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یاد داشت
بخش خصوصى درمیانه تهدید و فرصت

گزارش ویژه
ایران قطب جدید ریلى جهان

نگاه ویژه سرمایه گذاران خارجى به منطقه ویژه اقتصادى سرخس
منطقه ویژه اقتصادى سرخس، فرصتى طالیى براى جهش اقتصادى شمال شرق کشور                                

جایگاه مرز سرخس در توسعه ترانزیت ریلى و تحقق اقتصاد مقاومتى

دورنما
پیش بینى جدید صندوق بین المللى پول از اقتصاد ایران

پیش بینى رشد اقتصادى جهان در سال 2016
سمت و سوى بازار طال در سال 95

اقتصاد ایران در پساتحریم
ایران در پساتحریم

چهار چالش پسابرجام
تاثیر پساتحریم در مسکن

وضعیت انبوه سازى در سال 95
اقتصاد ایران

منطقه ویژه اقتصادى سرخس جایگاه عینى براى اقتصاد مقاومتى
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تجارت جهانى
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بدهکارترین کشورهاى جهان

اقتصاد خراسان
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آمار سرمایه گذارى در بخش صنعت خراسان رضوى

حمل و نقل
پیگیرى دو کار تحقیقى و اصولى براى رفع موانع بخش حمل و نقل(گفتگو با مدیر کل حمل و نقل و 

پایانه هاى خراسان رضوى)
برجام، تولد دوباره صنعت ترانزیت کشور
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نباید فراموش کرد تنها بخشى از مشکالت موجود در تعطیلى واحدهاى تولیدى کشور به مشکالت تحریم ها وحتى  
ضعف  مدیریت اقتصادى گذشته  باز مى گردد، اما تعداد  قابل تاملى از آن به نشنیدن صداى پاى جهانى شدن اقتصاد و 
الزامات رقابتى شدن مربوط مى شود. در حالى که 159 کشور جهان به سازمان تجارت جهانى پیوسته و تعدادى محدود 
از جمله ایران همچنان در صف انتظار به الحاق دائمى به این سازمان بسر مى برند، تعطیلى یا معطل ماندن ظرفیت قابل 
توجهى از واحدهاى صنعتى و تولیدى غیر رقابتى ، پى آمد الینفک شرایط اقتصاد جهانى است، همچنان که فرصت هاى 
جدید صادراتى ارمغانى براى راه یافتگان به این بزرگراه است. بد نیست بدانیم در حال حاضر ایران بزرگترین اقتصاد جهان 

محسوب مى شود که هنوز به عضویت سازمان جهانى تجارت درنیامده است.
آنها که تصور مى کنند به تاخیر انداختن الحاق ایران به این سازمان با سد تعرفه، خرید فرصت است، شاید نمى دانند که 
ساالنه میلیاردها دالر کاال ى قاچاق از مرزها وارد کشورمى شوند که هرگونه اعمال تعرفه گمرکى را براى حمایت از تولید 
داخلى کم اثر ساخته و به منزله پذیرفتن بخش منفى الحاق دربرابر دست نایافتن به مزایاى آن در ورود سهل به بازارهاى 

جهانى است. 
وجه اسفناك قصه آن است که برخى ازمسوولین ذى ربط  نیز ظاهرا قصد ندارند بخش تلخ داستان را براى ذى نفعان بازگو 
کرده و به ناچارهمه مشکالت  به  تحریم ها متصل مى شود. تعدادى از کارآفرینان نیز که خود را براى چنین روز گریز ناپذیر 
آماده نکرده اند به امید واهى حمایت هاى بانکى یا سد تعرفه اى آنچنانى، روزگار  مى گذرانند. بنابراین پرسش جدى آن 
است که در شرایط کمبود منابع ، رقابت هاى شدید و نیاز عاجل کشور به تکنولوژى از یکسو وتهدید بازار صادراتى بویژه 

براى فرآورده هاى نفتى وپتروشیمى کشورچه باید کرد، آیا باید تنها پنجره گشوده شده اقتصاد کشوررا بست؟
در حالى که مهمترین دغدغه مسوولین و مردم، راه هاى رونق  تولید، تجارت و اشتغال  کشور است، متاسفانه برخى هنوز 
در دست آوردهاى مثبت برجام و راه طوالنى در پیش رو، ناآگاه یا به عمد مردد هستند. هیچ شکى در کار نیست که اقتصاد 
ایران  به ناچار راه جهانى شدن را باید پیموده و به عنوان عضوى از جامعه جهانى، مسیرهاى روانى را براى دسترسى به منابع 
و بازارهاى جهانى و نقل و انتقال دارایى هاى خود داشته باشد واین گشایش جز با مذاکره وتعامل مقتدرانه میسر نمى باشد.
حتى آنها که تصور مى کنند رفت وآمد هیات هاى بزرگ خارجى نشانى از پایان قطعى تحریم ها و ورود تجارت خارجى 
به سرازیرى است، نباید از یاد ببرند که عمده هدف این هیات ها در شرایط پر ریسک  ونامطمئن، فروش کاال به جمعیتى 

80 میلیونى با یک دهه دورى از بازار هاى جهانى  و مطالعه براى زمان مناسب سرمایه گذارى است. 
از سوى دیگر به نظر مى رسد همین مقدار از فرصت هاى جذب سرمایه گذارى که با امضاى برجام پدید آمده به نحو 
هوشمندانه اى  مدیریت نشده و آمادگى الزم از سوى طرف ایرانى براى ارایه پیشنهادات فراوان  سرمایه گذارى مشترك و 

انتقال تکنولوژى فراهم نگردیده است.
واقعیت آن است در فقدان طرح هاى مشخص امکان سنجى منطبق  با استاندارد بین المللى و عدم آشنایى فعاالن اقتصادى 
با چنین سازوکارى نباید انتظار داشت طرف هاى خارجى که تنها با عدد و رقم سروکار دارند حاضر به سرمایه گذارى در 

طرح هایى شوند که چشم انداز سوددهى و تهدیدهاى محیطى آ ن ها نامشخص است. 
 هرچند ازدوسال گذشته مراکز خدمات سرمایه گذارى در کشور  تشکیل شده  واطالعات تعدادى از فرصت هاى سرمایه گذارى
براى جذب  امیدچندانى  که  دریافت  مى توان  ارایه شده  کلى  به طرح هاى  نگاهى  با  اما  قرارگرفته،  اختیار عموم  در 
 سرمایه گذارى حداقل از سوى محافل رسمى که پذیراى هیات ها هستند، وجود ندارد و بخش خصوصى خود باید آستین ها 

را باال بزند.
بدیهى است بى اطالع بودن بخش خصوصى از اهداف دقیق و ترکیب هیات هاى اعزامى   به ایران و بعضا  انتخاب  ودعوت 
نامناسب مسوولین دولتى واتاق ها از طرف هاى  ایرانى  مذاکره کننده،  از موفقیت این تالش ها مى کاهد وآن را به یک سفرتشریفاتى 
 مبدل مى سازد، بنابراین قراردادن تشکل هاى فعال در کانون تصمیم گیرى ومشاوره مى تواند به تحرك بخش خصوصى

سرعت بیشترى دهد.
در این صورت بخش خصوصى باید بداند که از یک سو با تهدید وهمزمان فرصت ناگزیر جهانى شدن اقتصاد روبرو است 
که باید به سوى رقابتى کردن کاال وخدمات خود گام هاى پرشتاب بردارد واز دیگر سو، در برابر فرصت پسا برجام  قرار دارد 
 که باید براى تامین منابع، تکنولوژى ، بازاروشریک خارجى هوشمندانه عمل نماید و در این راه هیچ شبه اى به خرج ندهد.

بخش خصوصی در میانه تهدید و فرصت

به نام خالق هستی
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در حالـى نشـریه اکونومیسـت از «ایـران» به عنـوان 
قطـب جدیـد حمـل و نقل ریلـى جهان یـاد مى کند 
کـه پـس از امضـاى برجـام در اواخر سـال گذشـته، 
صنعـت ریلـى ایران با مـوج حضور سـرمایه گذاران 
و شـرکت هاى خارجى مشـتاق براى فعالیت در این 
صنعت مواجه شـد؛ شـرکت هایى همچـون زیمنس 
آلمان و بسـیارى از شـرکت هاى فرانسـوى، ایتالیایى 
و روسـى. موجـى کـه به اعتقـاد مدیرعامـل راه آهن 
ایـران موجـب مى شـود صنعـت ریلـى ایـران در 5 
سـال آینـده بـه اندازه 70 سـال گذشـته پیشـرفت و 

توسـعه کند. 
نشـریه اکونومیسـت امـا در شـماره جدیـد خـود با 
اختصـاص گزارشـى بـه صنعت ریلـى ایـران، اعالم 
مى کنـد صنعت ریلـى ایران با توقف نخسـتین قطار 
چیـن در ایسـتگاه تهران پـس از سـفر 14 روزه، گام 
بزرگـى در جهـت شـکوفایى و پیشـرفت برداشـته 

است.
ایـن گـزارش مى افزاید: پیـش از ورود قطـار چین به 
تهـران طـى کردن مسـافت طوالنـى 10500 کیلومتر 
(6500 مایلـى) از ایـوو در شـرق چین تا قزاقسـتان، 
قرقیزسـتان ازبکسـتان و ترکمنسـتان به وسـیله قطار 
بسـیار کنـد صـورت مى گرفت، امـا با رسـیدن قطار 
چیـن بـه ایـران و افتتـاح مسـیر ریلـى قزاقسـتان در 
مـاه آوریـل به صـورت کامـل، مـدت زمـان سـفر به 
چیـن تنهـا بـه هشـت روز کاهـش مى یابد؛ ایـن در 
حـدود یـک ماه کمتـر از مسـیرهاى دریایـى خواهد 
بـود.  اکونومیسـت مى افزایـد: اگـر ترکیه نیـز به این 

پـروژه بپیونـدد، ایـن مسـیر ریلـى حتى کانـال سـوئز را به عنوان مسـیر برتـر چینى و 
ایرانـى بـه اروپـا، به چالش خواهد کشـید. بـا این پـروژه، دیگر شـرکت هاى ایرانى به 
بـازار قدرتمنـد 80 میلیون نفرى محدود نخواهند بـود و به جمعیت 500 میلیون نفرى 

اتحادیـه اروپـا متصل خواهند شـد. 

مسیر جدید ریلی حتی کانال سوئز را به عنوان مسیر برتر چینی و ایرانی به اروپا،
 به چالش خواهد کشید

سـایر مسـیرهاى مواصالتـى ریلى نیـز در راهند. طى شـش ماه آینده یک مسـیر ریلى 
بـه معـادن افغانسـتان افتتـاح خواهد شـد کـه از طریـق آن مـواد معدنـى از طریق بندر 
چابهـار و بـا گذر از پاکسـتان به هندوسـتان منتقل خواهند شـد. ایـران همچنین قصد 
دارد شـبکه داخلـى 10 هـزار کیلومتـرى خـود را طـى یـک دهه آینـده دو برابـر کند و 

ایران قطب جدید ریلی جهان

اکونومیست تحلیل کرد

شادی آذری

ادامه در صفحه 26
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اقتصــادى  مدیــر عامــل منطقــه ویــژه 
ســرخس  از افزایــش میــزان ســرمایه گذارى 
در دوران پســاتحریم و اقبال ســرمایه گذاران 

ــه ظرفیــت هــاى ایــن منطقــه خبــر داد. ب
ــا  ــو ب ــى  در گفتگ ــى گلمکان ــد صادق احم
ــت ســرمایه گــذارى در  ــگاران ،وضعی خبرن
ســال 94 در منطقــه ویــژه اقتصادى ســرخس  
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــیار خــوب توصی را بس
تعــداد زیــادى ســرمایه گــذار از کشــورهاى 
مختلــف بــه منطقــه ویــژه ســرخس آمدنــد 
ــق  ــل از تواف ــه قب ــت ک ــى اس ــن در حال ای
ــذارى  ــرمایه گ ــت س ــا 1+5 وضعی ــران ب ای
خارجــى درســرخس  رونــد مطلوبــى 

نداشــت.
وى پــروژه هــاى مینــى ریفاینــرى  را محــور 
اصلــى توجــه ســرمایه گــذاران اروپایــى در 
ــى  ــرخس معرف ــژه اقتصــادى س ــه وی منطق
ــد  ــک واح ــون ی ــم اکن ــزود: ه ــرد و اف ک
ــذار  ــرمایه گ ــط س ــرى توس ــى ریفاین مین
روســى در حــال ســاخت اســت و بــا رونــد 
خوبــى و ســرعت اجــراء آن ، میتــوان امیــد 
داشــت تــا پایــان ســال 1395 ایــن واحــد به 

ــردارى برســد. بهــره ب
ــرژى  ــا گاز و ان ــط ب ــع مرتب ــى صنای صادق
ــع  ــن صنای ــوالد همچنی ــیمى و ف و پتروش
غذایــى  را از جملــه مــواردى معرفــى کــرد 
ــه  ــى درمنطق ــذاران خارج ــرمایه گ ــه س ک
ویــژه اقتصــادى ســرخس بــر روى آن تمرکز 

ــد. کــرده ان
بــه گفتــه صادقــى گلمکانــى ، بــا توجــه بــه 
ایــن میــزان جــذب ســرمایه گــذارى بخــش 
خصوصــى و ســرمایه گــذارى خارجــى که در 
چنــد مــاه اخیــر صــورت گرفــت، امیدواریــم 

ایــن رونــد بیــش از پیــش ادامــه یابــد.
وى ادامــه داد: در ایــن راســتا، واگــذارى اراضى 
مــد نظــر ســرمایه گــذاران در ایــن منطقــه در 

حــال پیگیــرى اســت و پــس از نهایــى شــدن 
در اختیــار آنهــا قــرار داده مــى شــود.

ــه  ــذارى درمنطق ــرمایه گ ــت س ــا وضعی آی
ویــژه اقتصــادى ســرخس تغییــر مــى کنــد؟ 
دکتــر صادقــى گلمکانــى  در پاســخ بــه ایــن 
ــت  ــه برداش ــزى ک ــت: آن چی ــئوال گف س
ــا  ــى ه ــه خارج ــت ک ــن اس ــت ای ــن اس م
مناطــق آزاد  و ویــژه اقتصــادى را بــراى 
ــران انتخــاب  ــه ای ــرمایه هایشــان ب ورود س
کــرده انــد کــه ایــن مســئله بــه نفــع اقتصــاد 
 ایــن مناطــق  اســت چــرا کــه ظرفیــت هــاى
ــازه  ــذاران اج ــرمایه گ ــه س ــق ب ــن مناط ای
را  تجــارى  و  اقتصــادى  آزاد  فعالیــت 
ــذار ــرمایه گ ــن س ــس بنابرای ــد پ ــى ده  م
خارجــى پــس از حصــول اطمینــان از 
ســرمایه گــذارى در مناطــق ویــژه  بــه 
ســرزمین اصلــى نیــز متمایــل خواهــد شــد. 
منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس مــى تواند 
پیشــگام حضــور ســرمایه گــذاران در دوران 

ــم باشــد. پســا تحری
ــر  ــه دیگ ــد: نکت ــر ش ــن متذک وى همچنی
اینکــه بــازار اصلى صــادرات ما، کشــورهاى 
منطقــه و بــه طــور خــاص همســایگان مــا 
هســتند. منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس از 
پتانســیل باالیــى بــراى صــدور انــواع کاالى 
ــا  ــت. ب ــوردار اس ــت  برخ ــدى باکیفی تولی
ــط و  ــوب رواب ــطح خ ــن س ــر گرفت در نظ
ــب کشــورهاى همســایه،  ــا اغل مناســبات ب
زمینــه بســیار مناســبى بــراى حضــور فعــال 
ــن  ــى و خارجــى در ای شــرکت هــاى داخل

منطقــه فراهــم اســت. 
وى ادامــه داد: حضــور در بازارهــاى منطقــه، 
ــى  ــد و زمان ــادى مى انجام ــق اقتص ــه رون ب
کــه رونــق آغــاز شــود، تقاضــاى کل نیــز در 

داخل کشور نیز افزایش پیدا مى کند.
مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصادى ســرخس 

نگاه ویژه سرمایه گذاران خارجی  به 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  عامـل  مدیـر 
: خس سـر

انــرژی  و  گاز  بــا  مرتبــط  صنایــع 
همچنیــن  فــوالد  و  پتروشــیمی  و 
ــواردی  ــه م ــی  را از جمل ــع عذای صنای
ــی  ــذاران خارج ــرمایه گ ــه س ــت ک اس
 درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس بر روی

آن تمرکز کرده اند

هــم اکنون یــک واحــد مینــی ریفاینری 
توســط ســرمایه گــذار روســی در حــال 
ــی و  ــد خوب ــا رون ــت و ب ــاخت اس س
ســرعت اجــراء آن ، میتــوان امیــد 
ــن  ــال 1395 ای ــان س ــا پای ــت ت داش

ــد ــرداری برس ــره ب ــه به ــد ب واح

ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه 
ــع  ــع موان ــود رف ــرح ب ــته مط ــال گذش در س
ــع  ــدي و صنای ــاي تولی و مشــکالت واحده
مســتقر در منطقــه بــود. لــذا زمانــی محصــول 
تولیــد خواهــد شــد و بــه تبــع آن صــادرات 
شــکل خواهــد گرفــت کــه بتوانیــم موانعــى 
کــه بــر ســر راه تولیــد و صنعــت وجــود دارد 
رفــع کنیــم. کــه تــا حــدود زیــادى بــا همدلى 
و پیگیــرى بــه رفــع موانــع اقــدام نمــوده ایــم.
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ــرى  ــن سراس ــت 1375 راه آه 24 اردیبهش
مشــهد - ســرخس - تجــن با حضور ســران 
11 کشــور منطقــه و مقامــات عالــى رتبه 45 
کشــور جهــان، افتتــاح شــد و شــبکه ریلــى 
ایــران را بــه شــبکه ریلــى ترکمنســتان پیوند 
داد تــا شــبکه ریلــى «دوســتى» شــکل بگیرد. 
ــیر  ــن، مس ــبکه راه آه ــن ش ــداث ای ــا اح ب
حمــل و نقــل تجــارت جهانــى از 21 هــزار 
کیلومتــر راه آبــى بــراى ارتبــاط بین شــرق و 
غــرب جهــان بــه حــدود 12 هــزار کیلومتــر 
راه زمینــى کاهــش یافــت. افتتاح این شــبکه 
بــزرگ کــه خــط آهــن چیــن در شــرق دور 
را بــه کشــورهاى آســیاى مرکــزى، و ســپس 
ایــران و اروپــاى غربــى پیونــد داد بــه عنــوان 
یکــى از بزرگ تریــن خطــوط ریلــى جهــان، 

بازتــاب فراوانــى داشــت.
ــاح تاریخــى،  همزمــان در حاشــیه ایــن افتت
یــک منطقــه  ویژه اقتصــادى و در افق بســیار 
نزدیــک، بزرگتریــن منطقــه  آزاد تجــارى بــا 
ــام المــاس در ســرخس هــم مــورد بهــره  ن
ــراى  ــزى ب ــا مرک ــت، ت ــرار گرف ــردارى ق ب
عضــو  کشــورهاى  تجــارى  تبــادالت 
ســازمان همکاریهــاى منطقــه اکــو در 
ــاور  ــه ب ــه ب ــد ک ــى باش ــیه راه آهن حاش
بســیارى ازکارشناســان، احیــاى جــاده 

ــود.  ــم ب ابریش
منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس بــا 

 تصویب نامــه شــماره 40102/ت 16466 ك
مورخــه 1375/1/26 شــوراى عالــى مناطــق 
ــار در  ــه وســعت 5 هــزار و 290 هکت آزاد ب
ــر  ــه صف ــرخس در نقط ــهر س ــک ش نزدی
ــیس  ــتان تاس ــور ترکمنس ــا کش ــرزى ب م
شــده بــود، بــه دســت علــى اکبــر هاشــمى 
رفســنجانى رئیــس جمهــور وقــت و ســران 

ــاح شــد.  کشــورهاى عضــو اکــو افتت

درســت در روز افتتــاح ایــن پــروژه عظیــم 
ــای  ــه ه ــرخس ؛روزنام ــادی در س اقتص
ــن  ــت ای ــر درش ــا تیت ــارات ب ــور ام کش
مطلــب را کار کردند))بــا افتتــاح منطقــه آزاد 
المــاس ســرخس ؛ســرمایه گــذاری هــای 
ــد  ــاد خواه ــر ب ــی ب ــده در دوب ــام ش انج
رفــت((, حــال مــا در پــس، چرایــی هایــی 
مانــده ایــم کــه چــرا و چــرا ایــن فرصــت 
بــزرگ جهــش اقتصــادی از دســتمان رفت

ــر  ــى نظی ــى و ب ــاد ماندن ــاح بی ــم افتت مراس
ــادر  ــک چ ــر ی ــورمان در زی ــخ کش در تاری
ــر  ــزار مت ــه 18 ه ــد ک ــام ش ــزرگ انج ب
مربــع وســعت داشــت. ایــن چــادر 
داراى 62 متــر عــرض و 69 متــر 
ــر  ــود در زی ــرار ب ــود و ق ــاع ب ارتف
آن 57 هــزار متــر مربــع بنــاى 

ــه و  ــل 240 اتاق ــک هت ســاختمانى شــامل ی
ــگاه  ــارى و فروش ــر تج ــادى دفت ــداد زی تع
هــاى خدماتــى ســاخته شــود امــا مشــکالت 
آب و هوایــى  و پــاره شــدن چادرهــا در 
ــان داد،کار  ــب آن ؛ نش ــى نص ــل پایان مراح
احیــاى جــاده ابریشــم، آن هــم در جغرافیــاى 
ســخت  ســرخس،  شهرســتان  خشــک 
ــت.  ــى رف ــان م ــه گم ــت ک ــى اس ــر از آن  ت
ســختى رونــق بخشــى ســرخس، محــدود بــه 
آب و هــوا نمانــد. بــا تغییــر دولــت، سیاســت 
هــاى اقتصــادى هــم دچــار تغییر شــد و منطقه 
آزادى کــه قــرار بــود با همت دولــت و همیارى 
ــق  ــى رون ــى و غیردولت برخــى نهادهــاى دولت
ــاى  ــت ه ــم سیاس ــچ و خ ــد، در پی بگیرن
مختلــف اقتصــادى و نــگاه سیاســت مآبانــه 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس
فرصت طالیی  برای جهش اقتصادی شمال شرق کشور

سعید  امیراحمدی

ادامه در صفحه 11
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از  کشور  ریلی  درصدترانزیت   85 انجام 
طریق مرز سرخس 

مرز ریلى سرخس در سال گذشته  سهم 85 درصدى 
رشد  با  و  داشت  کشور  ریلى  ترانزیت  در 
150 درصدى نسبت به سال 93 یک میلیون و 
200 هزار تن کاال به کشورهاى آسیانه میانه از 

این مرز ترانزیت شد.
بخش  درآمدى  منبع  مهم ترین  کاال  ترانزیت 
ریلى کشور به شمار مى آید که راه آهن در این 
زمینه برنامه هاى گسترده اى طى دو سال اخیر 
ترانزیت  شد  موفق  طوریکه  به  است  داشته  
ریلى کشور را طى دو سال سه برابر کند و به 

میزان 1.5 میلیون تن برساند.
مدیر کل راه آهن ناحیه خراسان ضمن بیان 
مطلب فوق، افزود: آمار سال 94 نشان مى دهد 
که ترانزیت در این سال نسبت به سال گذشته 
خود یعنى سال 93 رشد 97 درصدى داشت و 
حمل بار ترانزیتى از 727 هزار تن در سال 93 
میلیون و 437 هزار تن در سال 94  به یک 
رسید. این درحالى است که سال گذشته آمار 

ترانزیت در مجموع کاهش یافت.
مرز  مهم ترین  اما  کرد:  تاکید  مهر  ضیایى 
ترانزیت ریلى کشور مرز سرخس است که 
حدود 85 درصد ترانزیت ریلى کشور از این 
مرز انجام مى شود و ظرفیت بسیار خوبى در 
این مرز براى تبادل و جابه جایى بار وجود دارد.
وى گفت: در سال 94 از طریق سرخس یک 
میلیون و 200 هزار تن کاال به کشورهاى آسیانه 
میانه ترانزیت شد که رشد 150 درصدى را 
نسبت به سال قبل خود داشته است در عین 
سال هاى  در  سرخس  راه آهن  ظرفیت  حال 

گذشته سه میلیون و 500 تن بوده که این ظرفیت 
تا دو برابر و به میزان هفت میلیون تن ارتقا یافت.

