن: 80 01 113 )71 998(+اطالعات تماس

uzbuild@ite-uzbekistan.uzپست الکترونیک

http://www.uzbuild.uz وبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات نوین ساختمانتوضیحات

17 تا 20 مارس 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، آنکارامحل برگزاری

تلفن: 20 28 442 312 90+اطالعات تماس

info@cyffuar.com.trپست الکترونیک

http://www.yapidecor.com.trوبسایت

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ساختمانتوضیحات

25 تا 29 آوریل 2016تاریخ برگزاری

آلمان، هانوورمحل برگزاری

تلفن: 34314 89 511 49+اطالعات تماس

پست الکترونیک
http://www.hannovermesse.de/en/

applikation/forms/general-contact-
 /form

http://www.hannovermesse.de/home وبسایت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات، طراحی داخلی و توضیحات
مواد ساختمانی

28 تا 31 مارس 2016تاریخ برگزاری

عمان، مسقطمحل برگزاری

 تلفن: 3277733 4 971+ اطالعات تماس
 نمابر: 3277744 4 971+

infodubai@omanexpo.comپست الکترونیک

http://www.thebigshow-oman.com وبسایت

نمایشگاه بین المللی فن آوری و تجهیزات توضیحات
ساختمان

6 تا 12 می 2016تاریخ برگزاری

قطر، دوحهمحل برگزاری

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

info@ifpexpo.comپست الکترونیک

http://www.ifpqatar.com وبسایت
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Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 310424002016تولید گرمکن های آب خورشیدی و توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر ژوئن 306702752016برج عروس

حداکثر تا آخر ژوئن 298964112016عرضه ی سیستم اسکله با تجهیزات اندازه گیر فاصله برای فرودگاه عراق

حداکثر تا آخر ژوئن 294772982016بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا آخر ژوئن 293263962016پروژه ی توسعه ی میدان گازی نیروگاه منصوریه

9 آگوست 286717002016پروژه ی بهبود کارهای آبی قادسیه 

حداکثر تا آخر ژوئن 281767442016پروژه ی ساخت تصفیه خانه در منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر ژوئن 281767302016فاز دوم پروژه ی بازسازی بخش برق

حداکثر تا آخر ژوئن 279909682016عملیات اضطراری توسعه

حداکثر تا آخر ژوئن 277302632016نوسازی واحد 4 ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی

حداکثر تا آخر ژوئن 275570622016پروژه ی بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر ژوئن 273206122016خط جدید راه آهن بین عراق و ایران

حداکثر تا آخر ژوئن 270906822016بروزرسانی تصفیه خانه ی بصره

حداکثر تا آخر ژوئن 268556782016زیرسازی اجتماعی شهر تازه ی بیسمایه

حداکثر تا آخر ژوئن 268371662016خط لوله ی نفت هدیته به عقبه

حداکثر تا آخر ژوئن 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر ژوئن 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر ژوئن 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

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

حداکثر تا آخر ژوئن 256533652016کارخانه ی پتروشیمی بصره

30 نوامبر 246649132017تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات ساخت و ساز

حداکثر تا آخر ژوئن 244237442016مجتمع های مسکونی، 125000 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر ژوئن 243521512016واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا آخر ژوئن 241839392016پروژه ی سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر ژوئن 238773872016پروژه ی بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر ژوئن 237969652016فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا آخر ژوئن 233553662016پروژه ی بروزرسانی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا آخر ژوئن 231450032016اتصال جاده ی دو طرفه ی چومان به اوماران

حداکثر تا آخر ژوئن 231449982016اتصال جاده ی دو طرفه ی اربیل به حاجی اوماران

حداکثر تا آخر ژوئن 230528842016نصب و راه اندازی شبکه های مداربسته ی هواشناسی

حداکثر تا آخر ژوئن 218794372016سیکل ترکیبی نیروگاه برقی گازی انبار

حداکثر تا آخر ژوئن 213405522016پروژه ی فاز دوم میدان نفتی بدره 

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 316478882016پروژه ی انتقال برق منطقه ای
9 دسامبر 309589552016پروژه ی نوسازی آب مرکزی تاجیک

حداکثر تا آخر ژوئن 308441782016کارخانه ی سیمان شاخریتوس
31 دسامبر 305497742017ساخت برج 25 طبقه ای

31 آگوست 304460372016کارهای نوسازی دوشنبه و شریانی
31 آگوست 304187082016کارهای نوسازی مرکز تجهیزات طویلدره

31 آگوست 304187062016کارهای نوسازی منطقه ی ختالن
31 آگوست 304187052016کارهای نوسازی منطقه ی سغد

31 آگوست 304187042016کارهای نوسازی دانشکده ی مهندسی
حداکثر تا آخر ژوئن 303175222016پروژه ی ضایعات جامد خجند
حداکثر تا آخر ژوئن 297223082016پروژه ی آب و فاضالب نورک

2 اکتبر 296562342016ساخت و ساز محل های دفن زباله ی جدید
1 اکتبر 296303892016طراحی دقیق و مهندسی تسهیالت آب

حداکثر تا آخر ژوئن 295967882016پروژه ی کریدورهای جاده های 2، 5 و 6
8 سپتامبر 292026592016پروژه ی حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592016نوسازی تجهیزات برق
حداکثر تا آخر ژوئن 278454022016مدیریت زمین و معیشت روستایی

حداکثر تا آخر ژوئن 277742802016سرمایه گذاری در تاجیکستان
حداکثر تا آخر ژوئن 277470082016پروژه ی فاز دوم بهبود آب شمال

9 ژوئن 277159322016پروژه ی بهبود آب ختالن
حداکثر تا آخر ژوئن 272302352016زیرسازی مالی شهرداری
حداکثر تا آخر ژوئن 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا آخر ژوئن 258820232016نیروگاه برق حرارتی شوراب
حداکثر تا آخر ژوئن 256776562016پروژه ی فاز دوم بهبود آب مرکز

حداکثر تا آخر ژوئن 232600082016کارخانه ی سیمان
حداکثر تا آخر ژوئن 228118842016بهبود سیستم های منابع آب نوشیدنی منطقه ی پیانج استان ختالن

حداکثر تا آخر ژوئن 173969742016پروژه ی ضایعات جامد تورسان زاده
حداکثر تا آخر ژوئن 170788592016پروژه ی ارتقای کریدورهای 3 و 5 همکاری اقتصادی منطقه ای

31 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی
حداکثر تا آخر ژوئن 141722462016پروژه ی حمایت از معدن ملی

حداکثر تا آخر ژوئن 116943362016پروژه ی ساخت و ساز دیار دوشنبه
حداکثر تا آخر ژوئن 70971312016پروژه ی توسعه ی زیرسازی و نوسازی گمرکات منطقه ای

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

شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 310424002016تولید گرمکن های آب خورشیدی و توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر ژوئن 306702752016برج عروس

حداکثر تا آخر ژوئن 298964112016عرضه ی سیستم اسکله با تجهیزات اندازه گیر فاصله برای فرودگاه عراق

حداکثر تا آخر ژوئن 294772982016بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا آخر ژوئن 293263962016پروژه ی توسعه ی میدان گازی نیروگاه منصوریه

9 آگوست 286717002016پروژه ی بهبود کارهای آبی قادسیه 

حداکثر تا آخر ژوئن 281767442016پروژه ی ساخت تصفیه خانه در منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر ژوئن 281767302016فاز دوم پروژه ی بازسازی بخش برق

حداکثر تا آخر ژوئن 279909682016عملیات اضطراری توسعه

حداکثر تا آخر ژوئن 277302632016نوسازی واحد 4 ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی

حداکثر تا آخر ژوئن 275570622016پروژه ی بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر ژوئن 273206122016خط جدید راه آهن بین عراق و ایران

حداکثر تا آخر ژوئن 270906822016بروزرسانی تصفیه خانه ی بصره

حداکثر تا آخر ژوئن 268556782016زیرسازی اجتماعی شهر تازه ی بیسمایه

حداکثر تا آخر ژوئن 268371662016خط لوله ی نفت هدیته به عقبه

حداکثر تا آخر ژوئن 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر ژوئن 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر ژوئن 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

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

حداکثر تا آخر ژوئن 256533652016کارخانه ی پتروشیمی بصره

30 نوامبر 246649132017تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات ساخت و ساز

حداکثر تا آخر ژوئن 244237442016مجتمع های مسکونی، 125000 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر ژوئن 243521512016واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا آخر ژوئن 241839392016پروژه ی سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر ژوئن 238773872016پروژه ی بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر ژوئن 237969652016فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا آخر ژوئن 233553662016پروژه ی بروزرسانی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا آخر ژوئن 231450032016اتصال جاده ی دو طرفه ی چومان به اوماران

حداکثر تا آخر ژوئن 231449982016اتصال جاده ی دو طرفه ی اربیل به حاجی اوماران

حداکثر تا آخر ژوئن 230528842016نصب و راه اندازی شبکه های مداربسته ی هواشناسی

حداکثر تا آخر ژوئن 218794372016سیکل ترکیبی نیروگاه برقی گازی انبار

حداکثر تا آخر ژوئن 213405522016پروژه ی فاز دوم میدان نفتی بدره 

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 316478882016پروژه ی انتقال برق منطقه ای
9 دسامبر 309589552016پروژه ی نوسازی آب مرکزی تاجیک

حداکثر تا آخر ژوئن 308441782016کارخانه ی سیمان شاخریتوس
31 دسامبر 305497742017ساخت برج 25 طبقه ای

31 آگوست 304460372016کارهای نوسازی دوشنبه و شریانی
31 آگوست 304187082016کارهای نوسازی مرکز تجهیزات طویلدره

31 آگوست 304187062016کارهای نوسازی منطقه ی ختالن
31 آگوست 304187052016کارهای نوسازی منطقه ی سغد

31 آگوست 304187042016کارهای نوسازی دانشکده ی مهندسی
حداکثر تا آخر ژوئن 303175222016پروژه ی ضایعات جامد خجند
حداکثر تا آخر ژوئن 297223082016پروژه ی آب و فاضالب نورک

2 اکتبر 296562342016ساخت و ساز محل های دفن زباله ی جدید
1 اکتبر 296303892016طراحی دقیق و مهندسی تسهیالت آب

حداکثر تا آخر ژوئن 295967882016پروژه ی کریدورهای جاده های 2، 5 و 6
8 سپتامبر 292026592016پروژه ی حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592016نوسازی تجهیزات برق
حداکثر تا آخر ژوئن 278454022016مدیریت زمین و معیشت روستایی

حداکثر تا آخر ژوئن 277742802016سرمایه گذاری در تاجیکستان
حداکثر تا آخر ژوئن 277470082016پروژه ی فاز دوم بهبود آب شمال

9 ژوئن 277159322016پروژه ی بهبود آب ختالن
حداکثر تا آخر ژوئن 272302352016زیرسازی مالی شهرداری
حداکثر تا آخر ژوئن 271697622016تجارت برق بین منطقه ای

حداکثر تا آخر ژوئن 258820232016نیروگاه برق حرارتی شوراب
حداکثر تا آخر ژوئن 256776562016پروژه ی فاز دوم بهبود آب مرکز

حداکثر تا آخر ژوئن 232600082016کارخانه ی سیمان
حداکثر تا آخر ژوئن 228118842016بهبود سیستم های منابع آب نوشیدنی منطقه ی پیانج استان ختالن

حداکثر تا آخر ژوئن 173969742016پروژه ی ضایعات جامد تورسان زاده
حداکثر تا آخر ژوئن 170788592016پروژه ی ارتقای کریدورهای 3 و 5 همکاری اقتصادی منطقه ای

31 دسامبر 144841362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی
حداکثر تا آخر ژوئن 141722462016پروژه ی حمایت از معدن ملی

حداکثر تا آخر ژوئن 116943362016پروژه ی ساخت و ساز دیار دوشنبه
حداکثر تا آخر ژوئن 70971312016پروژه ی توسعه ی زیرسازی و نوسازی گمرکات منطقه ای

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 



32

13
94

اه 
ن م

هم
- ب

54
ه1

مار
ش

Cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 316108942016معامالت بین المللی هوایی با عمان ایر

حداکثر تا آخر ژوئن 315555422016پروژه ی آبنمای مینا سلطان قابوس

حداکثر تا آخر ژوئن 314732352016پروژه ی استراحتگاه مگا

حداکثر تا آخر ژوئن 314729782016بزرگترین پروژه ی بندر ماهیگیری

حداکثر تا آخر ژوئن 313958492016نیروگاه سیکل ترکیبی برق

1 می 313135642016اجرای ایستگاه برق 132 کیلو ولتی بین قرن علم و ایستگاه فرعی خودر

حداکثر تا آخر ژوئن 313080622016بیمارستان بین المللی مدینه

حداکثر تا آخر ژوئن 312542512016اتصال RO14mn هتل فلج با هتلهای عمان

28 دسامبر 312528032016حفظ سالمت فیبر نوری بین مسقط و سوهار

28 دسامبر 312518232016ارائه ی خدمات تعمیر و نگهداری استخر شنا

28 دسامبر 312518052016ارائه ی خدمات تعمیر و نگهداری عمرانی

حداکثر تا آخر ژوئن 312077892016کارخانه ی استخراج گاز طبیعی مایع

حداکثر تا آخر ژوئن 311706132016راه اندازی کریدور مشترک حمل و نقل عمان

30 نوامبر 306426682016ساخت و ساز مجتمع گردشگری

حداکثر تا آخر ژوئن 305144062016مرکز ملی 

حداکثر تا آخر ژوئن 299122242016کارخانه ی نمک زدایی آب شرقیه

حداکثر تا آخر ژوئن 299122222016کارخانه ی نمک زدایی آب سالله

2 اکتبر 296789442017عملیات تعمیر و نگهداری تصفیه خانه ی فاضالب

حداکثر تا آخر ژوئن 296064432016تکمیل پروژه ی فیبر ملی

30 مارس 294954802017پروژه ی بازار نخل سوهار

30 آوریل 294301802016پروژه ی فاز سوم رومتا و شنایل

31 مارس 294285862016اجرای پروژه ی خط لوله ی مبروک

31 دسامبر 292652702018ایجاد زیرساخت پروژه ی شهر جدید لواء

حداکثر تا آخر ژوئن 291582012016تصفیه خانه های موقت آب

حداکثر تا آخر ژوئن 291564332016پروژه ی بهبود تصفیه خانه ی سوهار و سیستم نمک زدای حرارتی

حداکثر تا آخر ژوئن 291560382016ایستگاه شبکه ی شهر سلطان قابوس

30 آگوست 290123222016تدارک، مهندسی و ساخت و ساز ایستگاههای شبکه ی 220، 132 و 33 کیلوولتی شهر سلطان قابوس

30 آگوست 290123192016تدارک، مهندسی و ساخت و ساز ایستگاههای شبکه ی 132 کیلوولتی سده

حداکثر تا آخر ژوئن 289903992016جاده ی متاه التاروق

30 آگوست 289484072016طراحی و ساخت ذخیره سازی ضایعات یکپارچه و دفع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی دقم

31 آگوست 288390832016تعمیرات اساسی پارک صنعتی 

حداکثر تا آخر ژوئن 287741212016کارخانه ی تولید کیسه ی پروپیلن

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان 

 در شمال اروپا منطقه ای وجود دارد به نام اسکاندیناوی. کشورهای این منطقه عبارتند از سوئد، 
نروژ، دانمارک، فنالند، ایسلند و جزایر فارو. زبان مردم این سرزمین ها از ریشه زبان آلمانی 
است. مردم اسکاندیناوی از نسل جنگجویان وایکینگ  هستند که در زمان های قدیم، با کشتی به 

سرزمین های مختلف حمله می کردند و مایملک آن ها را غارت می کردند.
نوادگان  آنان تفاوت های فاحشی با آنان دارند. مردم اسکاندیناوی که به نوردیک ها معروف هستند 
به عنوان آدم هایی آرام و صلح طلب و در عین حال متفکر شناخته می شوند که نه تنها مثل 
وایکینگ  ها نان کسی را از چنگش در نمی آورند، بلکه با تکیه بر نظام اقتصادی منحصر به فردشان 

کاری کرده اند که تمام اتباع آن ها بدون چشمداشت به مال بقیه، در رفاه کامل زندگی کنند.
مؤسسه لگاتوم هر سال با بررسی عواملی مانند اقتصاد، کارآفرینی، سیستم حکومتی، تحصیالت، 
بهداشت و سالمت، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی های فردی و سرمایه  اجتماعی در بین تمام 
کشورهای دنیا، لیستی منتشر می کند که خوشحال ترین کشورهای دنیا را به ترتیب معرفی می کند. 
با نگاهی به این لیست متوجه می شویم از 6 کشور دنوردیک که نام بردیم، در سال 2014، نروژ 

عنوان اول را دارد، دانمارک چهارم است، سوئد ششم، فنالند هشتم و ایسلند یازدهم است.
چگونه مردمی که گرز و شمشیر به دست بودند، به سطحی رسیده اند که می توانند کشورهای 

سردسیر خود را به این خوبی اداره کنند؟
اگر بخواهید کشوری داشته باشید که فقر، تبعیض و جهل باعث نشود مردمش دائم به جان هم 

بیفتند، باید در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عدالت برقرار کنید، 
 اگر می خواهید اندیشه های پوسیده از سر مردم کشورتان بپرد باید به تقویت علم روز و دانشگاه ها 

بپردازید، 
اگر می خواهید شیوع یک بیماری مردم را به وحشت نیندازد باید زیر ساخت های نظام سالمت و 

بهداشت را به خوبی در کشور پیاده کنید، 
اگر می خواهید مردم کشورتان رفتار بالغانه ای داشته باشند باید به آزادی های فردی بها بدهید و 
در نهایت اداره تمام این امور نیازمند دولتی با ثبات است که بدون شعار دادن، به مردم کشورش 

خدمت کند.
سیستمی که دولت های اسکاندیناوی برای اداره کشورهای شان به کار می برند چیزی است که به 
“مدل نوردیک” معروف است که خودشان از آن به عنوان ”سیستم رفاقتی” نام می برند. بارزترین 
خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد این است که نفع عمومی بر نفع فردی ترجیح داده 

می شود.
در این کشورها، دولت 40 درصد تا 60 درصد از درآمد شما را مشمول مالیات می کند و البته مردم 
این کشورها بدون هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دو دستی به دولت تقدیم می کنند، 
چون می دانند که اگر کارشان به بیمارستان کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست پول پرداخت 
کنند. اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم بدهید، بنابراین در این نظام فاصله 
طبقاتی ایجاد نمی شود و اگر امشب شام مرغ دارید، خیال تان راحت است که بقیه هموطنان تان 
مثل گربه تا کمر در سطل آشغال فرو نرفته اند. فقر که نباشد و هر کسی دستش در جیب خودش 
باشد، بخش بسیار زیادی از جرم و جنایت هم خود به خود محو می شود و جامعه به امنیت 
می رسد و مردم فرصت می کنند وقت شان را صرف کارهای مهم تری کنند تا رفاه مضاعف برای 

آحاد جمعیت جامعه تقویت شود.

چرا کشورهای اسکاندیناوی با بقیه دنیا فرق دارند؟

اندازه  به  جهان  میلیاردر  ثروت 62 
نصف دارایی جمعیت دنیا است.

ارزش خالص دارایی ثروتمندان در 5 
سال اخیر از سال 2010 تا سال 2015  
محاسبه و مشخص شده است ثروت 
388 نفر به اندازه کل دارایی نصف 

جمعیت جهان است.
به گزارش خبرآنالین، یک درصد از 
قشر باالی جامعه از جمع دارایی بقیه 

بیشتر ثروت دارند. 
آکسفام گزارش خود را در داووس 
ثروت  میلیاردر جهان  داد. 62  ارائه 
خالصشان بیش از 500 میلیارد دالر 
از سال 2010 تا سال 2015 افزایش 
یافته است. درحالی که 3.6 میلیون 
نفر، یعنی نیمی از قشر کم درآمد دنیا 
از دست  میلیارد دالر  حدود 1000 

دادند.
فاصله ثروت میان پولدار ها و فقرا 
بسیار افزایش یافته و قشر فقیر جامعه 
افرادی با درآمد کمتر از روزانه 1.90 

دالر زندگی می کنند.
جهانی  اقتصاد  گوید:»  می  آکسفام 
تالشی برای بهبود شرایط افراد فقیر 
انجام نمی دهد.« حدود 71 درصد 
کمی  درآمد  دارای  جهان  جمعیت 
هستند و با روزانه کمتر از 10 دالر 

زندگی می کنند.

1 درصد ثروتمندان از 
جمع دارایی بقیه بیشتر 

ثروت دارند
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در 

مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر ژوئن 316108942016معامالت بین المللی هوایی با عمان ایر

حداکثر تا آخر ژوئن 315555422016پروژه ی آبنمای مینا سلطان قابوس

حداکثر تا آخر ژوئن 314732352016پروژه ی استراحتگاه مگا

حداکثر تا آخر ژوئن 314729782016بزرگترین پروژه ی بندر ماهیگیری

حداکثر تا آخر ژوئن 313958492016نیروگاه سیکل ترکیبی برق

1 می 313135642016اجرای ایستگاه برق 132 کیلو ولتی بین قرن علم و ایستگاه فرعی خودر

حداکثر تا آخر ژوئن 313080622016بیمارستان بین المللی مدینه

حداکثر تا آخر ژوئن 312542512016اتصال RO14mn هتل فلج با هتلهای عمان

28 دسامبر 312528032016حفظ سالمت فیبر نوری بین مسقط و سوهار

28 دسامبر 312518232016ارائه ی خدمات تعمیر و نگهداری استخر شنا

28 دسامبر 312518052016ارائه ی خدمات تعمیر و نگهداری عمرانی

حداکثر تا آخر ژوئن 312077892016کارخانه ی استخراج گاز طبیعی مایع

حداکثر تا آخر ژوئن 311706132016راه اندازی کریدور مشترک حمل و نقل عمان

30 نوامبر 306426682016ساخت و ساز مجتمع گردشگری

حداکثر تا آخر ژوئن 305144062016مرکز ملی 

حداکثر تا آخر ژوئن 299122242016کارخانه ی نمک زدایی آب شرقیه

حداکثر تا آخر ژوئن 299122222016کارخانه ی نمک زدایی آب سالله

2 اکتبر 296789442017عملیات تعمیر و نگهداری تصفیه خانه ی فاضالب

حداکثر تا آخر ژوئن 296064432016تکمیل پروژه ی فیبر ملی

30 مارس 294954802017پروژه ی بازار نخل سوهار

30 آوریل 294301802016پروژه ی فاز سوم رومتا و شنایل

31 مارس 294285862016اجرای پروژه ی خط لوله ی مبروک

31 دسامبر 292652702018ایجاد زیرساخت پروژه ی شهر جدید لواء

حداکثر تا آخر ژوئن 291582012016تصفیه خانه های موقت آب

حداکثر تا آخر ژوئن 291564332016پروژه ی بهبود تصفیه خانه ی سوهار و سیستم نمک زدای حرارتی

حداکثر تا آخر ژوئن 291560382016ایستگاه شبکه ی شهر سلطان قابوس

30 آگوست 290123222016تدارک، مهندسی و ساخت و ساز ایستگاههای شبکه ی 220، 132 و 33 کیلوولتی شهر سلطان قابوس

30 آگوست 290123192016تدارک، مهندسی و ساخت و ساز ایستگاههای شبکه ی 132 کیلوولتی سده

حداکثر تا آخر ژوئن 289903992016جاده ی متاه التاروق

30 آگوست 289484072016طراحی و ساخت ذخیره سازی ضایعات یکپارچه و دفع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی دقم

31 آگوست 288390832016تعمیرات اساسی پارک صنعتی 

حداکثر تا آخر ژوئن 287741212016کارخانه ی تولید کیسه ی پروپیلن

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان 

 در شمال اروپا منطقه ای وجود دارد به نام اسکاندیناوی. کشورهای این منطقه عبارتند از سوئد، 
نروژ، دانمارک، فنالند، ایسلند و جزایر فارو. زبان مردم این سرزمین ها از ریشه زبان آلمانی 
است. مردم اسکاندیناوی از نسل جنگجویان وایکینگ  هستند که در زمان های قدیم، با کشتی به 

سرزمین های مختلف حمله می کردند و مایملک آن ها را غارت می کردند.
نوادگان  آنان تفاوت های فاحشی با آنان دارند. مردم اسکاندیناوی که به نوردیک ها معروف هستند 
به عنوان آدم هایی آرام و صلح طلب و در عین حال متفکر شناخته می شوند که نه تنها مثل 
وایکینگ  ها نان کسی را از چنگش در نمی آورند، بلکه با تکیه بر نظام اقتصادی منحصر به فردشان 

کاری کرده اند که تمام اتباع آن ها بدون چشمداشت به مال بقیه، در رفاه کامل زندگی کنند.
مؤسسه لگاتوم هر سال با بررسی عواملی مانند اقتصاد، کارآفرینی، سیستم حکومتی، تحصیالت، 
بهداشت و سالمت، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی های فردی و سرمایه  اجتماعی در بین تمام 
کشورهای دنیا، لیستی منتشر می کند که خوشحال ترین کشورهای دنیا را به ترتیب معرفی می کند. 
با نگاهی به این لیست متوجه می شویم از 6 کشور دنوردیک که نام بردیم، در سال 2014، نروژ 

عنوان اول را دارد، دانمارک چهارم است، سوئد ششم، فنالند هشتم و ایسلند یازدهم است.
چگونه مردمی که گرز و شمشیر به دست بودند، به سطحی رسیده اند که می توانند کشورهای 

سردسیر خود را به این خوبی اداره کنند؟
اگر بخواهید کشوری داشته باشید که فقر، تبعیض و جهل باعث نشود مردمش دائم به جان هم 

بیفتند، باید در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عدالت برقرار کنید، 
 اگر می خواهید اندیشه های پوسیده از سر مردم کشورتان بپرد باید به تقویت علم روز و دانشگاه ها 

بپردازید، 
اگر می خواهید شیوع یک بیماری مردم را به وحشت نیندازد باید زیر ساخت های نظام سالمت و 

بهداشت را به خوبی در کشور پیاده کنید، 
اگر می خواهید مردم کشورتان رفتار بالغانه ای داشته باشند باید به آزادی های فردی بها بدهید و 
در نهایت اداره تمام این امور نیازمند دولتی با ثبات است که بدون شعار دادن، به مردم کشورش 

خدمت کند.
سیستمی که دولت های اسکاندیناوی برای اداره کشورهای شان به کار می برند چیزی است که به 
“مدل نوردیک” معروف است که خودشان از آن به عنوان ”سیستم رفاقتی” نام می برند. بارزترین 
خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد این است که نفع عمومی بر نفع فردی ترجیح داده 

می شود.
در این کشورها، دولت 40 درصد تا 60 درصد از درآمد شما را مشمول مالیات می کند و البته مردم 
این کشورها بدون هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دو دستی به دولت تقدیم می کنند، 
چون می دانند که اگر کارشان به بیمارستان کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست پول پرداخت 
کنند. اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم بدهید، بنابراین در این نظام فاصله 
طبقاتی ایجاد نمی شود و اگر امشب شام مرغ دارید، خیال تان راحت است که بقیه هموطنان تان 
مثل گربه تا کمر در سطل آشغال فرو نرفته اند. فقر که نباشد و هر کسی دستش در جیب خودش 
باشد، بخش بسیار زیادی از جرم و جنایت هم خود به خود محو می شود و جامعه به امنیت 
می رسد و مردم فرصت می کنند وقت شان را صرف کارهای مهم تری کنند تا رفاه مضاعف برای 

آحاد جمعیت جامعه تقویت شود.

چرا کشورهای اسکاندیناوی با بقیه دنیا فرق دارند؟

اندازه  به  جهان  میلیاردر  ثروت 62 
نصف دارایی جمعیت دنیا است.

ارزش خالص دارایی ثروتمندان در 5 
سال اخیر از سال 2010 تا سال 2015  
محاسبه و مشخص شده است ثروت 
388 نفر به اندازه کل دارایی نصف 

جمعیت جهان است.
به گزارش خبرآنالین، یک درصد از 
قشر باالی جامعه از جمع دارایی بقیه 

بیشتر ثروت دارند. 
آکسفام گزارش خود را در داووس 
ثروت  میلیاردر جهان  داد. 62  ارائه 
خالصشان بیش از 500 میلیارد دالر 
از سال 2010 تا سال 2015 افزایش 
یافته است. درحالی که 3.6 میلیون 
نفر، یعنی نیمی از قشر کم درآمد دنیا 
از دست  میلیارد دالر  حدود 1000 

دادند.
فاصله ثروت میان پولدار ها و فقرا 
بسیار افزایش یافته و قشر فقیر جامعه 
افرادی با درآمد کمتر از روزانه 1.90 

دالر زندگی می کنند.
جهانی  اقتصاد  گوید:»  می  آکسفام 
تالشی برای بهبود شرایط افراد فقیر 
انجام نمی دهد.« حدود 71 درصد 
کمی  درآمد  دارای  جهان  جمعیت 
هستند و با روزانه کمتر از 10 دالر 

زندگی می کنند.

1 درصد ثروتمندان از 
جمع دارایی بقیه بیشتر 

ثروت دارند

گـوناگـون



34

13
94

اه 
ن م

هم
- ب

54
ه1

مار
ش

از  در سال 2016  تواند  آیا روسیه می 
خداحافظی  نوظهور  اقتصادهای  جمع 
کند؟ پیش بینی صندوق بین المللی پول 
برای این کشور ادامه روند کاهشی تولید 

ناخالص داخلی این کشور است.
تولید ناخالص داخلی  روسیه در سال 
کاهش  درصد   3.7 ،حدود    2015
یافت که این پسرفت شدید سبب شد 
این کشور جزو ضعیف ترین بازارهای 
گزارش  به  بگیرد.  قرار  در حال ظهور 
خبرآنالین،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد 
اقتصاد روسیه با کاهش قیمت نفت از 
اواسط سال 2014 و تحریم کشورهای 
غربی صدمه زیادی دید و مجموعه این 
اتفاق ها سبب شد تا اقتصاد این کشور 

افت بسیار زیادی داشته باشد.
این کشور  ارزش پول  در حال حاضر 
موجب  و  است  کرده  سقوط  بسیار 

افزایش تورم و فقر شده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می 
کند در سال 2016 باز هم یک درصد از 
تولید ناخالصی داخلی این کشور کاهش 

پیدا کند.
این صندوق همچنین درباره کشورهایی 
با کاهش GDP  در سال گذشته  که 
روبرو بودند اینچنین گزارش داده است:  

1. یمن :  28- درصد 
2. سیرالئون : 24- درصد 

3. ونزوال:  10- درصد 
4. گینه ی استوایی: 10- درصد

5. اوکراین:  9- درصد 
6. بروندی : 7- درصد 

7. لبنان:   6- درصد 
8. سودان شمالی : 7- 

9. برزیل:  3.8- درصد 
10. روسیه:   3.7- درصد

گزارش صندوق بین المللی پول منتشر شد

بدترین اقتصادهای جهان 
رتبه بندی در 2015 در  را  بیشترین سقوط  ترکیه  و  برزیل 

شاخص »فساد جهانی« به نام خود به ثبت رساندند. 
این موضوع ناشی از رسوایی شرکت نفت دولتی 
»پترولئو برازلیرو« در بزریل و پیشنهاد رجب طیب 
اردوغان برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری 

در ترکیه بود.
»ادراک  اساس شاخص  بر  بلومبرگ،  گزارش  به 
فساد« 2015 موسسه »شفافیت بین الملل«، در میان 
168 کشور حاضر در این لیست در سال 2015 
برزیل از رتبه شصت و نهم به مکان هفتاد و ششم 
سقوط کرد.  ترکیه نیز با ادامه دادن به روند نزولی 
خود از سال 2013 به رتبه شصت و ششم سقوط 
کرد. بریتانیا در این رده بندی از جایگاه چهاردهم به 
رتبه دهم رسید و یونان نیز با 11 پله رشد به رتبه 

پنجاه و هشتم این لیست صعود کرد.

بهبود 6 پله ای رتبه ایران
دانمارک و به دنبال آن فنالند و سوئد، جایگاه خود 
را در صدر این رده بندی حفظ کرده اند. کشور جنگ 
زده سومالی و رژیم کمونیستی کره شمالی در رده های 

آخر این رتبه بندی قرار دارند.
رده بندی شفافیت بین الملل، از یک شاخص ترکیبی 
)موسوم به شاخص ادراک فساد( شامل 12 عنصر 
برای رتبه بندی کشورهای دنیا استفاده می کند. این 
مشاهده  برای  معیار  شاخص  عنوان  به  شاخص 
فساد در نظر گرفته شده و توسط تحلیلگران و 
سرمایه گذاران استفاده می شود. درجه شاخص بین 
صفر تا 100 بوده که عدد 100 نشان دهنده حداقل 
فساد خواهد بود. در این رده بندی دانمارک امتیاز 91 

و سومالی امتیاز 8 را دارا هستند.
بر اساس این شاخص، ایران با امتیاز 27 رتبه صد و 
سی ام را در بین 168 کشور حاضر در این رده بندی 
در اختیار دارد. امتیاز ایران نسبت به سال 2014 
تغییر نکرده است، اما سال گذشته ایران در رتبه 
صدوسی وششم این جدول )از میان 175 کشور( 

قرار داشت.
در این رتبه بندی آمریکا رتبه شانزدهم، استرالیا رتبه 
یازدهم و روسیه رتبه صد و نوزدهم را در اختیار 
دارند. چین با اوج گیری نسبت به سال گذشته از رتبه 

صدم به رده هشتاد و سوم صعود کرده است.

سازمان »شفافیت بین الملل« اعالم کرد:

 رتـبه بندی شـاخص
 »فساد جهانی«

نویـن سـازی سـنت

یعنی اگر بنا باشد مطالعه تا زمانی ادامه یابد که به 
نتیجه تئوریک برای رفع مشکل برسیم، تغییرات 
دیگری به سرعت در سیستم های بین المللی دنیا 
صورت گرفته و همین تغییرات باز هم ما را با 
مشکالت جدید مواجه می کند. بنابراین روش 
جدید این است که اجرای نرم افزاری آغاز شده 

و در حین کار، اصالحات انجام شود. 
بر همین اساس، همین شیوه اجرای برنامه را در 
توسعه نرم افزار و حتی مهندسی مجدد فرآیندها 
در دستور کار قرار دادیم و خروجی این شد که 
در حدود کمتر از دو سال، اکنون ما به نقطه ای 
رسیده ایم که در حال حاضر، 150 نقطه گمرکی 
کشور در تمام رویه ها و نه تنها قسمت هایی که 
آسیکودا را پوشش می داد که فقط بخش سالن 
نوین سازی  پروانه  تا  اظهار  از زمان  بلکه  بود، 
شده اند. شاید اگر بخواهیم از فعالیت گمرکی 
بگوییم، آسیکودا تنها حدود 20 تا 25 درصد 
فرآیندهای گمرکی را تحت پوشش قرار می داد، 
اما سیستم نوین، از زمان مانیفست و اطالعات 
اظهاری، انبارها، خروج کاال و بازبینی تا درب 
خروج، باسکول و تمام استپ هایی را که کاال برای 

ترخیص و خروج کاال نیاز دارد دیده است. 
شاید بهتر باشد مروری هم بر تعداد سامانه های 
مستقر در گمرک پیش از استقرار سیستم نوین 
داشته باشیم. سامانه هایی که تا پیش از این در 
گمرک اجرایی می شد، حدود 26 سامانه جزیره ای 
بود که اگر عمر مفید هر یک از آنها پنج سال بود، 
15 تا 17 سال از عمرشان می گذشت؛ ضمن اینکه 
سامانه هایی بودند که بیشتر آنها تحت سیستم عامل 
داس کار می کردند و سروری و قدیمی بودند؛ 
پس به تبع همین وضعیت، پوشش 20 تا 25 
درصد از فرآیندها را آن هم به صورت ناقص، 
انجام می دادند که به هیچ عنوان، با شرایط فعلی 
تجارت خارجی کشور و محیطی که گمرکات، 

امروز در دنیا دارند، همخوانی نداشت. 
به عبارت دیگر، این سیستم ها با توجه به توسعه 
سازمان جهانی گمرک و نگاهی که به چارچوب 
عملکردی گمرکات، امروز در دنیا وجود دارد، 
اصالً تناسب نداشت و حتماً باید اقدامی صورت 
می گرفت که نوین سازی شوند. اکنون این امکان 

رخ داده است.
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نشانی: .........................................................................................................................
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مبلغ واریزی: .............................................................................................................................
تاریخ : ........................................................................................................................................
شماره فیش واریزی: ................................................................................................................
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توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران که مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 
درصد تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 درصد تخفیف 

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ماهنامه اقتصاد آسیا

اشتراک فرم 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
و  افزایش  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
در  شهروندان  عمومی  دانش  ارتقای 
مجالت  خرید  به  نسبت  دارد  نظر 
شماره های اخیر از مطبوعات کشور 
و  عمومی  مراکز  به  رایگان  اهدای  و 

فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل 
باالی 100 نفر در روز شامل کتابخانه ها، 
کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
هوایی،ریلی  مسافربری  های  پایانه 
دانشجویی  های  ای،خوابگاه  جاده  و 
دارای سالن مطالعه ،ندامتگاه ها،مراکز 
اصالح و تربیت،سالن انتظار بیمارستانها 
کشورو  بزرگ  درمانی  ومراکز 
ایتام  اعتیاد،نگهداری  ترک  اماکن 
برای  توانند  می  وغیره  وسالمندان 
سایت                           به  درخواست  وارسال  اطالع 

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان
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از  در سال 2016  تواند  آیا روسیه می 
خداحافظی  نوظهور  اقتصادهای  جمع 
کند؟ پیش بینی صندوق بین المللی پول 
برای این کشور ادامه روند کاهشی تولید 

ناخالص داخلی این کشور است.
تولید ناخالص داخلی  روسیه در سال 
کاهش  درصد   3.7 ،حدود    2015
یافت که این پسرفت شدید سبب شد 
این کشور جزو ضعیف ترین بازارهای 
گزارش  به  بگیرد.  قرار  در حال ظهور 
خبرآنالین،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد 
اقتصاد روسیه با کاهش قیمت نفت از 
اواسط سال 2014 و تحریم کشورهای 
غربی صدمه زیادی دید و مجموعه این 
اتفاق ها سبب شد تا اقتصاد این کشور 

افت بسیار زیادی داشته باشد.
این کشور  ارزش پول  در حال حاضر 
موجب  و  است  کرده  سقوط  بسیار 

افزایش تورم و فقر شده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می 
کند در سال 2016 باز هم یک درصد از 
تولید ناخالصی داخلی این کشور کاهش 

پیدا کند.
این صندوق همچنین درباره کشورهایی 
با کاهش GDP  در سال گذشته  که 
روبرو بودند اینچنین گزارش داده است:  

1. یمن :  28- درصد 
2. سیرالئون : 24- درصد 

3. ونزوال:  10- درصد 
4. گینه ی استوایی: 10- درصد

5. اوکراین:  9- درصد 
6. بروندی : 7- درصد 

7. لبنان:   6- درصد 
8. سودان شمالی : 7- 

9. برزیل:  3.8- درصد 
10. روسیه:   3.7- درصد

گزارش صندوق بین المللی پول منتشر شد

بدترین اقتصادهای جهان 
رتبه بندی در 2015 در  را  بیشترین سقوط  ترکیه  و  برزیل 

شاخص »فساد جهانی« به نام خود به ثبت رساندند. 
این موضوع ناشی از رسوایی شرکت نفت دولتی 
»پترولئو برازلیرو« در بزریل و پیشنهاد رجب طیب 
اردوغان برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری 

در ترکیه بود.
»ادراک  اساس شاخص  بر  بلومبرگ،  گزارش  به 
فساد« 2015 موسسه »شفافیت بین الملل«، در میان 
168 کشور حاضر در این لیست در سال 2015 
برزیل از رتبه شصت و نهم به مکان هفتاد و ششم 
سقوط کرد.  ترکیه نیز با ادامه دادن به روند نزولی 
خود از سال 2013 به رتبه شصت و ششم سقوط 
کرد. بریتانیا در این رده بندی از جایگاه چهاردهم به 
رتبه دهم رسید و یونان نیز با 11 پله رشد به رتبه 

پنجاه و هشتم این لیست صعود کرد.

بهبود 6 پله ای رتبه ایران
دانمارک و به دنبال آن فنالند و سوئد، جایگاه خود 
را در صدر این رده بندی حفظ کرده اند. کشور جنگ 
زده سومالی و رژیم کمونیستی کره شمالی در رده های 

آخر این رتبه بندی قرار دارند.
رده بندی شفافیت بین الملل، از یک شاخص ترکیبی 
)موسوم به شاخص ادراک فساد( شامل 12 عنصر 
برای رتبه بندی کشورهای دنیا استفاده می کند. این 
مشاهده  برای  معیار  شاخص  عنوان  به  شاخص 
فساد در نظر گرفته شده و توسط تحلیلگران و 
سرمایه گذاران استفاده می شود. درجه شاخص بین 
صفر تا 100 بوده که عدد 100 نشان دهنده حداقل 
فساد خواهد بود. در این رده بندی دانمارک امتیاز 91 

و سومالی امتیاز 8 را دارا هستند.
بر اساس این شاخص، ایران با امتیاز 27 رتبه صد و 
سی ام را در بین 168 کشور حاضر در این رده بندی 
در اختیار دارد. امتیاز ایران نسبت به سال 2014 
تغییر نکرده است، اما سال گذشته ایران در رتبه 
صدوسی وششم این جدول )از میان 175 کشور( 

قرار داشت.
در این رتبه بندی آمریکا رتبه شانزدهم، استرالیا رتبه 
یازدهم و روسیه رتبه صد و نوزدهم را در اختیار 
دارند. چین با اوج گیری نسبت به سال گذشته از رتبه 

صدم به رده هشتاد و سوم صعود کرده است.