محمدهادى ضیائى مهر مدیرکل راه آهن سرخس 
با تأکید بر این نکته که ایجاد ظرفیت در مرز 
سرخس با فعالیت شبانه روزى همکارانم محقق 
شده است٬ گفت: در همین راستا رکورد مبادله 
کاال به تعداد 570 واگن در شبانه روز با راه آهن 
ترکمنستان ثبت شد که پذیرش هفت میلیون تن 

بار در سال از این طریق ایجاد شده است.

در سال 94 از طریق سرخس یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن کاال به کشورهای آسیانه میانه 
ترانزیت شد که رشد 15۰ درصدی را نسبت 
به سال قبل خود داشته است در عین حال 
ظرفیت راه آهن سرخس در سال های گذشته 
سه میلیون و 5۰۰ تن بوده که این ظرفیت تا 
دو برابر و به میزان هفت میلیون تن ارتقا یافت

وى با بیان اینکه حجم فعالیت هاى اقتصادى 
منجر به صادرات از این مرز ریلى حدود 15 
میلیون دالر طى سال هاى 93 و 94 بوده است٬ 
افزود: ایستگاه راه آهن سرخس در اردیبهشت 
ماه سال 75 افتتاح شد و در 20 سالى که از 
افتتاح این ایستگاه مى گذرد خوشبختانه در 
این مدت روابط تجارى مطلوبى با کشورهاى 

آسیاى میانه ایجاد شده است.

تخفیف های 15 تا 5۰ درصدی برای عبور 
کاال از ایران

ضیایى مهر یکى از دالیل عمده افزایش ترانزیت 

را سیاست جدید وزارت راه وشهرسازى و راه آهن 
در قبال تخفیف به مشتریان و شرکت هاى بین المللى 
عنوان و اظهار کرد: در روابط مطلوبى که با راه آهن 
 کشورهاى آسیاى میانه و اعمال سیاست هاى
تعرفه اى انجام دادیم، تخفیفات 15 تا 50 درصدى 
براى عبور کاالهاى ترانزیتى به کشورهاى آسیاى میانه 

را اعمال کردیم.
از  قطار  حرکت  ساعت  کاهش  همچنین  وى 
سرخس تا بندرعباس را نیز یکى دیگر از دالیل تمایل 
شرکت هاى حمل و نقلى براى استفاده از شبکه ریلى 
ایران دانست و گفت: خوشبختانه قطارهاى برنامه اى 
سرخس-بندرعباس یکى از اقدامات شایسته اى بود 
که صورت گرفت و توانست زمان یک هفته اى را به 

53 ساعت کاهش دهد.
از  یادآور شد:  ناحیه خراسان  راه آهن  مدیرکل 
طریق تخفیف تعرفه ها توانستیم کاالهاى صادراتى 
به  سرخس  مرز  طریق  از  را  کشور  غیرنفتى 
کشورهاى آسیاى میانه حمل کنیم که این صادرات 
شامل 20 درصد مصالح ساختمانى و 27 درصد 

مواد غذایى بوده است.
در بند 10 سیاست هاى اقتصادى مقاومتى نگاه 
ویژه اى به موضوع ترانزیت شده است و از آنجا 
که اصوال ترانزیت معنایى جز راه آهن ندارد باید 
به موضوع ترانزیت ریلى بیش از پیش پرداخت 
چراکه آنچه در حوزه ترانزیت سودآورى دارد 
ترانزیت  رشد  مقابل  در  است  ریلى  ترانزیت 
جاده اى کشور به دلیل مصرف سوخت، فرسودگى 
راه ها و تبعات آالیندگى هاى محیط زیستى منافعى 
براى کشور کسب نمى کند و فقط ترانزیت ریلى به 

نفع منافع ملى کشور خواهد بود.

جایگـاه مـرز سرخـس
در توسعه ترانزیت ریلی و تحقق اقتصاد مقاومتی



ــدوق  ــترك صن ــت مش ــا نشس ــان ب همزم
بین المللــى پــول بــا بانــک جهانــى، صندوق 
گــزارش بهــاره خــود از پیش بینى هــاى 
مربــوط بــه اقتصــاد جهــان در ســال جــارى 
میــالدى را منتشــر کــرد. در ایــن گــزارش که 
«چشــم انداز اقتصــاد جهــان 2016» نــام دارد، 
رشــد اقتصــادى ایــران بــراى ســال جــارى 
میــالدى 4 درصــد و بــراى ســال 2017 برابر 
بــا 7/ 3 درصــد پیش بینــى شــده اســت. ایــن 
در شــرایطى اســت کــه ایــران ســال 2015 را 
بــا رشــد صفــر درصــد پشت ســر گذاشــته 
بــود. صنــدوق در آخریــن پیش بینــى خــود 
رشــد اقتصادى ایــران در ســال 2016 را 3/ 4 

درصــد پیش بینــى کــرده بــود.
صنــدوق   جدیــد  گــزارش  براســاس 
ــن  ــال 2015 میانگی ــول، در س ــى پ بین الملل
ــن  ــه ای ــود ک ــد ب ــران 0/ 12 درص ــورم ای ت
رقــم در ســال جــارى بــه 9/ 8 درصــد و در 
ســال آینده میــالدى بــه 2/ 8 درصــد خواهد 
رســید. بــر ایــن اســاس نــرخ بیــکارى ایــران 
ــود  ــد ب ــر 8/ 10 درص ــال 2015 بالغ ب در س
 کــه ایــن رقــم در ســال 2016 بالغ بــر
  3/ 11 درصد خواهد بود و در ســال 2017 به
 6/ 11 درصــد خواهــد رســید. ســهم ایــران 
در تولیــد گازهــاى آالینــده  6/ 1 درصد از کل 
 گازهــاى آالینده تولیدشــده در جهان اســت.
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه رفــع 
ــد نفــت  ــران و افزایــش تولی تحریم هــاى ای
کشــورمان و عــراق و از ســرگیرى تدریجــى 

وضعیــت عــادى در یمن پــس از درگیرى هاى 
داخلــى، پیش بینــى شــده اســت که نرخ رشــد 
ــده نفــت  اقتصــادى کل کشــورهاى تولیدکنن
ــه، آفریقــاى  ــاپ (شــامل خاورمیان منطقــه من
 شمالى، افغانستان و پاکســتان) در سال 2016 به

 9/ 2 درصــد و در ســال 2017 بــه 1/ 3 درصــد 
ــه  ــت ک ــى اس ــن در حال ــد. ای ــش یاب افزای
 ایــن منطقــه در ســال گذشــته میــالدى رشــد

9/ 1 درصدى را تجربه کرده بود. 

رشــد اقتصــادی ایــران بــرای ســال جــاری 
ــال ۲۰17  ــرای س ــد و ب ــادی 4 درص می
ــده  ــی ش ــد پیش بین ــا 7/ 3 درص ــر ب براب
اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه ایــران 
ــد  ــر درص ــد صف ــا رش ــال ۲۰15 را ب س

ــود  ــته ب ــر گذاش پشت س

 در ســال ۲۰15 میانگیــن تــورم ایــران
۰/ 1۲ درصــد بــود کــه ایــن رقــم در ســال 
ــده  ــال آین ــد و در س ــه 9/ 8 درص ــاری ب ج

میــادی بــه ۲/ 8 درصــد خواهــد رســید

ــى  ــول حاک ــى پ ــدوق بین الملل ــرآورد صن ب
ــت در  ــاى نف ــد تقاض ــه رش ــت ک از آن اس
ســال 2015 در حــدود 6/ 1 میلیــون بشــکه 
در روز بــوده کــه بیشــترین افزایــش را طــى 
ــد و نســبت  ــته نشــان مى ده ــال گذش 5 س
ــرژى  ــى ان ــس بین الملل ــى آژان ــه پیش بین ب

کــه پیــش از ایــن منتشــر شــد، رقــم بســیار 
ــد. ــان مى ده ــرى را نش باالت

ــن  ــه در ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــدوق ب صن
ــاى  ــم قیمت ه ــت به رغ ــه نف ــال عرض س
پاییــن، در ســطح بســیار باالیى قرار داشــت، 
ــیه  ــک، روس ــاد اوپ ــد زی ــل آن را تولی دالی
و بازگشــت ایــران بــه بــازار جهانــى نفــت 

ــوان کــرده اســت. عن
صنــدوق پیش بینــى کــرده اســت کــه 
ــن قیمت هــاى نفــت در ســال 2016  میانگی
بــه بشــکه اى 75/ 34 دالر برســد (که نســبت 
ــدى را  ــت 32 درص ــن 2015 اف ــه میانگی ب
نشــان مى دهــد). در ایــن گــزارش میانگیــن 
قیمــت نفــت در ســال 2017 نیــز بشــکه اى 

ــت. ــده اس ــى ش 99/ 40 دالر پیش بین
ــل  ــه نق ــاد و ب ــاى اقتص ــزارش دنی ــه گ ب
ــن  ــول  در ای ــى پ ــن الملل ــدوق بی از صن
ــال  ــان در س ــد اقتصــادى جه ــزارش رش گ
ــراى  2016 را 2/ 3 درصــد و ایــن رقــم را ب
ســال 2017 برابــر بــا 5/ 3 درصــد پیش بینــى 
کــرده اســت. ایــن رقــم در ســال 2015 برابر 
ــا  ــر ب ــا 1/ 3 درصــد و در ســال 2014 براب ب
4/ 3 درصــد بــوده اســت. پیش بینــى قبلــى 
ــه منتشــر شــده  ــاه ژانوی صنــدوق کــه در م
بــود رقــم رشــد اقتصــادى جهــان در ســال 
ــال 2017 را ــارى را 4/ 3 درصــد و در س  ج
 6/ 3 درصــد اعــالم کــرده بود کــه پیش بینى 

جدید نســبت بــه آن کاهش یافته اســت. 

پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول

از اقتصـاد ایـران
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شــوك کاهشــى تولیــد ناخالــص داخلــى در 
ســال 1390 بــه بعــد ســبب کوچــک شــدم 
حجــم اقتصــاد ایــران در ســال هــاى ابتدایــى 
دهــه نــود شــده اســت. همیــن امــر ســبب 
شــده اســت ایران در ســال هــاى میانــى دهه 
نــود، از پــس اجــراى برنامــه هــاى اصالحى 
متعــدد بتوانــد رقــم تولیــد ناخالــص داخلى 
خــود را بــه رقــم آخریــن ســال هــاى دهــه 
هشــتاد و اولین ســال هــاى دهه نــود نزدیک 
کنــد . دولــت یازدهــم در حالــى نســبت بــه 
ــه اى  ــش لحظ ــار افزای ــورم و مه ــرل ت کنت
قیمــت هــا در ســال هــاى اخیــر اقــدام کــرد 
ــر  ــک ت ــا کوچ ــه تنه ــران ن ــاد ای ــه اقتص ک
شــده بلکــه بــا رکــودى قابــل مالحظــه نیــز 

ــود . ــرو ب روب
ــران در  ــى ای ــص داخل ــد ناخال ــد تولی رش
ــى  ــوى برخ ــد از س ــر چن ــده ه ــال آین س
مســئوالن بیــن 5 تــا 6 درصــد پیــش بینــى 
شــده اســت امــا برآوردهــاى صــورت گرفته 
از ســوى مراکــز تحقیقاتى نشــانگر آن اســت 
کــه ایــن رقــم در ســال جــارى بــه بیــش از 
4 درصــد نخواهــد رســید . بــر اســاس ایــن 
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــى ک ــزارش در حال گ
داخلــى ایــران در ســال هــاى 1389 و 1390 
از 2069 و 2158 هــزار میلیــارد تومــان فراتــر 
رفــت امــا شــوك کاهشــى رشــد اقتصــادى 
ــد  ــم تولی ــد رق ــبب ش ــال 1391 س در س
ــزار  ــه 2000 ه ــاره ب ــى دوب ــص داخل ناخال
میلیــارد تومــان نزدیــک تــر شــود و در ســال 
پــس از آن نیــز تنزلــى بیــش از ایــن را تجربه 

کنــد .

در صــورت تحقــق پیــش بینــی هــا مبنــی 
بــر رشــد چهــار درصــدی اقتصــاد در ســال 
ــران در  ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــاری تولی ج
ــص  ــد ناخال ــم تولی ــه رق ــده ب ــال آین س
داخلــی ایــران در ســال 139۰ نزدیــک 

ــد  ــد ش خواه

ــه گــزارش خبرآنالیــن ، در قالــب برنامــه  ب
انتظــار  در  هنــوز  کــه  توســعه  ششــم 

شــوراى  مجلــس  ســوى  از  تصویــب 
ــت  ــده اس ــى ش ــش بین ــت پی ــالمى اس اس
بــه حــدود 8  ایــران  اقتصــادى  رشــد 
ــه  ــل توج ــم قاب ــن رق ــد . ای ــد برس درص
امــا بــه گفتــه کارشناســان در صــورت 
ــا ــذارى ه ــرمایه گ ــوس س ــش محس  افزای
ــق  و جــذب ســرمایه هــاى خارجــى ، رون
صــادرات عیــر نفتــى و حــل بحــران رکــود 

قابــل دســتیابى اســت .
ارقــام منــدرج در نمــودار زیر تولیــد ناخالص 
ــاى  ــت ه ــب فعالی ــر حس ــران ب ــى ای داخل
ــال 1383 را  ــت س ــت ثاب ــه قیم اقتصــادى ب
ــه  ــام در نمــودار اول ب نشــان مــى دهــد. ارق
ــال محاســبه شــده اســت.  ــارد ری هــزار میلی
نمــودار دوم رشــد تولیــد ناخالــص داخلى را 

در یــک دهــه اخیــر نشــان مــى دهــد .

پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران

رشد تولید ناخالص داخلی در یک دهه

تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر
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ــال جارى  ــکه س ــال و س ــى ط ــازار داخل ب
ــاز  ــل توجــه آغ ــاى قاب ــت قیمت ه ــا ثب را ب
ــال  ــه س ــت ک ــى اس ــن در حال ــد و ای کردن
گذشــته بــازار طــال و ســکه نوســانات 
خاصــى را بــه ثبــت رســاند، از ســوى دیگــر 
ــادى  ــرایط اقتص ــکه در ش ــال و س ــازار ط ب
ــود  ــراى خ ــى ب ــت خاص ــاوت وضعی متف

ــت. ــرده اس ــف ک تعری
در بررســى هاى بــه دســت آمــده دامنــه 
نوســان در بــازار ســکه بــه حــدود 160 
ــته  ــال گذش ــد و در س ــان مى رس ــزار توم ه
ســکه تمام بهــار آزادى چنــد بــارى رفــت و 
برگشــت ارزشــى بــه بیــش از یــک میلیــون 

ــته اســت. ــان را داش توم
در روزهــاى اولیــه بــازار طــال در ســال 1395 
قیمــت هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار بیــش 
ــه ثبــت رســیده و  از یــک میلیــون تومــان ب
همچنــان قیمت هــاى ســکه تمام بهــار آزادى 
ــازار آزاد  ــون تومــان در ب بیــش از یــک میلی

ــود. ــه مى ش معامل
برخــى از تحلیلگــران بازارهــاى مالــى بر این 
ــت  ــى قیم ــرز روان ــه م ــى ک ــد زمان باورن
ــه مــدت  ــازار شکســته شــود و ب ــک ب در ی
چنــد روز، باالتــر از مــرز روانــى معاملــه اى 
صــورت بگیرد، برگشــت بــه کمتــر از ارزش 

روانــى غیرممکــن اســت.
در بازارهــاى مالــى دســتیابى بــه چشــم انداز 
خاصــى  مــدت  یــک  طــى  بــازار  آن 
ــه  ــه ب ــا توج ــراد ب ــوده و اف ــم ب ــیار مه بس
چشــم انداز، چگونگى ســرمایه گذارى خــود را 
برنامه ریزیمى کننــد، در ســال جارى فعــاالن 
ــه  ــکه ب ــال و س ــازار ط ــرمایه گذاران ب و س
ــازار را  ــم انداز ب ــا چش ــتند ت ــال آن هس دنب
بــه دســت بیاورنــد کــه کار بســیار ســختى 
بــوده زیــرا در دو ســال اخیــر شــرایط بــازار 

بــا تغییــرات لحظــه اى وضعیت جدیــدى را 
انتخــاب مى کننــد.

ســطح  در  ناآرامــی  کــه  زمــان  هــر 
ــس  ــد، ارزش اون ــش یاب ــی افزای بین الملل
جهانــی رونــد صعــودی بــه خــود بگیــرد و 
بــا توجــه بــه وضعیــت منطقــه خاورمیانــه 
ــیده  ــا رس ــه اروپ ــای آن ب ــه ترکش ه ک
ــرای  ــی را ب ــده با ثبات ــوان آین ــت نمی ت اس
اونــس جهانــی و در نهایــت قیمــت طا در 

ــود ــی متصــور ب ــازار داخل ب

به طــور قطــع نمی تــوان چشــم اندازی 
ــال جاری  ــکه در س ــا و س ــازار ط ــرای ب ب
پیش بینــی کــرد امــا بــا بررســی برخــی از 
عوامــل همچــون کاهش نرخ ســود ســپرده 
ــورهای  ــادی کش ــرایط اقتص ــی، ش بانک
 هنــد، چیــن و آمریــکا و ... مــی تــوان

بــرای  نســبی  جمع بنــدی  یــک  بــه 
یافــت دســت  ســال جاری 

ــاى  ــد قیمت ه ــن باورن ــر ای ــراد ب ــى اف برخ
ــان  ــال جارى نش ــیده در اول س ــت رس ــه ثب ب
ــان  ــا پای ــازار طــال و ســکه ت ــه ب از آن دارد ک
ــر از  ــى باالت ــا نرخ ــالت ب ــال جارى معام س
مــرز روانــى صــورت مى گیــرد امــا نمى تــوان 
ــرا  ــت زی ــل داش ــاد کام ــاور اعتق ــن ب ــر ای ب
ــال و  ــد ارزش ط ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ســکه در بــازار داخلى بــر مبنــاى ارزش اونس 
جهانــى و نــرخ دالر تعییــن مى شــود کــه بــا 
تغییــر هــر کــدام از ایــن مولفه هــا ارزش طــال 
و ســکه راه جدیــدى در قیمت گــذارى بــراى 

ــد. ــاب مى کن ــود انتخ خ
ــه دســت آمــده هــر زمــان  در بررســى هاى ب
ــش  ــى افزای ــى در ســطح بین الملل ــه ناآرام ک

یابــد، ارزش اونــس جهانــى رونــد صعــودى 
ــه وضعیــت  ــا توجــه ب ــرد و ب ــه خــود بگی ب
ــه  ــاى آن ب ــه ترکش ه ــه ک ــه خاورمیان منطق
اروپــا رســیده اســت نمى تــوان آینــده با ثباتــى 
را بــراى اونــس جهانــى و در نهایــت قیمــت 

طــال در بــازار داخلــى متصــور بــود.
همچنیــن وضعیت بــازار ارز بــه ویــژه دالر در 
راســتاى بررســى چشــم انداز بــازار طــال حائز 
اهمیت اســت کــه در رابطــه بــا بــازار دالر آزاد 
پیش بینى هــاى متفاوتــى ارائــه مى شــود، 
برخــى از کارشناســان بــر ایــن باورند کــه دالر 
در آینــده نزدیــک تــا حــدودى کاهــش یابــد 
زیــرا ســرمایه گذارى خارجــى در اقتصــاد 
ــار ایــن  ایــران رونــق خواهــد گرفــت کــه آث
موضــوع در زمســتان ســال جارى نمایــان 
خواهــد شــد. امــا پیش بینــى دیگــر بــر ایــن 
پایــه اســتوار اســت کــه ارزش دالر به واســطه 
کاهــش قیمــت نفــت و کاهــش انــدك تــورم 
رونــد صعــودى به خــود خواهــد گرفــت، در 
ــد  ــازار آزاد رون ایــن صــورت ارزش دالر در ب
صعــودى بــه خــود گرفتــه و در نهایــت ارزش 
ــاى  ــى قیمت ه ــازار داخل ــکه در ب ــال و س ط

ــه ثبــت مى رســاند. بیشــترى را ب
حــال بــا ایــن تفاســیر به طــور قطــع نمى تــوان 
ــکه در  ــال و س ــازار ط ــراى ب ــم اندازى ب چش
ــا بررســى  ــا ب ــى کــرد ام ســال جارى پیش بین
برخــى از عوامــل همچــون کاهش نرخ ســود 
ســپرده بانکــى، شــرایط اقتصــادى کشــورهاى 
هنــد، چیــن و آمریــکا و ... مــى تــوان بــه یــک 
جمع بنــدى نســبى بــراى ســال جارى دســت 

یافت.
امــا در مجموع ســوال اساســى در بــازار طالى 
جهانــى مبنــى بــر آن اســت که آیــا روند بــازار 
طــال در ســال جارى همچــون ســال هاى 

ــته است؟ گذش

سمت و سوی بازار طـال 
در سال 95 

امیرحسین لواسانی
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منبع: سازمان توسعه ی تجارت ایران، آوریل 2۰16 
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

ارتبــاط ایران بــا خریــداران، تأثیرگــذاران 
ــم گیرندگان و تصمی

ــرمایه گذاران در  ــون س ــه اکن ــى ک از آنجای
جســت وجوي ظرفیــت هــاى اقتصــادي اى 
ــد، مــى  ــه دور مانده ان کــه ســه دهــه از آن ب
ــا  ــاط ب ــران از ارتب ــتاوردهاي ای ــند، دس باش
خریــداران، ســرمایه گــذاران، ســرمایه داران، 
ســرمایه گــزاران، وام دهنــدگان، رهبــران 
کســب و کار، چهــره هاى محبــوب محلى و 
بیــن المللــى، دیپلمــات هــا و مقامــات عالى 
ــته ى  ــکاران برجس ــى، پیمان ــه ى دولت رتب
مکانیــک و عمــران، عمــده فروشــان و توزیع 
کننــدگان، توســعه دهنــدگان امــالك و 
مســتغالت، مدیــران خریــد مصالــح و 
تجهیــزات ســاختمانى، مدیــران پــروژه هاى 
ــکاران،  ســاخت و ســاز و مشــاوران و پیمان