سازمان »شفافیت بین الملل« اعالم کرد:

 رتـبه بندی شـاخص
 »فساد جهانی«

نویـن سـازی سـنت

یعنی اگر بنا باشد مطالعه تا زمانی ادامه یابد که به 
نتیجه تئوریک برای رفع مشکل برسیم، تغییرات 
دیگری به سرعت در سیستم های بین المللی دنیا 
صورت گرفته و همین تغییرات باز هم ما را با 
مشکالت جدید مواجه می کند. بنابراین روش 
جدید این است که اجرای نرم افزاری آغاز شده 

و در حین کار، اصالحات انجام شود. 
بر همین اساس، همین شیوه اجرای برنامه را در 
توسعه نرم افزار و حتی مهندسی مجدد فرآیندها 
در دستور کار قرار دادیم و خروجی این شد که 
در حدود کمتر از دو سال، اکنون ما به نقطه ای 
رسیده ایم که در حال حاضر، 150 نقطه گمرکی 
کشور در تمام رویه ها و نه تنها قسمت هایی که 
آسیکودا را پوشش می داد که فقط بخش سالن 
نوین سازی  پروانه  تا  اظهار  از زمان  بلکه  بود، 
شده اند. شاید اگر بخواهیم از فعالیت گمرکی 
بگوییم، آسیکودا تنها حدود 20 تا 25 درصد 
فرآیندهای گمرکی را تحت پوشش قرار می داد، 
اما سیستم نوین، از زمان مانیفست و اطالعات 
اظهاری، انبارها، خروج کاال و بازبینی تا درب 
خروج، باسکول و تمام استپ هایی را که کاال برای 

ترخیص و خروج کاال نیاز دارد دیده است. 
شاید بهتر باشد مروری هم بر تعداد سامانه های 
مستقر در گمرک پیش از استقرار سیستم نوین 
داشته باشیم. سامانه هایی که تا پیش از این در 
گمرک اجرایی می شد، حدود 26 سامانه جزیره ای 
بود که اگر عمر مفید هر یک از آنها پنج سال بود، 
15 تا 17 سال از عمرشان می گذشت؛ ضمن اینکه 
سامانه هایی بودند که بیشتر آنها تحت سیستم عامل 
داس کار می کردند و سروری و قدیمی بودند؛ 
پس به تبع همین وضعیت، پوشش 20 تا 25 
درصد از فرآیندها را آن هم به صورت ناقص، 
انجام می دادند که به هیچ عنوان، با شرایط فعلی 
تجارت خارجی کشور و محیطی که گمرکات، 

امروز در دنیا دارند، همخوانی نداشت. 
به عبارت دیگر، این سیستم ها با توجه به توسعه 
سازمان جهانی گمرک و نگاهی که به چارچوب 
عملکردی گمرکات، امروز در دنیا وجود دارد، 
اصالً تناسب نداشت و حتماً باید اقدامی صورت 
می گرفت که نوین سازی شوند. اکنون این امکان 

رخ داده است.
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اشـتراک ویـژه تـهران 

)eshterak.ir(  با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران که مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 
درصد تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 درصد تخفیف 

ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر 

خواهد بود.

ماهنامه اقتصاد آسیا

اشتراک فرم 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
و  افزایش  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
در  شهروندان  عمومی  دانش  ارتقای 
مجالت  خرید  به  نسبت  دارد  نظر 
شماره های اخیر از مطبوعات کشور 
و  عمومی  مراکز  به  رایگان  اهدای  و 

فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل 
باالی 100 نفر در روز شامل کتابخانه ها، 
کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
هوایی،ریلی  مسافربری  های  پایانه 
دانشجویی  های  ای،خوابگاه  جاده  و 
دارای سالن مطالعه ،ندامتگاه ها،مراکز 
اصالح و تربیت،سالن انتظار بیمارستانها 
کشورو  بزرگ  درمانی  ومراکز 
ایتام  اعتیاد،نگهداری  ترک  اماکن 
برای  توانند  می  وغیره  وسالمندان 
سایت                           به  درخواست  وارسال  اطالع 

www.eshterak.ir
پس  را   2 شماره  وفرم  مراجعه 
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از 
ارسال   eshterak.ir@majaleh2

نمایند.
تایید  و  بررسی  از  بعد  است  بدیهی 
نسبت به تحویل بسته های فرهنگی و 

مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان
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این  با  صادرات  روي  پیش  شرایط  افغانستان  کشور  با  استان  هجواري  به  توجه  با 
کشورچگونه است ؟ 

افغانستان داراي فرصت های گسترده  اقتصادی و تجاری همراه با ریسک های سرمایه گذاری 
است . این کشور دارای جامعه روستایي 80 درصدي و با محرومیت هاي زیاد ) جزو 10 
کشور فقیر جهان ( است 94%  مایحتاج این کشوراز خارج تهیه می شود و ضعف ساختار 
اقتصادي و با عدم وجود زیرساخت هاي توسعه اي نظیر جاده ، راه آهن ، امکانات بهداشتي 

و رفاهي ، کمبودهاي برق و انرژي دست و پنجه نرم می کند . 
از سوي دیگر ناامني و توان پایین مالي دولت ، امکان انجام پروژه هاي مختلف عمراني و 
زیرساختي را در آن کشور با محدودیت هایي روبرو ساخته است . بنا بر این فعالیت هاي 
تجاري و سرمایه گذاري با افغانستان بطور کلي از درجه ریسک باالتري برخوردار است . 

با توجه به شرایطی که مطرح کردید وضعیت صادرات به افغانستان و سهم استان از 
کشور چه میزان است ؟

با توجه به آمار وزني صادرات نه ماهه 94 استان بمیزان 796 هزار تن و ارزشی 572 میلیون 
دالر، که نسبت به همین مقطع  در سال گذشته 12 درصد رشد از نظر وزني را نشان می دهد 
مع الوصف از لحاظ ارزشی 5 درصد کاهش را داشته است. تغییر در سبد صادراتي استان به 
افغانستان ، دلیل عمده کاهش ارزش صادرات علیرغم رشد 12درصدي وزني بوده است . 

همچنین آمار وزني صادرات نه ماهه 94 کشور به میزان 2897 هزار تن و ارزشی 1890 
میلیون دالر بوده که این امر نشان دهنده آنست که درصد وزني صادرات استان به کشور به 

صورت وزني 28%و ارزشی 30% مي باشد .
متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي استان و کشور به ترتیب 719 و 652 دالر در این 
مدت بوده است که نشان دهنده آنست که میانگین نرخ هر تن کاالي صادراتي استان %10 

از کشور بیشتر است .

 قطعًا مزیت هایي در افغانستان وجود دارد که مي بایست مورد توجه مسئولین دولتي 
و بخش خصوصي باشد . 

همین طور است قطعاً . با اشتراکات فرهنگي ، زباني ، مذهبي و جغرافیایي فیمابین ایران و 
افغانستان و جمعیتي 30 میلیوني  مي توان بنحوي برنامه ریزي کرد که سهم 30% ایران در 

بازار افغانستان افزایش یابد. در حوزه هاي 
نقل  و  حمل  جمله  از  اقتصادي  مختلف 
ایجاد  و  تکنولوژي  انتقال   – ترانزیت  و 
 – معادن  برداري  بهره   ، واحدهاي صنعتي 
بازاریابي و برندسازی - سرمایه گذاري های 
مشترک ، خدمات آموزشي و فني و مهندسي 
و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند نقش 
و  افغانستان  اقتصادي  توسعه  در  بسزایي 
زمینه هاي  مشترک همکاري براي شرکت 

هاي داخلي ایجاد نماید . 

با توجه به زمینه هاي مساعدي که مطرح 
نهادینه  بصورت  مشکالتي  حتمًا  کردید 
افزایش  جهت  خصوصی  بخش  در 
توانمندي هاي اقتصادي ، رشد بهره وري، 
دانش  تولید  کلي  بطور  و  کیفیت  ارتقاء 

بنیان وجود دارد . 
بله بخش اعظمي از واحدهاي تولیدي و به 
عتقاد  ا  ، همچنان  زنجیره عرضه  آن  دنبال 

نباید فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در بازار

افغانستان را در اختیار سایر کشور ها قرار دهیم 

دارند  بازاریابي یعنی هنر فروش زیرکانه در 
حالي که بازاریابي هنر مدیریت تولید یک 
دوره  براي  و  بازار  در  تقاضا  مبناء  بر  کاال 

مشخص و بطور معمول دراز مدت است .
کنم  اعالم  صراحت  به  اینجا   در  بایستي 
یا هر  یا ترکمنستان ، عراق و  افغانستان و 
کشور دیگر اینها مراکز بزرگ فروش نیستند 
براي جهاني شدن  تمریني  بلکه فرصت و 

تولیدات ایراني هستند .
آمده  بوجود  هاي  فرصت  از  بنابراین 
بموقع  و  نحو صحیح  به  بایست  مي  همه 
هاي  فرصت  قطع  بطور  نمایند.  استفاده 
سایر  و  مانند  نمي  باقي  همیشه  تجاري 
قالب  در  ها  همگرایي  ایجاد  با  کشورها 
پروتکل هاي همکاري، تفاهم نامه ها و عقد 
قراردادهاي دو یا چند جانبه شرایط را براي 
روز  به  روز  هدف  بازارهاي  و   صادرات 

تنگ تر مي کنند .
این وظیفه یکایک شرکت هاي داخلي است 
در  بازار  تحقیقات  و  بازاریابي  امر  به  که 
کشورهاي هدف به صورت علمي و دانش 
آمادگي  و  باشند  داشته  ویژه  توجه  بنیان 
تجمیع فعالیت ها و شبکه سازي هاي الزم 
در گروه هاي مختلف اقتصادي را در خود 
ها  انجمن  نقش  است  بدیهي  نمایند  ایجاد 
و تشکل هاي اقتصادي غیر دولتي در این 

زمینه بسیار خطیر و مهم است .
حق  اخذ  به  منحصر  ها  تشکل  گونه  این 
عضویت اعضاء و پیگیري شناسایي و اخذ 
امتیازات انحصاري در حوزه هاي مختلف 
اداری و دیپلماسي نباشند به وظایف اصلي 
خود که شناخت بازار، جمع آوري اطالعات 
و اطالع رساني مناسب، تجمیع فعالیت ها و 
ایجاد گروههاي تجاري صادراتي بپردازند .

افغانستان  ایراني در  برندهاي  مشکل جعل 
با  بایست  مي  که  است  موضوعي 
اخذ  در  صادراتي  هاي  شرکت  درایت 
برند  ثبت  پویا،  و  قدرتمند  نمایندگي هاي 
از طرف  و  افغانستان  در  و محصول  بنگاه 
بازرگاني  رایزنان  دیپلماسي،  افزایش  دیگر 
ایران در افغانستان مشکل مزبور رفع و یا به 

حداقل ممکن برسد . 

با توجه به ظرفیت هاي مناسب در ایران 
و کشور افغانستان چه فرصت هایي برای 

توسعه مناسبات اقتصادي وجود دارد ؟ 
میلیاردها  با  غني  معادن  داراي  افغانستان   
شمال  در  گاز  و  نفت  ذخایر  و  ذخیره  تن 
مناسبي   بسیار  پروژه هاي  است.  آن کشور 
و  جاده   ، سد  نیروگاه،  احداث  جمله  از 
هاي  شرکت  که  دارند  وجود  ساختمان 
به  ضمن  ها  پروژه  این  در  ایراني  توانمند 

خدمت گیري فارغ التحصیالن دانشگاهي و متخصص و ایجاد فرصت هاي شغلي در دو 
کشور ، زمینه سرمایه گذاري و درآمد زایي را براي خود و کشور فراهم نمایند .

در حال حاضر شرکت هاي زیادي از ایران و استان خراسان رضوي در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي و تجاري مشغول فعالیت هستند. از سوي دیگر توجه به بسته بندي و برند سازي 
و بازاریابي و فروش محصوالت کشاورزي افغانستان از طریق سرمایه گذاري مشترک با 
کشورهاي اروپایي و افغاني مي تواند شرایط را به سمت بهبود مناسبات تجاري سوق دهد 
و تراز تجاري مثبت ایران را متعادل تر نماید . نکته مهم این است که سرمایه گذاري براي 
تولید اقالم پرمصرف با ارزش افزوده باال نیازمند فناوري پیشرفته نیستند و ما در افغانستان 
نیازمند توجه به صدور خدمات فني و مهندسي و سرمایه گذري مشترک و ایجاد برنده هاي 

تحت لیسانس در افغانستان بهمراه صدور کاال هستیم .
اختیار  در  را  افغانستان  در  و سرمایه گذاري  تجاري  هاي  فرصت  نباید  اینجانب  نظر  به 
با تکنولوژي و شرایط موجود در صورت رشد عدم  . قطعاً  قرار دهیم  کشورهاي دیگر 
توجه به ادامه رشد مثبت صادرات به کشورهاي آسیاي میانه ، افغانستان و عراق ، در آینده 
نه چندان دوربا شرایط سخت تر رقابت با شرکت هاي خارجي در این کشورها مواجه 

خواهیم  شد .
بنابراین توصیه اکید به بخش خصوصي و تشکل هاي آنها دارم که توجه ویژه به شرایط بازار 
در کشورهاي هدف و متناسب سازي تولیدات و محصوالت با بازار هدف داشته باشند و 
در برنامه هاي سازماني خود به تحقیقات بازار توجه ویژه نمایند چون فردا خیلي دیر است. 
بدیهي است توسعه مناسبات اقتصادي ، شناسایی فرصت های تجاری و اقتصادی جدید و 
رفع مشکالت تجار در صورت حضور پررنگ بخش خصوصي ونقش آفریني تشکل هاي 

وابسته و دیپلماسي فعال کشور تحقق خواهد میابد . 

کارگروه توسعه صادرات غیر نفتي استان با حضور کدام دستگاه ها و نهادهاي استاني 
برگزار مي گردد . بطور کلي چه جایگاه و اهدافي دارد ؟

کارگروه توسعه صادرات غیر نفتي با حضور دستگاه هاي مسئول اقتصادي و دیپلماسي 
استان از جمله امور اقتصادي و دارایي ، راه  و شهرسازي ، جهاد کشاورزي ، امور خارجه ، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، میراث فرهنگي و گردشگري، نماینده بانک هاي استان ، ناظر 
گمرکات ، اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزي استان  و اتاق تعاون و سایر تشکل هاي 
صادراتي بخش خصوصی استان ) 6 تشکل ( به ریاست استاندار استان و دبیري صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل می گردد . بطور میانگین هر 2 ماهه جلسه داشته  و در مواقع 
ضروري نیز به فراخور شرایط بوجود آمده جلسات در فاصله زماني کوتاه تر نیز برگزار 

مي گردد . 
عمده مباحث مطروحه در این کارگروه از طریق دستگاه هاي عضو به دبیرخانه منتقل و 
درجلسات بررسي و تصمیم سازي الزم صورت می پذیرد . موضوعاتي از قبیل بررسي 
برنامه هاي توسعه صادرات دستگاه هاي عضو – شناخت و بررسي موانع و ارائه پیشنهادات 

برای توسعه صادرات استان را مي توان برشمرد . 

در گزارش شماره قبل این نشریه درخصوص ظرفیت ها و مشکالت فرآروی روابط ایران و افغانستان با عنوان چالش ها و ظرفیت های 
همکاری ایران و افغانستان مسایل و مشکالتی از سوی صادرکنندگان بیان شد که برای اطالع از وضعیت مبادالت صنعتی و بازرگانی 
استان و پی گیری مسائل مطرح شده گفت و گویی با مهندس ناصر بهزاد معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوی صورت گرفته که باهم پی می گیریم.

خراسان اقتصاد 
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این  با  صادرات  روي  پیش  شرایط  افغانستان  کشور  با  استان  هجواري  به  توجه  با 
کشورچگونه است ؟ 

افغانستان داراي فرصت های گسترده  اقتصادی و تجاری همراه با ریسک های سرمایه گذاری 
است . این کشور دارای جامعه روستایي 80 درصدي و با محرومیت هاي زیاد ) جزو 10 
کشور فقیر جهان ( است 94%  مایحتاج این کشوراز خارج تهیه می شود و ضعف ساختار 
اقتصادي و با عدم وجود زیرساخت هاي توسعه اي نظیر جاده ، راه آهن ، امکانات بهداشتي 

و رفاهي ، کمبودهاي برق و انرژي دست و پنجه نرم می کند . 
از سوي دیگر ناامني و توان پایین مالي دولت ، امکان انجام پروژه هاي مختلف عمراني و 
زیرساختي را در آن کشور با محدودیت هایي روبرو ساخته است . بنا بر این فعالیت هاي 
تجاري و سرمایه گذاري با افغانستان بطور کلي از درجه ریسک باالتري برخوردار است . 

با توجه به شرایطی که مطرح کردید وضعیت صادرات به افغانستان و سهم استان از 
کشور چه میزان است ؟

با توجه به آمار وزني صادرات نه ماهه 94 استان بمیزان 796 هزار تن و ارزشی 572 میلیون 
دالر، که نسبت به همین مقطع  در سال گذشته 12 درصد رشد از نظر وزني را نشان می دهد 
مع الوصف از لحاظ ارزشی 5 درصد کاهش را داشته است. تغییر در سبد صادراتي استان به 
افغانستان ، دلیل عمده کاهش ارزش صادرات علیرغم رشد 12درصدي وزني بوده است . 

همچنین آمار وزني صادرات نه ماهه 94 کشور به میزان 2897 هزار تن و ارزشی 1890 
میلیون دالر بوده که این امر نشان دهنده آنست که درصد وزني صادرات استان به کشور به 

صورت وزني 28%و ارزشی 30% مي باشد .
متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي استان و کشور به ترتیب 719 و 652 دالر در این 
مدت بوده است که نشان دهنده آنست که میانگین نرخ هر تن کاالي صادراتي استان %10 

از کشور بیشتر است .

 قطعًا مزیت هایي در افغانستان وجود دارد که مي بایست مورد توجه مسئولین دولتي 
و بخش خصوصي باشد . 

همین طور است قطعاً . با اشتراکات فرهنگي ، زباني ، مذهبي و جغرافیایي فیمابین ایران و 
افغانستان و جمعیتي 30 میلیوني  مي توان بنحوي برنامه ریزي کرد که سهم 30% ایران در 

بازار افغانستان افزایش یابد. در حوزه هاي 
نقل  و  حمل  جمله  از  اقتصادي  مختلف 
ایجاد  و  تکنولوژي  انتقال   – ترانزیت  و 
 – معادن  برداري  بهره   ، واحدهاي صنعتي 
بازاریابي و برندسازی - سرمایه گذاري های 
مشترک ، خدمات آموزشي و فني و مهندسي 
و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند نقش 
و  افغانستان  اقتصادي  توسعه  در  بسزایي 
زمینه هاي  مشترک همکاري براي شرکت 

هاي داخلي ایجاد نماید . 

با توجه به زمینه هاي مساعدي که مطرح 
نهادینه  بصورت  مشکالتي  حتمًا  کردید 
افزایش  جهت  خصوصی  بخش  در 
توانمندي هاي اقتصادي ، رشد بهره وري، 
دانش  تولید  کلي  بطور  و  کیفیت  ارتقاء 

بنیان وجود دارد . 
بله بخش اعظمي از واحدهاي تولیدي و به 
عتقاد  ا  ، همچنان  زنجیره عرضه  آن  دنبال 

نباید فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در بازار

افغانستان را در اختیار سایر کشور ها قرار دهیم 

دارند  بازاریابي یعنی هنر فروش زیرکانه در 
حالي که بازاریابي هنر مدیریت تولید یک 
دوره  براي  و  بازار  در  تقاضا  مبناء  بر  کاال 

مشخص و بطور معمول دراز مدت است .
کنم  اعالم  صراحت  به  اینجا   در  بایستي 
یا هر  یا ترکمنستان ، عراق و  افغانستان و 
کشور دیگر اینها مراکز بزرگ فروش نیستند 
براي جهاني شدن  تمریني  بلکه فرصت و 

تولیدات ایراني هستند .
آمده  بوجود  هاي  فرصت  از  بنابراین 
بموقع  و  نحو صحیح  به  بایست  مي  همه 
هاي  فرصت  قطع  بطور  نمایند.  استفاده 
سایر  و  مانند  نمي  باقي  همیشه  تجاري 
قالب  در  ها  همگرایي  ایجاد  با  کشورها 
پروتکل هاي همکاري، تفاهم نامه ها و عقد 
قراردادهاي دو یا چند جانبه شرایط را براي 
روز  به  روز  هدف  بازارهاي  و   صادرات 

تنگ تر مي کنند .
این وظیفه یکایک شرکت هاي داخلي است 
در  بازار  تحقیقات  و  بازاریابي  امر  به  که 
کشورهاي هدف به صورت علمي و دانش 
آمادگي  و  باشند  داشته  ویژه  توجه  بنیان 
تجمیع فعالیت ها و شبکه سازي هاي الزم 
در گروه هاي مختلف اقتصادي را در خود 
ها  انجمن  نقش  است  بدیهي  نمایند  ایجاد 
و تشکل هاي اقتصادي غیر دولتي در این 

زمینه بسیار خطیر و مهم است .
حق  اخذ  به  منحصر  ها  تشکل  گونه  این 
عضویت اعضاء و پیگیري شناسایي و اخذ 
امتیازات انحصاري در حوزه هاي مختلف 
اداری و دیپلماسي نباشند به وظایف اصلي 
خود که شناخت بازار، جمع آوري اطالعات 
و اطالع رساني مناسب، تجمیع فعالیت ها و 
ایجاد گروههاي تجاري صادراتي بپردازند .