ــود. ــد ب ارزشــمند خواهن
در پاســخ بــه ســؤال دوم بایــد اذعــان 
ــن  ــش گرفت ــا در پی ــران ب ــه ای ــت ک داش
ــازى و  ــه نوس ــم ب ــه ى منجس ــک برنام ی
ــود  ــاز خ ــاخت و س ــش س ــترش بخ گس
ــن  ــه ای ــى ک ــت و از آنجای ــد پرداخ خواه
نیازهــا بــى پایــان هســتند، ایــران بــه 
ــى  ــاى عموم ــروژه ه ــال همــکارى در پ دنب

تولیــد  آمــوزش،  و  پژوهــش  مســکن، 
ــن  ــتفاده از آخری ــاختمانى و اس ــح س مصال
فــن آورى هــا و تجربــه هــاى شــرکت هاى 
بیــن المللــى مــى باشــد و یــک بــار دیگــر 
ارتبــاط ایــن تخصــص هــاى بیــن المللــى 
ــه شــکل  ــادى ب ــران، کمــک زی ــازار ای ــا ب ب
ــش  ــاده ى بخ ــوق الع ــت ف ــرى ظرفی گی
ســاخت و ســاز خواهــد نمــود کــه ایــن امــر 

ــد.  ــى باش ــده م ــدوار کنن امی

بررســی اقتصــاد ایــران در حــال حاضــر و 
آینــده

ــر 80  ــغ ب ــى بال ــتن جمعیت ــا داش ــران ب ای
ــى  ــص داخل ــد ناخال ــر از تولی ــون نف میلی
415339 میلیــون دالر برخــوردار مــى باشــد 
ام  ایــن کشــور را در رتبــه ى 27  کــه 
ــان  ــزرگ جه ــورهاى ب ــایر کش ــن س در بی
ــن کشــور از بیشــترین  ــد. ای ــى ده ــرار م ق
ــوردار  ــان برخ ــت و گاز در جه ــر نف ذخای
اســت و بــا توجــه بــه صنعــت و زیرســازى 
ــه  ــعه ب ــال توس ــورهاى در ح ــى از کش یک
شــمار مــى رود. انتظــار مــى رود کــه طــى 
5 ســال آینــده، اقتصــاد ایــران بــه رشــد 8 تــا 
10 درصــدى نزدیــک بــه 1,5 تریلیــون دالر 

ــد. ــت یاب ــى دس ــص داخل ــد ناخال در تولی

ظرفیــت موجود بــرای رشــد فــوق العــاده ی 
ایران

ــده  ــاهده گردی ــته مش ــال گذش ــى 10 س ط
اســت کــه ســرمایه گــذاران جهانى بــه دنبال 
ــه ســمت بازارهــاى  ــازه ب فرصــت هــاى ت
دســت نخــورده کشــیده مــى شــوند و 
امــروز ایــن زمــان بــراى ایــران فراهــم آمــده 
اســت. بنــا بــه نظــر بســیارى از کارشناســان 
بیــن المللــى و اقتصاددانــان برجســته، ایــران 
در برهــه از آخریــن فرصــت در ســطح 
جهانــى برخــوردار گشــته اســت. بــا وجــود 
منابــع طبیعــى فــراوان، یــک اقتصــاد متنــوع، 
ــش  ــر و افزای ــوان ماه ــروى کار ج ــک نی ی
تقاضــا در تمــام بخــش هــاى ایــران، اقتصــاد 
جهانــى در پســاتحریم بــا بــاز شــدن یکــى از 
بازارهــاى بکــر قدیمــى بــه منظــور کســب و 
کارهــاى جدیــد بــه طــور چشــمگیرى تغییر 

خواهــد داد.

بخش ساخت و ساز ایران
ارزش بازار ســاخت و ســاز ایــران 90 میلیارد 
ــدون  ــى ب ــى شــود. حت ــن زده م دالر تخمی

ــه رو  ــا دو پرســش اساســی روب ــکار عمومــی ب ــران اف ــا برنامــه ى هســته اي ای ــوزان در رابطــه ب ــه ى مشــترك ل پــس از حصــول بیانی
مــى باشــند. واکنــش بازارهــا بــه ایــن اتفــاق چــه خواهــد بــود؟ و در نهایــت اقتصــاد ایــران پــس از اجرایــی شــدن راهکارهاي ایــن بیانیه 

بــه چــه ســمتی مــی رود؟ در ایــن مقالــه در پاســخ بــه ســؤال نخســت پاســخ هــاى زیــر داده شــده انــد:
- ایران باید به دنبال دانش مورد نیاز بازار ساخت و ساز ایران و چالش ها و فرصت هاى ارائه ى آن باشد.

ــه مشــتریان موجــود  ــد خــود را ب ــدگان را شناســایى و محصــوالت جدی ــن کنن ــده نگــر و تأمی ــد، آین ــداران جدی ــد خری ــران بای - ای
ارائــه نمایــد.

- ایران باید به دنبال ایجاد شبکه اى از شرکت هاى ساختمانى مهم و تصمیم گیرندگان کشور باشد.
- تعــداد پــروژه هــاى بــزرگ در حــال انجــام بــدان معنــى اســت کــه بســیارى از شــرکت هــاى چنــد ملیتــى بایــد شــانس حضــور در 

کشــور را داشــته باشــند.
- موقعیت جغرافیایى استراتژیک ایران در منطقه به این کشور اجازه مى دهد تا کل منطقه را تحت پوشش خود قرار دهد.

- افزایــش ســرمایه گــذارى بخــش خصوصــى فرصــت بزرگــى را بــراى پیمانــکاران خارجــى بــزرگ بــه منظــور افزایش مشــارکت خود 
در ایــن کشــور فراهــم مــى آورد.
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ــه از صفحــه5 ادام

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

فرصت طالیی

ــى،  ــاد خصوص ــک نه ــم ی ــذارى عظی ــرمایه گ ــه س ب
ــد.  ــراوان دیدن ــب ف مصائ

ــه  ــژه برنام ــد وی ــه تمهی ــادى»، ک ــژه اقتص ــق وی «مناط
ــق  ــه مناط ــادى ب ــى اقتص ــق بخش ــراى رون ــعه، ب توس
ــتند  ــد، نتوانس ــه بای ــا ک ــود، آنقدره ــور ب ــف کش مختل
ــق  ــن مناط ــد. ای ــا کنن ــتى ایف ــه درس ــود را ب ــش خ نق
ایجــاد شــده بودنــد تــا بــا کمــک دولــت هــا، «گامــى در 
جهــت توســعه کالن کشــور» بردارنــد. مناطقــى کــه بــه 
تصریــح قانــون «بــه منظــور پشــتیبانى از فعالیــت هــاى 
ــى و  ــن الملل ــاط تجــارى بی ــرارى ارتب اقتصــادى و برق
تحــرك در اقتصــاد منطقــه اى و تولیــد و پــردازش کاال، 
انتقــال فنــاورى، صــادرات غیرنفتــى، ایجاد اشــتغال مولد 
و جلــب و تشــویق ســرمایه گــذارى داخلــى و خارجى، 
ــال  ــت) و انتق ــور خارجى(ترانزی ــدد، عب ــادرات مج ص
ــه  ــد، در چرخ ــده بودن ــاد ش ــیب) و...» ایج کاال(ترانش
ــد.  ــوه نکردن ــق جل ــا، موف ــا، آن قدره سیاســتگذارى ه

ــد.  ــن سرنوشــت دور نمان ســرخس هــم از ای
نزدیــک بــه 20 ســال از آن تاریــخ گذشــته اســت. منطقه 
ویــژه اقتصــادى ســرخس کــه در دل بیابان هاى خشــک 
مــرزى بنــا نهــاده شــده بــود، بــا ســرمایه گــذارى بیــش 
از 400میلیــارد تومانــى آســتان قــدس رضــوى بــه عنوان 
 ســازمان متولــى، حــاال داراى یــک فــرودگاه بیــن المللى
ــت و  ــر اس ــرض 60 مت ــزار و ع ــد 4 ه ــول بان ــا ط ب
یــک نیــروگاه 550 مگاواتــى کــه بــه زودى ســاخت آن 
ــژه اقتصــادى راه  ــه وی ــن منطق ــد. ای ــد ش ــل خواه کام
ــه بنــادر مهــم شــهید رجایــى،  آهــن آســیاى میانــه را ب
امــام خمینــى(ره)، جلفــا و امیرآبــاد متصــل کــرده اســت. 
«بــازار دوســتى» آن هــم 114 غرفــه مجهــز نمایشــگاهى 
و فروشــگاهى دارد کــه 15هــزار مترمربــع زیربنــا دارنــد. 
بــه ایــن فهرســت مــى شــود یــک ســردخانه دو مــداره 
چهــار هــزار تنــى را هــم اضافــه کــرد و البتــه مجموعــه 
انبارهــاى کاالیــى بــا ظرفیــت 100 هــزار تــن در کنــار 
ــن  ــال بی ــل نرم ــال ری ــى و اتص ــم ریل ــات عظی امکان
المللــى بــه ریــل عریــض آســیاى میانــه. امــا همچنــان 
ــه  ــگ، ب ــر رن ــى، پ ــاى دولت ــت ه ــى حمای ــاى خال ج

چشــم مــى آیــد. 
درســت در روز افتتــاح ایــن پــروژه عظیــم اقتصــادى در 
ســرخس ؛روزنامــه هــاى کشــور امــارات با تیتر درشــت 
ایــن مطلــب را کار کردند((بــا افتتــاح منطقــه آزاد الماس 
ســرخس ؛ســرمایه گــذارى هــاى انجــام شــده در دوبــى 
 بــر بــاد خواهــد رفــت)), حــال ما در پــس چرایــى هایى
مانــده ایــم کــه چــرا و چــرا ایــن فرصــت بــزرگ جهش 
 اقتصــادى از دســتمان رفــت، فرصــت ســوزى هــا

را تمام کنید سرخس را دریابید.

برداشــته شــدن تحریــم ها نیــز ارزش ایــن بــازار تــا ســال 2016، 154 میلیارد 
دالر تخمیــن زده شــد. اکنــون در پســاتحریم بایــد امیــدوار بــود که ایــن بازار 
 از رشــد مناســبى برخــوردار گــردد. بــا توجــه بــه افزایــش ســرمایه گــذارى
داخلــى و خارجــى و جمعیــت رو بــه رشــد ایــران، صنعــت ســاخت و ســاز 
ایــن کشــور پــر رونــق مــى باشــد و مــى توانــد تضمینــى بــراى ایــن موضوع 
مهــم بــه شــمار رود کــه نیــاز بخــش مســکن ایــران هرگز کم نشــود. آســمان 
خــراش هــا، ســاختمان هــا، آپارتمــان هــاى لوکــس و مراکــز فانتــزى در همه 
جــاى ایــن کشــور در حــال زیــاد شــدن هســتند. ایــن بــازار در پســاتحریم از 
عالقــه ى بیــن المللــى، دسترســى آســان تــر بــه ســرمایه و تقاضاى بیشــتر در 

فــن آورى هــاى مــدرن، بهــره منــد خواهــد گردید.

پروژه های بازار ایران
ایــران در حــال ارائــه ى فرصــت هــاى ســودآور در مقیــاس بزرگ مى باشــد. 
اقتصــاد ســوخت هیدروکربنى ایران جــدا از تولید نفت با صــرف 200 میلیارد 
دالر در پــروژه هــا، بــه دنبــال تنــوع بخشــى و نفوذ شــرکت هاى ســاختمانى 
ــاى ــروژه ه ــى باشــد. پ ــیمیایى م ــزات ش ــذارى در تجهی ــراى ســرمایه گ  ب
عظیم ســاختمانى در بحث هاى انرژى، حمل و نقل، زیرســاخت ها و مســکن 
 در حــال اجــرا مــى باشــند و فرصتــى بــاور نکردنــى را براى ســرمایه گــذاران

و پیمانکاران پدید مى آورند.  

توسعه ی شهری و بخش مسکن
بخــش مســکن بــا توجــه بــه کمبــود شــدید ســهام مســکن از نــرخ رشــد 
ــون  ــراى 1,5 میلی ــى باشــد. تقاضــا ب ســاالنه ى 12 درصــدى برخــوردار م
واحــد مســکن در هــر ســال وجــود دارد و ایــن در حالــى اســت کــه بــازار 
فعلــى تنهــا قــادر بــه تأمیــن 700،000 واحــد، یعنــى هــزار واحــد مســکن در 
 ســال مــى باشــد. بــه غیــر از مجتمــع هــاى مســکونى، بازســازى خانــه هــاى
قدیمــى هــم در اولویــت کار دولــت ایــران قــرار دارنــد کــه طــى 10 ســال 
ــد از  ــدود 60 درص ــازى ح ــراى بازس ــارد دالر ب ــدود 143 میلی ــده ح آین

ــاز مــى باشــد. ســاختمان هــاى پایتخــت مــورد نی

زیر ساخت ها
میلیاردهــا دالر در زمینــه هــاى مختلــف اعــم از ســاخت و ســاز جــاده هــا، 
ســاختمان هــا و خطــوط راه آهــن از قراردادهــاى مناقصــه ى خارجــى اعطاء 
گردیــده اســت. دسترســى بــه مــواد اولیــه ى محلــى، ذخایــر معدنــى غنــى و 
نیــروى انســانى ماهــر  بــه ایــران در برنــده شــدن در مناقصــه هــاى بــزرگ 
بیــن المللــى کمک نموده اســت. پــروژه هاى زیرســازى عظیمــى در زمینه ى 
خــط لولــه، از جملــه صدهــا تونــل هــا و پــروژه هــاى صنعتــى متعــددى نیز 
وجــود دارنــد. دولــت ایــران در حــال برنامــه ریــزى براى گســترش شــبکه ى 
13000 کیلومتــرى کشــور بــه منظــور پوشــش 25000 کیلومتر تا ســال 2025 
مــى باشــد. میلیاردهــا دالر بــراى تکمیــل خــط آهــن گــرگان- اینچه بــرون و 
همچنیــن پایانــه هــاى حمل و نقــل کــه 745 کیلومتر آن بــه آزادراه هــا، 5000 
کیلومتــر آن بــه بزرگــراه هــا و بیــش از 2000 کیلومتــر آن بــه ســاخت و ســاز 

جــاده اى اختصــاص دارد، مــورد نیــاز مــى باشــد.
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و  تجــارى  هیات هــاى  آمــد  رفــت  و 
اقتصــادى طــى چنــد مــاه گذشــته در 
قالب هــاى مختلــف بــه قــدرى متعــدد بــوده 
کــه بخــش خصوصــى بــه بهانــه آن حداقــل 
چنــد بــار در هــر هفته به جلســات مشــترك 
ــران  و  ــران و ته ــى ای ــاى بازرگان در اتاق ه
شهرســتان هــا آمــده یــا بــه هتل هــا و مراکــز 
همایــش مراجعــه کــرده و همــواره بــا ایــن 
ســوال مواجــه شــده کــه آیــا فضــاى کســب 
و کار ایــران، آمــاده ســیراب کــردن تشــنگى 
نمایــان شــرکت هاى خارجــى بــراى حضور 
ــاى  ــى ماه ه ــر. ط ــا خی ــت ی ــران اس در ای
گذشــته بیــش از 30 هیــات بــزرگ تجــارى 
از کشــورهاى مختلــف از جملــه ســوئیس، 
اتریــش، انگلســتان، آفریقاى جنوبــى، آلمان، 
ــراق و  ــیه، ع ــد، روس ــه، هلن ــن، فرانس ژاپ
ــون  ــى همچ ــاى متنوع ــل در حوزه ه برزی
ــى  ــات مال ــیمى، خدم ــت، گاز و پتروش نف
(بانــک، بیمــه، بــورس و لیزینــگ)، صنایــع 
ارتباطــى، صنعــت ســاختمان و پروژه هــاى 
عمرانــى، بهداشــت و درمــان، صنایــع غذایى 
و... بــه ایــران آمــده و تعامــالت اولیــه بســیار 

ــته اند. ــده اى را داش ــوب و امیدوارکنن خ
بــه  جدیــد  فضــاى  از  بهره بــردارى 
آمادگــى کافــى و  نیازمنــد  وجود آمــده، 
همه جانبــه بــوده کــه بــراى درك آن در 
ــرا  ــى کل گ ــا نگاه ــد ب ــاد، بای ــوزه اقتص ح
ــاط ضعــف موجــود توجــه داشــت  ــه نق ب
تــا برنامه ریــزى و اقــدام الزم در جهــت 
ــلماً دورى  ــرد. مس ــورت گی ــا ص ــع آنه رف
ــى  ــاى دولت ــیارى از بخش ه ــاله بس شش س
و خصوصــى از فضــاى بین المللــى، متاثــر از 
تحریــم، آمادگــى هرچــه ســریع تر و بیشــتر 
ــه،  ــد. در ادام ــن بخش هــا را طلــب مى کن ای
چهــار چالــش عمــده در ایــن راســتا مطــرح 

ــد. ــد ش خواه

چالش اول: سیاستگذاری ارزی
زیرســاخت هاى مبــادالت ارزى کشــور، 

بــه طــور مشــخص در بانــک مرکــزى، 
و  دارایــى  و  اقتصــادى  امــور  وزارت 
ــوزه  ــد در ح ــل بای ــاى عام ــاً بانک ه متعاقب
سیاســتگذارى در مــورد پایــه پولــى و نــرخ 
ــرى  ــه تصمیم گی ــرى ارز، بســیار قاطعان براب
کننــد تــا خطــوط اعتبــارى، فاینانــس، 
ریفاینانــس، یوزانــس و ســایر ابزارهــاى 
متــداول بــر یک پایــه ریالى شــفاف و ســاده 
مبادلــه شــود. از اواســط دوران دولــت هفتــم 
ــز مطــرح  کــه حتــى موضــوع تحریم هــا نی
نبــود، تعهــدات بلندمــدت ارزى، پایــه ریالى 
ــک  ــابدارى کل بان ــت در حس ــوه ثب و نح
مرکــزى و تســویه آن بــا دولــت، بانک هــاى 
ــش  ــا چال ــردار، ب ــت بهره ب ــل و در نهای عام
جــدى رو بــه رو بــوده اســت، اما در شــرایط 
ــده و  ــر ش ــى پیچیده ت ــوع کم ــى، موض فعل
نیــاز به تصمیم و سیاســتگذارى عاجــل دارد 
تــا تعهــدات ارزى وزارت امــور اقتصــادى و 
دارایــى یــا شــرکت ملــى نفت ایــران کــه در 
ــى  ــار قابل توجه ــى از اعتب ــطح بین الملل س
ــى  ــت خرده فروش ــتند، قابلی ــوردار هس برخ
ــک  ــطه بان ــه واس ــل ب ــاى عام را در بانک ه
مرکــزى داشــته باشــند. راه حــل ایــن چالــش 
ــزى جــز تک نرخــى  ــده، چی ــگاه نگارن در ن
ــى  ــاى کاالی ــازى اولویت ه ــدن و ساده س ش
نخواهــد بــود. بــه هــر حال اگــر ایــن راه حل 
نیــز میســر یــا مــورد پســند سیاســت گــذار 
نباشــد، قطعــاً شــرایط موجــود بایــد تغییــر 
کنــد تــا اولیــن ســد تعامــل شکســته شــود.

چالش دوم: به روز شدن سریع
ســرعت تحــوالت ابزارهــاى ارتباطــى، 
نرم افــزارى، مغزافــزارى و حتــى اســتانداردها 
ــاال  ــه ب ــى در نتیج ــاى بین الملل و پروتکل ه
بــودن نــرخ تغییــر علــوم و فنــون در جهــان 
امــروز، تغییــرات شــش ســال اخیــر را معادل 
ــال هاى 1960  ــه اى در س ــرات چند ده تغیی
ــى،  ــرایط فعل ــرده اســت. در ش ــا 2000 ک ت
تغییــرات ســاالنه در زیرســاخت هاى مالــى، 

حســابدارى و فنــاورى نظــام بانکــى جهــان، 
معــادل تغییــرات یــک دهــه در قــرن بیســتم 
در نظــر گرفتــه مى شــود. اســتانداردهاى 
بانکــدارى  امنیــت  ســوئیفت،  بــازل، 
الکترونیــک و... دچــار تغییــر شــده اند و نیاز 
ــى، دانشــگاه ها  ــازمان هاى حاکمیت اســت س
ــه  ــط از جمل ــى مرتب ــات پژوهش و موسس
پژوهشــکده پولــى و بانکــى بانــک مرکــزى 
ــات  ــراغ موسس ــه س ــتر ب ــل بیش ــا تمای ب
بین المللــى آموزشــى و مشــاوره برونــد تــا با 
دوره هاى آموزشــى-کاربردى و مشــاوره هاى 
پیوســته، ایــن انطبــاق بــا ســرعت بیشــتر و 
کارایــى و اثربخشــى باالتــر صــورت گیــرد.

چالش سوم: سفیران کسب وکار
بــه طــور عــام، کل ســاختار مدیریتــى 
ــه تغییــر  ایــران در بخــش اقتصــادى نیــاز ب
دارد، امــا نــگاه ایــن نوشــتار بــه طــور 
خــاص بــه ســازمان ها و ارگان هایــى شــبیه 
ــت  ــران، معاون ســازمان توســعه تجــارت ای
اقتصــادى وزارت امــور خارجــه و ســازمان 
ــادى و  ــاى اقتص ــرمایه گذارى و کمک ه س
فنــى ایــران اســت. ایــن چنــد ســازمان بایــد 
بــا یــک رویکــرد اصولــى مــورد مهندســى 
ــه  ــد و ب ــرار گیرن ــکیل) ق ــا تش ــدد (ی مج
جایگاهــى بــراى نیــروى انســانى توانمنــد و 
بــا قــدرت یادگیرندگــى بــاال تبدیــل شــوند، 
و نــه بــه محلــى بــراى گــذران امــور جاریه. 
ضمــن احتــرام بــه تمــام خدمتگــزاران 
دولت هــاى مختلــف، واقعیــت ایــن اســت 
کــه کارشناســى کــه در چنــد دهــه فعالیــت 
ــا  ــده ت ــاى باقیمان در حــال شــمارش روزه
بازنشســتگى اســت، نمى توانــد رایزنــى 
فعــال و موثــر بــراى شــتاب بخشــیدن 
ــران در خــارج  ــه توســعه کســب و کار ای ب
ــابرجام.  ــژه در پس ــه وی ــد؛ ب ــور باش از کش
تجربــه نگارنــده و بســیارى از فعــاالن بخش 
ــغل  ــاى ش ــه اقتض ــا ب ــه بن ــى، ک خصوص
ــارج از  ــه خ ــددى را ب ــفرهاى کارى متع س

چهار چالش پسابرجام 

 علیرضا قراگوزلو 
دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران و عمان
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ــى  ــدان مثبت ــت چن ــته اند، روای ــور داش کش
را از عملکــرد ســازمان هاى مــورد اشــاره بــه 
ــن  ــوده در ای ــکار آزم ــد. راه دســت نمى ده
بخــش، بهره منــدى از نــگاه کل گــرا، در کنــار 
توجــه بــه جزییــات و ایجــاد نظــام جبــران 
خدمــات بــر پایــه عملکــرد اســت. امــروزه 
عملکــرد بانک هــاى توســعه تجــارت ترکیــه 
و کــره جنوبــى در حمایــت از صــادرات تــا 
جایــى تحــول یافتــه کــه یکــى از اصلى ترین 
کشــورهاى  سیاســتگذاران  دغدغه هــاى 
ــم و  ــد و پخــش ســریال، فیل یادشــده، تولی
ــت و در  ــدف اس ــاى ه ــیقى در بازاره موس
واقــع ســتارگان ســینما و موســیقى، تبدیــل 
ــه  ــه ســفیران کســب و کار شــده اند. ناگفت ب
ــازمان هاى  ــرد س ــد عملک ــه نق ــت ک پیداس
یادشــده، بــه معنــاى نادیــده گرفتن دشــوارى 
اجــراى ایده هــاى جدیــد و فعالیت هــاى 
ــزوم  ــه ل ــاً ب ــه صرف ــت، بلک ــاص نیس خ
تمرکــز بــر تجــارب برتــر کشــورهاى دیگــر 
تاکیــد دارد. تجربه هــاى گذشــته حضــور در 
منطقــه آســیاى میانــه، خاورمیانــه، آمریــکاى 
التیــن و شــرق آفریقــا نشــان مى دهــد کــه 
مســوول ســازمان توســعه تجــارت یــا دیگر 
ســازمان هاى یادشــده، بایــد کمتریــن حضور 
را در دفتر کار خود داشــته باشــد و بیشــترین 
ــارت و  ــه نظ ــکاران را ب ــود و هم ــان خ زم
حضــور فیزیکــى در کشــورهاى هــدف 
ــرورت  ــى ض ــاید حت ــد. ش ــاص ده اختص
داشــته باشــد کــه رفــت  و آمدهــاى متصدى 
ایــن پســت، بــه مراتــب بیــش از وزیــر امور 
خارجــه باشــد. این نــگاه و حضــور فیزیکى 
در کنــار فعالیت اقتصــادى (زیرســاخت هاى 
مالــى و کســب و کار) و فرهنگــى (صادرات 
ســریال، فیلــم ســینمایى، موســیقى و...) 
همزمــان با دیپلماســى کســب و کار، همگى 

ــران  ــاد ای ــرزى اقتص ــعه فرام ــه توس الزم
اســت. بــراى حــل ایــن چالــش مى تــوان از 
واژه «صداقــت بى رحمانــه» اســتفاده کــرد تا 
مهندســى مجــدد ســازمان هاى مذکــور بهتر 
و کاراتــر صــورت گیــرد. اگرچــه ایــن نــوع 
ارزیابــى مجــدد و بــه دور از مصالحــه فقــط 
در کشــورهایى همچــون آلمــان، ژاپــن، کره 
جنوبــى و حــوزه اســکاندیناوى دیــده شــده 
اســت و نــه در خاورمیانــه؛ امــا آرزو کــردن، 
ــد  ــق هــدف خواه ــدم در راه تحق ــن ق اولی

بــود.

چالش چهارم: بازآموزی ما
ــاى  ــت  و آمده ــه در رف ــش ک ــن چال آخری
ســه مــاه گذشــته و در جلســات رســمى و 
غیررســمى کمتــر از چالش هــاى بــاال جلب 
 توجــه نمى کــرد مباحثــى اســت کــه معموالً 
ــاده  ــبتاً پیش پاافت ــى نس ــرف ایران ــراى ط ب
ــى  ــد، ول ــر مى رس ــه نظ ــوس ب و غیرملم
در تجــارت بین الملــل بــه ویــژه بــراى 
کشــورهاى توســعه یافته ضــرورى، پیچیــده 
و حساســیت برانگیز بــه شــمار مــى رود. 
بــراى مدیریــت ایــن چالــش دیگــر نیــازى 
ــى  ــى و اجتماع ــازمان هاى دولت ــت س نیس
را بــه بــاد انتقــاد گرفــت. مخاطــب اصلــى 
چالــش چهــارم، افــرادى مانند بنــده خواهند 
ــه  ــاید ب ــتند و ش ــر هس ــه تازه کارت ــود ک ب
ــاط بیشــترى  ــا احتی ــل قلــم را ب همیــن دلی
روى کاغــذ حرکــت مى دهیــم؛ چراکــه 
دیگــر قــرار نیســت دولــت را مالمــت کنیم.
ــزارى  ــوه برگ ــکل در نح ــن مش ــى ای تجل
ــواردى  ــى م ــر منف ــت و تاثی ــات اس جلس
ــروع  ــان، ش ــت زم ــدم مدیری ــون ع همچ
بحث هــاى  تــداوم  بى موقــع،  پایــان  و 
چارچوب هــاى  برخــالف  غیر مرتبــط 

ــداول تجــارى، نوشــیدن و غــذا خــوردن  مت
پوشــش  پذیرفته شــده،  آداب  برخــالف 
ــى  ــى گاه ــاس (حت ــش و لب ــب کف نامناس
پوشــیدن دمپایــى) و به طــور کلــى رفتارهاى 
ــته  ــته و نانوش ــاى نوش ــا پروتکل ه ــر ب مغای
تجــارى، عمیق تــر از آن اســت کــه در نــگاه 
ــت  ــه هش ــب ب ــد. قری ــر مى آی ــه نظ ــام ب ع
ســال دورى از فضــاى بازرگانــى بین المللــى 
ــا برخــى از  ــر رابطــه ب و تمرکــز و اصــرار ب
کشــورهاى توســعه نیافته، فعــاالن بخــش 
خصوصــى ایــران را بــه ورزشــکارانى شــبیه 
ــار  ــن را کن ــت تمری ــه مدت هاس ــاخته ک س
گذاشــته اند و بدن شــان از فــرم خــارج شــده 
اســت. توجــه بــه آداب و رفتارهاى پســندیده 
ــت  ــاى اولوی ــه معن ــى ب ــى و غیرکالم کالم
ــه  ــش و تجرب ــص، دان ــر تخص ــر ب ــن ام ای
بازرگانــى نیســت، بلکــه تاکیــدى اســت بــر 
تاثیــر جــدى (و متاســفانه نادیده  گرفته شــده) 
ایــن مــوارد بــر تعامــالت کســب و کار. تاثیر 
ــا  ــدى فعالیت ه ــات، زمان بن ــت جلس مدیری
و حتــى نحــوه نشســتن، پوشــش و رفتارهاى 
غیرکالمى، در پیشــبرد و تاثیرگذارى تعامالت 
تخصصــى و اقتصــادى، در برخى مــوارد و به 
ویــژه در گام هــاى نخســت، کمتــر از دانــش 
و تجربــه فعالیــت در آن حــوزه نیســت. 
مواجهــه بــا ایــن چالــش، نیازمنــد برگــزارى 
کالس و کارگاه آموزشــى، تهیــه ویدئــو و 
ــا  ــردى اســت ت ــاه و کارب پادکســت هاى کوت
ــرور  ــه م ــادى ب ــاالن اقتص ــا و فع بازرگان ه
ــارى  ــى و رفت ــث فرهنگ ــت مباح ــه اهمی ب
مناطــق مختلــف جهــان و لــزوم به کارگیــرى 
ــداف  ــبرد اه ــراى پیش ــات خــاص ب مالحظ

اقتصــادى خــود مســلط شــوند.
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بخــش مســکن در دوران رونــق اقتصادى هر 
کشــور حــدود 20 درصــد از تولیــد ناخالص 
داخلــى و بیــش از 40 درصــد تشــکیل 
ــه خــود اختصــاص  ــص را ب ســرمایه ناخال
مى دهــد. ضمــن ایــن کــه اقتصــاد مســکن 
ــوده و در دوره  ــر ب ــز موث ــورم نی ــرخ ت ــر ن ب
الــى 7/5 درصــد  شــوك غیر شــدید، 5 
از علــت تــورم را بــه خــود اختصــاص 
ــر تاثیــرى  مى دهــد، در ایــن میــان عــالوه ب
کــه اقتصــاد مســکن بــر شــاخص هاى کالن 
اقتصــادى دارد، عوامــل اقتصــادى از جملــه 
ــر  ــز ب ــد، مصــرف و... نی ــى، تولی ــد مل درآم
بــازار مســکن موثــر هســتند. بــا توجــه بــه 
ــاختمان و  ــت س ــه صنع ــل توج ــهم قاب س
مســکن در اقتصــاد کالن کشــور، رشــد ایــن 
ــش  ــه افزای ــد ب ــق آن مى توان ــش و رون بخ
نــرخ رشــد اقتصــادى کمــک شــایانى 
کنــد. اگرچــه پیش بینــى مى شــد، پــس 
ــه دوران  ــران ب ــا و ورود ای ــو تحریم ه از لغ
پســاتحریم، بخش هــاى مختلــف اقتصــادى 
کشــور از جملــه مســکن و ســاختمان مــورد 
توجــه مســووالن دولتــى قــرار گیرنــد، امــا 
نگاهــى بــه قراردادهــاى تجــارى میــان ایران 
و ســایر کشــورها در دو ســه ماه اخیر نشــان 
مى دهــد کــه حــوزه نفــت و انــرژى، نــاوگان 

حمــل و نقــل هوایــى و... در صــدر لیســت 
ــکن و  ــش مس ــرار دارد و بخ ــا ق قرارداده

ســاختمان کشــور مغفــول مانــده اســت.

حضــور  کــه  محدودیتــی  مهمتریــن 
ــاخت  ــث س ــی در بح ــرکت های خارج ش
و ســاز مســکن را بــا مشــکل مواجــه 
بــه  مربــوط  قوانیــن  می کــرد بحــث 
ــن  ــداوم ای ــه ت ــود ک ــک ب ــت و تمل مالکی
ــارکت و  ــز از مش ــروز نی ــه ام ــا ب ــون ت قان
ســرمایه گذاری شــرکت های خارجــی در 
ــت ــرده اس ــری ک ــکن جلوگی ــش مس بخ

در حالیکــه مســکن یکــى از نیازهــاى اولیــه 
انســان اســت و ســه ســال از رکــود شــدید 
ــه  ــن اینک ــذرد، ضم ــکن مى گ ــش مس بخ
براســاس طــرح جامــع مســکن کــه در اوایل 
ســال جارى توســط وزارت راه و شهرســازى 
ــد ســاالنه حــدود  ــران بای ــى شــد ای رونمای
یــک میلیــون واحــد مســکونى تولیــد کنــد 
کــه تــوان مالــى دولــت در بهتریــن حالــت 
ــراى  ــاز ب ــورد نی ــغ م ــف مبل ــر از نص کمت
ســاخت و ســاز ایــن میــزان واحد مســکونى 
اســت، بنابرایــن ســرمایه گذارى بخــش 

خصوصــى داخلــى و خارجــى بایــد هزینــه 
ــع را  ــرح جام ــکن ط ــدات مس ــى تولی مابق

تامیــن کنــد.
تجربــه حضــور ســرمایه گذاران خارجــى در 
بخــش مســکن و ســاختمان ایــران بــه پیش 
ــه  ــردد، البت ــاز مى گ ــالمى ب ــالب اس از انق
تجربیاتــى نیــز پــس از انقــالب و در دهه 70 
ــراى  ــى ب ــرمایه گذارى خارج ــش س در بخ
ســاخت و ســاز مســکن حاصــل شــد کــه 
نگاهــى بــه نتایــج ایــن همکارى ها نشــانگر 
ــرمایه گذارى هاى  ــى س ــه تمام ــت ک آن اس
ــه  ــران چ ــکن ای ــوزه مس ــى در ح خارج
ــالب  ــس از انق ــه پ ــالب و چ ــش از انق پی
موفــق نبــوده اســت. در واقــع عمــده حضور 
ــه  ــاختمان ب ــوزه س ــى در ح ــرف خارج ط
بخــش پیمانــکارى مربــوط مى شــود و ایــن 
مشــارکت بــه شــیوه اى نبــوده کــه مالکیــت 
را بــه همــراه داشــته باشــد. مهمتریــن 
شــرکت هاى  کــه حضــور  محدودیتــى 
خارجــى در بحــث ســاخت و ســاز مســکن 
را بــا مشــکل مواجــه مى کــرد بحــث 
قوانیــن مربــوط بــه مالکیــت و تملــک بــود 
کــه تــداوم ایــن قانــون تــا بــه امــروز نیــز از 
مشــارکت و ســرمایه گذارى شــرکت هاى 
خارجــى در بخــش مســکن جلوگیــرى 

تاثیر پساتحریم در مسکن

مجید سلیمی بروجنی
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کــرده اســت.
ــکن  ــازار مس ــق ب ــاى رون ــى از روش ه یک
ســرمایه گذارى  افزایــش   ،95 ســال  در 
در ســاخت و ســاز و تولیــد اســت کــه 
افزایــش  و  خارجــى  ســرمایه گذارى 
ــش  ــورها در بخ ــایر کش ــا س ــبات ب مناس
ــم و  ــه مه ــک گزین ــوان ی ــه عن ــکن ب مس

مى شــود. تلقــى  تاثیرگــذار 
بــا وجــود آنکــه حــدود 90 درصــد از 
ــه  ــه ب ــورت گرفت ــازهاى ص ــاخت و س س
بخــش خصوصــى تعلــق دارد امــا ایــن 
بخــش بــه عنــوان بــازوى اصلــى دولــت در 
ــد  ســاخت و ســاز مســکن کشــور نمى توان
ــرف خارجــى  ــا ط ــتقیم ب ــه صــورت مس ب
ــا  همــکارى کنــد و بایــد از کانــال دولــت ب
ــود  ــره ش ــى وارد مذاک ــرکت هاى خارج ش
ــته  ــال هاى گذش ــه س ــفانه تجرب ــه متاس ک
در ایــن زمینــه نشــان مى دهــد کــه همــواره 
حضــور دولــت در کنــار بخــش خصوصــى 
ــا  ــى ب ــرمایه گذارى خارج ــذب س ــراى ج ب
شکســت مواجــه شــده اســت، در ایــن میــان 
ــذب  ــن از ج ــت قوانی ــدم حمای ــث ع بح
ســرمایه گذار خارجــى نیــز مطــرح مى شــود. 
ســرمایه گذار  ورود  ایــران  در  واقــع  در 
خارجــى از طریــق قوانیــن مختلــف محدود 
ــکارى  ــز هم ــزى نی ــک مرک ــود، بان مى ش
مناســبى بــا طــرف خارجــى نــدارد و 
مانع تراشــى هاى بســیارى نیــز از ســوى 
ــورت  ــف ص ــاى مختل ــازمان ها و نهاده س
مى گیــرد کــه مجمــوع ایــن عوامــل جــذب 
ســرمایه گذار خارجــى را بــا مشــکل مواجــه 
مى کنــد، در حالیکــه در ســایر کشــورها هــم 
ــهیالت از  ــات و تس ــه خدم ــا ارائ ــت ب دول
ــش  ــى در بخ ــرمایه گذار خارج ــور س حض
مســکن و ســاختمان اســتقبال مى کنــد و هم 

ــرمایه گذار خارجــى را  ــه س ــن ورود ب قوانی
ــد. ــهیل مى کن تس

پــس بــراى بهبــود شــرایط کنونى و اســتفاده 
ــرمایه گذار  ــذب س ــیل ج ــب از پتانس مناس
خارجــى پیشــنهاد مى شــود عــالوه بــر 
تصحیــح و اصــالح قوانیــن مربوطــه، انجــام 
ــه  مناســبات و تعامــالت بخــش مســکن ب
بخــش خصوصــى واگــذار شــود و بخــش 
ــا ســرمایه گذار خارجــى وارد  خصوصــى ب
معاملــه شــود تــا بدیــن طریــق و بــا افزایش 
ــش  ــق بخ ــود و رون ــرمایه گذارى و بهب س
مســکن، صنایــع وابســته بــه این بخــش نیز 

شــرایط بهتــرى را تجربــه کننــد.

بخــش مســکن در دوران رونــق اقتصــادی 
ــد  ــد از تولی ــدود ۲۰ درص ــور ح ــر کش ه
ــد  ــش از 4۰ درص ــی و بی ــص داخل ناخال
ــود  ــه خ ــص را ب ــرمایه ناخال ــکیل س تش

اختصــاص می دهــد

ــاى  ــه محدودیت ه ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
ــه ســرمایه گذاران و  ــا ب بخــش مســکن تنه
ــه  ــود بلک ــوط نمى ش ــى مرب ــرف خارج ط
بخــش خصوصــى و ســرمایه گذاران داخلى 
نیــز بــراى ســاخت و ســاز بــا موانــع 

ــتند. ــرو هس ــددى روب متع
بــه طــور نمونــه بخــش خصوصــى مجــوز 
ــاز  ــاخت و س ــد و س ــازى ندارن شهرك س
ــت  ــد در دس ــهرهاى جدی ــهر ك ها و ش ش
دولــت و وزارت راه و شهرســازى قــرار دارد 
ــه  ــده ک ــب ش ــوع موج ــن موض ــه همی ک
ــارى،  ــهرك هاى اقم ــاخت ش ــا س ــت ب دول
فضــاى  بــراى  را  بســیارى  مشــکالت 
اقتصــادى، سیاســى و اجتماعى کشــور ایجاد 

کنــد در حالیکــه اگــر ســاخت شــرکت ها بــه 
ــن  ــد و ای ــذار مى ش ــى واگ ــش خصوص بخ
ــى  ــرمایه گذار خارج ــور س ــش از حض بخ
اســتفاده مى کــرد ســاخت و ســاز ایــن 
شــهرك ها بــه دلیــل انجــام مطالعــات بیشــتر با 

موفقیــت همــراه بــود.
ــراى تحــرك و  بخــش مســکن کشــورمان ب
رونــق بیشــتر در ســال آینــده نیازمنــد حضور 
ــت.  ــى اس ــى و خارج ــرمایه گذاران داخل س
ــى  ــق نقدینگ ــدون تزری ــکن ب ــش مس بخ
ــد  ــه رش ــد ب ــرمایه گذاران نمى توان ــن س ای
ــد.  ــدا کن ــت پی ــردان دس ــر دولتم ــورد نظ م
یکــى از بهتریــن راهکارهــا، ایــن اســت کــه 
دولــت اصالحاتــى را در بخــش قوانین حاکم 
ــى و  ــام بانک ــن نظ ــرمایه گذارى و همچنی س

مالیاتــى انجــام دهــد.
در شــرایط موجــود نمى تــوان انتظــار داشــت 
کــه شــرکت هاى فرانســوى کــه بــه صــورت 
ــال  ــى، در ح ــهر دوب ــه در ش ــازمان یافت س
ــه  ــتند، ب ــه هس ــاى بلندمرتب ــاخت برج ه س
ــال در شــهرك  ــور مث ــه ط ــد و ب ــران بیاین ای
غــرب یــا نیــاوران و... ســرمایه گذارى کننــد، 
ــم  ــروع کنی ــى ش ــد از جای ــره بای ــا باالخ ام
ــورمان  ــا را در کش ــور آنه ــات حض و مقدم

فراهــم کنیــم.
ــد خارجــى  از حضــور شــرکت هاى قدرتمن
ــوان در  ــورمان مى ت ــکن کش ــش مس در بخ
نمونه ســازى، مدیریــت ســاخت و ســاز، 
ارزان ســازى و بهره گیــرى از تکنولوژى هــاى 
روز و مــدرن موجــود اســتفاده کــرد. بخــش 
مســکن یکــى از تاثیرگذارتریــن بخش هــاى 
ــق  ــورت رون ــه در ص ــت ک ــادى اس اقتص
حــدود 150 شــغل در حــوزه کســب وکار بــه 

دنبــال آن رونــق خواهــد گرفــت.
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ــه اجــرا  درصــورت وجــود برنامــه اى کــه ب
ــازها  ــت ساخت وس ــد وضعی ــک باش نزدی
بهبــود مى یابــد، امــا بهتــر اســت تــوان 
مالــى و اجرایى مــان را بگذاریــم در تکمیــل 
ــر  ــکن مه ــد مس ــده مانن ــاى باقى مان طرح ه
ــى  ــى و اجرای ــوان مال ــن ت ــد از آن، ای و بع
را در جهــت عرضــه مشــوق هایى بــراى 
ــم. ــرج کنی ــوه خ ــر انب ــازهاى غی ساخت وس

ساخت وســاز  در  ســرمایه گذارى  بحــث 
مســکن، یکــى از مهم تریــن عامل هایــى 
ــق  ــاد رون ــبب ایج ــد س ــه مى توان ــت ک اس
در بخــش مســکن شــود، اینکــه انبوه ســازى 
ــرد  ــى از کشــور صــورت گی در چــه مناطق
ــه  ــاخت چ ــوص س ــرمایه  ها در خص و س
واحدهایى خرج شــود؟ برخى از کارشناســان 
عقیــده دارنــد کــه اگرچــه جذبــه اقتصــادى 
ــا بیشــتر اســت  ــه  در کشــور م مناطــق مرف
ــدف  ــتاى ه ــد در راس ــت ها بای ــا سیاس ام
ــاز  ــه ساخت وس ــرد ک ــرار گی ــرى ق متعالى ت
ــن  ــرد؛ همچنی ــر بب ــق محروم ت ــه مناط را ب
برخــى دیگــر از کارشناســان بــر ایــن باورند 
ــروژه  ــل در پ ــراد دخی ــت اف ــر اس ــه بهت ک
مســکن مهــر، تنهــا بــه تکمیــل ایــن واحدها 

ــد. بپردازن
در همیــن خصــوص علیرضــا قهــارى عضو 
ــى انبوه ســازان  ــره انجمــن صنف ــات مدی هی
گفــت: بــه دلیــل ایــن کــه در بــازار مســکن 
رونقــى وجــود نــدارد، در نتیجــه انبوه ســازان 
همچنیــن  نمى دهنــد؛  انجــام  اقدامــى 
اگــر کمک هــا و مشــوق ها کــه همــان 
برنامه هــاى دولتــى اســت در زمینــه مســکن 
بــه صــورت منســجم وجــود داشــت، یعنــى 
برنامــه اى کــه بــه اجــرا نزدیــک باشــد 

ــد. ــر مى ش ــت بهت وضعی
او در ادامــه گفــت: زمانــى اســت کــه 
ــا  ــه ب ــن برنام ــا ای ــم، ام ــه اى داری ــا برنام م
واقعیت هــاى موجــود مطابقــت نــدارد، 
مثــًال اکنــون طــرح جامــع مســکن را داریــم 

امــا عوامــل دیگــرى باعــث مى شــوند کــه 
ــکل  ــه ش ــکن ب ــع مس ــرح جام ــراى ط اج

ــد. ــرا نباش ــل اج ــى قاب فعل
ــى  ــى برنامه های ــرد: حت ــح ک ــارى تصری قه
هــم کــه خــود وزارت خانــه یــا مقــام وزیــر 
پیشــنهاد مى کننــد راکــد مانــده و قابــل 
ــى،  ــکن اجتماع ــل مس ــت، مث ــام نیس انج