افغانستان  ایراني در  برندهاي  مشکل جعل 
با  بایست  مي  که  است  موضوعي 
اخذ  در  صادراتي  هاي  شرکت  درایت 
برند  ثبت  پویا،  و  قدرتمند  نمایندگي هاي 
از طرف  و  افغانستان  در  و محصول  بنگاه 
بازرگاني  رایزنان  دیپلماسي،  افزایش  دیگر 
ایران در افغانستان مشکل مزبور رفع و یا به 

حداقل ممکن برسد . 

با توجه به ظرفیت هاي مناسب در ایران 
و کشور افغانستان چه فرصت هایي برای 

توسعه مناسبات اقتصادي وجود دارد ؟ 
میلیاردها  با  غني  معادن  داراي  افغانستان   
شمال  در  گاز  و  نفت  ذخایر  و  ذخیره  تن 
مناسبي   بسیار  پروژه هاي  است.  آن کشور 
و  جاده   ، سد  نیروگاه،  احداث  جمله  از 
هاي  شرکت  که  دارند  وجود  ساختمان 
به  ضمن  ها  پروژه  این  در  ایراني  توانمند 

خدمت گیري فارغ التحصیالن دانشگاهي و متخصص و ایجاد فرصت هاي شغلي در دو 
کشور ، زمینه سرمایه گذاري و درآمد زایي را براي خود و کشور فراهم نمایند .

در حال حاضر شرکت هاي زیادي از ایران و استان خراسان رضوي در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي و تجاري مشغول فعالیت هستند. از سوي دیگر توجه به بسته بندي و برند سازي 
و بازاریابي و فروش محصوالت کشاورزي افغانستان از طریق سرمایه گذاري مشترک با 
کشورهاي اروپایي و افغاني مي تواند شرایط را به سمت بهبود مناسبات تجاري سوق دهد 
و تراز تجاري مثبت ایران را متعادل تر نماید . نکته مهم این است که سرمایه گذاري براي 
تولید اقالم پرمصرف با ارزش افزوده باال نیازمند فناوري پیشرفته نیستند و ما در افغانستان 
نیازمند توجه به صدور خدمات فني و مهندسي و سرمایه گذري مشترک و ایجاد برنده هاي 

تحت لیسانس در افغانستان بهمراه صدور کاال هستیم .
اختیار  در  را  افغانستان  در  و سرمایه گذاري  تجاري  هاي  فرصت  نباید  اینجانب  نظر  به 
با تکنولوژي و شرایط موجود در صورت رشد عدم  . قطعاً  قرار دهیم  کشورهاي دیگر 
توجه به ادامه رشد مثبت صادرات به کشورهاي آسیاي میانه ، افغانستان و عراق ، در آینده 
نه چندان دوربا شرایط سخت تر رقابت با شرکت هاي خارجي در این کشورها مواجه 

خواهیم  شد .
بنابراین توصیه اکید به بخش خصوصي و تشکل هاي آنها دارم که توجه ویژه به شرایط بازار 
در کشورهاي هدف و متناسب سازي تولیدات و محصوالت با بازار هدف داشته باشند و 
در برنامه هاي سازماني خود به تحقیقات بازار توجه ویژه نمایند چون فردا خیلي دیر است. 
بدیهي است توسعه مناسبات اقتصادي ، شناسایی فرصت های تجاری و اقتصادی جدید و 
رفع مشکالت تجار در صورت حضور پررنگ بخش خصوصي ونقش آفریني تشکل هاي 

وابسته و دیپلماسي فعال کشور تحقق خواهد میابد . 

کارگروه توسعه صادرات غیر نفتي استان با حضور کدام دستگاه ها و نهادهاي استاني 
برگزار مي گردد . بطور کلي چه جایگاه و اهدافي دارد ؟

کارگروه توسعه صادرات غیر نفتي با حضور دستگاه هاي مسئول اقتصادي و دیپلماسي 
استان از جمله امور اقتصادي و دارایي ، راه  و شهرسازي ، جهاد کشاورزي ، امور خارجه ، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، میراث فرهنگي و گردشگري، نماینده بانک هاي استان ، ناظر 
گمرکات ، اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزي استان  و اتاق تعاون و سایر تشکل هاي 
صادراتي بخش خصوصی استان ) 6 تشکل ( به ریاست استاندار استان و دبیري صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل می گردد . بطور میانگین هر 2 ماهه جلسه داشته  و در مواقع 
ضروري نیز به فراخور شرایط بوجود آمده جلسات در فاصله زماني کوتاه تر نیز برگزار 

مي گردد . 
عمده مباحث مطروحه در این کارگروه از طریق دستگاه هاي عضو به دبیرخانه منتقل و 
درجلسات بررسي و تصمیم سازي الزم صورت می پذیرد . موضوعاتي از قبیل بررسي 
برنامه هاي توسعه صادرات دستگاه هاي عضو – شناخت و بررسي موانع و ارائه پیشنهادات 

برای توسعه صادرات استان را مي توان برشمرد . 

در گزارش شماره قبل این نشریه درخصوص ظرفیت ها و مشکالت فرآروی روابط ایران و افغانستان با عنوان چالش ها و ظرفیت های 
همکاری ایران و افغانستان مسایل و مشکالتی از سوی صادرکنندگان بیان شد که برای اطالع از وضعیت مبادالت صنعتی و بازرگانی 
استان و پی گیری مسائل مطرح شده گفت و گویی با مهندس ناصر بهزاد معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوی صورت گرفته که باهم پی می گیریم.
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محمد قاضی خانی افزود: حدود 160 واحد تولید بتن و قطعات بتنی مجاز با ظرفیت حداقل تولید 
روزانه 500 مترمربع بتن در روز در خراسان رضوی وجود دارد که 30 درصد از این واحدها در 
سال جاری به طور کامل تعطیل شده اند، 55 درصد نیمه فعال هستند و تنها 15 درصد کار می 

کنند.
قاضی خانی بیان کرد: برای رونق صنعت بتن نیازمند تغییر رویکردها در ساخت و سازها و 
پروژه های عمرانی هستیم، تاکنون درباره استفاده از بتن به عنوان زیرساخت جاده ها برنامه ریزی 
نشده است یا هنوز بسیاری از ساختمان ها با سازه های فلزی ساخته می شوند در حالی که می 

توان از سازه های بتنی بهره گرفت.
وی اظهار کرد: 90 درصد ساختمان های بزرگ در شهر مشهد با سازه های فلزی ساخته می شوند 
در حالی که سازه های بتنی وزن کمتر و دوام بیشتری دارند و استفاده از سازه های بتنی هزینه 

اسکلت ساختمان را 30 درصد کاهش می دهد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی گفت: واحدهای 
بتنی استان ظرفیت الزم را برای تامین بتن مورد نیاز در جاده سازی و ساختمان سازی را دارند اما 

سیاست ها باید تغییر کند و مسئوالن الزام قانونی ایجاد نمایند.
قاضی خانی اظهار کرد: اکنون در تولید سیمان مشکلی در خراسان رضوی وجود ندارد و مازاد 
هم تولید شده است اما الزمه رفع رکود در این بخش تغییر نگاه در مصرف سیمان و کاربرد آن 

در پروژه های عمرانی مانند جاده سازی است.
وی با بیان اینکه برای استفاده از سازه های بتنی به جای سازه های فلزی در ساختمان ها باید 
فرهنگ سازی الزم انجام گیرد، افزود: بسیاری از پیمانکاران سرعت را در نظر می گیرند و استفاده 
از سازه های فلزی را در اسکلت ساختمان ترجیح می دهند در حالی که اشکاالت زیادی در 

جوش کاری و نوع فلز به کار رفته در ساختمان وجود دارد که در سازه های بتنی نیست.

*دالیل رکود در صنعت ساختمان و راهکارهای برون رفت از آن
کارشناس مسکن و مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: با 
دلیل دیگر رکود کمبود نقدینگی در سطح جامعه است، نقدینگی مردم کاهش یافته، نرخ سود 
بانکی متاثر از تورم افزایش یافته و در نهایت توان اقتصادی مردم برای خرید و فروش مسکن را 

تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس مسکن گفت: از سوی دیگر اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر بر بازار تاثیر 

گذاشته و از رونق در خرید و فروش مسکن کاسته است.
معماری اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی برای خروج از رکود در صنعت ساختمان 
دارد که یکی از این برنامه ها پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره می باشد تا مردم توان خرید 

مسکن را بدست آورند.
وی گفت: پیش بینی وزارت راه و شهرسازی این است که با اجرای برنامه های مزبور پس از 
اجرای برجام طی شش ماه آینده صنعت ساختمان و بازار مسکن از حالت رکود خارج شود که 

به تبع آن صنعت سیمان و بتن نیز از رکود نجات خواهد یافت.
امیزاحمدمعماری بیان کرد: سیمان یکی از حیاتی ترین عناصر در ساخت و ساز از سال های 

گذشته تاکنون بوده و یکی از کاالهای پرمصرف به شمار می رود.
مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر کارخانه های سیمان با استفاده از 
راهکارهای جدید، ابتکاراتی در کیفیت، تنوع محصوالت و قیمت بدهند و مزیت رقابتی خود را 
تقویت کنند، طبیعتا در رقابت با سایر کارخانه های سیمان خارج از کشور می توانند موفق عمل 

کنند و از این طریق صادرات خود را افزایش دهند.
معماری گفت: تولیدکنندگان سیمان باید روش های جدید مدیریتی و مزیت های جدید اقتصادی 
برای خود ایجاد کنند زیرا با ارتقای کیفیت، پایین آوردن قیمت تمام شده تولید و حمل و نقل آن 

می توانند در حقیقت بازارها را بدست آورند. 

*کاهش صادرات سیمان / نجات صنعت سیمان در گرو تغییر راهبردها
معاون اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره 
گفت: بازار صادراتی سیمان استان در سال های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده و میزان آن 

کاهش محسوسی داشته است.
ناصر بهزاد افزود: براساس آخرین آمار در هشت ماهه امسال 486 هزار تن سیمان به ارزش 26 
میلیون دالر از خراسان رضوی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 20 

درصد و از نظر ارزش 23 درصد کاهش داشته است.

و  ارزشی  لحاظ  به  سیمان  کرد:  اظهار  وی 
زعفران به لحاظ حجمی جزو دو اولویت مهم 
کاالهای صادراتی خراسان رضوی بوده و هنوز 
نیز جزو 10 قلم کاالی اصلی صادراتی استان 
می باشد اما رتبه اش در اولویت بندی کاالها 
تغییر کرده به طوری که از رتبه اول و دوم در 

اقالم صادراتی به رتبه هفتم تنزل یافته است.
وی بیان کرد: مقصد صادراتی عمده سیمان 
تولیدی خراسان رضوی به کشورهای آسیای 
میانه و همجوار بویژه افغانستان، ترکمنستان و 
تاجیکستان است که اکنون در هر سه کشور 
در  آنها  های  سیاست  یا  اقتصادی  وضعیت 
واردات تغییر کرده و تاثیر مستقیم بر صادرات 

سیمان این استان داشته است.
کشور  اقتصادی  وضعیت  گفت:  بهزاد 
تاجیکستان تغییر کرده و تقاضایشان برای ورود 
سیمان و کاالهای دیگر کاهش یافته است، از 
سوی دیگر با شکل گیری کارخانه های تولید 
ورود  و  میانه  آسیای  کشورهای  در  سیمان 
به  تنوع مختلف  با کیفیت، سطح و  سیمان 
افغانستان تقاضا در بازارهای صادراتی سیمان 
و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  رضوی  خراسان 

بخشی از بازار استان از دست رفته است.
بهزاد گفت: ظرفیت های تولیدی سیمان که 
طی سال های گذشته در کشور بوجود آمده 
از جمله  و تمرکزی که روی برخی صنایع 
توسعه صنعت سیمان بوده، باعث شده است 
تولید این ماده به نقطه ای از اشباع برسد که 
باید از قبل به موازات توسعه تولید اقدامات 
الزم برای ایجاد بازارهای جدید در خارج از 

کشور انجام می گرفت.
وی ادامه داد: همه ارکان دستاندرکار در صنعت 
سیمان باید حوزه های مختلف در این بخش 
را بازمهندسی کنند تا صنعت سیمان آسیب 

نبیند و از اقالم عمده صادراتی خارج نشود. 
معاون سازمان صنعت معدن تجارت خراسان 
رضوی گفت: وزارت امور خارجه در برقراری 
تعامالت بین المللی، دستگاه های متولی حمل 
و نقل در تسهیل حضور در مرزها، و سایر 
باید  الزم  های  مشوق  دادن  در  ها  دستگاه 
قرار دهند که  صنعت سیمان را در مسیری 
مشتری خود را در بازارهای هدف حفظ کند.

در  سیمان  صنعت  احیای  کرد:  اظهار  بهزاد 
گرو تغییر راهبرد و تغییر سیاست های کالن 
و منطقه ای است که هم در حوزه داخل کشور 
و هم در تعامالت با دیگر کشورها باید لحاظ 

شود.

طی چند سال اخیر که رکود تورمی بر اقتصاد کشور چنبره انداخته، پیامدهای فراوانی داشته که 
شاید مهمترین پیامد آن را بتوان رکود در ساخت و ساز و صنایع وابسته به آن از جمله صنعت 

سیمان و بتن دانست.
صنعت ساختمان به عنوان بزرگترین صنعت کشور نقش مهمی در تحرک اقتصاد دارد و اکنون که 
به رکود مبتال شده بسیاری از صنایع و مشاغل ریز و درشت مرتبط با خود را درگیر کرده که اثرات 

آن بر بدنه تولید و صادرات کامال ملموس است.
رکود صنعت ساختمان به معنای کم تحرک شدن بزرگ ترین بخش فعال اقتصادی و به تبع آن 
غیرفعال شدن بخش های دیگر از جمله صنعت سیمان و بتن است، صنعتی که تولیدات آن جزو 

10 قلم اول صادراتی استان بوده و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد.
اما در شرایطی که صنعت ساختمان دچار رکود شده، با توجه به نقش کاربردی سیمان در بسیاری 
از پروژه ها می توان با تغییر سیاست ها و راهبردها، شرایط فعلی تولید، عرضه و تقاضا را در 
صنعت سیمان را دگرگون کرد تا مسکن موقتی برای این بخش قبل از رونق گرفتن دوباره صنعت 

ساختمان باشد.
دستاندرکاران حوزه صنعت و ساختمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر این مهم اتفاق نظر دارند 
که برای تحول در صنعت سیمان نیازمند تغییر سیاست ها و رویکردهای گذشته در بخش تولید 

و صادرات هستیم که باید برای آن برنامه ریزی منسجمی انجام گیرد.

*وجود پنج کارخانه سیمان نیمه فعال در خراسان رضوی
به گزارش ایرنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در این استان پنج واحد تولید سیمان با ظرفیت 6.89 میلیون تن فعالیت دارند و 

سهم این استان از تولید سیمان در کشور 8.5 درصد می باشد.
مهدی اعتمادی مقدم افزود: هم اکنون پنج کارخانه سیمان شرق در مشهد، زاوه تربت حیدریه، 
جوین، الر شهرستان سبزوار و مجد شهرستان خواف مشغول فعالیت هستند که مواد اولیه خود را 

از معادن غنی موجود در استان تامین می کنند. 
اعتمادی مقدم گفت: خوشبختانه کارخانه های سیمان در استان به دلیل وفور آهک و سایر مواد 
معدنی مورد نیاز و همجواری با معادن در تامین مواد اولیه سیمان مشکلی ندارند و با حداقل هزینه 

در بخش حمل و نقل سیمان را تولید می کنند.
معاون سازمان صنعت خراسان رضوی اظهار کرد: رکود در صنعت ساختمان و تغییر رویکرد 
کشورهای آسیای میانه در دریافت سیمان از این استان موجب کاهش تولید و صادرات آن شده 

است.
اعتمادی مقدم افزود: اکنون دو کارخانه سیمان شرق و سیمان زاوه با 50 درصد ظرفیت تولید خود 
فعالیت دارند و محصوالت خود را به کشورهای آسیای میانه صادر می کنند که این میزان کاهش 

قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است.
وی کرد: از سوی دیگر در کشورهای افغانستان و پاکستان کارخانه های سیمان راه اندازی شده اند. 

لذا در واردات سیمان از خراسان رضوی محدودیت ایجاد کرده اند.
نام برده ادامه داد: صنایع معدنی مانند سیمان زمانی رونق می گیرد که صنعت ساختمان رونق داشته 
باشد به این معنا که اگر صنعت ساختمان در کشور از رکود خارج نشود با سیاست های فعلی 

برای رونق صنعت سیمان نمی توان کار زیادی انجام داد.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی 
و هزینه باالی تولید سیمان در خراسان رضوی، 
کشورهای  از  سیمان  صادرات  دادن  سوق 
آسیای میانه به سمت کشورهای دورتر مانند 
آفریقا توجیه اقتصادی ندارد لذا چاره ای جز 
صادارت این محصول به کشورهای اطراف 
نداریم اما در عراق به دلیل ناامنی و در افغانستان 
و پاکستان به دلیل راه اندازی صنعت سیمان 

شرایط صادراتی کامال تغییر کرده است.
اعتمادی مقدم گفت: به نظر می رسد تنها راه 
نجات صنعت سیمان تغییر در نوع تولید و 
ایجاد تنوع در آن می باشد زیرا در این شرایط 
اقتصادی کارخانه های تک محصولی محکوم 
به شکست هستند لذا باید صنایع معدنی استان 
تغییرپذیری الزم را داشته باشند و مطابق با نیاز 

بازار تولید کنند.
خراسان  صنعت  سازمان  کرد:  اظهار  وی 
رضوی برای نجات صنعت سیمان برنامه هایی 
را در دست اجرا دارد که از جمله آن استفاده از 
سیمان به جای قیر در جاده سازی با هماهنگی 
اداره کل راه و شهرسازی است زیرا هم تبعات 
زیست محیطی نداشته و هم اشتغالزایی و دوام 

بیشتری دارد.
وی گفت: جاده سازی با استفاده از سیمان با 
توجه به حجم عملیات عمرانی در استان و 
کشور بسیار پرمنفعت است لذا سعی داریم با 
همکاری اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی در آینده نزدیک نخستین استانی باشیم 
که صنعت سیمان را به سمت جاده سازی 

پیش برده ایم.

*رکود صنعت ساختمان و نیمه فعال شدن 
واحدهای بتنی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی نیز در این 
باره گفت: رکود در صنعت ساختمان باعث 
تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای بتنی استان 

شده است.

تغییر راهبرد، راه نجات صنعت سیمان 
خراسان رضوی
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محمد قاضی خانی افزود: حدود 160 واحد تولید بتن و قطعات بتنی مجاز با ظرفیت حداقل تولید 
روزانه 500 مترمربع بتن در روز در خراسان رضوی وجود دارد که 30 درصد از این واحدها در 
سال جاری به طور کامل تعطیل شده اند، 55 درصد نیمه فعال هستند و تنها 15 درصد کار می 

کنند.
قاضی خانی بیان کرد: برای رونق صنعت بتن نیازمند تغییر رویکردها در ساخت و سازها و 
پروژه های عمرانی هستیم، تاکنون درباره استفاده از بتن به عنوان زیرساخت جاده ها برنامه ریزی 
نشده است یا هنوز بسیاری از ساختمان ها با سازه های فلزی ساخته می شوند در حالی که می 

توان از سازه های بتنی بهره گرفت.
وی اظهار کرد: 90 درصد ساختمان های بزرگ در شهر مشهد با سازه های فلزی ساخته می شوند 
در حالی که سازه های بتنی وزن کمتر و دوام بیشتری دارند و استفاده از سازه های بتنی هزینه 

اسکلت ساختمان را 30 درصد کاهش می دهد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی گفت: واحدهای 
بتنی استان ظرفیت الزم را برای تامین بتن مورد نیاز در جاده سازی و ساختمان سازی را دارند اما 

سیاست ها باید تغییر کند و مسئوالن الزام قانونی ایجاد نمایند.
قاضی خانی اظهار کرد: اکنون در تولید سیمان مشکلی در خراسان رضوی وجود ندارد و مازاد 
هم تولید شده است اما الزمه رفع رکود در این بخش تغییر نگاه در مصرف سیمان و کاربرد آن 

در پروژه های عمرانی مانند جاده سازی است.
وی با بیان اینکه برای استفاده از سازه های بتنی به جای سازه های فلزی در ساختمان ها باید 
فرهنگ سازی الزم انجام گیرد، افزود: بسیاری از پیمانکاران سرعت را در نظر می گیرند و استفاده 
از سازه های فلزی را در اسکلت ساختمان ترجیح می دهند در حالی که اشکاالت زیادی در 

جوش کاری و نوع فلز به کار رفته در ساختمان وجود دارد که در سازه های بتنی نیست.