ــر و... . ــکن مه ــل مس تکمی

ــرا  ــه اج ــه ب ــه ای ک ــود برنام ــورت وج درص
ــازها  ــت ساخت وس ــد وضعی ــک باش نزدی
ــوان  ــت ت ــر اس ــا بهت ــد، ام ــود می یاب بهب
ــل  ــم در تکمی ــان را بگذاری ــی و اجرایی م مال
طرح هــای باقی مانــده ماننــد مســکن مهــر 
ــی  ــی و اجرای ــوان مال ــن ت ــد از آن، ای و بع
ــرای  ــوق هایی ب ــه مش ــت عرض را در جه

ــم ــرج کنی ــوه خ ــازهای غیرانب ساخت وس

مــورد  در  شــاید  گفــت:  ادامــه  در  او 
ــوع  ــک ن ــه ی ــم ک ــاز داری ــاز نی ساخت وس
مدیریــت اقتضایــى هــم از طــرف دولــت و 
هــم از طــرف انبوه ســازان صــورت بگیــرد 
کــه ایــن مدیریــت در واقــع شــاید بخشــى 
از اقتصــاد مقاومتــى نیــز باشــد تــا زمانى که 
بســتر ســازندگى آمــاده نیســت، مــا دســت 
ــى  ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــت نگذاری روى دس
خواهــد افتــاد، بلکــه روش هایمــان را عوض 
کنیــم و بــا واقعیــت بیشــتر ملمــوس شــویم 
و خیلــى دچــار وهــم و خیــال نباشــیم، در 
ــن  ــه همی ــت ب ــورت وضعی ــن ص ــر ای غی

ــد. ــى مى مان ــکل باق ش
عضــو هیــات مدیــره انبوه ســازان در رابطــه 
بــا بحــث ســرمایه گذارى در بخــش مســکن 
بیــان کــرد: در رابطــه بــا بحــث انبوه ســازى 
اگــر عوامــل آماده باشــد بهتــر اســت آنهایى 
ــل  ــه تکمی ــر هســتند ب ــه در مســکن مه ک
ــه هــر حــال ایــن  ــد، چــرا کــه ب آن بپردازن

مســکن ها ســرمایه  ملــى اســت و نمى شــود 
ــه ســراغ طرح هــاى  ــم و ب ــا را رهــا کنی آنه
ــًال  ــم مث ــر بروی ــاى دیگ ــا نام ه ــرى ب دیگ
اســمش را عــوض کنیــم بگذاریــم مســکن 

اجتماعــى یــا هــر چیــز دیگــر.
ــوان  ــه ت ــر اســت ک ــت: بهت ــه گف او در ادام
مالــى و اجرایى مــان را بگذاریــم در تکمیــل 
ــر  ــد مســکن مه ــده مانن ــاى باقى مان طرح ه
ــى  ــى و اجرای ــوان مال ــن ت ــد از آن ای و بع
را در جهــت عرضــه مشــوق هایى بــراى 
ــم.  ــرج کنی ــوه خ ــازهاى غیرانب ساخت وس
یعنــى به ایــن ترتیــب متقاضیانى کــه مربوط 
ــاال مى شــوند هــم  ــه ب ــه طبقــه متوســط ب ب
ــى  ــراى ساخت  وســاز از کمک های ــد ب بتوانن
ــى در  ــع مال ــاً ممکــن اســت مناب ــه احیان ک
ــل  ــا حداق ــد ی ــا باشــد اســتفاده کنن بانک ه
ــع نباشــند و  ــن کــه خودشــان دچــار مان ای
اگــر خواســتند ســرمایه گذارى کننــد بتواننــد 

از نقدینگــى جامعــه اســتفاده کننــد.
ــوز، همچنیــن چنــدى  ــه گــزاش اقتصادنی ب
ــن  ــر انجم ــى، دبی ــدى ماف ــش محمدمه پی
ــث  ــا بح ــه ب ــازان در رابط ــى انبوه س صنف
انبوه ســازى در کشــور گفــت: در رابطــه بــا 
ــى  ــود دارد، یک ــث وج ــازى دو بح انبوه س
نــگاه حرفــه اى و دیگــرى نــگاه اقتصــادى و 

ــت. ــودآورى اس س
ــازنده ها  ــخیص س ــت: تش ــه گف او در ادام
ــق  ــوالً در مناط ــرمایه گذارى معم ــراى س ب
ــن  ــه مطمئ ــت ک ــى اس ــا مناطق ــر ی مرفه ت
ــل وجــود  ــدار بالفع ــراى آن خری هســتند ب
دارد، امــا سیاســت ها بایــد در راســتاى هدف 
ــه ساخت وســاز  ــرد ک ــرار گی ــرى ق متعالى ت
را بــه مناطــق محروم تــر ببــرد و ایــن مناطــق 
را آبادتــر کنــد؛ امــا جذبــه اقتصــادى مناطــق 
مرفه تــر در کشــور مــا بیشــتر اســت و 
ــه دلیــل بحــث  معمــوالً ســرمایه گذارى ها ب
بازگشــت ســرمایه با ســود بیشــتر در مناطق 

ــدار بیشــترى دارد. ــه طرف مرف

پیش بینی وضعیت انبوه سازی در سال 95



17

13
95

اه 
ت م

هش
دیب

- ار
54

ره4
شما

تـا زمانى که نسـبت به فرایشـات مقام معظم 
رهبـرى در مسـئله اقتصـاد مقاومتـى، توجـه 
دقیقـى صـورت نگیـرد، مشـکالت بـه طور 

کامـل حـل نخواهد شـد.
دکتر احمد  صادقى گلمکانى مدیرعامل منطقه 
 ویژه اقتصادى سرخس: ضمن بیان مطلب فوق
و بـا اشـاره به اهمیت اقتصاد مقاومتـى در حل 
مسـائل ادامـه داد: اقتصـاد مقاومتـى در مناطـق 
ویـژه به معنـاى محور قـرار دادن مقوله تولید و 
صـادرات اسـت و بایـد به جاى کسـب درآمد 
از سـایر اقدامات جنبـى، به فعالیت اصلى خود 

کـه همانا تولید اسـت، رونـق بدهیم.
گلمکانـى اضافه کـرد: چنانچه تفکـر اقتصاد 
مقاومتـى در ذهـن تک تک ما ایجاد شـود، در 

ایـن عرصه موفق خواهیـم بود.
وى در تشـریح برنامه هـاى خـود طـى سـال 
جـارى گفـت: بزرگتریـن و اولیـن دغدغـه 
حـال حاضـر موسسـه، سـرمایه گـذارى در 
پتروشـیمى،  از  اعـم  مختلـف  بخش هـاى 
در  مختلـف  صنعتـى  واحدهـاى  و  فـوالد 
منطقه اسـت، لـذا با توجه به نیاز کشـورهاى 
همسـایه به محصوالت منطقه ویژه اقتصادى 
سـرخس، امـکان بهـره بـردارى از حداکثـر 
ظرفیـت صـادرات و تولیـد وجـود دارد و به 
نظـر مى رسـد بـا کمـى تـالش مى تـوان این 

دغدغـه را بـه حداقل رسـاند.
صادقـى گلمکانـى تصریـح کـرد: توجـه به 
بخـش  صـادرات،  و  بازرگانـى  مقوله هـاى 
دیگـرى از برنامه هـاى در دسـتور کار را بـه 
خـود اختصـاص مى دهـد کـه امیدواریـم با 
زیرسـاخت هاى  ایجـاد  و  خداونـد  لطـف 
جدیـد در حـوزه حمـل و نقـل، وضعیـت 
صادرات و ترانزیت به بهترین شـکل خود برسد.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس
جایگاه عینی برای تبلور اقتصاد مقاومتی

وى بـا تاکیـد بر لزوم توسـعه نیروى انسـانى 
متخصـص در منطقـه، گفت: بدیـن منظور، 
بـراى آمـوزش افراد با بهره گیـرى و دعوت 
از اسـاتید توانمنـد برنامه ریزى شـده اسـت 
کـه پـس از نیازسـنجى منطقـه و براسـاس 
صنایـع موجـود، در مراکز مـورد نظر انجام 

مى شـود.
صادقـى گلمکانـى افزود: هـدف ما خدمت 
رسـانى به مردمى سـخت کوش و پرتالش 
اسـت که شایسـته خدمـت رسـانى و الیق 

ارائـه خدمات ارزنده هسـتند.
معیشـت  بـه  توجـه  اینکـه  بیـان  بـا  وى 
و ایجـاد اشـتغال بـراى مـردم سـرخس، 
اقتصـادى  ویـژه  منطقـه  اصلـى  رسـالت 
آسـتان  تولیـت  گفـت:  اسـت،  سـرخس 
قـدس رضـوى نیـز در برنامه هـاى خـود 
بـر ایـن مهـم تاکید کـرده انـد و توجه به 
آن بایـد در اولویت کارى همه مسـئوالن 

شهرسـتانى و اسـتانى قـرار گیـرد.
صادقـى گلمکانى، علت ایجاد مناطق ویژه 
اقتصـادى را انجـام فعالیت هـاى مربـوط 
 بـه صنعـت و تجـارت در سـریع تریـن
ایـن  افـزود:  و  دانسـت  ممکـن  زمـان 
آن هـا مى تـوان  مهم تریـن  از  کـه  مناطـق 
به سـرخس اشـاره کـرد، پـل ارتباطى بین 
اقتصـاد داخلـى و اقتصـاد بیـن المللـى به 

ویـژه حـوزه CIS بـه شـمار مـى رود.
اقتصـادى  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
تعالـى  رمـز  گفـت:  ادامـه  در  سـرخس 
راسـتاى  در  همزبانـى  و  کشـور همدلـى 
منافـع ملـى و منطقه اى اسـت و همه باید 
بـا کار و کوشـش و مدیریـت، خالء ها را 

بـه خوبـى پـر کنیـم.

منطقـه ویژه اقتصادی سـرخس پل ارتباطی 
بیـن اقتصاد داخلـی و اقتصاد بیـن المللی به 

ویژه حـوزه CIS به شـمار می رود

منطقـه ویژه اقتصادی سـرخس در نظر دارد 
در برنامـه ای حسـاب شـده و طی دو تا سـه 
سـال آینده، ظرفیـت صادرات خـود را به 1۰ 

برابر کنونی برسـاند

صادقى گلمکانى ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادى 
سـرخس در نظر دارد در برنامه اى حساب شده 
و طى دو تا سـه سـال آینده، ظرفیـت صادرات 

خود را به 10 برابر کنونى برسـاند.
وى اضافـه کـرد: بـراى نیـل بـه ایـن هدف، 
تک تـک مدیران و کارکنان منطقـه ویژه باید 
به گونـه اى عمـل کننـد کـه سـرمایه گـذاران 
و صادرکننـدگان، احسـاس امنیـت و آرامش 
کنند و خواسـته هایشـان در کوتاه ترین زمان 

ممکـن و بـه بهترین شـکل انجام شـود.

دکتر احمد  صادقى گلمکانى مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى سرخس:
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ـــژه اقتصـــادى  ـــه وی ـــل منطق ـــر عام ـــى مدی ـــن گرام ـــر ناصرالدی دکت
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــوق در گفتگ ـــب ف ـــان مطل ـــن بی ـــارون، ضم دوغ
ـــى  ـــاد مقاومت ـــى اقتص ـــاى ابالغ ـــت ه ـــر سیاس ـــت: براب ـــا گف م
ـــوق را  ـــق ف ـــتقیم مناط ـــه طورمس ـــه ب ـــد 11 ک ـــوص بن ـــه خص ب
ـــه  ـــق ب ـــن مناط ـــى رود ای ـــار م ـــرارداده، انتظ ـــود ق ـــب خ مخاط
ـــى  ـــاد مقاومت ـــاى اقتص ـــت ه ـــق سیاس ـــداران تحق ـــوان پرچم عن
ــراى  ــاى اجـ ــه هـ ــل، زمینـ ــدام و عمـ ــارز اقـ ــق بـ و مصادیـ
ـــم  ـــده را فراه ـــیم ش ـــداف ترس ـــا اه ـــو ب ـــم س ـــاى ه ـــه ه برنام

ـــد.  نماین
ـــاد  ـــاى اقتص ـــت ه ـــد 11 سیاس ـــى بن ـــرد اصل ـــار رویک وى چه

ـــمرد :  ـــه برش ـــن گون ـــى را ای مقاومت
1-گسترش و تسهیل تولید 

2-توسعه صادرات کاال و خدمات  
3-انتقال فناورى

4-تامین مالى پروژه ها و جذب سرمایه هاى خارجى.
مدیـــر عامـــل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادى دوغـــارون در ادامـــه 
ـــذب  ـــداف ج ـــه اه ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــلم اس ـــه مس ـــزود: آنچ اف
ـــارد دالر)  ـــاالنه 50میلی ـــروژه (س ـــس پ ـــذارى و فاینان ـــرمایه گ س
و افزایـــش تولیـــد 10 میلیـــارد دالرى بـــراى تحقـــق رشـــد 5 
ـــوى  ـــان رض ـــتان خراس ـــهم اس ـــور و س ـــاد کش ـــدى اقتص درص

ـــد.  ـــى نمای ـــت م ـــه ســـاالنه دریاف ـــه نســـبت بودجـــه 6-5 درصـــدى ک ب
مناطـــق ویـــژه اقتصـــادى اســـتان مـــى تواننـــد نقـــش بســـزایى در 

ـــند. ـــته باش ـــى داش ـــاى خارج ـــرمایه ه ـــذب س ج
وى همچنیـــن خاطـــر نشـــان ســـاخت: توجـــه بـــه تکمیـــل 
ـــرد تمهیـــدات ســـهولت  ـــى و پیـــش ب زیرســـاخت هـــاى موجـــود اجرائ
بخـــش و برخـــوردارى از اختیـــارات الزم و بازاریابـــى صحیـــح 
ـــم  ـــکات مه ـــه ن ـــرا از جمل ـــازار گ ـــدات ب ـــراى تولی ـــذارى ب ـــرمایه گ س
در کســـب موفقیـــت الزم جهـــت رســـیدن بـــه اهـــداف پیـــش رو 
ـــال 95  ـــادى در س ـــژه اقتص ـــه وی ـــعه منطق ـــاز توس ـــه ف ـــد، ک ـــى باش م
بـــه همـــت و حمایـــت اســـتاندار محتـــرم و ســـایر مســـئوالن اســـتانى در 

ـــت. ـــازى اس ـــاده س ـــرى و آم ـــکل گی ـــال ش ـــتا در ح ـــن راس همی
ـــى  ـــت جغرافیای ـــر اهمی ـــدد ب ـــد مج ـــا تاکی ـــه ب ـــى در ادام ـــر گرام دکت
منطقـــه ویـــژه اقتصـــادى دوغـــارون در مســـیر جـــاده ابریشـــم و در 
ـــاى  ـــواع نیازه ـــا ان ـــتان ب ـــى افغانس ـــرف 30 میلیون ـــازار مص ـــوار ب ج
ـــاز  ـــه س ـــرا زمین ـــال اج ـــاى در ح ـــه ه ـــزود: برنام ـــى اف ـــدى و خدمات تولی
اقـــدام هـــاى عملـــى تحقـــق سیاســـت هـــاى اقتصـــاد مقاومتـــى اســـت کـــه 
ـــه و  ـــالش صادقان ـــال و ت ـــروردگار متع ـــت پ ـــا لطـــف و عنای ـــم ب امیدواری
مدبرانـــه همـــه دســـت انـــدرکاران، شـــاهد رونـــق و پویایـــى فعالیـــت هـــاى 
ـــرزمین  ـــن س ـــى در ای ـــش خصوص ـــت بخ ـــا محوری ـــر ب ـــادى پرثم اقتص

ـــن باشـــیم.  که

دکتر ناصرالدین گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون:

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

موقعیتی ممتاز بـرای سـرمایه گـذاری

منطقـه ویژه اقتصـادى دوغـارون در محـدوده صفر مرزى 
کـه معبـرى تاریخى براى مبـادالت تجارى در مسـیر جاده 
ابریشـم بوده اسـت، موقعیتى ممتاز و منحصر به فرد براى 
سـرمایه گـذارى در بخـش هـاى خدمات، حمـل و نقل و 
تجارت، تولیدات صنعتى متناسـب با نیاز بازار مصرف 30 
میلیـون نفرى افغانسـتان مى باشـد. از طرفى مناطـق آزاد و 
ویژه اقتصادى با هدف تسـهیل فضاى کسـب و کار و رفع 
مقـررات زائـد ادارى براى رونق سـرمایه گـذارى و تولید و 

تجارت در کشـور ایجاد گردیده اسـت.
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 ناصرالدیـــن گرامـــى اهـــم اقـــدام هـــاى 
انجـــام شـــده در ســـال 94 را در اجـــراى 
برنامـــه هـــاى منطقـــه بـــه شـــرح ذیـــل 

تشـــریح نمـــود:
- تحصیل اراضى : 

از گذشـــت حـــدود 5 ســـال  پـــس 
ـــیس  ـــدو تاس ـــف از ب ـــاى مختل ـــدام ه ازاق
منطقـــه بـــراى تحصیـــل زمیـــن تخصیصـــى، 
ـــه  ـــرى هم ـــا پیگی ـــالجارى ب ـــداى س از ابت
روزه  و نفـــس گیـــر و اخـــذ مصوبـــه 
ــزان  ــوع  میـ ــاده 21، موضـ ــیون مـ کمیسـ
و نحـــوه تودیـــع حقـــوق دامـــداران بـــا 
همـــکارى صمیمانـــه فرمانـــدار محتـــرم 
ــداران  ــذ رضایـــت دامـ ــا اخـ ــاد و بـ تایبـ
بـــه نحـــوى کـــه معـــادل نظرکارشناســـى 
و قانونـــى منابـــع طبیعـــى، اراضـــى بـــه 
ــژه  ــه ویـ ــده در منطقـ ــام شـ ــت تمـ قیمـ
بـــه میـــزان حقـــوق  قانونـــى شـــان بـــه 
دامـــداران تخصیـــص یافتـــه و بـــه آنهـــا 
ـــرى  ـــن در بکارگی ـــود و همچنی ـــذار ش واگ
نیروهـــاى مـــورد نیـــاز واحدهایـــى کـــه فعـــال 
ـــدان  ـــتغال فرزن ـــت اش ـــد، اولوی ـــد ش خواهن
ـــورد  ـــوع م ـــود، موض ـــور ش ـــداران منظ دام
توافـــق قـــرار گرفـــت و بدیـــن ترتیـــب 
درآخریـــن روزهـــاى پایانـــى  ســـال 
گذشـــته بـــزرگ تریـــن مانـــع تحویـــل 
زمیـــن وتوســـعه منطقـــه حـــل و فصـــل 

ــد. گردیـ
- طرح اجرایى فاز دوم ( 1500 هکتار ) :

ـــا مشـــاورطرح،  فـــازدوم  برابـــر هماهنگـــى ب
بـــه گونـــه اى کـــه صنایـــع و واحدهـــاى 
ــر  ــاى موردنظـ ــت هـ ــى و اولویـ متقاضـ
رعایـــت شـــود، در دســـت  مطالعـــه و تهیـــه 
ـــاه ســـال 95  ـــوده و ان شـــا اهللا از خـــرداد م ب
ـــود . ـــد ب ـــم خواه ـــذارى فراه ـــکان واگ ام

-  حصارکشى محدوده ومحوطه سازى  فازدوم :
بـــراى حصـــار کشـــى و محوطـــه ســـازى 
توانمنـــدى  پیمانـــکاران  بـــا  منطقـــه 
ــر  ــورت تهاتـ ــه صـ ــاى الزم بـ ــم هـ تفاهـ
ــه  ــى از منطقـ ــذارى اراضـ ــل واگـ در مقابـ
( در صـــورت فقـــدان نقدینگـــى الزم پـــس از 
ـــى  ـــات اجرای ـــام و عملی ـــال ) انج ـــک س ی
ـــذارى   ـــرارداد واگ ـــد ق ـــس از عق ـــه پ بالفاصل
ـــد. ـــد ش ـــى خواه ـــى اجرای ـــع طبیع ـــا مناب ب

- افزایش اختیارات استان 
ــا  ــتاندارمحترم بـ ــه اسـ ــتاى مکاتبـ درراسـ
ـــنهادهاى  ـــورى،  پیش ـــرم جمه ـــت محت ریاس
ـــتان  ـــارات اس ـــش اختی ـــراى افزای ـــه ب 18 گان
ــذارى و  ــرمایه گـ ــهیل درامرسـ ــراى تسـ بـ
ـــى  ـــم اعزام ـــه تی ـــه ب ـــوب منطق ـــت مطل فعالی
ازســـوى معـــاون اول محتـــرم  داده شـــد و 
بارهـــا موضـــوع درحـــال پیگیـــرى بـــوده 
ـــبى  ـــایش مناس ـــام، گش ـــورت انج ـــه درص ک
ـــا  ـــت ه ـــه فعالی ـــیدن ب ـــرعت بخش ـــراى س ب

ـــود.   ـــه خواهدب ـــعه منطق و توس
- اجراى پروژه هتل - بیمارستان 

ــث  ــودن بحـ ــادى بـ ــه اقتصـ ــه بـ باتوجـ
ــراى  ــتان و ارز آورى آن بـ ــل– بیمارسـ هتـ
ـــرم  ـــر محت ـــا وزی ـــره ب ـــن مذاک ـــور، ضم کش
ـــان،  ـــاعد ایش ـــیار مس ـــر بس ـــت و نظ بهداش
ــا  ــى بـ ــش خصوصـ ــذار بخـ ــرمایه گـ سـ
ـــش  ـــاى بخ ـــرکت ه ـــى از ش ـــارکت یک مش
خصوصـــى فعـــال در منطقـــه درحـــال 
ــود  ــرى موجـ ــاى 12500 متـ ــل بنـ تکمیـ
ـــوده  ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ـــص ب ـــراى تخصی ب
ـــتقرار  ـــکان اس ـــروژه ام ـــن پ ـــل ای ـــا تکمی و ب
ــف   ــه همکـ ــى و... درطبقـ ــک،  صرافـ بانـ

مجموعـــه نیزفراهـــم مـــى گـــردد.
-  سرمایه گذارى دربخش تولید نرژى هاى نو

ـــروه  ـــا دو گ ـــاى الزم ب ـــم ه ـــام تفاه ـــا انج ب

دکتر ناصرالدین گرامی :

ــای  ــاخت ه ــل زیرس ــه تکمی ــه ب توج
موجــود اجرائــی و پیــش بــرد تمهیدات 
از  برخــورداری  و  بخــش  ســهولت 
اختیــارات الزم و بازاریابــی صحیــح 
ســرمایه گــذاری بــرای تولیــدات 
ــم در  ــکات مه ــه ن ــرا از جمل ــازار گ ب
کســب موفقیــت الزم جهــت رســیدن 
بــه اهــداف پیــش رو مــی باشــد ، کــه 
فــاز توســعه منطقه ویــژه اقتصــادی در 
ســال 95 بــه همــت و حمایت اســتاندار 
محتــرم و ســایر مســئوالن اســتانی در 
همیــن راســتا در حــال شــکل گیــری و 