*دالیل رکود در صنعت ساختمان و راهکارهای برون رفت از آن
کارشناس مسکن و مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: با 
دلیل دیگر رکود کمبود نقدینگی در سطح جامعه است، نقدینگی مردم کاهش یافته، نرخ سود 
بانکی متاثر از تورم افزایش یافته و در نهایت توان اقتصادی مردم برای خرید و فروش مسکن را 

تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس مسکن گفت: از سوی دیگر اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر بر بازار تاثیر 

گذاشته و از رونق در خرید و فروش مسکن کاسته است.
معماری اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی برای خروج از رکود در صنعت ساختمان 
دارد که یکی از این برنامه ها پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره می باشد تا مردم توان خرید 

مسکن را بدست آورند.
وی گفت: پیش بینی وزارت راه و شهرسازی این است که با اجرای برنامه های مزبور پس از 
اجرای برجام طی شش ماه آینده صنعت ساختمان و بازار مسکن از حالت رکود خارج شود که 

به تبع آن صنعت سیمان و بتن نیز از رکود نجات خواهد یافت.
امیزاحمدمعماری بیان کرد: سیمان یکی از حیاتی ترین عناصر در ساخت و ساز از سال های 

گذشته تاکنون بوده و یکی از کاالهای پرمصرف به شمار می رود.
مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر کارخانه های سیمان با استفاده از 
راهکارهای جدید، ابتکاراتی در کیفیت، تنوع محصوالت و قیمت بدهند و مزیت رقابتی خود را 
تقویت کنند، طبیعتا در رقابت با سایر کارخانه های سیمان خارج از کشور می توانند موفق عمل 

کنند و از این طریق صادرات خود را افزایش دهند.
معماری گفت: تولیدکنندگان سیمان باید روش های جدید مدیریتی و مزیت های جدید اقتصادی 
برای خود ایجاد کنند زیرا با ارتقای کیفیت، پایین آوردن قیمت تمام شده تولید و حمل و نقل آن 

می توانند در حقیقت بازارها را بدست آورند. 

*کاهش صادرات سیمان / نجات صنعت سیمان در گرو تغییر راهبردها
معاون اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره 
گفت: بازار صادراتی سیمان استان در سال های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده و میزان آن 

کاهش محسوسی داشته است.
ناصر بهزاد افزود: براساس آخرین آمار در هشت ماهه امسال 486 هزار تن سیمان به ارزش 26 
میلیون دالر از خراسان رضوی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 20 

درصد و از نظر ارزش 23 درصد کاهش داشته است.

و  ارزشی  لحاظ  به  سیمان  کرد:  اظهار  وی 
زعفران به لحاظ حجمی جزو دو اولویت مهم 
کاالهای صادراتی خراسان رضوی بوده و هنوز 
نیز جزو 10 قلم کاالی اصلی صادراتی استان 
می باشد اما رتبه اش در اولویت بندی کاالها 
تغییر کرده به طوری که از رتبه اول و دوم در 

اقالم صادراتی به رتبه هفتم تنزل یافته است.
وی بیان کرد: مقصد صادراتی عمده سیمان 
تولیدی خراسان رضوی به کشورهای آسیای 
میانه و همجوار بویژه افغانستان، ترکمنستان و 
تاجیکستان است که اکنون در هر سه کشور 
در  آنها  های  سیاست  یا  اقتصادی  وضعیت 
واردات تغییر کرده و تاثیر مستقیم بر صادرات 

سیمان این استان داشته است.
کشور  اقتصادی  وضعیت  گفت:  بهزاد 
تاجیکستان تغییر کرده و تقاضایشان برای ورود 
سیمان و کاالهای دیگر کاهش یافته است، از 
سوی دیگر با شکل گیری کارخانه های تولید 
ورود  و  میانه  آسیای  کشورهای  در  سیمان 
به  تنوع مختلف  با کیفیت، سطح و  سیمان 
افغانستان تقاضا در بازارهای صادراتی سیمان 
و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  رضوی  خراسان 

بخشی از بازار استان از دست رفته است.
بهزاد گفت: ظرفیت های تولیدی سیمان که 
طی سال های گذشته در کشور بوجود آمده 
از جمله  و تمرکزی که روی برخی صنایع 
توسعه صنعت سیمان بوده، باعث شده است 
تولید این ماده به نقطه ای از اشباع برسد که 
باید از قبل به موازات توسعه تولید اقدامات 
الزم برای ایجاد بازارهای جدید در خارج از 

کشور انجام می گرفت.
وی ادامه داد: همه ارکان دستاندرکار در صنعت 
سیمان باید حوزه های مختلف در این بخش 
را بازمهندسی کنند تا صنعت سیمان آسیب 

نبیند و از اقالم عمده صادراتی خارج نشود. 
معاون سازمان صنعت معدن تجارت خراسان 
رضوی گفت: وزارت امور خارجه در برقراری 
تعامالت بین المللی، دستگاه های متولی حمل 
و نقل در تسهیل حضور در مرزها، و سایر 
باید  الزم  های  مشوق  دادن  در  ها  دستگاه 
قرار دهند که  صنعت سیمان را در مسیری 
مشتری خود را در بازارهای هدف حفظ کند.

در  سیمان  صنعت  احیای  کرد:  اظهار  بهزاد 
گرو تغییر راهبرد و تغییر سیاست های کالن 
و منطقه ای است که هم در حوزه داخل کشور 
و هم در تعامالت با دیگر کشورها باید لحاظ 

شود.

طی چند سال اخیر که رکود تورمی بر اقتصاد کشور چنبره انداخته، پیامدهای فراوانی داشته که 
شاید مهمترین پیامد آن را بتوان رکود در ساخت و ساز و صنایع وابسته به آن از جمله صنعت 

سیمان و بتن دانست.
صنعت ساختمان به عنوان بزرگترین صنعت کشور نقش مهمی در تحرک اقتصاد دارد و اکنون که 
به رکود مبتال شده بسیاری از صنایع و مشاغل ریز و درشت مرتبط با خود را درگیر کرده که اثرات 

آن بر بدنه تولید و صادرات کامال ملموس است.
رکود صنعت ساختمان به معنای کم تحرک شدن بزرگ ترین بخش فعال اقتصادی و به تبع آن 
غیرفعال شدن بخش های دیگر از جمله صنعت سیمان و بتن است، صنعتی که تولیدات آن جزو 

10 قلم اول صادراتی استان بوده و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد.
اما در شرایطی که صنعت ساختمان دچار رکود شده، با توجه به نقش کاربردی سیمان در بسیاری 
از پروژه ها می توان با تغییر سیاست ها و راهبردها، شرایط فعلی تولید، عرضه و تقاضا را در 
صنعت سیمان را دگرگون کرد تا مسکن موقتی برای این بخش قبل از رونق گرفتن دوباره صنعت 

ساختمان باشد.
دستاندرکاران حوزه صنعت و ساختمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر این مهم اتفاق نظر دارند 
که برای تحول در صنعت سیمان نیازمند تغییر سیاست ها و رویکردهای گذشته در بخش تولید 

و صادرات هستیم که باید برای آن برنامه ریزی منسجمی انجام گیرد.

*وجود پنج کارخانه سیمان نیمه فعال در خراسان رضوی
به گزارش ایرنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در این استان پنج واحد تولید سیمان با ظرفیت 6.89 میلیون تن فعالیت دارند و 

سهم این استان از تولید سیمان در کشور 8.5 درصد می باشد.
مهدی اعتمادی مقدم افزود: هم اکنون پنج کارخانه سیمان شرق در مشهد، زاوه تربت حیدریه، 
جوین، الر شهرستان سبزوار و مجد شهرستان خواف مشغول فعالیت هستند که مواد اولیه خود را 

از معادن غنی موجود در استان تامین می کنند. 
اعتمادی مقدم گفت: خوشبختانه کارخانه های سیمان در استان به دلیل وفور آهک و سایر مواد 
معدنی مورد نیاز و همجواری با معادن در تامین مواد اولیه سیمان مشکلی ندارند و با حداقل هزینه 

در بخش حمل و نقل سیمان را تولید می کنند.
معاون سازمان صنعت خراسان رضوی اظهار کرد: رکود در صنعت ساختمان و تغییر رویکرد 
کشورهای آسیای میانه در دریافت سیمان از این استان موجب کاهش تولید و صادرات آن شده 

است.
اعتمادی مقدم افزود: اکنون دو کارخانه سیمان شرق و سیمان زاوه با 50 درصد ظرفیت تولید خود 
فعالیت دارند و محصوالت خود را به کشورهای آسیای میانه صادر می کنند که این میزان کاهش 

قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است.
وی کرد: از سوی دیگر در کشورهای افغانستان و پاکستان کارخانه های سیمان راه اندازی شده اند. 

لذا در واردات سیمان از خراسان رضوی محدودیت ایجاد کرده اند.
نام برده ادامه داد: صنایع معدنی مانند سیمان زمانی رونق می گیرد که صنعت ساختمان رونق داشته 
باشد به این معنا که اگر صنعت ساختمان در کشور از رکود خارج نشود با سیاست های فعلی 

برای رونق صنعت سیمان نمی توان کار زیادی انجام داد.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی 
و هزینه باالی تولید سیمان در خراسان رضوی، 
کشورهای  از  سیمان  صادرات  دادن  سوق 
آسیای میانه به سمت کشورهای دورتر مانند 
آفریقا توجیه اقتصادی ندارد لذا چاره ای جز 
صادارت این محصول به کشورهای اطراف 
نداریم اما در عراق به دلیل ناامنی و در افغانستان 
و پاکستان به دلیل راه اندازی صنعت سیمان 

شرایط صادراتی کامال تغییر کرده است.
اعتمادی مقدم گفت: به نظر می رسد تنها راه 
نجات صنعت سیمان تغییر در نوع تولید و 
ایجاد تنوع در آن می باشد زیرا در این شرایط 
اقتصادی کارخانه های تک محصولی محکوم 
به شکست هستند لذا باید صنایع معدنی استان 
تغییرپذیری الزم را داشته باشند و مطابق با نیاز 

بازار تولید کنند.
خراسان  صنعت  سازمان  کرد:  اظهار  وی 
رضوی برای نجات صنعت سیمان برنامه هایی 
را در دست اجرا دارد که از جمله آن استفاده از 
سیمان به جای قیر در جاده سازی با هماهنگی 
اداره کل راه و شهرسازی است زیرا هم تبعات 
زیست محیطی نداشته و هم اشتغالزایی و دوام 

بیشتری دارد.
وی گفت: جاده سازی با استفاده از سیمان با 
توجه به حجم عملیات عمرانی در استان و 
کشور بسیار پرمنفعت است لذا سعی داریم با 
همکاری اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی در آینده نزدیک نخستین استانی باشیم 
که صنعت سیمان را به سمت جاده سازی 

پیش برده ایم.

*رکود صنعت ساختمان و نیمه فعال شدن 
واحدهای بتنی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی نیز در این 
باره گفت: رکود در صنعت ساختمان باعث 
تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای بتنی استان 

شده است.

تغییر راهبرد، راه نجات صنعت سیمان 
خراسان رضوی
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کافی است یک بار نقشه راه های ایران را از باال به پایین نگاه کنیم. آن وقت است که متوجه می شویم تمام 
راه های جاده ای و ریلی کشور به تهران ختم شده است. این موضوع سبب شده برخی از تحلیلگران 
اقتصادی کشور چنین تصویری از راه های کشور را نشانه ای بر تمرکزگرایی اقتصاد بدانند و چنین نتیجه 
بگیرند که صنعت حمل و نقل کشور بر پایه اقتصاد درون زا و درون نگر طراحی شده است چرا که اگر 
چنین نبود، راه های کشور باید تصویری متفاوت می داشت و به پایانه های صادراتی ختم می شد. حمید 
آذرمند، پژوهشگر اقتصادی و معاون سابق سازمان ملی بهره وری ایران  در گفت و گو با تجارت فردا، 
معتقد است با این که صنعت حمل و نقل کشور یکی از پیشران های توسعه در کشور است اما آن طور 
که باید رشد نیافته و نتوانسته نقش خود را در اقتصاد بازی کند، از این رو الزم است تا سیاستگذاران 
کشور یک بازنگری اساسی را در بخش های مختلف صنعت حمل و نقل کشور انجام دهند تا راه های 
کشور بر اساس سند باالدستی اقتصاد مقاومتی برون نگر طراحی شده و توسعه یابد و بتواند پایه های رشد 

اقتصادی پایدار و اشتغالزا را فراهم آورد.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری در سال 1388 برابر 
با 12 سال بود که در سال 1392 به 16 سال رسید. متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری در 
اتحادیه اروپا در حال حاضر به کمتر از 10 سال کاهش پیدا کرده است. همین طور متوسط عمر 
ناوگان عمومی باری نیز طی زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از متوسط 16 سال در 1392 به 

متوسط 17 سال در سال 1392 رسیده است

در سال 1392، در کل کشور 54 فرودگاه در مقابل 254 هواپیمای فعال وجود داشت. در بریتانیا 
هم تعداد فرودگاه ها 54 عدد است ولی در مقابل آن، بیش از 1200 هواپیما فعالیت می کنند. عالوه 
بر کمیت، کیفیت خدمات حمل و نقل ماهم مطلوب نیست. شاخصی را مجمع جهانی اقتصاد در 
این زمینه منتشر می کند که بر اساس آن رتبه ایران در سال 2013 از نظر کیفیت زیرساخت های 

حمل و نقل هوایی در جهان 121 بود

 با نگاهی به نقشه راه های کشور متوجه می شویم یک تمرکزگرایی در اقتصاد وجود دارد به طوری که 
سیستم حمل و نقل جاده ای و ریلی ما به گونه ای طراحی شده که همه راه ها به تهران ختم می شود. 
این موضوع از منظر کارشناسان به تمرکز گرایی در اقتصاد ایران معنا شده است. در حالی که نقشه راه 
کشورهای صادرات گرا به سمت بنادر، فرودگاه ها و پایانه های مرزی شان است. با این مقدمه می خواستم 
از شما بپرسم که ما در توسعه حمل ونقل چه راه هایی تا حاال نپیموده ایم؟ از ابتدای انقالب بنا را بیشتر 
بر این گذاشتیم که جاده های روستایی را توسعه دهیم ولی به ایجاد شاهراه ها، توسعه جاده ها و سیستم 
ریلی که می توانند به توسعه صادرات ما کمک کنند، توجهی نکرده ایم. به نظر شما چه اشتباهاتی در 
سیاستگذاری ها برای توسعه حمل ونقل کشور داشته ایم که نتوانسته ایم صنعت حمل و نقل مان را توسعه 

دهیم؟
قبل از اینکه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه راه هایی را طی نکرده ایم باید ببینیم که نیاز 
ما به بخش حمل ونقل چیست و آنگاه به بررسی این موضوع بپردازیم که مسیر طی شده درست 
بوده یا خیر. حمل ونقل دو کارکرد اصلی در اقتصاد دارد. اولین کارکردش اثر مستقیمی است که به 
عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می گذارد. با نگاهی به حساب های ملی، 

نسبت توسعه اقتصادی با حمل و نقل 

»راه« ما را از توسعه عقب انداخت

سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل از تولید 
ناخالص داخلی قابل توجه بوده تا حدی که از 
سال 1338 تا سال 1393 به طور میانگین 3 /6 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش 
حمل و نقل تولید کرده است. این سهم در 10 سال 
گذشته بالغ بر هفت درصد بوده است. این رقم، اثر 
مستقیم حمل و نقل در اقتصاد را نشان می دهد 
ولی نقش حمل و نقل در اقتصاد فراتر از آن است. 
با واکاوی اثر غیرمستقیم آن متوجه خواهیم شد 
بخش حمل ونقل یکی از کلیدی ترین و مهم ترین 
اگر  که  است  کشور  اقتصادی  زیرساخت های 
بخواهیم نرخ رشد اقتصادی باالیی را هدف گذاری 
کنیم، نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
در کشور هستیم چرا که اگر این بخش متناسب با 
هدفگذاری رشد اقتصادی توسعه پیدا نکند، قطعًا 
گلوگاهی برای رشد اقتصادی خواهد بود. حاال 
برگردیم به سوال شما که پرسیدید چه راه هایی را 
طی نکرده ایم. به رغم سرمایه گذاری های قابل توجه 
به ویژه از اواسط دهه 1370 تا اواسط دهه 1380، با 
مشاهده شاخص های حمل و نقل می توان گفت 
متناسب با هدف گذاری صورت گرفته برای رشد 
اقتصادی در برنامه های سوم تا پنجم، صنعت 
حمل و نقل کشور را توسعه نداده ایم. شاخص ها 
نشان می دهند زیرساخت های حمل و نقل ما هم 
با الزامات دستیابی به نرخ رشدهای باال و هم با 

استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
  اگر نظام حمل و نقل کشور را به دو بخش حمل 
کاال و جابه جایی مسافران تقسیم بندی کنیم، در 

کدام بخش عملکرد موفق تری داشته ایم؟
اگر بخواهیم تعریف دقیق تری از اجزای بخش 
حمل و نقل ارائه دهیم، بخش حمل و نقل به 
اجزای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی 
و لوله ای )انتقال انرژی( و سایر خدمات فرعی 
حمل و نقل تقسیم می شود. در بخش حمل و 
نقل جاده ای به لحاظ کمیت زیرساخت ها شاید 
فاصله معنی داری با کشورهای دیگر نداشته باشیم 
ولی به لحاظ استانداردهای کیفیت فاصله ما با 
استانداردهای روز دنیا زیاد است. در زمینه ناوگان 

حمل و نقل جاده ای، وضعیت مطلوب نیست. یکی از مشکالت جدی در این زمینه، فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل عمومی جاده است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، متوسط عمر ناوگان عمومی 
مسافری در سال 1388 برابر با 12 سال بود که در سال 1392 به 16 سال رسید. متوسط عمر ناوگان 
عمومی مسافری در اتحادیه اروپا در حال حاضر به کمتر از 10 سال کاهش پیدا کرده است. همین طور 
متوسط عمر ناوگان عمومی باری نیز طی زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از متوسط 16 سال در 1392 
به متوسط 17 سال در سال 1392 رسیده است. فرسودگی ناوگان جاده ای تبعاتی مانند حوادث جاده ای، 
مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را به دنبال دارد. از سوی دیگر حمل و نقل جاده ای ما ساختاری 
غیرشرکتی دارد. به عبارت دیگر، بخش عمده ناوگان عمومی جاده ای ما در مالکیت اشخاص است نه 

شرکت ها.
در بخش حمل و نقل ریلی هم می توان گفت هم به لحاظ طول خطوط و هم از نظر گستردگی و 
پراکندگی خطوط ریلی و هم به لحاظ فرسودگی واگن های مسافری و باری ضعف داریم. میانگین عمر 
واگن های باری ما در سال 1384 کمتر از 18 سال بود که در سال 1392 به حدود 23 سال رسید. در 
مورد واگن های مسافری وضعیت بدتر است. البته باید گفت طول خطوط ریلی ما طی دو دهه گذشته 
رشد قابل توجهی داشته ولی هنوز با سطح مطلوب فاصله بسیاری داریم. در بخش حمل ونقل هوایی، 
مشکل بزرگ فرسودگی ناوگان هوایی است. شما اگر تعداد فرودگاه های ایران را با متوسط تعداد 
فرودگاه های کشورهای دیگر حتی کشورهای توسعه یافته مقایسه کنید، متوجه می شوید به لحاظ تعداد 
فرودگاه فاصله زیادی با آنها نداریم اما از نظر تعداد پرواز و در واقع به لحاظ میزان جابه جایی بار و مسافر 
این فاصله با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال های گذشته تعداد بسیار زیادی فرودگاه احداث 
کرده ایم ولی از نظر عملکرد و از نظر میزان به کارگیری این زیرساخت ها فاصله مان با بقیه کشورها قابل 
توجه است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1392، در کل کشور 54 فرودگاه در مقابل 
254 هواپیمای فعال وجود داشت. در بریتانیا هم تعداد فرودگاه ها 54 عدد است ولی در مقابل آن، بیش 
از 1200 هواپیما فعالیت می کنند. عالوه بر کمیت، کیفیت خدمات حمل و نقل ماهم مطلوب نیست. 
شاخصی را مجمع جهانی اقتصاد در این زمینه منتشر می کند که بر اساس آن رتبه ایران در سال 2013 از 

نظر کیفیت زیرساخت های حمل و نقل هوایی در جهان 121 بود.
 

  دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص معمای توسعه نیافتگی ایران می گویند، 
جمهوری آذربایجان به واسطه توسعه صنعت حمل و نقل، ترکیه به خاطر گردشگری، عربستان از 
طریق فروش منابع نفتی و امارات به خاطر استفاده از ظرفیت های تجاری اش توسعه یافته اند. اما ما 
به رغم اینکه تمام این ظرفیت ها را یکجا در اختیار داریم نتوانسته ایم از آن بهره ببریم. به نظر شما 
در میان این همه مزیت ها عقب ماندگی صنعت حمل و نقل تا چه اندازه بر توسعه نیافتگی سایر 

بخش ها اثر گذار بوده است؟
نکته درستی است. ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد که فعال نشده است. نمی توان انکار کرد 
که طی چهار دهه گذشته، درآمدهای سرشار نفتی و اتکای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت، همواره ما را از فکر کردن به ظرفیت های درآمدزایی بی نیاز کرده است. حال که با 
کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده ایم فرصت خوبی برای بازنگری است. بحث گردشگری را در مورد 
کشورهای ترکیه مطرح کردید، خوب است اشاره کنیم درآمد مستقیم ترکیه از گردشگران خارجی در 
سال 2013 بالغ بر 35 میلیارد دالر بود. در همان سال مالزی بیش از 21 میلیارد دالر و هند بیش از 19 

میلیارد دالر درآمد از محل گردشگری خارجی 
داشت. وقتی آنها درآمدهای نفتی ندارند ناچارند 
سراغ منابع درآمدی دیگر، نظیر گردشگری یا 
سایر مزیت هایی که کشورشان دارد بروند. اگر 
استراتژی را برتوسعه گردشگری بگذارید، ناچارید 
به تبع آن توسعه حمل ونقل را در اولویت قرار 
دهید. البته توسعه گردشگری مالحظات خاص 
خود را دارد؛ از جمله نگرانی هایی که از بابت 
تبعات منفی فرهنگی و محیط زیستی آن وجود 
دارد. ولی تجربه سایر کشورها نشان می دهد با 
برنامه ریزی می توان آثار منفی گردشگری را تا حد 
زیادی مدیریت کرد. ما به غیر از مزیت هایی که 
شما اشاره کردید، دارای ذخایر عظیمی از انواع 
مواد معدنی هستیم که به بهره برداری نرسیده اند. 
خب اگر قرار باشد این ذخایر فعال شوند طبیعتًا 
نیاز به گسترش زیرساخت های حمل و نقل و از 
همه مهم تر توسعه صنعت ریلی خود داریم. اما 
وجود درآمدهای فزاینده نفتی یک نوع احساس 
بی نیازی از فعال کردن سایر مزیت ها را برای 
ما به وجود آورده که خود این موضوع باعث 
از توسعه زیرساخت های  تا حد زیادی  شده 
حمل ونقل مان احساس بی نیازی کنیم. ولی با 
توجه به اینکه پیش بینی شده درآمدهای نفتی در 
سال های آینده به اندازه دهه های قبل نخواهد بود، 
لذا فرصت مناسبی به وجود آمده تا ما بار دیگر 
درباره پیشران های رشد اقتصاد تامل و بازنگری 
کنیم. بی تردید در این بازنگری بخش حمل ونقل 
یکی از آن بخش هایی خواهد بود که بسیار مورد 
توجه سیاستگذاران قرار خواهد گرفت تا یادمان 
بیاید روزگاری اقتصاد ایران از طریق جاده ابریشم 

رونق گرفته بود.
 

 درکنار سرمایه گذاری ناکافی دولت، به نظر 
می رسد صنعت حمل و نقل جذابیتی برای 
بخش خصوصی نداشته است. به نظر شما 
چگونه می توان سرمایه مورد نیاز در این بخش 
را از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

نقل و  حمل 
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کافی است یک بار نقشه راه های ایران را از باال به پایین نگاه کنیم. آن وقت است که متوجه می شویم تمام 
راه های جاده ای و ریلی کشور به تهران ختم شده است. این موضوع سبب شده برخی از تحلیلگران 
اقتصادی کشور چنین تصویری از راه های کشور را نشانه ای بر تمرکزگرایی اقتصاد بدانند و چنین نتیجه 
بگیرند که صنعت حمل و نقل کشور بر پایه اقتصاد درون زا و درون نگر طراحی شده است چرا که اگر 
چنین نبود، راه های کشور باید تصویری متفاوت می داشت و به پایانه های صادراتی ختم می شد. حمید 
آذرمند، پژوهشگر اقتصادی و معاون سابق سازمان ملی بهره وری ایران  در گفت و گو با تجارت فردا، 
معتقد است با این که صنعت حمل و نقل کشور یکی از پیشران های توسعه در کشور است اما آن طور 
که باید رشد نیافته و نتوانسته نقش خود را در اقتصاد بازی کند، از این رو الزم است تا سیاستگذاران 
کشور یک بازنگری اساسی را در بخش های مختلف صنعت حمل و نقل کشور انجام دهند تا راه های 
کشور بر اساس سند باالدستی اقتصاد مقاومتی برون نگر طراحی شده و توسعه یابد و بتواند پایه های رشد 

اقتصادی پایدار و اشتغالزا را فراهم آورد.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری در سال 1388 برابر 
با 12 سال بود که در سال 1392 به 16 سال رسید. متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری در 
اتحادیه اروپا در حال حاضر به کمتر از 10 سال کاهش پیدا کرده است. همین طور متوسط عمر 
ناوگان عمومی باری نیز طی زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از متوسط 16 سال در 1392 به 

متوسط 17 سال در سال 1392 رسیده است

در سال 1392، در کل کشور 54 فرودگاه در مقابل 254 هواپیمای فعال وجود داشت. در بریتانیا 
هم تعداد فرودگاه ها 54 عدد است ولی در مقابل آن، بیش از 1200 هواپیما فعالیت می کنند. عالوه 
بر کمیت، کیفیت خدمات حمل و نقل ماهم مطلوب نیست. شاخصی را مجمع جهانی اقتصاد در 
این زمینه منتشر می کند که بر اساس آن رتبه ایران در سال 2013 از نظر کیفیت زیرساخت های 

حمل و نقل هوایی در جهان 121 بود

 با نگاهی به نقشه راه های کشور متوجه می شویم یک تمرکزگرایی در اقتصاد وجود دارد به طوری که 
سیستم حمل و نقل جاده ای و ریلی ما به گونه ای طراحی شده که همه راه ها به تهران ختم می شود. 
این موضوع از منظر کارشناسان به تمرکز گرایی در اقتصاد ایران معنا شده است. در حالی که نقشه راه 
کشورهای صادرات گرا به سمت بنادر، فرودگاه ها و پایانه های مرزی شان است. با این مقدمه می خواستم 
از شما بپرسم که ما در توسعه حمل ونقل چه راه هایی تا حاال نپیموده ایم؟ از ابتدای انقالب بنا را بیشتر 
بر این گذاشتیم که جاده های روستایی را توسعه دهیم ولی به ایجاد شاهراه ها، توسعه جاده ها و سیستم 
ریلی که می توانند به توسعه صادرات ما کمک کنند، توجهی نکرده ایم. به نظر شما چه اشتباهاتی در 
سیاستگذاری ها برای توسعه حمل ونقل کشور داشته ایم که نتوانسته ایم صنعت حمل و نقل مان را توسعه 

دهیم؟
قبل از اینکه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه راه هایی را طی نکرده ایم باید ببینیم که نیاز 
ما به بخش حمل ونقل چیست و آنگاه به بررسی این موضوع بپردازیم که مسیر طی شده درست 
بوده یا خیر. حمل ونقل دو کارکرد اصلی در اقتصاد دارد. اولین کارکردش اثر مستقیمی است که به 
عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می گذارد. با نگاهی به حساب های ملی، 

نسبت توسعه اقتصادی با حمل و نقل 

»راه« ما را از توسعه عقب انداخت

سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل از تولید 
ناخالص داخلی قابل توجه بوده تا حدی که از 
سال 1338 تا سال 1393 به طور میانگین 3 /6 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش 
حمل و نقل تولید کرده است. این سهم در 10 سال 
گذشته بالغ بر هفت درصد بوده است. این رقم، اثر 
مستقیم حمل و نقل در اقتصاد را نشان می دهد 
ولی نقش حمل و نقل در اقتصاد فراتر از آن است. 
با واکاوی اثر غیرمستقیم آن متوجه خواهیم شد 
بخش حمل ونقل یکی از کلیدی ترین و مهم ترین 
اگر  که  است  کشور  اقتصادی  زیرساخت های 
بخواهیم نرخ رشد اقتصادی باالیی را هدف گذاری 
کنیم، نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
در کشور هستیم چرا که اگر این بخش متناسب با 
هدفگذاری رشد اقتصادی توسعه پیدا نکند، قطعًا 
گلوگاهی برای رشد اقتصادی خواهد بود. حاال 
برگردیم به سوال شما که پرسیدید چه راه هایی را 
طی نکرده ایم. به رغم سرمایه گذاری های قابل توجه 
به ویژه از اواسط دهه 1370 تا اواسط دهه 1380، با 
مشاهده شاخص های حمل و نقل می توان گفت 
متناسب با هدف گذاری صورت گرفته برای رشد 
اقتصادی در برنامه های سوم تا پنجم، صنعت 
حمل و نقل کشور را توسعه نداده ایم. شاخص ها 
نشان می دهند زیرساخت های حمل و نقل ما هم 
با الزامات دستیابی به نرخ رشدهای باال و هم با 

استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
  اگر نظام حمل و نقل کشور را به دو بخش حمل 
کاال و جابه جایی مسافران تقسیم بندی کنیم، در 

کدام بخش عملکرد موفق تری داشته ایم؟
اگر بخواهیم تعریف دقیق تری از اجزای بخش 
حمل و نقل ارائه دهیم، بخش حمل و نقل به 
اجزای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی 
و لوله ای )انتقال انرژی( و سایر خدمات فرعی 
حمل و نقل تقسیم می شود. در بخش حمل و 
نقل جاده ای به لحاظ کمیت زیرساخت ها شاید 
فاصله معنی داری با کشورهای دیگر نداشته باشیم 
ولی به لحاظ استانداردهای کیفیت فاصله ما با 
استانداردهای روز دنیا زیاد است. در زمینه ناوگان 

حمل و نقل جاده ای، وضعیت مطلوب نیست. یکی از مشکالت جدی در این زمینه، فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل عمومی جاده است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، متوسط عمر ناوگان عمومی 
مسافری در سال 1388 برابر با 12 سال بود که در سال 1392 به 16 سال رسید. متوسط عمر ناوگان 
عمومی مسافری در اتحادیه اروپا در حال حاضر به کمتر از 10 سال کاهش پیدا کرده است. همین طور 
متوسط عمر ناوگان عمومی باری نیز طی زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از متوسط 16 سال در 1392 
به متوسط 17 سال در سال 1392 رسیده است. فرسودگی ناوگان جاده ای تبعاتی مانند حوادث جاده ای، 
مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را به دنبال دارد. از سوی دیگر حمل و نقل جاده ای ما ساختاری 
غیرشرکتی دارد. به عبارت دیگر، بخش عمده ناوگان عمومی جاده ای ما در مالکیت اشخاص است نه 

شرکت ها.
در بخش حمل و نقل ریلی هم می توان گفت هم به لحاظ طول خطوط و هم از نظر گستردگی و 
پراکندگی خطوط ریلی و هم به لحاظ فرسودگی واگن های مسافری و باری ضعف داریم. میانگین عمر 
واگن های باری ما در سال 1384 کمتر از 18 سال بود که در سال 1392 به حدود 23 سال رسید. در 
مورد واگن های مسافری وضعیت بدتر است. البته باید گفت طول خطوط ریلی ما طی دو دهه گذشته 
رشد قابل توجهی داشته ولی هنوز با سطح مطلوب فاصله بسیاری داریم. در بخش حمل ونقل هوایی، 
مشکل بزرگ فرسودگی ناوگان هوایی است. شما اگر تعداد فرودگاه های ایران را با متوسط تعداد 
فرودگاه های کشورهای دیگر حتی کشورهای توسعه یافته مقایسه کنید، متوجه می شوید به لحاظ تعداد 
فرودگاه فاصله زیادی با آنها نداریم اما از نظر تعداد پرواز و در واقع به لحاظ میزان جابه جایی بار و مسافر 
این فاصله با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال های گذشته تعداد بسیار زیادی فرودگاه احداث 
کرده ایم ولی از نظر عملکرد و از نظر میزان به کارگیری این زیرساخت ها فاصله مان با بقیه کشورها قابل 
توجه است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1392، در کل کشور 54 فرودگاه در مقابل 
254 هواپیمای فعال وجود داشت. در بریتانیا هم تعداد فرودگاه ها 54 عدد است ولی در مقابل آن، بیش 
از 1200 هواپیما فعالیت می کنند. عالوه بر کمیت، کیفیت خدمات حمل و نقل ماهم مطلوب نیست. 
شاخصی را مجمع جهانی اقتصاد در این زمینه منتشر می کند که بر اساس آن رتبه ایران در سال 2013 از 

نظر کیفیت زیرساخت های حمل و نقل هوایی در جهان 121 بود.
 

  دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص معمای توسعه نیافتگی ایران می گویند، 
جمهوری آذربایجان به واسطه توسعه صنعت حمل و نقل، ترکیه به خاطر گردشگری، عربستان از 
طریق فروش منابع نفتی و امارات به خاطر استفاده از ظرفیت های تجاری اش توسعه یافته اند. اما ما 
به رغم اینکه تمام این ظرفیت ها را یکجا در اختیار داریم نتوانسته ایم از آن بهره ببریم. به نظر شما 
در میان این همه مزیت ها عقب ماندگی صنعت حمل و نقل تا چه اندازه بر توسعه نیافتگی سایر 

بخش ها اثر گذار بوده است؟
نکته درستی است. ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد که فعال نشده است. نمی توان انکار کرد 
که طی چهار دهه گذشته، درآمدهای سرشار نفتی و اتکای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت، همواره ما را از فکر کردن به ظرفیت های درآمدزایی بی نیاز کرده است. حال که با 
کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده ایم فرصت خوبی برای بازنگری است. بحث گردشگری را در مورد 
کشورهای ترکیه مطرح کردید، خوب است اشاره کنیم درآمد مستقیم ترکیه از گردشگران خارجی در 
سال 2013 بالغ بر 35 میلیارد دالر بود. در همان سال مالزی بیش از 21 میلیارد دالر و هند بیش از 19 

میلیارد دالر درآمد از محل گردشگری خارجی 
داشت. وقتی آنها درآمدهای نفتی ندارند ناچارند 
سراغ منابع درآمدی دیگر، نظیر گردشگری یا 
سایر مزیت هایی که کشورشان دارد بروند. اگر 
استراتژی را برتوسعه گردشگری بگذارید، ناچارید 
به تبع آن توسعه حمل ونقل را در اولویت قرار 
دهید. البته توسعه گردشگری مالحظات خاص 
خود را دارد؛ از جمله نگرانی هایی که از بابت 
تبعات منفی فرهنگی و محیط زیستی آن وجود 
دارد. ولی تجربه سایر کشورها نشان می دهد با 
برنامه ریزی می توان آثار منفی گردشگری را تا حد 
زیادی مدیریت کرد. ما به غیر از مزیت هایی که 
شما اشاره کردید، دارای ذخایر عظیمی از انواع 
مواد معدنی هستیم که به بهره برداری نرسیده اند. 
خب اگر قرار باشد این ذخایر فعال شوند طبیعتًا 
نیاز به گسترش زیرساخت های حمل و نقل و از 
همه مهم تر توسعه صنعت ریلی خود داریم. اما 
وجود درآمدهای فزاینده نفتی یک نوع احساس 
بی نیازی از فعال کردن سایر مزیت ها را برای 
ما به وجود آورده که خود این موضوع باعث 
از توسعه زیرساخت های  تا حد زیادی  شده 
حمل ونقل مان احساس بی نیازی کنیم. ولی با 
توجه به اینکه پیش بینی شده درآمدهای نفتی در 
سال های آینده به اندازه دهه های قبل نخواهد بود، 
لذا فرصت مناسبی به وجود آمده تا ما بار دیگر 
درباره پیشران های رشد اقتصاد تامل و بازنگری 
کنیم. بی تردید در این بازنگری بخش حمل ونقل 
یکی از آن بخش هایی خواهد بود که بسیار مورد 
توجه سیاستگذاران قرار خواهد گرفت تا یادمان 
بیاید روزگاری اقتصاد ایران از طریق جاده ابریشم 

رونق گرفته بود.
 

 درکنار سرمایه گذاری ناکافی دولت، به نظر 
می رسد صنعت حمل و نقل جذابیتی برای 
بخش خصوصی نداشته است. به نظر شما 
چگونه می توان سرمایه مورد نیاز در این بخش 
را از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
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تامین کرد؟
در مورد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ابتدا 
الزم است به نکته ای اشاره کنم. وقتی آمار تشکیل 
سرمایه در بخش حمل ونقل را بررسی می کنیم 
به تناقضی برخورد می کنیم. تشکیل سرمایه در 
بخش حمل ونقل ما در دوره سال های 1391-
1368 به طور متوسط ساالنه نزدیک 11 درصد 
رشد داشته است. این در حالی است که متوسط 
رشد ساالنه تشکیل سرمایه کل اقتصاد در دوره 
مشابه برابر با 5 /5 درصد بوده است. انتظار می رود 
با این حجم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، 
زیرساخت های مناسبی داشته باشیم ولی آمارها 
نشان دهنده وضعیت مناسب در این بخش نیست. 
علت چیست؟ یکی از علل آن می تواند این 
باشد که در مواردی مالحظات غیراقتصادی در 
سرمایه گذاری ها وجود داشته است. در شرایطی 
که ما حتی یک فرودگاه با استانداردهای جهانی 
نداریم، در برخی شهرهای کوچک فرودگاه هایی 
احداث شده که به شدت زیرظرفیت کار می کنند. 
طوالنی شدن اجرای پروژه ها، کیفیت مطالعات 
اولیه پروژه ها، اصرار بر اجرای تمامی پروژه ها 
به اتکای توان داخلی و وجود برخی انحصارات 
در این زمینه هم مطرح است. مواردی که گفته 
شد، باعث شده است به رغم تخصیص منابع 
مالی قابل توجه از محل بودجه عمومی کشور، 
زیر ساخت های مورد نیاز کشور به نحو مطلوب 

فراهم نشده است.
حال به سوال شما بر می گردم. صنعت حمل و 
نقل می تواند جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی 
داشته باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، 
یک سرمایه گذاری بلندمدت است. زمانی می توان 
امید به جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی 
داشت که تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود 
داشته باشد. الزم است ثباتی در سیاست ها و 
شرایط اقتصادی کشور به وجود آید. ظرفیت های 
فراوانی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال 
یک بخش صنعت حمل ونقل، حمل ونقل لوله ای 
برای انتقال انرژی است. برای اینکه تصویری 
از پتانسیل ترانزیت انرژی داشته باشیم، در نظر 
بگیرید که مجموع سهم چین، هند و ژاپن از کل 
تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2014 حدود 
7 /21 درصد بوده است. یعنی این سه کشوری 
که در شرق ما قرار دارند به تنهایی بخش قابل 
توجهی از اقتصاد دنیا را تشکیل می دهند. از این 
رو می توان تعبیر کرد که یکی از کانون های تقاضا 
برای منابع انرژی منطقه ما در دهه آینده کشورهای 
شرق و جنوب شرق ما خواهند بود. از طرفی اگر 
ما ایران را به عنوان عرضه کننده منابع انرژی در نظر 
بگیریم می بینیم بیش از 18 درصد از ذخایر گاز و 
13 درصد از ذخایر نفت دنیا در ایران متمرکز شده 
و کشورمان به عنوان یک عرضه کننده مهم انرژی 

برای شرق و جنوب شرق آسیا مطرح است. 
طبیعتاً در اینجا بحث حمل ونقل لوله ای یا همان 
ترانزیت انرژی از منطقه ما به شرق آسیا مطرح 
می شود که این هر نوع سرمایه گذاری بلندمدت 
را در منطقه توجیه می کند. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی ایران، می توانیم به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که کشورمان به شاهراه انتقال انرژی تبدیل 
شود. اگر بخواهم جمع بندی کنم، اصوالً صنعت 
حمل ونقل در ایران برای توسعه اقتصادی ظرفیتی 
بالقوه دارد و با توجه به ظرفیت بسیار مناسب 
خود می تواند سهمش را در تولید ناخالص داخلی 
باال ببرد. بخش حمل ونقل به تنهایی می تواند یک 
بخش پیشران در اقتصاد تلقی شود. در مقابل 
اگر متناسب با هدف گذاری هایی که برای رشد 
اقتصادی داریم، نتوانیم بخش حمل ونقل مان را 
توسعه دهیم، یک مانع و تنگنا بر سر راه توسعه 

اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد.
 