آمــاده ســازی اســت

برابــر هماهنگــی بــا مشــاورطرح،  
ــع و  ــه صنای ــه ای ک ــه گون ــازدوم ب ف
ــای  ــت ه ــی و الوی ــای متقاض واحده
ــت   ــود، در دس ــت ش ــر رعای موردنظ
ــا اهلل از  ــوده و ان ش ــه ب ــه و تهی مطالع
خــرداد مــاه ســال 95 امــکان واگــذاری 

ــود ــد ب ــم خواه فراه

ــه لحــاظ  ــژه  ب ــه وی صــادرات از منطق
ــون دالر و  ارزشــی بیــش از   ۲4۰ میلی
بــه لحــاظ وزنــی بیــش از 364 تــن در 
ــه  ــوده ک ــال 94 ب ــه س ــدت 1۲ ماه م
ــل  ــال  قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
بــه ترتیــب  7۰5  و 473  درصــد رشــد 

را نشــان مــی دهــد

ــاوه  ــارداری آن ع ــی کاال و انب جابجای
بــر نیروهــای منطقــه موجــب اشــتغال 
مســتقیم حــدود ۲5۰تــا3۰۰ نفــر 
نیــروی بومــی بــه طــور دائــم گردیــده 

ــت اس

نقشه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
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ســـرمایه گـــذار آلمانـــى و چینـــى در اجـــراى 
ـــیدى  ـــرژى خورش ـــگاوات ان ـــدام 100 م هرک
کـــه تـــا 500 مـــگاوات افزایـــش خواهدیافـــت 
، مجوزهـــاى الزم از وزارت نیـــرو دریافـــت 
ـــه  ـــن ک ـــل زمی ـــض تحوی ـــه مح ـــده و ب ش
جمعـــا بـــه میـــزان 450 هکتـــار خواهـــد 
ـــزات صـــورت  ـــال تجهی ـــه انتق ـــود، بالفاصل ب
ــذارى دو  ــرمایه گـ ــه سـ ــت کـ خواهدگرفـ
گـــروه  درفـــازاول  جمعـــا حـــدود 250 

ـــود. ـــد ب ـــون دالرخواه میلی
- احداث جایگاه عرضه سوخت 

پیـــرو راه انـــدازى جایـــگاه موقـــت 
ســـازمان  مشـــارکت  بـــا  ســـوخت 
ـــارى و یکـــى از شـــرکت هـــاى فعـــال  همی
ـــا  ـــه، مجوزه ـــى در منطق ـــش خصوص بخ
ـــات  ـــه و عملی ـــى تهی ـــاى اجرای و نقشـــه ه

ســـاخت درحـــال انجـــام اســـت.
- تردد کامیون ها

ـــش از  ـــژه بی ـــه وی ـــه منطق ـــون ب ـــردد کامی ت
ـــون  ـــدود 42000 کامی ـــا ح ـــد ب 115 درص
ورودى بـــه منطقـــه ویـــژه نســـبت بـــه 
ـــد و  ـــى ده ـــان م ـــش نش ـــل افزای دوره قب
ـــادالت  ـــد مب ـــده رش ـــان دهن ـــر نش ـــن ام ای
ــژه  ــه ویـ ــادرات از منطقـ ــى و صـ کاالیـ
ــى کاال و  ــن جابجایـ ــد بنابرایـ ــى باشـ مـ
انبـــاردارى آن عـــالوه بـــر نیروهـــاى 
ـــه موجـــب اشـــتغال مســـتقیم حـــدود  منطق

ــه  ــى بـ ــروى بومـ ــر نیـ ــا300 نفـ 250تـ
طـــور دائـــم گردیـــده اســـت.

- آمار صادرات و ترانزیت
صـــادرات از منطقـــه ویـــژه  بـــه لحـــاظ 
ارزشـــى بیـــش از   240 میلیـــون دالر و بـــه 
ـــن  ـــزار ت ـــش از 364 ه ـــى بی ـــاظ وزن لح
ـــه  ـــوده ک ـــال 94 ب ـــه س ـــدت 12 ماه در م
ـــه  ـــل ب ـــال  قب ـــابه س ـــه دوره مش ـــبت ب نس
ترتیـــب  705  و 473  درصـــد رشـــد را 

نشـــان مـــى دهـــد. همچنیـــن دربخـــش 
ـــه،  ـــد منطق ـــه مقص ـــدا و ب ـــت از مب ترانزی
ـــد  ـــازى ک ـــال س ـــا فع ـــارى ب ـــال ج در س
ـــه  ـــام منطق ـــه ن ـــى مســـتقل 60503 ب گمرک
ــرایط  ــارون، شـ ــادى دوغـ ــژه اقتصـ ویـ
ترانزیـــت کاال از منطقـــه را بـــه ارزش 
ـــون دالر در  ـــه 50 میلی ـــک ب ـــوع نزدی مجم
ـــت. ـــوده اس ـــم نم ـــه فراه ـــدت 12 ماه م
مدیـــر عامـــل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادى 
دوغـــارون چشـــم انـــداز آینـــده  و 
رویکـــرد ســـال 95 راچنیـــن برشـــمرد:
- واگـــذارى قطعـــى زمیـــن و آغـــاز 
ـــازى  ـــه س ـــات حصارکشـــى و محوط عملی
ـــدى  ـــه بن ـــار) و قطع ـــاز دوم (1500هکت ف

ـــاى  ـــتقرار واحده ـــت اس ـــاس اولوی ـــر اس ب
ــازار  ــاز بـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــى بـ صنعتـ
ـــت،  ـــازمان صنع ـــکارى س ـــا هم ـــدف ب ه

معـــدن و تجـــارت.
ـــط و  ـــاى ذیرب ـــام ه ـــا مق ـــى ب - هماهنگ
ذیصـــالح بـــراى تـــردد آســـان فعـــاالن 
اقتصـــادى، ســـرمایه گـــذاران و دانشـــجویان 
از کشـــور افغانســـتان بـــه منطقـــه ویـــژه 
بـــا فعـــال کـــردن قانـــون پروانـــه 

گـــذر مـــرزى.
ــراى  ــتان بـ ــارات اسـ ــش اختیـ - افزایـ
تســـهیل امـــر ســـرمایه گـــذارى وواگـــذارى 
ــاى  ــتان هـ ــه شهرسـ ــارات الزم بـ اختیـ
داراى مناطـــق ویـــژه اســـتان جهـــت 

ــادرات. ــد و صـ ــهیل تولیـ تسـ
- تکمیـــل نهایـــى ســـاختمان در حـــال 
ـــگاه  ـــل، دانش ـــرى هت ـــراى کارب ـــاخت ب س
ــر  ــازى دفاتـ ــال سـ ــتان و فعـ و بیمارسـ

تجـــارى.
وزارت  از  الزم  مجوزهـــاى  اخـــذ   -
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکى 
بـــراى تجهیـــز و بهـــره بـــردارى از 
ـــى  ـــى، درمان ـــى آموزش ـــتان تخصص بیمارس

منطقـــه ویـــژه اقتصـــادى دوغـــارون 
ـــه  ـــاز کشـــور افغانســـتان ب ـــه نی ـــا توجـــه ب ب
ـــى. ـــکى و درمان ـــى، پزش ـــات آموزش خدم

ـــاظ  ـــه لح ـــژه  ب ـــه وی ـــادرات از منطق ص
ارزشـــی بیـــش از   ۲4۰ میلیـــون دالر و بـــه 
ـــن  ـــزار ت ـــش از 364 ه ـــی بی ـــاظ وزن لح
در مـــدت 1۲ ماهـــه ســـال 94 بـــوده 
کـــه نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال  
ـــد  ـــب  7۰5  و 473  درص ـــه ترتی ـــل ب قب

ـــد ـــی ده ـــان م ـــد را نش رش

- هماهنگـــى بـــراى ایجـــاد نمایشـــگاه 
ـــازمان  ـــط س ـــه توس ـــى کاال در منطق دائم
ـــرم  ـــق دســـتور اســـتاندار محت ـــارى طب همی

ـــاد. ـــتان تایب ـــه شهرس ـــفر ب در س
ـــى  ـــرکات کامیون ـــردن گم ـــى ک - تخصص
و مســـافرى و انتقـــال امـــور کامیونـــى مـــرز 
ـــادى  ـــژه اقتص ـــه وی ـــه منطق ـــارون ب دوغ
ـــه  ـــورت گرفت ـــم ص ـــى تفاه ـــارون ط دوغ

ـــتان.  ـــرکات اس ـــر گم ـــا ناظ ب
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امضای دو تفاهم نامه درسفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان تایباد

در دومین سـال پیاپى و در ادامه سـفرهاى اسـتاندار محترم خراسـان رضوى به شهرستان هاى 
اسـتان ،مهنـدس علیرضـا رشـیدیان به شهرسـتان تایباد سـفر کرده و ضمـن بازدیـد و افتتاح 

پـروژه هـاى عمرانى ، در جلسـه شـوراى ادارى شهرسـتان حضور یافت.
در حاشـیه جلسـه شـوراى ادارى شهرستان که به ریاسـت ایشـان برگزار گردید، و در راستاى 
تحقـق سیاسـت هـاى اقتصـاد مقاومتى منطقـه ویژه اقتصـادى دوغـارون تفاهم نامـه هایى با 
ناظـر گمـرکات اسـتان و دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان بـه امضا رسـاند، که طـى آن در تفاهم 
بـا ناظـر گمـرکات اسـتان مقرر گردیـد کلیه امـور گمرکى مربـوط به بخـش کامیونى گمرك 
دوغـارون از طریـق منطقـه ویژه اقتصـادى دوغارون صورت گیـرد و گمرك دوغـارون صرفا 

عهـده دار انجـام امـور گمرکى بخش مسـافرى این مرز باشـد .
ایـن تفاهـم نامـه که به امضاى ناصرالدین گرامـى مدیرعامل منطقه ویژه اقتصـادى دوغارون و 
مسـعود عاطفى ناظر گمرکات اسـتان رسـید، موجبات رونق بیش از پیش این منطقه را فراهم 

کـرده و باعث تسـهیل عبور و مـرور و رونق فعالیت هاى اقتصـادى مى گردد.
مسـعود عاطفـى ناظـر گمرکات اسـتان خراسـان رضـوى در خالل امضـاى این تفاهـم نامه،  
ضمـن حمایـت از بخش خصوصـى گفت: واگذارى امـور به این بخش با توجه به دلسـوزى 

و ممانعـت از بیـن رفتـن سـرمایه باعث بهبود امور مـى گردد.
دومیـن تفاهـم صـورت گرفتـه تفاهم نامـه ایجاد پردیـس بین الملل دانشـگاه آزاد اسـالمى و 
پذیـرش دانشـجو در مقاطع کارشناسـى تـا دکتـرا در منطقه ویژه اقتصـادى دوغـارون بود که 
به امضاى مدیرعامل منطقه ویژه و دکتر شـیخ االسـالمى رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان 

خراسـان رضوى رسـید .
طـى ایـن تفاهم مقرر گردید براى تسـهیل دسترسـى عالقه منـدان به آموزش عالى در کشـور 
افغانسـتان و کاهـش هزینـه هـاى رفـت و آمـد و ورود و خروج به کشـور، واحـد بین الملل 
ایـن دانشـگاه در مـرز و منطقـه ویژه اقتصـادى دوغـارون ایجاد گـردد. تا ضمن برخـوردارى 
مـردم عالقـه مند کشـور دوسـت و همسـایه، افغانسـتان، از نعمـت آموزش عالـى،  موجبات 

بهـره منـدى مردم مرزنشـین شهرسـتان هاى اطـراف از تحصیـالت عالیه را فراهـم نماید .
بنـا بـه گفته دکتـر گرامى، عملیاتى شـدن ایـن تفاهم نامـه الزاماتى نیز داشـته اسـت که عبور 
و مـرور سـهل اتبـاع خارجـى بـه منطقه ویـژه از جملـه آنهاسـت. که طـى توافق هـاى اولیه 
صـورت گرفتـه و نظر مسـاعد اسـتاندار محترم و فرماندهى محترم مرزبانى اسـتان و تشـکیل 
جلسـه مشـترکى  کـه بـه همین منظـور در سـفر اخیـر اسـتاندار با حضـور ایشـان و فرمانده 
مرزبانى اسـتان و مدیران منطقه ویژه تشـکیل شـده بود ، عبور و مرور اتباع خارجى با پروانه 
گـذر مـرزى در محـدوده منطقـه ویـژه در دسـتور کار قرار گرفت، که امید اسـت بـه زودى و 

قبل از بازگشـایى پردیس بین الملل، در شـهریور ماه امسـال شـاهد تحقق آن باشـیم .
وى افـزود: در صـورت تحقـق عبور و مرور اتبـاع خارجى با پروانه مـرزى در محدوده منطقه 
ویژه، که البته در قانون نیز به آن اشـاره شـده اسـت. گام موثر دیگرى در تحقق سیاسـت هاى 
اقتصـاد مقاومتـى ابالغـى از سـوى مقـام معظم رهبـرى، که در آن بر تسـهیل سـرمایه گذارى 
و تقویـت بخـش خصوصـى تاکید شـده اسـت برداشـته و شـاهد رشـد اقتصادى چشـمگیر 

شهرسـتان و به تبـع آن اسـتان خواهیم بود.
مدیـر عامـل منطقه ویـژه اقتصـادى دوغارون 
در پایـان گفـت:  همجوارى،  فقـدان امنیت و 
بازار مصرف گراى افغانسـتان عوامل اساسـى 
براى لزوم حضور قوى تر جمهورى اسـالمى 
ایـران مـى باشـد که بـا وجـود امنیـت پایدار 
کـه نتیجه لطـف الهى و زحمات غیـور مردان 
مرزبـان مـى باشـد و ظرفیـت هـاى فـراوان 
موجـود در کشـور، زمینـه گرایـش و جـذب 
سـرمایه را فراهـم  نموده اسـت. کـه البته رفع 
موانـع موجود بـراى جذب این سـرمایه ها از 
اقـدام هاى اساسـى پیش رو اسـت که یکى از 
آن ها تسـهیل تردد سـرمایه گـذاران و فعاالن 
اقتصـادى به منطقه ویـژه اقتصـادى دوغارون 
مـى باشـد کـه لـزوم و اهمیـت پروانـه گـذر 
 مرزى براى عبور و مرور آسـان در منطقه ویژه

را بیش از پیش روشن مى سازد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون:

ناظـر گمـرکات اسـتان  بـا  تفاهـم  در 
مقـرر گردید کلیـه امور گمرکـی مربوط 
به بخـش کامیونی گمـرک دوغـارون از 
طریـق منطقه ویـژه اقتصـادی دوغارون 
صـورت گیرد و گمـرک دوغـارون صرفا 
عهـده دار انجـام امـور گمرکـی بخش 

مسـافری ایـن مرز باشـد

در صـورت تحقـق عبـور و مـرور اتبـاع 
خارجـی بـا پروانـه مـرزی در محـدوده 
منطقـه ویـژه، که البتـه در قانـون نیز به 
آن اشـاره شده اسـت. گام موثر دیگری 
در تحقق سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 
اباغـی از سـوی مقـام معظـم رهبری، 
کـه در آن بر تسـهیل سـرمایه گـذاری 
و تقویـت بخـش خصوصی تاکید شـده 
اسـت برداشـته و شاهد رشـد اقتصادی 
چشمگیر شهرسـتان و به تبع آن استان 

خواهیـم بود
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فعــاالن بخــش اقتصــادی و صنعتــی 
ــادی  ــت اقتص ــاره وضعی ــواره درب هم
خراســان رضوی  به ویــژه  و  کشــور 
صحبــت می کننــد، در واقــع موضوعــات 
رکــود و وضعیــت بخــش خصوصــی در 
پســابرجام یکــی از موضوعات اســت که 

بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــت.
در ایــن میــان مباحــث دیگــری هــم برای 
ــه  ــت ک ــرح اس ــادی مط ــاالن اقتص فع
بــرای اطــاع کامــل از آن هــا و نظــرات 
خراســان رضوی  خصوصــی  بخــش 
اقتصــادی  سیاســت های  مــورد  در 
خبرگــزاری تســنیم گفت وگویــی بــا 
غامحســین شــافعی؛ نایــب رئیــس اتــاق 
بازرگانــی ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانی 
خراســان رضوی داشته اســت کــه مشــروح 

آن را در ادامــه می خوانیــد.

ــون    یکــی از موضوعاتــی کــه هم اکن
کشــور و خراســان رضوی را درگیــر 
تعطیلــی  و  رکــود  کــرده،  خــود 
کارخانجــات بــوده کــه در واقــع ســبب 
ــور  ــاد کش ــرای اقتص ــکل ب ــاد مش ایج
شــده اســت، به نظــر شــما راهــکار رفــع 

ــت؟ آن چیس
ــه و در  ــرا گرفت ــور را ف ــام کش ــود تم رک
خراســان رضــوى یکســرى مزیت هایــى 
وجــود دارد کــه در فضــاى جدیــد مى توانــد 
بــراى اســتان در حــل مشــکل رکــود تمایــز 

ــد. ایجــاد کن
مزیــت داخلــى خراســان رضوى کــه از 
ــور  ــارگاه من ــته، ب ــز وجــود داش ــته نی گذش
رضــوى اســت کــه رفــت و آمدهــاى 
ــد کــه در  ــادى را در اســتان ایجــاد مى کن زی
ــود.  ــدا مى ش ــم پی ــیار ک ــر آن بس ــا نظی دنی
ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــى نی ــاى بیرون مزیت ه
هم مــرزى خراســان رضوى بــا تعــدادى 
از کشــورها فعالیــت برون مــرزى مــا را 

ــورد  ــت م ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــد ب مى توان
توجــه قــرار دهــد.

کشــورهاى آســیاى میانــه و افغانســتان 
ــتند و  ــرز هس ــم م ــان رضوى ه ــا خراس ب
عــالوه بــر ایــن قرابتــى بــا کشــورهاى هنــد 
و چیــن نیــز در خراســان رضوى وجــود 
دارد کــه ایــن اســتان را بســیار متمایــز کــرده 
و در ایــن فضــاى تعاملــى کــه ایجــاد شــده 
ــاد  ــه اقتص ــرزى ب ــرون م ــد ب ــگاه جدی و ن
ایــران، خراســان رضوى را در یــک موقعیــت 
ــن  ــه در ای ــت چراک ــرار داده اس ــر ق ویژه ت
ــاى  ــراى فعالیت ه ــز ب ــت نی ــت دول وضعی
برون مــرزى 2 اولویــت تعییــن کــرده اســت, 
نخســت ارتبــاط بــا کشــورهاى همســایه و 
ــا کشــورهاى مســلمان اســت  دوم تعامــل ب
کــه از هــر دو جهــت، خراســان رضوى 

ــژه اى دارد. ــت وی وضعی
آنچــه کــه بــه عنــوان یــک اولویــت مطــرح 
ــه  ــاى س ــه فعالیت ه ــت ک ــن اس ــوده، ای ب
ــد  ــدا کن ــش پی ــا همســایگان افزای ــه ب جانب
ــا  ــودن ب ــه رو ب ــت روب ــه عل ــته ب در گذش
ــن دســته از فعالیت هــا را بســیار  ــم ای تحری
محــدود کــرده بودنــد و ایــن در حالى اســت 
ــه  ــعه یافت ــیارى از کشــورهاى توس ــه بس ک
ــى در کشــورهاى  مشــغول انجــام پروژه های
اطــراف مــا از گذشــته بوده انــد و هم اکنــون 
ــون  ــه دارد، هم اکن ــات ادام ــن اقدام ــز ای نی
کــه وضعیــت تحریــم قــدرى متفاوت شــده 
مزیــت اصلــى خراســان رضــوى این اســت 
ــدام  ــت اق ــاى در دس ــام طرح ه ــه در انج ک

آنهــا مشــارکت داشــته باشــیم.
ــن  ــاظ تأمی ــه لح ــم ب ــا ه ــن پروژه ه در ای
ــن  ــاظ تأمی ــه لح ــم ب ــانى و ه ــروى انس نی
منابــع اولیــه خراســان داراى  اولویتــى بســیار 
طرح هــاى  از  بســیارى  اســت  بــزرگ 
ــه از  ــتند ک ــام هس ــال انج ــى در ح عمران
ــواد  ــى و مهندســى و م ــات فن لحــاظ خدم
اولیــه ســاختمانى نیازمنــد همــکارى بــوده و 

اســتان مى توانــد در فضــاى جدیــد در ایــن 
ــود. ــل ش ــش وارد عم بخ

گرچــه مرکــز آمــار کشــور در مــورد خــروج 
از رکــود نتایــج مناســبى را گــزارش داده 
ــژه در بخــش  ــه وی ــل ب ــه عم ــا در صحن ام
تغییــر  متوســط  و  کوچــک  واحدهــاى 

ــى مشــاهده نشــده اســت. آنچنان

ــت  ــی دول ــی و پول   سیاســت های مال
در ســال جدیــد را تــا چــه حــد در رفــع 

ــد؟ ــر می دانی ــادی مؤث ــکات اقتص مش
بایــد گفــت در کل سیاســت گــذارى بودجــه 
سیســتم  ایــن  دارد.  وجــود  مشــکالتى 
بودجه ریــزى و شــیوه اجــراى آن اصــًال 
جوابگو نیســت زیــرا در واقــع اســتانداران را 
به عنــوان تنخــواه داران بودجــه در نظــر گرفته 
و نگاهــى کامــًال هزینــه اى بــه اســتان ها دارد 
بــه ایــن ترتیــب که هــر اســتانى بــا چانه زنى 
و رایزنــى بــراى خــودش بودجــه اى را 
ــرد آن  ــراى هزینه ک ــد و ب ــاص مى ده اختص

ــد. ــزى مى کن ــز برنامه ری نی
هیچــگاه در نظــام بودجه ریــزى کشــور نــگاه 
ــته و  ــود نداش ــتان ها وج ــه اس ــدى ب درآم
بــاور بــر ایــن اســت کــه بــراى بهبــود امــور 
در نظــام بودجه ریــزى کشــور سیاســت هاى 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــیار م ــد بس ــه اى بای منطق
بگیــرد و بــه درآمــد و هزینــه اســتان ها 
نیــز توجــه شــود و تفویــض اختیــار نســبى 

خروج از رکود به ویژه در واحدهای
کوچک و متوسط مشهود نیست

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
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کــه هم اکنــون وجــود نــدارد بایــد در نظــام 
ایجــاد شــود تــا اســتان ها بــه درآمــد حاصــل 
ــکار  ــن راه ــند؛ ای ــته باش ــه داش خــود توج

ــعه کشــور شــود. ــد ســبب توس مى توان
همچنیــن نــگاه منطقــه اى و تفویــض اختیار 
بیشــترى بــه اســتانداران بایــد مــورد توجــه 
و اهتمــام قــرار بگیــرد بــه عبــارت دیگــر هر 
ــر  ــگاه کــرده و ب کســى دخــل و خــرج را ن
ــد  ــد بیشــتر اســتان خــود بتوان ــاى درآم مبن

ــد. ــته باش ــعه اى داش ــاى توس هزینه ه
ایــن در حالــى اســت کــه هــم اکنــون بیشــتر 
ــت  ــا دخــل و عل ــده ت ــه ش ــرج توج ــه خ ب
ایــن امــر هــم ایــن اســت کــه از گذشــته منبع 
درآمــد نفتــى وجــود داشــته کــه باید بــه نوعى 
ــز  ــع آن نی ــه مى شــده و توزی در کشــور هزین
بیشــتر بــه موضوعاتى ماننــد البــى و چانه زنى 
ــته  ــان برداش ــد از می ــه بای ــت ک ــاط داش ارتب

شــود.
ــزى  ــه در نظــام بودجه ری مشــکل دیگــرى ک
کشــور وجــود دارد ایــن اســت کــه همــواره 
بیــش از 95 درصــد هزینه هــاى جــارى 
دســتگاه ها محقــق مى شــود امــا درصــد 
کمــى از بودجه هــاى عمرانــى اجــرا مى شــود. 
ــى از  ــود برخ ــده مى ش ــتا دی ــن راس در همی
پروژه هــا چندیــن ســال اســت کــه بــه بهــره 
بــردارى نرســیده و ســرمایه اى در آن هــا اتالف 

شــده و بــدون بازدهــى باقــى مانــده اســت.

ــت  ــال وضعی ــس در قب ــه مجل   وظیف
ــت؟   ــما چیس ــدگاه ش ــادی از دی اقتص

نظــام قانونگــذارى مــا در کشــور دچــار 
مشــکالت زیــادى اســت کــه بــه تمــام 
ــه  ــع ب دوره هــاى مجلــس تســرى دارد در واق
ــد  ــه تولی ــک کارخان ــا ی ــه م ــرى عامیان تعبی
قوانیــن را در قــوه قانونگــذار خــود راه انــدازى 
کرده ایــم و مرتــب هــم قانــون تدویــن 
مى کنیــم و اشــکال اساســى کــه در آن وجــود 
دارد ایــن اســت کــه نظــارت بــر اجــراى آن هــا 

ــدارد. ــود ن وج
شــیوه قانونگــذارى نیــز دچــار اشــکال اســت 
ــر ایــن  ــا ب ــا بایــد گفــت کــه اگــر بن صراحت
باشــد کــه قانــون جدیــد تصویــب شــود باید 
ــه و  ــرار گرفت ــق ق ــورد مطالعــه دقی ــل م از قب
ــه  ــر گرفت ــى آن در نظ ــت و منف ــرات مثب اث
شــود و پــس از آن قانــون تصویــب شــود نــه 
اینکــه بــدون در نظــر گرفتــن عواقــب آن تنها 
مصوبــه اى بــه صحــن علنــى رفتــه و در مورد 

ــود. ــرى ش آن رأى گی
هــم اکنــون بســیارى از قوانیــن بــدون مطالعــه 
دقیــق تصویــب مى شــوند کــه حاصــل آن این 
اســت کــه در کشــور در بخش هــاى مختلــف 
بــه ویــژه حــوزه اقتصــادى یــک ســرى قوانین 

ــم؛  ــض داری ــده و متناق ــده، پیچی ــم تنی در ه
هــم اکنــون شــاهد ایــن هســتیم کــه  قوانینى 
وجــود دارنــد کــه بــا هــم متناقــض هســتند 
و مشــاهده شــده کــه در کشــور بــراى یــک 
امــر واحــد 2 قانــون کامــال متناقــض اجرایــى 

مى شــود.
مجلــس بایــد بیــش از اینکــه بــه تولیــد قانون 
فکــر کنــد، بــه نظــارت بــر آن هــا فکــر کنــد؛ 
هــم اکنــون قانون گریــزى در کشــور تبدیل به 
یــک امــر مرســوم شــده و بایــد از ترویــج آن 

ــگیرى شود. پیش
ــون فضــاى کســب و کار  ــال قان ــوان مث به عن
تاکنــون حــدود 15 درصد اجرایى شــده و این 
موضــوع تــورم مقــررات کــه کشــور ما بــه آن 
دچار شــده یک مشــکل بســیار اساســى است 

که بایــد بــه آن توجه داشــت.

ــان رضــوی  ــت اقتصــاد خراس   وضعی
بــا وجــود تعامــات خارجــی کنونــی را 
ــد و  ــی می کنی ــورت ارزیاب ــه ص ــه چ ب
بــه نظــر شــما ایــن موضــوع تــا چــه حد 
می توانــد بــه افزایــش ســرمایه گذاری 

خارجــی کمــک کنــد؟
در شــوراى گفت وگــوى بخــش خصوصــى 
ــه اى  ــه آئین  نام ــد ک ــب ش ــت تصوی و دول
ــزام  ــرش و اع ــراى پذی ــا ب ــده ت ــن ش تدوی
ــر اســاس  هیئــت تعییــن تکلیــف کــرده و ب
مطالعــات صــورت گرفتــه و بــرآورد مثبتــى 
ــا خارجى هــا  از نتایــج آن در زمینــه تعامــل ب

ــود. ــدام ش اق
ــازمان هاى  ــف س ــه وظای ــن آیین نام در همی
آن  بــراى  و  شــده  مشــخص  مختلــف 
دبیرخانــه اى نیــز تشــکیل شــده کــه رفــت و 
آمــد و تعامــالت بــا خارجى هــا از بالتکلیفى 
خارج شــود. براى ســال 95 کشــورهایى را که 
تصمیــم داریــم بــه آن هــا هیئــت اعــزام کنیم، 
ــامل  ــه ش ــده اند ک ــخص ش ــى و مش بررس
عمــان، ویتنام، روســیه و کشــورهاى همســایه 

. هستند
سیاســت هاى کلــى کــه در اقتصــاد مقاومتــى 
هســتند بایــد مــورد تأکیــد قــرار بگیرنــد بــه 
بیــان دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه هــدف 
ــى  ــورهاى خارج ــا کش ــالت ب ــا از تعام م
تقویــت تولیــد داخلــى بایــد باشــد؛ موضــوع 
بعــدى کــه بــه عنــوان یــک واقعیــت هــم در 
خراســان رضوى و هــم در تمــام کشــور 
مطــرح بــوده ایــن اســت کــه مــا بــه لحــاظ 
تکنولوژیکــى و ابــزارآالت تولیــد عقــب 
افتاده ایــم. بایــد بتوانیــم در تعامــالت خارجــى 
ایــن خــالء را پــر کــرده و جذابیت هــاى الزم 

ــم. ــه وجــود بیاوری ــراى ایــن بخــش ب را ب

ایران قطب جدید
 ریلی جهان

خطـوط قطارهـاى برقـى پر سـرعت خـود 
را گسـترش دهـد. با تکمیـل ایـن پروژه ها 
مسـافت 420 کیلومتـرى بـه اصفهـان 90 
دقیقـه طـول خواهـد کشـید و سـفر 920 
کیلومتـرى به مشـهد در کمتر از 6 سـاعت 

انجـام خواهد شـد. 
در چنین شـرایطى سـرمایه گذاران خارجى 
نیز به سـرمایه گذارى در صنعت ریلى ایران 
عالقه منـد شـده اند. گزارش ها حاکـى از آن 
اسـت کـه چیـن یـک وام 2 میلیـارد دالرى 
پیشـنهاد کـرده اسـت و به نظـر مى رسـد با 
آزادسـازى پول هـاى بلوکه شـده ایـران این 
وام تامیـن مالـى شـده اسـت. کـره جنوبى 
هم اقدامى مشـابه را در دسـت اقدام دارد و 
در شـرایطى کـه ایتالیایى هـا مترصدنـد تا با 
ایران وارد مذاکره شـوند، مقامات فرانسـوى 
دسـت  در  کـه  قطارهایـى  نمونه هـاى  بـا 
رئیس جمهـورى  انتظـار ورود  در  داشـتند 
ایـران بـه پاریـس بودنـد. البتـه بـا توجه به 
تـرس بسـیارى از بانک هـاى خارجـى از 
جریمه هـاى آمریکا هنـوز افزایش اعتبارات 
دشـوار مى نمایـد. اکونومیسـت در ادامـه با 
اشـاره بـه اینکه مسـیر «ریـل ابریشـم» بین 
شـرق و غـرب نیازمند تقویـت روابط ایران 
بـا همسـایگان اسـت، افـزود: که برخـى از 
ایـن همسـایگان از جهـش ایـران در دوران 
پسـاتحریم هـراس دارند. روس هـا نگرانند 
که ایران سـلطه آنـان بر بازارهـاى منطقه را 
به چالش بکشـد و امـارات متحده عربى که 
در کشـاکش قـدرت از عربسـتان سـعودى 
حمایـت مى کند، بیـم آن را دارد کـه ایران با 
جذابیت هـاى بسـیار زیـادش جایگاهش را 
به عنـوان مهد حمل و نقل منطقـه اى تهدید 
کنـد. حـاال با توجـه به آنکه شـرکت حمل 
و نقـل هوایـى ایـران، ایـران ایـر و شـرکت 
کشـتیرانى جمهورى اسالمى نیز بر خطوط 
مسـیرهاى خـود مى افزاینـد، دنیـا باید خود 
را بـراى اتصال ایـران به جهان آماده سـازد. 
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ازاقتصادمقاومتــى تعبیرهاى مختلفى مى شــود 
عــده اى آن را در تقابــل بــا اقتصــاد مصرفــى 
ــم آن  ــده اى ه ــد وع ــى دانن ــده م و واردکنن
را تکیــه بــر منابــع و ظرفیــت هــاى داخلــى 

وخودکفایــى مــى داننــد.
مطرح شــدن این شــعار در ســال 92 توســط 
مقــام معظــم رهبــرى ومطــرح نمــودن ایــن 
ــدام  ــر اق ــد ب ــارى وتاکی ــال ج ــعاردر س ش
ــل  ــان برح ــه ایش ــان از دغدغ ــل، نش وعم
ــى  ــن نارضایت ــادى وهمچنی ــائل اقتص مس
ــاى  ــال ه ــى س ــى آن در ط ــراى عمل از اج

گذشــته مــى باشــد.
چــرا ایــن امــر تاکنــون محقــق نشــده 
دالیــل مختلــف دارد. مهــم تریــن آن عــدم 
عــزم جــدى مســئوالن اقتصــادى در تحقــق 
ــن اقتصــاد  ــى باشــد .همچنی ــن شــعار م ای
وابســته بــه نفــت طبیعتــا اقتصــادى بــرون زا 
 اســت ومتکــى بــه واردات. دردولــت هــاى
قبلــى تــورم را نیــز بــا واردات بیشــتر کنتــرل 
مــى کردند.بنابرایــن یکــى از راه هــاى 
ــه  ــى توج ــاد مقاومت ــق اقتص ــى تحق اصل
ــال اســتفاده  ــاى اقتصــادى ب ــت ه ــه ظرفی ب
ویــا اســتفاده درحــد بســیار ضعیــف اســت 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــال ترانزی ــوان مث ــه عن ب
ــع  ــا وواق ــور م ــتراتژیک کش ــت اس موقعی
ــه  ــه گفت ــا ب ــیا واروپ ــیر آس ــدن درمس ش
ــارد دالر  ــا ده میلی ــد ت ــى توان کارشناســان م
درآمــد ارزى بــراى کشــور بــه همــراه داشــته 
باشــد. بنــدر چابهــار وموقعیــت اســتراتزیک 
ــیاى  ــتان و آس ــازار افغانس ــه ب ــى ب ونزدیک
میانــه  مــى توانــد مــا را از وابســته بــودن بــه 
بنــادر کشــورهاى حــوزه خلیــج فــارس کــه 
درآمــد عظیمــى بابــت صــادرات مجــدد بــه 
مــا دارنــد، جلوگیــرى کــرده وباعــث تکیــه 
بــه امکانــات و ظرفیــت هــاى داخلــى شــود 
ــاد  ــق اقتص ــاى تحق ــى از راه ه ــن یک وای
ــت   ــى باشــد. در حــوزه ترانزی ــى  م مقاومت
ــن  ــاوگان و قوانی ــودگى ن ــت فرس ــه عل ب
ومقــررات بســیار ســخت عمــال زیــر یــک 

ــم. صنعــت  ــارد دالر در آمــد ارزى داری میلی
توریســم ایــران بــا توجــه بــه آثــار تاریخــى، 
فرهنگى و باســتانى جــزءده کشــور اول دنیا، 
ــه اکوتوریســم جزءچهارکشــور اول  در زمین
دنیــا و در زمینــه توریســت ایــالت وعشــایر 
ــا اســت. کشــورهایى  جزءدوکشــور اول دنی
ــتند  ــاوى هس ــا مس ــا م ــورداول ب ــه درم ک
ســالیانه نزدیــک بــه 100میلیــارد دالر درآمــد 
دارنــد و مــا کــه هــر ســه زمینــه را داریــم بــا 
توجــه کافــى بــه ایــن مقولــه وداشــتن زیــر 
ســاخت هــاى موجــود مــى توانیــم درآمــد 
بیشــترى از رقــم مذکــور را داشــته باشــیم.

موضــوع دیگــر اصل 44 اســت که متاســفانه 
ــراء نشــده اســت.  ــتى اج ــه درس ــون ب تاکن
ــى و  ــاد دولت ــا اقتص ــالت م ــى از معض یک
بــه شــدت سیاســت زده اســت نزدیــک بــه 
80 درصــد اقتصــاد مــا دولتــى و وابســته بــه 
دولــت اســت کــه عمدتــا زیــان آور اســت 
ــش از 70  ــد و بی ــى ندارن ــا ســود چندان و ی
درصــد درآمدهایــى کــه بایــد صــرف زیــر 
ســاخت هــاى اقتصــادى  بشــود را مــى بلعد 
و عمدتــا مصــرف کننــده کاالهــاى وارداتــى 
ــى  ــع اقتصــاد مقاومت اســت و یکــى از موان

مــى باشــد .
موضــوع دیگــر اصــالح ســاختار ادارى 
اقتصــاد اســت کــه درحــال حاضــر بســیار نا 
کارآمــد و  سیســتم فلــج کننــده دارد کــه هر 
ســرمایه گــذار را نــه تنهــا جــذب نمــى کند 

بلکــه فــرارى مــى دهــد. 
ــهیل ورود  ــرورت تس ــر ض ــوع دیگ موض
ــان خــارج از کشــور و  ســرمایه هــاى ایرانی
همچنیــن ســرمایه گــذاران خارجــى اســت 
ــه کشــور انتقــال داده و  کــه تکنولــوژى را ب
ــد  ــتغال در کشــور وتولی ــث  ایجــاد اش باع
ــرى از  ــن جلوگی ــوند و همچنی ــى ش کاال م
ســرمایه گذارانــى کــه صرفــا ایجاد شــعبه در 

ــد.  جهــت فــروش کاالهایشــان مــى کنن
اصــالح نظــام بانکــى و قــرار گرفتــن بانــک 
ــا  ــد واشــتغال ب ــه تولی در مســیر خدمــت ب

ــره  ــم به ــب و ک ــهیالت مناس ــن تس پرداخت
بــه واحدهــاى اقتصــادى و جلوگیــرى از 
ــا  ــه ب ــد ک ــى باش ــا م ــک ه ــگاه دارى بان بن
رســالت اولیــه آنهــا در تناقــض اســت ایــن 
ــالم  ــا س ــت ن ــاد رقاب ــث ایج ــوع باع موض
ــى  ــش خصوص ــاى بخ ــگاه ه ــه بن ــا بقی ب

اقتصاد مقاومتی ؛موانع وراهکارها 

مجتبی بهاروند
رئیس کمیسیون قضایی اتاق مشهد

ادامه در صفحه 31

ــاد  ــق اقتص ــی تحق ــای اصل ــی از راه ه یک
مقاومتــی توجه بــه ظرفیــت هــای اقتصادی 
ــیار  ــد بس ــتفاده درح ــا اس ــتفاده وی ــا اس ب
ضعیــف اســت، بعنــوان مثــال ترانزیــت بــا 
توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک کشــور مــا 
وواقــع شــدن درمســیر آســیا واروپا بــه گفته 
 کارشناســان مــی توانــد تــا ده میلیــارد دالر
درآمــد ارزی بــرای کشــور بــه همراه داشــته 

شد با

ــی و  ــاد دولت ــا اقتص ــات م ــی از معض یک
ــک  ــت نزدی ــت زده اس ــدت سیاس ــه ش ب
دولتــی  مــا  اقتصــاد  8۰درصــد  بــه 
ــا  ــه عمدت ــت ک ــت اس ــه دول ــته ب ووابس
زیــان آور اســت ویــا ســود چندانــی 
درآمدهایــی  7۰درصــد  از  نداردوبیــش 
 کــه بایــد صــرف زیــر ســاخت هــای
ــا  ــد وعمدت ــی بلع ــود را م ــادی را بش اقتص
ــت  ــی اس ــای واردات ــده کااله ــرف کنن مص
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــع اقتص ــی از موان ویک
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 ولــى اهللا افخمــى راد، رئیــس ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران؛ مســعود کرباســیان، رئیــس کل 
ــور، رئیــس  ــران و محســن جالل پ گمــرك ای
ــام  ــوان دو مق ــه عن ــران ب ــى ای ــاق بازرگان ات
دولتــى و یــک مقــام ارشــد بخــش خصوصى 
ــوزه  ــب و کار در ح ــاى کس ــیم فض ــه ترس ب
تجــارت ســال 95 مى پردازنــد. هرکــدام از 
ایــن ســه مقــام هرچنــد بــه مشــکالت متعدد 
در حــوزه تجــارت اذعــان مى کننــد امــا 
ــران  ــاد ای ــده اقتص ــال آین ــاى س ــه اتفاق ه ب

ــتند. ــن هس خوش بی
حــال ماحصــل ایــن گفــت و گــو کــه توســط 
تجــارت فــردا انجــام شــده اســت را بــا هــم 

مــى خوانیــم:

ــر  ــه تصوی ــت ک ــن اس ــوال ای ــن س   اولی
در تجــارت  حــوزه  در  کار  و   کســب 
ســال 95 بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟ چه 
اتفاقاتــى قــرار اســت ســال جدیــد رخ دهــد 
کــه متناســب بــا آن، وضعیــت کســب و کار 

ــر کند؟ تغیی
  ولــى اهللا افخمــى: اســتنباط مــن ایــن اســت 
ــن  ــه در حــوزه تجــارت خارجــى، مهم تری ک
اتفاقــى کــه خواهــد افتــاد، و در شــرف انجــام 
ــو  ــام و لغ ــالح برج ــه اصط ــث ب ــت، بح اس
ــو  ــن لغ ــه، ای ــاى بانکــى اســت. البت تحریم ه
تحریم هــا، اعــالم شــده امــا بــه تدریــج اجراى 
ــاى  ــال انجــام شــدن اســت. بانک ه آن در ح
مرکــزى کشــورهاى مختلــف، بایــد مراتــب را 
ــه بانک هــاى عامــل ابــالغ کننــد و بالمانــع  ب
بــودن دادوســتد بــا ایــران و نقــل  و انتقــال پول 
ــر  ــاى دیگ ــه و فعالیت ه ــدور ضمانتنام و ص
ــابه  ــودش مش ــارف خ ــه روال متع ــى، ب بانک
ــدام  ــن اق ــى شــود. ای ــم عملیات ــل از تحری قب
در بخــش خارجــى باعــث خواهــد شــد کــه 
هــم اطمینــان از دریافت هــا و پرداخت هــا 

بــه مراتــب افزایــش پیــدا کنــد و هــم هزینــه 
نقــل  و انتقــال پــول کاهش پیــدا کنــد و انجام 
ــاى  ــراى فعالیت ه ــى ب ــاى بانک ضمانتنامه ه
مختلفــى کــه در حــوزه تجــارت و خدمــات 
ــد. در  ــدا کن ــش پی ــرد، کاه ــورت مى گی ص
ــا  ــراى ایرانى ه ــرى ب ــازار رقابتى ت ــه ب نتیج

ــود. ــم مى ش فراه
ــهیل  ــم تس ــى ه ــارت خارج ــوزه تج در ح
فضــاى کســب و کار و برداشــته شــدن 
موانــع کــه در یــک فرآینــد مســتمر از جانــب 
ــرد،  ــورت مى پذی ــى ص ــتگاه هاى اجرای دس
نقــش موثــرى را ایفــا خواهــد کــرد کــه هــم 
کاهــش هزینه هــا را در نقــل و انتقاالت داشــته 
باشــیم و هــم کاهــش قیمــت تولیــد اتفــاق 
بیفتــد و تامیــن مالــى را بــراى فعــاالن عرصــه 
تولیــد داشــته باشــیم. حــاال ممکــن اســت که 
بــر اســاس اتخــاذ سیاســت هاى انبســاطى تر 
ــروج  ــوع خ ــدن موض ــى ش ــى و عمل بانک
ــرد.  ــورت بگی ــا ص ــن فعالیت ه ــود ای از رک
مــن مجموعــاً خیلــى خوش بیــن هســتم بــه 
اینکــه در ســال آینــده شــرایط بــراى تجــارت 
خارجــى کشــور به مراتــب بهتر از حاالســت.
  مســعود کرباســیان: بــه نظــر مــن هــم فضا 
عــوض خواهــد شــد. این کــه یک شــادابى به 
اقتصــاد بر مى گــردد کــه فعاالن میل بیشــترى 
بــه انجــام کار خواهنــد داشــت یــک بحــث 
اســت و ایــن کــه چــه مقــدار زمینــه فعالیــت 
وجــود خواهــد داشــت هــم بحــث دیگــرى 
ــت  ــه صحب ــم واقع بینان ــر بخواهی ــت. اگ اس
ــدى رخ  ــاق ج ــاه اول اتف ــش م ــم، در ش کنی
ــس،  ــات مجل ــا انتخاب ــون م ــد. چ نمى ده
ــون برنامــه، ســفرها و ترددهــاى  بودجــه، قان
ــا،  ــى، موافقتنامه ه ــش خصوص ــاالن بخ فع
برداشــتن و راه افتــادن چرخ اقتصــاد جهانى در 
ارتبــاط بــا تجــارت خارجــى و مــوارد مشــابه 
دیگــر داریــم کــه ایــن ها بایــد خودشــان را در 

عمــل نشــان بدهنــد. فکر مى کنــم از نیمــه دوم 
ســال 1395 مــا دچــار یــک تحــول جــدى در 

تجــارت خارجــى خــود شــویم.
  محســن جالل پــور: خــب، مطالــب اصلــى 
و الزم مطــرح شــد. مــن مى خواهــم بــه یــک 
نکتــه اشــاره کنــم و آن ایــن اســت کــه مــا در 
بعــد از برجــام، عمــالً یــک شــرط الزم را براى 
توســعه تجــارت و توســعه فضاى اقتصــادى و 
ارتباطــات خــود برداشــته ایم. ولــى ایــن تنهــا 
شــرط نیســت و کافــى هم نیســت. مــا کارهاى 
دیگــرى را هــم بایــد انجــام بدهیــم کــه ایــن 
کارهــا هــم الحمــدهللا در دولــت و در مجموعه 
ــرار  ــت ق ــورد دق ــر و م ــورد نظ ــت، م حاکمی
گرفتــه اســت. مــا مجموعــاً بــه ســال 1395 بــه 
صــورت ســال پر امیــد و یــک ســال ان شــاءاهللا 
پررونــق نگاه مى کنیــم. الزمه این کار، گذشــتن 
از تحریم هــا بــوده اســت. امــا آنچــه بایــد دنبال 
کنیــم، ایجــاد یــک فضــاى مناســب کســب و 
کار اســت. مــن فکــر مى کنــم کــه مــا امــروز 
ابزارهــاى الزم را بــراى اینکــه در یــک شــرایط 
ــادى  ــت اقتص ــارت و فعالی ــا تج ــر در دنی بهت
خــود را دنبــال کنیــم، داریــم. منتهــا اتمســفر و 
هوایــى کــه بــراى ایــن کار الزم اســت، هنــوز 
ــا  ــه م ــکان را ب ــت و آن ام در کشــور آن ظرفی

نمى دهــد.