دولت  نفتی  درآمدهای  کمبود  به  توجه   با 
چگونه می تواند منابع مورد نیاز برای توسعه 

صنعت حمل و نقل را فراهم کند؟
تامین منابع زیرساخت های حمل و نقل از سه 
مسیر می تواند فراهم شود که هر سه مسیر همزمان 
باید طی شود. یکی منابع بودجه ای است. البته در 
با توجه به چشم انداز کاهش  سال های آینده 
سرمایه گذاری  برای  کمی  منابع  نفت،  درآمد 
خواهیم داشت. از این رو نکته مهم این است که 
دولت در تخصیص منابع بودجه ای برای توسعه 
زیرساخت ها، بخش حمل ونقل را در اولویت 
خود قرار دهد و بپذیرد که این بخش پیشران 
رشد و فراهم کننده زمینه رشد برای بخش های 
دیگر است. ظرفیت بودجه عمرانی دولت برای 
توسعه زیرساخت های کلیدی حمل ونقل کفایت 
می کند، مشروط به اینکه دولت در واگذاری 
را  کارایی  و  رقابت  اصل  عمرانی  طرح های 
در نظر بگیرد. منبع دیگر برای سرمایه گذاری، 
بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما اگر 
تضمینی برای برگشت سرمایه و پیش بینی از ثبات 
و آرامش اقتصادی در سال های آینده داشته باشد 
ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل 
و نقل را خواهد پذیرفت. در این زمینه می توان 
عمومی - مشارکت  قراردادهای  سازوکار  از 
 خصوصی )PPP( بهره گرفت. در نهایت باید 
از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی هم استفاده 
مناسب  و  جذاب  شرایطی  است  الزم  کنیم. 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل فراهم کنیم. 
این هم نیاز به یک بازنگری در قوانین و مقررات 
دارد و به نوعی الزم است دولت حمایت هایی از 
سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل ونقل داشته 
باشد. این سه مسیر می تواند منابع مالی توسعه 

زیرساخت های حمل و نقل را فراهم کند.

مسـکن در پسـا تحـریم

سایر  با  خصوصی  بخش  مشارکت  به 
کشورها در بازار مسکن را اصالح کند 
تا شرکت های خارجی انگیزه کافی برای 

حضور در بازار مسکن داشته باشند.
 این کارشناس بازار مسکن ادامه می دهد: 
4پارامتر در حوزه مسکن )رونق، افزایش 
جذب  و  ساخت وساز  میزان  و  قیمت 
سرمایه گذاری( همواره با یکدیگر همراه 
رخ  تنهایی  به  پارامترها  این  و  هستند 

نمی دهند. 
به گزارش تعادل،  اظهار می کند: براساس 
بررسی های صورت گرفته درحال حاضر 
به عنوان  نیستند  هماهنگ  پارامترها  این 
مسکن  تولید  میزان  باید  ساالنه  نمونه 
حدود یک میلیون و 300هزار واحد باشد 
که چنین رقمی اجرایی نشده و فقط حدود 
500هزار واحد مسکونی به صورت ساالنه 
و طی 10سال گذشته تولید شده که این 
میزان نیز جایگزین واحدهایی است که هر 

ساله تخریب و بازسازی می شوند.
ادامه می دهد: درواقع ساالنه حدود  وی 
2.5درصد از 21میلیون واحد مسکونی کل 
کشور باید بازسازی شوند که این تعداد 
همان 500هزار واحد مسکونی است که 

هرسال ساخته می شود.
برای  مصالح  تولید  میزان  ستاریان 
ساخت وساز مسکن را در سال های اخیر 
ناکافی می داند و می گوید: این موضوع در 
میزان ساخت وسازها اثرگذار بوده و این 
موضوع باعث شده قیمت مسکن افزایش 
تا 15درصدی   10 سهم  به جای  و  یابد 
شامل  را  خانوار  سبد  حدود50درصد 

شود.
سهم  باالبودن  کند:  اظهارمی  ستاریان 
مسکن در سبد خانوار،  میزان حاشیه نشینی 
و سکونتگاه های غیررسمی را در کشور 
در  آنکه  باوجود  و  است  داده  افزایش 
سایر کشور ساالنه کمتراز 5دهم درصد از 
اطراف شهرهای بزرگ ساخته می شود اما 
در تهران این میزان 4 تا 5درصد را به خود 

اختصاص می دهد.

ادامه از صفحه17
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تامین کرد؟
در مورد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ابتدا 
الزم است به نکته ای اشاره کنم. وقتی آمار تشکیل 
سرمایه در بخش حمل ونقل را بررسی می کنیم 
به تناقضی برخورد می کنیم. تشکیل سرمایه در 
بخش حمل ونقل ما در دوره سال های 1391-
1368 به طور متوسط ساالنه نزدیک 11 درصد 
رشد داشته است. این در حالی است که متوسط 
رشد ساالنه تشکیل سرمایه کل اقتصاد در دوره 
مشابه برابر با 5 /5 درصد بوده است. انتظار می رود 
با این حجم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، 
زیرساخت های مناسبی داشته باشیم ولی آمارها 
نشان دهنده وضعیت مناسب در این بخش نیست. 
علت چیست؟ یکی از علل آن می تواند این 
باشد که در مواردی مالحظات غیراقتصادی در 
سرمایه گذاری ها وجود داشته است. در شرایطی 
که ما حتی یک فرودگاه با استانداردهای جهانی 
نداریم، در برخی شهرهای کوچک فرودگاه هایی 
احداث شده که به شدت زیرظرفیت کار می کنند. 
طوالنی شدن اجرای پروژه ها، کیفیت مطالعات 
اولیه پروژه ها، اصرار بر اجرای تمامی پروژه ها 
به اتکای توان داخلی و وجود برخی انحصارات 
در این زمینه هم مطرح است. مواردی که گفته 
شد، باعث شده است به رغم تخصیص منابع 
مالی قابل توجه از محل بودجه عمومی کشور، 
زیر ساخت های مورد نیاز کشور به نحو مطلوب 

فراهم نشده است.
حال به سوال شما بر می گردم. صنعت حمل و 
نقل می تواند جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی 
داشته باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، 
یک سرمایه گذاری بلندمدت است. زمانی می توان 
امید به جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی 
داشت که تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود 
داشته باشد. الزم است ثباتی در سیاست ها و 
شرایط اقتصادی کشور به وجود آید. ظرفیت های 
فراوانی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال 
یک بخش صنعت حمل ونقل، حمل ونقل لوله ای 
برای انتقال انرژی است. برای اینکه تصویری 
از پتانسیل ترانزیت انرژی داشته باشیم، در نظر 
بگیرید که مجموع سهم چین، هند و ژاپن از کل 
تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2014 حدود 
7 /21 درصد بوده است. یعنی این سه کشوری 
که در شرق ما قرار دارند به تنهایی بخش قابل 
توجهی از اقتصاد دنیا را تشکیل می دهند. از این 
رو می توان تعبیر کرد که یکی از کانون های تقاضا 
برای منابع انرژی منطقه ما در دهه آینده کشورهای 
شرق و جنوب شرق ما خواهند بود. از طرفی اگر 
ما ایران را به عنوان عرضه کننده منابع انرژی در نظر 
بگیریم می بینیم بیش از 18 درصد از ذخایر گاز و 
13 درصد از ذخایر نفت دنیا در ایران متمرکز شده 
و کشورمان به عنوان یک عرضه کننده مهم انرژی 

برای شرق و جنوب شرق آسیا مطرح است. 
طبیعتاً در اینجا بحث حمل ونقل لوله ای یا همان 
ترانزیت انرژی از منطقه ما به شرق آسیا مطرح 
می شود که این هر نوع سرمایه گذاری بلندمدت 
را در منطقه توجیه می کند. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی ایران، می توانیم به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که کشورمان به شاهراه انتقال انرژی تبدیل 
شود. اگر بخواهم جمع بندی کنم، اصوالً صنعت 
حمل ونقل در ایران برای توسعه اقتصادی ظرفیتی 
بالقوه دارد و با توجه به ظرفیت بسیار مناسب 
خود می تواند سهمش را در تولید ناخالص داخلی 
باال ببرد. بخش حمل ونقل به تنهایی می تواند یک 
بخش پیشران در اقتصاد تلقی شود. در مقابل 
اگر متناسب با هدف گذاری هایی که برای رشد 
اقتصادی داریم، نتوانیم بخش حمل ونقل مان را 
توسعه دهیم، یک مانع و تنگنا بر سر راه توسعه 

اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد.
 

دولت  نفتی  درآمدهای  کمبود  به  توجه   با 
چگونه می تواند منابع مورد نیاز برای توسعه 

صنعت حمل و نقل را فراهم کند؟
تامین منابع زیرساخت های حمل و نقل از سه 
مسیر می تواند فراهم شود که هر سه مسیر همزمان 
باید طی شود. یکی منابع بودجه ای است. البته در 
با توجه به چشم انداز کاهش  سال های آینده 
سرمایه گذاری  برای  کمی  منابع  نفت،  درآمد 
خواهیم داشت. از این رو نکته مهم این است که 
دولت در تخصیص منابع بودجه ای برای توسعه 
زیرساخت ها، بخش حمل ونقل را در اولویت 
خود قرار دهد و بپذیرد که این بخش پیشران 
رشد و فراهم کننده زمینه رشد برای بخش های 
دیگر است. ظرفیت بودجه عمرانی دولت برای 
توسعه زیرساخت های کلیدی حمل ونقل کفایت 
می کند، مشروط به اینکه دولت در واگذاری 
را  کارایی  و  رقابت  اصل  عمرانی  طرح های 
در نظر بگیرد. منبع دیگر برای سرمایه گذاری، 
بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما اگر 
تضمینی برای برگشت سرمایه و پیش بینی از ثبات 
و آرامش اقتصادی در سال های آینده داشته باشد 
ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل 
و نقل را خواهد پذیرفت. در این زمینه می توان 
عمومی - مشارکت  قراردادهای  سازوکار  از 
 خصوصی )PPP( بهره گرفت. در نهایت باید 
از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی هم استفاده 
مناسب  و  جذاب  شرایطی  است  الزم  کنیم. 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل فراهم کنیم. 
این هم نیاز به یک بازنگری در قوانین و مقررات 
دارد و به نوعی الزم است دولت حمایت هایی از 
سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل ونقل داشته 
باشد. این سه مسیر می تواند منابع مالی توسعه 

زیرساخت های حمل و نقل را فراهم کند.

مسـکن در پسـا تحـریم

سایر  با  خصوصی  بخش  مشارکت  به 
کشورها در بازار مسکن را اصالح کند 
تا شرکت های خارجی انگیزه کافی برای 

حضور در بازار مسکن داشته باشند.
 این کارشناس بازار مسکن ادامه می دهد: 
4پارامتر در حوزه مسکن )رونق، افزایش 
جذب  و  ساخت وساز  میزان  و  قیمت 
سرمایه گذاری( همواره با یکدیگر همراه 
رخ  تنهایی  به  پارامترها  این  و  هستند 

نمی دهند. 
به گزارش تعادل،  اظهار می کند: براساس 
بررسی های صورت گرفته درحال حاضر 
به عنوان  نیستند  هماهنگ  پارامترها  این 
مسکن  تولید  میزان  باید  ساالنه  نمونه 
حدود یک میلیون و 300هزار واحد باشد 
که چنین رقمی اجرایی نشده و فقط حدود 
500هزار واحد مسکونی به صورت ساالنه 
و طی 10سال گذشته تولید شده که این 
میزان نیز جایگزین واحدهایی است که هر 

ساله تخریب و بازسازی می شوند.
ادامه می دهد: درواقع ساالنه حدود  وی 
2.5درصد از 21میلیون واحد مسکونی کل 
کشور باید بازسازی شوند که این تعداد 
همان 500هزار واحد مسکونی است که 

هرسال ساخته می شود.
برای  مصالح  تولید  میزان  ستاریان 
ساخت وساز مسکن را در سال های اخیر 
ناکافی می داند و می گوید: این موضوع در 
میزان ساخت وسازها اثرگذار بوده و این 
موضوع باعث شده قیمت مسکن افزایش 
تا 15درصدی   10 سهم  به جای  و  یابد 
شامل  را  خانوار  سبد  حدود50درصد 

شود.
سهم  باالبودن  کند:  اظهارمی  ستاریان 
مسکن در سبد خانوار،  میزان حاشیه نشینی 
و سکونتگاه های غیررسمی را در کشور 
در  آنکه  باوجود  و  است  داده  افزایش 
سایر کشور ساالنه کمتراز 5دهم درصد از 
اطراف شهرهای بزرگ ساخته می شود اما 
در تهران این میزان 4 تا 5درصد را به خود 

اختصاص می دهد.

ادامه از صفحه17
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ترانزیت و عبور  امنیت  برتری هایی در حوزه  با وجود  و ژئوپلیتیک 
ایران سیاست همه چیز بدون  محموله های ترانزیتی گسترده از خاک 
ایران و دور زدن ایران در طرح های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه 

ناکام خواهد شد.
 

منافع تاجیکستان:
 در واقع از گذشته دوشنبه در زمینه اجرا و ساخت شبکه راه آهن بین 
افغانستان–تاجیکستان  ترکمنستان–  و  ایران-افغانستان-تاجیکستان 
تالش کرده بود و مقامات این کشور بارها بر خروج کشور از وضعیت 
کنونی ارتباطی تاکید کرده بودند.اکنون نیز تالش دوشنبه برای خروج از 
بن بست ارتباطی در حالی است که با افزایش فشارهای ازبکستان مواجه 
 بوده است. بنابراین ایجاد یک کریدور حمل  و نقل زمینی و احداث 
راه آهن از راه خاک افغانستان برای تاجیکستان مهمتر است. این خط 
آهن میتواند تاجیکستان را به گونه مستقیم به افغانستان و غیر مستقیم به 
ایران ) به عنوان دو کشور فارسی زبان ( وصل کند و از نیاز  سیاسی به 

ازبکستان و روسیه بکاهد.
 

منافع قرقیزستان:
قرقیزستان در سال های اخیر این کشور تالش کرده است تا با تقویت 
زیربناهای اقتصادی روابط خارجی خود را با همه کشورها گسترش 
دهد. در این حال از آنجا که قرقیزستان کشوری بسته است این کشور 
تالش کرده تا راه های ارتباط بیشتری را ایجاد کند بنابراین متنوع کردن 
مسیرهای صادراتی خود راه آهن هایی را به قزاقستان، چین و اکنون 
افغانستان و تاجیکستان مد نظر داشته است. این خط آهن عمال با دور 
زدن ازبکستان و کاهش نقش کلیدی آن در فشار به همسایگان از اتکای 
منافع   این  از  کاهد.گذشته  می  ازبکستان  ریلی  به خطوط  قرقیزستان 
سیاسی و اقتصادی این کشور از قبل این خط با  بسیاری  از کشورهای 

دیگر این خط همسان است.
 

منافع افغانستان:
افغانستان تا سال 2011  فاقد هر گونه راه آهنی بود این درحالیست که 
این کشور سخت نیازمند خطوط راه آهن است. در این بین این کشور 
محصور در خشکی تالش می کند شبکه ی حمل و نقل ریلی را در 
سراسر کشور توسعه دهد. در این بین در کنار گذار از بن بست های 
ارتباطی اهمیت و موقعیت استراتژیکی افغانستان را باال برده و اتصال 
آن به کشورهای همسایه ایران، و سپس با هند، چین، روسیه و آب های 
آزاد و کشورهای جهان را فراهم تر کند و به پیشرفت اقتصادی بیانجامد. 
در این راستا ساخت خط آهن جدید، )یک هزار و 148 کیلومتر از را 
نوین از شش استان قندوز ، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات 
می گذرد( امکان دسترسی افغانستان به شبکه ی خط آهن آسیای میانه و 
اروپا را نیز افزایش می دهد. راه اندازی این خط آهن استان  های مرکزی 
و شمالی را در مسیر ترقی و توسعه قرار میدهد و با توجه به گذر خط  
آهن نوین از بخش های شمالی افغانستان )کمتر در حوزه  نفوذ طالبان  
قرار دارد ( احتمال چالش های امنیتی گروه طالبان کمتر است. در بعد 
دیگر ساخت این کریدور از نظر رشد بخش های بین راه و پوشش 
شهرهای بین مسیر نیز دارای اهمیت است و همچنین میتواند فرصتی 
برای صدور مواد معدنی معادن گسترده کشور باشد. گذشته از این حجم 
تقاضای ترابری کشورهای عضو از این مسیر به نحو قابل مالحظه ای 
است و می تواند ساالنه بین 200 الی 300 میلیون دالر حق ترانزیت 
نصیب کشور کند. همین امر موجب شده است تا مقامات با پشتیبانی 
کامل از این طرح، آن را دارای نقش مهمی در رشد اقتصاد ملی کشور 

افغانستان ارزیابی کنند.

همزمان با طلیعه سي و هشتمین بهار انقالب اسالمي پنج مجتمع خدماتي 
ـ رفاهی بین راهی به صورت همزمان و از طریق سیستم ویدئو کنفرانس 
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازي در خراسان رضوی افتتاح و به 

بهره برداري رسید.
 مهندس داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، در این مراسم اظهار داشت: 348 مجتمع 
خدماتيـ  رفاهی بین راهی در سطح کشور در حال ساخت و براي 525 
مجتمع نیز موافقتنامه اصولی صادر شده است که در حال گذراندن 

مراحل تکمیلي پرونده هستند.
وي همچنین از وجود 61 مجتمع خدماتیـ  رفاهی در آزادراه های کشور 
خبر داد و افزود: 231 مجتمع خدماتیـ  رفاهی نیز در بزرگراه هاي کشور 

مشغول خدما ت رساني به کاربران جاده اي  و هموطنان هستند.
مهندس کشاورزیان با اشاره به این که در حال حاضر در برخی مسیرها 
هنوز امکانات مناسبي وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برای اینگونه مسیرها 
نیز باید مجتمع های خدماتی ـ رفاهي احداث شوند تا نیاز استفاده 

کنندگان از راه ها به خدمات در فواصل کوتاه وجود نیز داشته باشد.
و  راهداری  سازمان  ضوابط  در  بازنگری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
حمل ونقل جاده اي در احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی با هدف 
تسهیل شرایط جذب سرمایه گذار تصریح کرد: در همین راستا و طبق 
برنامه ریزي هاي انجام شده، در هر 50 کیلومتر یک مجتمع خدماتيـ  

رفاهی در کشور به مسافران خدمات رساني خواهد کرد.
مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی نیز در این مراسم که 
در محل مجتمع خدماتي رفاهي دلژین واقع در کیلومتر 2 محور تربت 
جام به تایباد و با حضور فرماندار ، اعضاي شوراي اداري و فعاالن 
حمل ونقل جاده اي شهرستان تربت جام برگزار شد، اظهار داشت: 
پنج مجتمع خدمات رفاهي بین راهي در محورهاي تربت جام-تایباد، 
خواف-تایباد، قوچان-چناران، کاشمر-شادمهر و مشهد-سرخس با 
اعتباری بالغ بر 146 میلیارد ریال توسط بخش خصوصي و با مشارکت 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي احداث شده و به 

بهر برداری رسید.

افتتاح همزمان 5 مجتمع 

خدماتيـ  رفاهی بین راهی

 در خراسان رضوی

فرزاد رمضانی بونش
کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه

توافقنامه مربوط به مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن ایران افغانستان تاجیکستان قرقیزستان 
و چین در اکتبر سال 2010 به امضای طرفهای قرارداد رسیده است . بربنیاد تفاهمنامه ای میان 
پنج کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران خط آهن ترانزیتی از چین تا ایران 
در نظر است. این راه آهن به درازای 2هزار و یکصد کیلومتر ایجاد می شود و بخش بزرگی از 
آن یعنی یک هزار و 148 کیلومتر از افغانستان عبور می کند.بربنیاد تفاهمنامه میان پنج کشور هر 
یک از کشورها مکلفند تا بررسی های فنی و اقتصادی این پروژه را در تا نیمه سال 2016میالدی 
به پایان برسانند تا کار عملی این پروژه آغاز شود. اخیرا نیز در دیدار مقامات عالی ایران و 

افغانستان در تهران بر  این طرح تاکید شده است.
 

منافع سیاسی و اقتصادی همه اعضا از کریدور نوین ریلی:
در واقع اعضا دستاوردهای مثبت و گسترده ای از راه اندازی این راه آهن در بعد ملی و منطقه ای 
خواهند داشت. این راه آهن می تواند در کنار افزایش حمل ونقل رشد اقتصاد ملی را به ارمغان 
آورد و موجب افزایش روابط تجاری، افزایش گردشگری، توسعه اقتصادی ملی گردد. در این 
میان، خط آهن یاد شده راه حمل ونقل بازرگانی جهانی میان شرق )از چین تا ایران( و غرب 
جهان )اروپای غربی( را کاهش و کشورهای عضو را از خاک ایران به آب های آزاد خلیج 
فارس پیوند میدهد. در کنار این نیز حمل و ترانزیت بار میان کشورهای منطقه را آسان  و با 
کوتاه تر شدن مسیر زمان و هزینه های حمل بار را کاهش و نقش ترانزیتی کشورها را افزون می 
کند. در بعد دیگری خط آهن ایران افغانستان تاجیکستان قرقیزستان و چین می تواند به رشد 
روابط سیاسی دوجانبه چند  جانبه کشورهای عضو کمک کندو در کنار آن موجب پویایی بیشتر 
اقتصادی در بین کشورهای عضو کریدور شمالـ  جنوب )با مشارکت چهارده کشور( خواهد 
شد. گذشته از این هر چند  خط آهن تجن، سرخس و مشهد و بافق، مشهد از هزینه های های 
ریلی کشورهای آسیای میانه در دسترسی به  خلیج فارس، هند و... کاست، اما باید توجه داشت 
که با ایجاد کریدور ریلی نوین بین ایران و چین از ایران تا کاشغر )از راه کشورهای افغانستان، 
تاجیکستان و قرقیزستان( فاصله ریلی و دسترسی چین و کشورهای افغانستان، تاجیکستان و 
قرقیزستان به ایران، اروپا و خلیج فارس کمتر می شود.  این امر در حالی است که این راه آهن 
حلقه مفقوده را ه آهن استاندارد بین المللی و مهم ترین مسیر انجام نشده را ه آهن شرق در جهان 
است و در صورت تحقق کمکی مهم به همگرایی سیاسی و منطقه ای خواهد کرد. چرا که 
گسترش هر نوع همکاری بین کشورهای منطقه به تنظیم منافع منافع مشترک بین این کشورها 
و کاهش تهدید کمک میکند و گره خوردن منافع از میزان تهدید آنها نسبت به یکدیگر بصورت 

طبیعی  کاسته و به توسعه ثبات و امنیت پایدار در منطقه کمک خواهد کرد.

منافع اعضا                            
 منافع چین:

چین در سال های گذشته در راستای احیای جاده ابریشم زمینی و آبی و توسعه زیرساخت های 
بازرگانی کشورهایی که در مسیر این جاده قرار گرفته اند، پیشتر اعالم کرده بود که به واسطه 

اهمیتی که جاده ابریشم آبی و زمینی برایش 
دارد، 40 میلیارد دالر برای احیای مجدد آن 
هزینه خواهد کرد. در این بین در سال 2015 
خط  کیلومتر   9000 چین  کشور  میالدی، 
در  است.  کرده  اندازی  راه  جدید  آهن  راه 
این بین چینی ها هر چند بر روی خط  آهن 
دیگری مسیر چینـ  قزاقستانـ  دریای خزر- 
جمهوری آذربایجان ـ گرجستان به اروپا را 
مد نظر دارند، اما راه آهن چین قرقیزستان 
تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان درجهت 
باالی  به حجم  بنا  و  است  آنها  ملی  منافع 
روابط اقتصادی خود نیازمند راه های متنوع 
به بازارهای تجاری و منابع انرژی است و لذا 
برای چین ارتباط ریلی و جاده ای از مناطق 
و  فارس  خلیج  آسیا،  غرب  به  چین  غربی 
اروپا اهمیت دارد. در این راستا مسیر فعلی 
برقراری ارتباط بین کشور چین با کشورهای 
و  صادرات  )برای  خاورمیانه  آسیا،  غرب 
واردات کاالها و همچنین مواد نفتی خلیج 

فارس(  با این خط آهن کوتاه تر می شود.
 

منافع ایران:
هر چند اکنون ارتباط راه آهن ایران و چین 
میانه  آسیای  کشورهای  طریق  از  هم اکنون 
ازبکستان  قزاقستان،  کشورهای  از  )عبوری 
کریدور  ولی  است،  برقرار  ترکمنستان(  و 
تبادالت  می تواند  ملی  بعد  در  ریلی  جدید 
اقتصادی ایران  را در وهله نخست با همه 
اعضا افزایش دهد و در بعد منطقه ای نیز با 
توجه به برنامه های دولت برای توسعه منطقه 
مکران و بندر چابهار، ایران می تواند به هاب 
حمل ونقل منطقه ای، دسترسی بیشتری بیابد؛ 
و خط ریلی جدید می تواند تاثیر قابل توجهی 
با  ایران  تراتزیت و رشد حجم تجارت  در 
کشورهای منطقه داشته باشد. در بعد سیاسی 

منافع گوناگون خط آهن ایران افغانستان 

تاجیکستان قرقیزستان و چین
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ترانزیت و عبور  امنیت  برتری هایی در حوزه  با وجود  و ژئوپلیتیک 
ایران سیاست همه چیز بدون  محموله های ترانزیتی گسترده از خاک 
ایران و دور زدن ایران در طرح های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه 

ناکام خواهد شد.
 

منافع تاجیکستان:
 در واقع از گذشته دوشنبه در زمینه اجرا و ساخت شبکه راه آهن بین 
افغانستان–تاجیکستان  ترکمنستان–  و  ایران-افغانستان-تاجیکستان 
تالش کرده بود و مقامات این کشور بارها بر خروج کشور از وضعیت 
کنونی ارتباطی تاکید کرده بودند.اکنون نیز تالش دوشنبه برای خروج از 
بن بست ارتباطی در حالی است که با افزایش فشارهای ازبکستان مواجه 
 بوده است. بنابراین ایجاد یک کریدور حمل  و نقل زمینی و احداث 
راه آهن از راه خاک افغانستان برای تاجیکستان مهمتر است. این خط 
آهن میتواند تاجیکستان را به گونه مستقیم به افغانستان و غیر مستقیم به 
ایران ) به عنوان دو کشور فارسی زبان ( وصل کند و از نیاز  سیاسی به 

ازبکستان و روسیه بکاهد.
 

منافع قرقیزستان:
قرقیزستان در سال های اخیر این کشور تالش کرده است تا با تقویت 
زیربناهای اقتصادی روابط خارجی خود را با همه کشورها گسترش 
دهد. در این حال از آنجا که قرقیزستان کشوری بسته است این کشور 
تالش کرده تا راه های ارتباط بیشتری را ایجاد کند بنابراین متنوع کردن 
مسیرهای صادراتی خود راه آهن هایی را به قزاقستان، چین و اکنون 
افغانستان و تاجیکستان مد نظر داشته است. این خط آهن عمال با دور 
زدن ازبکستان و کاهش نقش کلیدی آن در فشار به همسایگان از اتکای 
منافع   این  از  کاهد.گذشته  می  ازبکستان  ریلی  به خطوط  قرقیزستان 
سیاسی و اقتصادی این کشور از قبل این خط با  بسیاری  از کشورهای 

دیگر این خط همسان است.
 

منافع افغانستان:
افغانستان تا سال 2011  فاقد هر گونه راه آهنی بود این درحالیست که 
این کشور سخت نیازمند خطوط راه آهن است. در این بین این کشور 
محصور در خشکی تالش می کند شبکه ی حمل و نقل ریلی را در 
سراسر کشور توسعه دهد. در این بین در کنار گذار از بن بست های 
ارتباطی اهمیت و موقعیت استراتژیکی افغانستان را باال برده و اتصال 
آن به کشورهای همسایه ایران، و سپس با هند، چین، روسیه و آب های 
آزاد و کشورهای جهان را فراهم تر کند و به پیشرفت اقتصادی بیانجامد. 
در این راستا ساخت خط آهن جدید، )یک هزار و 148 کیلومتر از را 
نوین از شش استان قندوز ، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات 
می گذرد( امکان دسترسی افغانستان به شبکه ی خط آهن آسیای میانه و 
اروپا را نیز افزایش می دهد. راه اندازی این خط آهن استان  های مرکزی 
و شمالی را در مسیر ترقی و توسعه قرار میدهد و با توجه به گذر خط  
آهن نوین از بخش های شمالی افغانستان )کمتر در حوزه  نفوذ طالبان  
قرار دارد ( احتمال چالش های امنیتی گروه طالبان کمتر است. در بعد 
دیگر ساخت این کریدور از نظر رشد بخش های بین راه و پوشش 
شهرهای بین مسیر نیز دارای اهمیت است و همچنین میتواند فرصتی 
برای صدور مواد معدنی معادن گسترده کشور باشد. گذشته از این حجم 
تقاضای ترابری کشورهای عضو از این مسیر به نحو قابل مالحظه ای 
است و می تواند ساالنه بین 200 الی 300 میلیون دالر حق ترانزیت 
نصیب کشور کند. همین امر موجب شده است تا مقامات با پشتیبانی 
کامل از این طرح، آن را دارای نقش مهمی در رشد اقتصاد ملی کشور 

افغانستان ارزیابی کنند.

همزمان با طلیعه سي و هشتمین بهار انقالب اسالمي پنج مجتمع خدماتي 
ـ رفاهی بین راهی به صورت همزمان و از طریق سیستم ویدئو کنفرانس 
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازي در خراسان رضوی افتتاح و به 

بهره برداري رسید.
 مهندس داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، در این مراسم اظهار داشت: 348 مجتمع 
خدماتيـ  رفاهی بین راهی در سطح کشور در حال ساخت و براي 525 
مجتمع نیز موافقتنامه اصولی صادر شده است که در حال گذراندن 

مراحل تکمیلي پرونده هستند.
وي همچنین از وجود 61 مجتمع خدماتیـ  رفاهی در آزادراه های کشور 
خبر داد و افزود: 231 مجتمع خدماتیـ  رفاهی نیز در بزرگراه هاي کشور 

مشغول خدما ت رساني به کاربران جاده اي  و هموطنان هستند.
مهندس کشاورزیان با اشاره به این که در حال حاضر در برخی مسیرها 
هنوز امکانات مناسبي وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برای اینگونه مسیرها 
نیز باید مجتمع های خدماتی ـ رفاهي احداث شوند تا نیاز استفاده 

کنندگان از راه ها به خدمات در فواصل کوتاه وجود نیز داشته باشد.
و  راهداری  سازمان  ضوابط  در  بازنگری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
حمل ونقل جاده اي در احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی با هدف 
تسهیل شرایط جذب سرمایه گذار تصریح کرد: در همین راستا و طبق 
برنامه ریزي هاي انجام شده، در هر 50 کیلومتر یک مجتمع خدماتيـ  

رفاهی در کشور به مسافران خدمات رساني خواهد کرد.
مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی نیز در این مراسم که 
در محل مجتمع خدماتي رفاهي دلژین واقع در کیلومتر 2 محور تربت 
جام به تایباد و با حضور فرماندار ، اعضاي شوراي اداري و فعاالن 
حمل ونقل جاده اي شهرستان تربت جام برگزار شد، اظهار داشت: 
پنج مجتمع خدمات رفاهي بین راهي در محورهاي تربت جام-تایباد، 
خواف-تایباد، قوچان-چناران، کاشمر-شادمهر و مشهد-سرخس با 
اعتباری بالغ بر 146 میلیارد ریال توسط بخش خصوصي و با مشارکت 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي احداث شده و به 

بهر برداری رسید.

افتتاح همزمان 5 مجتمع 

خدماتيـ  رفاهی بین راهی

 در خراسان رضوی

فرزاد رمضانی بونش
کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه

توافقنامه مربوط به مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن ایران افغانستان تاجیکستان قرقیزستان 
و چین در اکتبر سال 2010 به امضای طرفهای قرارداد رسیده است . بربنیاد تفاهمنامه ای میان 
پنج کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران خط آهن ترانزیتی از چین تا ایران 
در نظر است. این راه آهن به درازای 2هزار و یکصد کیلومتر ایجاد می شود و بخش بزرگی از 
آن یعنی یک هزار و 148 کیلومتر از افغانستان عبور می کند.بربنیاد تفاهمنامه میان پنج کشور هر 
یک از کشورها مکلفند تا بررسی های فنی و اقتصادی این پروژه را در تا نیمه سال 2016میالدی 
به پایان برسانند تا کار عملی این پروژه آغاز شود. اخیرا نیز در دیدار مقامات عالی ایران و 

افغانستان در تهران بر  این طرح تاکید شده است.
 

منافع سیاسی و اقتصادی همه اعضا از کریدور نوین ریلی:
در واقع اعضا دستاوردهای مثبت و گسترده ای از راه اندازی این راه آهن در بعد ملی و منطقه ای 
خواهند داشت. این راه آهن می تواند در کنار افزایش حمل ونقل رشد اقتصاد ملی را به ارمغان 
آورد و موجب افزایش روابط تجاری، افزایش گردشگری، توسعه اقتصادی ملی گردد. در این 
میان، خط آهن یاد شده راه حمل ونقل بازرگانی جهانی میان شرق )از چین تا ایران( و غرب 
جهان )اروپای غربی( را کاهش و کشورهای عضو را از خاک ایران به آب های آزاد خلیج 
فارس پیوند میدهد. در کنار این نیز حمل و ترانزیت بار میان کشورهای منطقه را آسان  و با 
کوتاه تر شدن مسیر زمان و هزینه های حمل بار را کاهش و نقش ترانزیتی کشورها را افزون می 
کند. در بعد دیگری خط آهن ایران افغانستان تاجیکستان قرقیزستان و چین می تواند به رشد 
روابط سیاسی دوجانبه چند  جانبه کشورهای عضو کمک کندو در کنار آن موجب پویایی بیشتر 
اقتصادی در بین کشورهای عضو کریدور شمالـ  جنوب )با مشارکت چهارده کشور( خواهد 
شد. گذشته از این هر چند  خط آهن تجن، سرخس و مشهد و بافق، مشهد از هزینه های های 
ریلی کشورهای آسیای میانه در دسترسی به  خلیج فارس، هند و... کاست، اما باید توجه داشت 
که با ایجاد کریدور ریلی نوین بین ایران و چین از ایران تا کاشغر )از راه کشورهای افغانستان، 
تاجیکستان و قرقیزستان( فاصله ریلی و دسترسی چین و کشورهای افغانستان، تاجیکستان و 
قرقیزستان به ایران، اروپا و خلیج فارس کمتر می شود.  این امر در حالی است که این راه آهن 
حلقه مفقوده را ه آهن استاندارد بین المللی و مهم ترین مسیر انجام نشده را ه آهن شرق در جهان 
است و در صورت تحقق کمکی مهم به همگرایی سیاسی و منطقه ای خواهد کرد. چرا که 
گسترش هر نوع همکاری بین کشورهای منطقه به تنظیم منافع منافع مشترک بین این کشورها 
و کاهش تهدید کمک میکند و گره خوردن منافع از میزان تهدید آنها نسبت به یکدیگر بصورت 

طبیعی  کاسته و به توسعه ثبات و امنیت پایدار در منطقه کمک خواهد کرد.

منافع اعضا                            
 منافع چین:

چین در سال های گذشته در راستای احیای جاده ابریشم زمینی و آبی و توسعه زیرساخت های 
بازرگانی کشورهایی که در مسیر این جاده قرار گرفته اند، پیشتر اعالم کرده بود که به واسطه 

اهمیتی که جاده ابریشم آبی و زمینی برایش 
دارد، 40 میلیارد دالر برای احیای مجدد آن 
هزینه خواهد کرد. در این بین در سال 2015 
خط  کیلومتر   9000 چین  کشور  میالدی، 
در  است.  کرده  اندازی  راه  جدید  آهن  راه 
این بین چینی ها هر چند بر روی خط  آهن 
دیگری مسیر چینـ  قزاقستانـ  دریای خزر- 
جمهوری آذربایجان ـ گرجستان به اروپا را 
مد نظر دارند، اما راه آهن چین قرقیزستان 
تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان درجهت 
باالی  به حجم  بنا  و  است  آنها  ملی  منافع 
روابط اقتصادی خود نیازمند راه های متنوع 
به بازارهای تجاری و منابع انرژی است و لذا 
برای چین ارتباط ریلی و جاده ای از مناطق 
و  فارس  خلیج  آسیا،  غرب  به  چین  غربی 
اروپا اهمیت دارد. در این راستا مسیر فعلی 
برقراری ارتباط بین کشور چین با کشورهای 
و  صادرات  )برای  خاورمیانه  آسیا،  غرب 
واردات کاالها و همچنین مواد نفتی خلیج 

فارس(  با این خط آهن کوتاه تر می شود.
 

منافع ایران:
هر چند اکنون ارتباط راه آهن ایران و چین 
میانه  آسیای  کشورهای  طریق  از  هم اکنون 
ازبکستان  قزاقستان،  کشورهای  از  )عبوری 
کریدور  ولی  است،  برقرار  ترکمنستان(  و 
تبادالت  می تواند  ملی  بعد  در  ریلی  جدید 
اقتصادی ایران  را در وهله نخست با همه 
اعضا افزایش دهد و در بعد منطقه ای نیز با 
توجه به برنامه های دولت برای توسعه منطقه 
مکران و بندر چابهار، ایران می تواند به هاب 
حمل ونقل منطقه ای، دسترسی بیشتری بیابد؛ 
و خط ریلی جدید می تواند تاثیر قابل توجهی 
با  ایران  تراتزیت و رشد حجم تجارت  در 
کشورهای منطقه داشته باشد. در بعد سیاسی 

منافع گوناگون خط آهن ایران افغانستان 

تاجیکستان قرقیزستان و چین
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 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

کریر – فورواردر

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

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 

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی گفت: میزان 
سرمایه گذاری خارجی در این استان، در نیمه نخست امسال دو برابر 

مجموع سرمایه گذاری سال گذشته بوده است.
رضا خواجه نائینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، رقم 
سرمایه گذاری در این استان در شش ماه نخست امسال را 160میلیون 
دالر عنوان کرد و افزود: این میزان سرمایه گذاری از سوی هزار سرمایه 

گذار انجام شده است.
وی با بیان این که رشد سرمایه گذاری خارجی در استان ناشی از 
سیاست های خارجی مثبت و بهبود روابط ایران در عرصه بین الملل 
است، بیان کرد: در سال 92 مجموعا 200 سرمایه گذار در قالب 60 
شرکت در استان سرمایه گذاری کردند که این در سال 93 با رشدی 

چهار برابری به 820 سرمایه گذار در قالب 273 رسید.
نائینی گفت: در نیمه نخست امسال شمار شرکت های سرمایه گذاری 

کننده خارجی در استان به 400 شرکت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در استان 
با 34 درصد متعلق به کشورهای اروپایی است، اظهار کرد: رتبه دوم 

سرمایه گذاری با 20 درصد به کشورهای عربی مربوط می شود.

سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی
 نیمه امسال دو برابر پارسال

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 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

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

 فورواردر- کریر 
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 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

کریر – فورواردر

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

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 

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی گفت: میزان 
سرمایه گذاری خارجی در این استان، در نیمه نخست امسال دو برابر 

مجموع سرمایه گذاری سال گذشته بوده است.
رضا خواجه نائینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، رقم 
سرمایه گذاری در این استان در شش ماه نخست امسال را 160میلیون 
دالر عنوان کرد و افزود: این میزان سرمایه گذاری از سوی هزار سرمایه 

گذار انجام شده است.
وی با بیان این که رشد سرمایه گذاری خارجی در استان ناشی از 
سیاست های خارجی مثبت و بهبود روابط ایران در عرصه بین الملل 
است، بیان کرد: در سال 92 مجموعا 200 سرمایه گذار در قالب 60 
شرکت در استان سرمایه گذاری کردند که این در سال 93 با رشدی 

چهار برابری به 820 سرمایه گذار در قالب 273 رسید.
نائینی گفت: در نیمه نخست امسال شمار شرکت های سرمایه گذاری 

کننده خارجی در استان به 400 شرکت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در استان 
با 34 درصد متعلق به کشورهای اروپایی است، اظهار کرد: رتبه دوم 

سرمایه گذاری با 20 درصد به کشورهای عربی مربوط می شود.

سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی
 نیمه امسال دو برابر پارسال

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 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

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

 فورواردر- کریر 
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : 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

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

 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

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
کریر – فورواردر

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : 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

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

 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

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
کریر – فورواردر

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان



پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3- 
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 15 و17 عادل بهلور 36021455 33463417 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور -سمت راست - جنب 
پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی  46123497
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91

50

13
94

اه 
ن م

هم
- ب

54
ه1

مار
ش



پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3- 
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 15 و17 عادل بهلور 36021455 33463417 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور -سمت راست - جنب 
پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی  46123497
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 کوثران فریمان  97

پایانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
کوهستانی 33924922 33924922 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران-مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46123496 گلبهار جاوید چناران  100

  B3 پایانه بار مشهد-پشت معاینه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزکار 33383052 33383051   

3383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 103

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  105

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه- جنب 
هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  118

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه – 
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  119

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  05138792128-30
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