  فکــر مى کنیــد بعــد از برجــام، سیاســتگذار 
چــه خوابــى دیــده و قــرار اســت چــه 
برنامه هایــى را اجــرا کنــد. مثــالً جنــاب آقــاى 
ــت  ــرار اس ــا ق ــام تعرفه ه ــى، نظ ــر افخم دکت

ــى شــود؟ دســتخوش چــه تغییرات
  ولــى اهللا افخمــى: ببینید مــا در برنامه توســعه 
ــى  ــد از تجارب ــور، بای ــى کش ــارت خارج تج
ــا،  ــعه یافته دنی ــق و توس ــورهاى موف ــه کش ک
بــراى ایــن امــر در پیــش گرفته انــد، بــه نحــو 
مطلوبــى اســتفاده کنیــم. مــا الزم نیســت کــه 

پیش بینى ها از تحوالت تجارى سال 1395 

مختصات جدید تجارت در سال آینده 

احمد آراسته
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خودمــان بیاییم و یــک سیاســتى را اتخاذ کنیم 
ــم و  ــرار بدهی ــى ق ــورد ارزیاب ــد آن را م و بع
ببینیــم بــا روش ســعى و خطــا، این سیاســت 
ــا و  ــه دنی ــه. آنچ ــا ن ــد ی ــد ش ــق خواه موف
اقتصادهــاى پیشــرفته دنیــا مــورد عمــل قــرار 
ــوان  ــه عن ــد ب ــم بای ــا ه ــران م ــد، در ای داده ان
ــان  ــم و در کشــور خودم ــه بگیری ــک تجرب ی
بــه مرحلــه عمــل در بیاوریــم. مثــالً در ارتباط 
بــا موانــع تعرفــه اى و موانــع فنــى، مــا قوانیــن 
و مقــررات مربوطــه را داریــم، منتهــا در مقــام 
ــا مــورد عمــل  اجــرا، متاســفانه آنچــه در دنی
قــرار داده، از آن پرهیــز مى کنیــم. مــا در قانــون 
برنامــه پنجــم داریــم کــه تنظیــم بــازار داخلى، 
نمى توانــد بهانــه اى بــراى ایجــاد محدودیــت 
و ممنوعیــت در امــر تجــارت باشــد. ببینیــد، 
ایــن قانــون، قانــون پیشــرفته خوبــى اســت، 
ولــى متاســفانه، در مقــام عمــل بــه آن توجــه 
ــاى  ــه در فض ــض اینک ــه مح ــم و ب نمى کنی
داخلــى کشــور و در ارتبــاط بــا یــک کاالیــى 
دچــار مشــکل شــویم، بالفاصله بحــث ایجاد 
موانــع غیرفنــى و غیر تعرفــه اى را در برنامه کار 
خودمــان قــرار مى دهیــم. مســاله دیگــر، بحث 
الحــاق بــه ســازمان جهانــى تجــارت اســت. 
بایــد بدانیــم کــه اتصــال مــا بــه ایــن ســازمان 
و عضویــت رســمى مــا در ســازمان جهانــى 
تجــارت، یــک ضــرورت اســت و کشــورهاى 
مختلفــى کــه در حــال حاضــر عضو ســازمان 
جهانــى تجــارت هســتند، هیــچ کــدام از آنهــا 
بابــت ایــن عضویــت متضــرر نشــده اند. 
حتــى ایــن کشــورهایى کــه در مراحــل اخیــر، 
بــه عضویــت ســازمان جهانــى تجــارت 
درآمده انــد، بــه مراتــب، شــرایط بهتــرى را پیدا 
کرده انــد. ایــن نکتــه را هــم مــن بگویــم کــه 
بیــش از 163 کشــور عضــو ســازمان جهانــى 

تجــارت هســتند.
ــت  ــه از باب ــد ک ــالم نکرده ان ــدام اع ــچ ک  هی
عضویــت در ایــن ســازمان بــا مشــکل مواجه 
هســتند یــا مى خواهنــد از ایــن ســازمان خارج 
ــود  ــه وج ــالً ب ــزى اص ــن چی ــوند. چنی ش
نیامــده اســت. دیگــر بحــث بــر ســر ملحــق 
شــدن یــا نشــدن بــه ســازمان WTO را بایــد 
تمام شــده تلقــى کنیــم. مــا ناچــار از عضویت 
در ســازمان جهانــى تجــارت هســتیم. اکنــون 
ــازمان  ــارج از س ــاد خ ــن اقتص ــا بزرگ تری م
ــا  ــر م ــب اگ ــتیم. خ ــارت هس ــى تج جهان
ایــن رونــد الحــاق را بــه تاخیــر بیندازیــم، در 
حقیقــت، موجــب خواهیــم شــد کــه موانعى 
در نظــام تجــارت بین الملــل بــراى کشــور مــا 
بــه وجــود بیایــد کــه بعضــاً مجبــور هســتیم 
ــا  ــع آنه ــراى رف ــم ب ــى را ه ــاى باالی هزینه ه
ــد  ــرم مى آی ــه نظ ــن ب ــیم. بنابرای ــته باش داش
کــه در ایــن بخــش تجــارت خارجــى، 

بایــد از تجربــه کشــورهاى موفــق اســتفاده و 
ــن  ــم ای ــه مى توانی ــه چگون ــم ک بررســى کنی
تجــارب را در بخــش قانونگــذارى یــا وضــع 
ــى  ــه پایان ــم. نکت ــرار دهی ــر ق ــط مدنظ ضواب
کــه مــن مى خواهــم بگویــم، ایــن اســت کــه 
ــا هماهنگــى خیلــى خوبــى کــه  بحمــداهللا ب
میــان دســتگاه هاى اجرایــى و اتــاق بازرگانــى 
و نهادهــاى دیگــر مشــابه آن وجــود دارد، در 
ــى  ــى خوب ــه اى، تصمیمــات خیل نظــام تعرف
گرفتــه شــده اســت. کاهــش تعــداد طبقــات 
تعرفــه اى بــه هشــت طبقــه در ســال آینــده و 
کاهــش تعرفه هــاى وارداتــى بــه میزانــى کــه 
حمایــت از صنایــع داخلــى بتواند انجام شــود، 
اتفاق نظــرى اســت کــه در میــان دســتگاه هاى 
ــى  ــت خارج ــاى سیاس ــا برنامه ه ــط ب مرتب
ــاً اســتمرار و پشــتیبانى از  وجــود دارد و قطع
ــه نتیجــه رســیدن آن، باعــث خواهــد شــد  ب
کــه در ایــن بخــش هــم مــا شــرایط بهتــرى 

داشــته باشــیم.

   آقــای دکتــر کرباســیان شــما بگوییــد 
ــرار  ــی ق ــه برنامه های ــرک چ ــه در گم ک
اســت رخ دهــد؟ آیــا در بخش هایــی 
ماننــد ســود عــوارض گمرکــی یــا دیگــر 
رویه هــای گمرکــی شــاهد تغییراتــی 

ــود؟ ــم ب خواهی
  مســعود کرباســیان: ببینید، واقعاً گمــرك در 
مقــام یــک مجــرى عمدتــاً دارد عمــل مى کند. 
مجــرى تصمیماتــى اســت که بــه هر حــال از 
مبــادى مختلــف بر گمــرك تحمیل مى شــود. 
ــا  ــه ت ــش، روزى س ــال پی ــا دو س ــى ت وقت
بخشــنامه بــه گمرك هــا اعــالم مى شــد 
ــررات  ــاظ مق ــه لح ــازمان، ب ــدود 22 س و ح
هــر روز بخشــنامه و دســتورالعملى مى دهنــد 
مــا عمــالً نمى توانیــم بگوییــم کــه تکلیــف 
ــه  ــد چگون ــراد مشــخص اســت کــه بدانن اف
برنامه ریــزى کننــد. یــک اصطالحى اســت که 
مى گویند ممکن اســت کشــورى کــه تجارت 
آزاد دارد بــه دالیــل مختلــف پیشــرفت نکنــد 
امــا کشــورى کــه تجــارت آزاد نــدارد، حتمــًا 
پیشــرفت نمى کنــد. مــا باالخــره بایــد بپذیریم 
کــه ســال آینــده، وضعیــت درآمــد نفــت، بــه 
نحــوى نیســت کــه مــا بگوییــم، یــک نفتــى 
ــه عــده اى  صــادر شــود و یــک پولــى هــم ب
ــًا  ــد. حتم ــد واردات کنن ــه بخواهن ــم ک بدهی
بایــد تکیــه گاه مــا به ســمت صــادرات باشــد. 
مــن بــه عنــوان رئیــس کل گمرك خوشــحال 
مى شــوم کــه عضــو ســازمان جهانــى تجارت 
ــا  ــل آنج ــک اص ــل ی ــون حداق ــویم، چ ش
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه متناســب بــا 
ــد،  ــه مى ده ــس ارائ ــر ک ــه ه ــى ک خدمات
ــه  ــردى ک ــون ف ــد. اکن ــت مى کن ــول دریاف پ

ــود  ــه مى ش ــه او گفت ــد ب ــرك مى آی ــه گم ب
کــه بایــد 27 نــوع عــوارض را پرداخــت کنــد 
امــا اگــر بخواهــد از یــک مــرز بــا کوله بــرى 
یــا بــه نحــو دیگــرى کاال وارد کنــد، بــه هیــچ 
کــس نمى خواهــد عــوارض دهــد. در قانــون 
نوشــته اند کــه مــا شــش هــزار میلیــارد ریــال 
ــا  ــم ام ــص بدهی ــم تخصی ــت مى توانی معافی
اکنــون چندیــن برابــر آن از معافیت برخــوردار 
ــم. 43  ــت داری ــف معافی ــا 65 ردی ــت. م اس
قانــون بــراى ورود کاال و امــر تجــارت وجــود 

دارد. 
عــالوه بــر ایــن، 15 کنوانســیون بین المللــى در 
ایــن مــورد حاکــم اســت. یعنــى مــا مجموعــًا 
بایــد حــدود 57 قانــون را رعایــت کنیــم تــا یک 
ــت  ــدر معافی ــوارض و اینق ــوع ع ــا 27 ن کاال ب
بتوانــد بــا 14 رویــه وارد شــود. ملوانــى، بازارچه 
مــرزى، تعاونى مرزنشــینى، ارزش افــزوده مناطق 
ــرزى،  ــذرِ م ــق آزاد، گ ــافرى مناط ــژه، مس وی
ورودِ موقــت، خــروِج موقــت، آبوتــاژ، واردات، 
ــته هاى  ــرى و بس ــت و کوله ب ــادرات، ترانزی ص
مســافرى، معافیت بســته هاى مســافرى و موارد 
متعــدد دیگــر را در نظــر بگیرید، ما چطــور باید 
بــا ایــن وضعیــت کار کنیــم. یــک مثــال خیلــى 
ســاده بگویــم. مــا باید براى مســافران ســقف 80 
دالر ارزش هــر کاالى همــراه او را در نظر بگیریم 
امــا اصــالً مگــر مى توانیــم رعایت کنیــم؟ خب 
اگــر بایــد رعایــت کنیم کــه دیگر، بایــد بگوییم 
ــاورد و  ــم و کســى کاال نی در مملکــت را ببندی
کســى ســوغاتى همــراه خــودش نیــاورد. بایــد 
ایــن مســائل را حــل کنیم. مــا نمى توانیــم برویم 
و بگوییــم مقرراتــى داریــم کــه ایــن مقــررات 
ــى  ــوارد مطــرح در کنوانســیون هاى جهان ــا م ب
پذیرفته شــده توســط کشــور ما ناهمخوانى دارد. 
وقتــى اعمــال هــر دو اینهــا امکان پذیــر نیســت 
مســووالن گمــرك بایــد هــر روز برونــد و بــه 

دســتگاه هاى نظارتــى جــواب بدهنــد. 

  آقــای مهنــدس جال پور شــما همیشــه 
به عنــوان نماینــده بخش خصوصــی، مدافع 
رقابــت بــوده و هســتید. آیــا سیاســت های 
فعلــی، به عــاوه برنامه هایــی کــه دو مقــام 
ــرای  ــور ب ــی کش ــوزه بازرگان ــی ح دولت
ســال 95 تشــریح کردنــد بــه ایــن کــه مــا 
رقابتی تــر شــویم کمــک می کنــد یــا شــما 

انتظــارات دیگــری داریــد؟
  محســن جالل پــور: مــن از صحبــت آقــاى 
دکتــر کرباســیان شــروع مى کنــم، کــه فرمودنــد 
مــا یــک زمانــى مى خواســتیم بازرگانــى خــود 
ــفارش را  ــت س ــم ثب ــم و رفته ای ــى کنی را دولت
گذاشــته ایم و 15 مرکــز هــم درســت کرده ایــم 
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معــاون دبیــرکل آنکتــاد بــا اشــاره بــه درهــم 
تنیدگــی جوامــع در عصــر حاضــر، الحاق به 
ســازمان جهانی تجارت WTO را در تســهیل 
تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی امــري ضــروري 
دانســت و گفــت: در واقــع تجارت مســیري 
بــراي رقابــت بــه شــمار مــی رود. اما کســب 
تــوان رقابــت نیازمنــد برنامه ریــزي، داشــتن 
سیاســت ارتقــاي فنــاوري و تعییــن جایــگاه 
ــه اقتصــادي  سیاســت تجــاري در کل برنام

کشــورها اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه 
مطالعــات و پژوهــش هــاي بازرگانــی،  
ــا  ــی ب ــخنرانی علم ــر در س ــم رایت خواکی
عنــوان «الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجارت 
از منظــر توســعه» کــه در موسســه مطالعــات 
ــد،  ــزار ش ــی برگ ــاي بازرگان ــش ه و پژوه
بــر جــذب ســرمایه گــذاري خارجــی 
ــرمایه  ــذب س ــا ج ــزود: ب ــرد و اف ــد ک تاکی
گــذاري خارجــی می تــوان از پس اندازهــاي 
ــد  ــا بای ــد شــد ام کشــورهاي دیگــر بهره من
تــالش کــرد تــا ســرمایه گذاري خارجــی در 
ــی  ــرکت  هاي داخل ــا ش ــال ب ــاط و اتص ارتب
صــورت گیــرد تــا بیشــترین ســرریزها را بــه 

همــراه داشــته باشــد.
ــا اشــاره بــه شــکل گیري زنجیره هــاي  وي ب
ــار  ــروزي اظه ــاي ام ــی ارزش در دنی جهان
ــد در  ــوري بتوان ــه کش ــن ک ــراي ای ــرد؛ ب ک
ایــن زنجیره هــا حضــور داشــته باشــد بایــد 
شــرایط الزم را ایجــاد و هزینه هــاي تجــاري 
خــود را کاهــش دهــد. در غیــر ایــن صورت 
جهانــی  زنجیره هــاي  وارد  نمی توانــد 
ــه  ــوري ب ــر کش ــد و اگ ــا یاب ــود و ارتق ش
عنــوان ضعیف تریــن حلقــه زنجیــره باشــد 
هیچکــس حاضــر نیســت آن کشــور را در 

ــد. ــر کن ــا  درگی ــن زنجیره ه ای
رایتــر، تجــارت را ابــزاري بــراي ایجاد اشــتغال 
ــرد  ــوان ک ــاال عن ــزوده ب ــب ارزش اف و کس
ــاي  ــراى ارتق ــد ب ــارت می توان ــت: تج و گف

کیفیــت هــم نقــش موثــري داشــته باشــد. 
ــور  ــارت موت ــد تج ــر چن ــه داد: ه وي ادام
رشــد اســت امــا نبایــد تصــور کــرد نقــش 
آن همــواره مثبــت اســت. تجــارت موتــوري 
اســت کــه ایجــاد فرصــت می کنــد و 
ــه  ــم ب ــب ه ــد تخری ــن حــال می توان درعی

ــال داشــته باشــد.  دنب

ــارت  ــي تج ــازمان جهان ــه س ــاق ب الح
ــه  ــران را ب ــاد ای ــا اقتص ــت ت ــزاري اس اب
حرکــت درآورد و بایــد ایــران از ایــن ابــزار 
ــدي  ــي کارآم ــاق وقت ــد و الح ــتفاده کن اس
خواهد داشــت کــه برنامــه بلندمدتــي براي 
اقتصــاد داشــته باشــید و مشــخص کنیــد 
کــه از الحــاق در راســتاي برنامــه بلند مــدت 

خودتــان چــه انتظــاري داریــد

ــر  ــد ب ــي نبای ــد داخل ــب تولی ــراي ترغی ب
تمرکــز  گمرکــي  تعرفه هــاي  نقــش 
ــي از  ــاي کل ــد حمایت ه ــه بای ــرد بلک ک
قبیــل تســهیل فعالیت هــا در داخــل و 
تاکیــد  مــورد  مفیــد  بسترســازي هاي 
ــور در  ــع حض ــر مان ــن ام ــرد و ای ــرار گی ق
ــروزه  ــه ام ــي ارزش ک ــاي جهان زنجیره ه
حیاتــي تلقــي مي شــوند خواهــد شــد کــه 
ــت ــور نیس ــاد کش ــع اقتص ــه نف ــز ب هرگ

ــع  ــرد: در واق ــح ک ــاد تصری ــر کل آنکت دبی
خلــق فرصــت و تخریــب در تجــارت توامان 
ــارت در  ــد تج ــر چن ــرد. ه ــورت می گی ص
مجمــوع براینــد مثبتــی دارد امــا می توانــد بــه 
ــراي ایــن کــه  ــد و ب برخــی آســیب هــم بزن
آســیب هاي تجــارت تحمل پذیــر شــود بایــد 
برنامه هــاي تامیــن اجتماعــی گســترش یابــد.
ــازمان  ــه س ــاق ب ــه الح ــان اینک ــا بی وي ب
جهانــی تجــارت ابــزاري اســت تــا اقتصــاد 
ــد  ــزود: بای ــت درآورد اف ــه حرک ــران را ب ای
ایــران از ایــن ابــزار اســتفاده کنــد و الحــاق 

وقتــی کارآمــدي خواهــد داشــت کــه برنامــه 
بلندمدتی براي اقتصاد داشــته باشــید و مشخص 
کنیــد کــه از الحــاق در راســتاي برنامه بلند مدت 

خودتــان چــه انتظــاري داریــد.
رایتــر تصریــح کــرد: کشــورهایی کــه 
سیاســت هاي صنعتــی گزینشــی و هدفمنــد 
داشــتند هزینه هــاي زیــادي بــراي ایــن 
سیاســت هــا صــرف کردنــد و گاهــی موفــق 
شــدند امــا خیلــی وقت هــا هــم نــاکام ماندند.
وي بــا اشــاره بــه سیاســت تغییر ســاختاري 
کــه توســط دنــی رودریــک پیشــنهاد شــده 
اســت، گفــت: آمــوزش دادن نیروهــاي 
جــوان، ارایــه خدمــات زیربنایــی بــه همــراه 
کاهــش هزینــه هــاي غیرضــروري تجــاري 
ــاي  ــت ه ــراي فعالی ــه را ب ــد زمین می توان

ــد.  اقتصــادي  فراهــم کن
ــار  ــه اظه ــاد در ادام ــر کل آنکت ــاون دبی مع
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــد بای ــر چن ــرد: ه ک
بخشــی از نیازهــاي کشــور در داخــل تولیــد 
ــر جایگزینــی  ــا تاکیــد ســنتی ب می شــود ام
واردات می توانــد مانــع حضــور کشــورها در 

ــود.  ــی ارزش ش ــاي جهان زنجیره ه
رایتــر بــا بیــان اینکــه بــراي ترغیــب تولیــد 
داخلــی نبایــد بــر نقــش تعرفه هــاي گمرکی 
تمرکــز کــرد بلکــه بایــد حمایت هــاي کلــی 
از قبیــل تســهیل فعالیت هــا در داخــل 
تاکیــد  مفیــد مــورد  و بسترســازي هاي 
قــرار گیــرد افــزود: ایــن امــر مانــع حضــور 
ــروزه  ــی ارزش کــه ام در زنجیره هــاي جهان
حیاتــی تلقــی می شــوند خواهــد شــد کــه 

ــه نفــع اقتصــاد کشــور نیســت. هرگــز ب
وي ادامــه داد: بجــاي اینکــه بــر حمایــت از 
بنگاه هــا از طریــق تعرفه هــاي گمرکــی 
توجــه شــود بهتــر اســت بــر توانمندســازي 
ــان  ــع از می ــا موان ــد ت ــز ش ــردم متمرک م
برداشــته شــود. چراکــه اگــر سیاســت جذب 
ســرمایه گــذاري خارجــی بــا سیاســت 
تجــاري هماهنــگ شــود، می تــوان وارد 

ضرورت الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت  
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ــادرات  ــد و ص ــی ارزش ش ــاي جهان زنجیره ه
ــت.  داش

ــی واردات را  ــر جایگزین ــا اگ ــت: ام ــر گف رایت
ــا  ــور قطــع ب ــه ط ــم ب ــرار دهی ــل ق ــاي عم مبن
مشــکل مواجــه می شــویم چــرا کــه ایــده اصلی 
زنجیره هــاي جهانــی ارزش، ســاده تر کــردن 
ــاي  ــر کااله ــزوده ب ــاد ارزش اف ــا ایج واردات ب
وارداتــی کــه مجــدداً صــادر مــی شــود،  اســت 
امــا اگــر بــا جایگزینــی واردات بخواهیــم ایــن 

ــویم. ــق نمی ش ــم موف ــام دهی کار را انج
وي در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا 
ــی تجــارت را  ــازمان جهان ــه س ــما الحــاق ب ش
ــعه  ــیر توس ــه مس ــیدن ب ــراي رس ــی ب ضرورت
ــه توســط  ــی ک ــون الگوی ــزود: اکن ــد، اف می دانی
ــتقر  ــان مس ــارت در جه ــی تج ــازمان جهان س
شــده بــه الگویــی جهــان روا بــدل شــده 
ــالدي  ــه 50 می ــوال در ده ــن س ــر ای اســت. اگ
پرســیده می شــد پاســخش ایــن بــود کــه بایــد 
فکــر کنیــم و ضرورتــاً  الحــاق بــه گات بــراي 
توســعه ضــرورت نداشــت. امــا امــروز ماجــرا 
بســیار متفاوت تــر از آن زمــان اســت. هــر چنــد 
الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجــارت بــه خودي 
خــود معجــزه نمی کنــد، امــا در شــرایط  امــروز 
اقتصــاد جهانــی شــما بــدون الحــاق به ســازمان 
جهانــی تجــارت بــه عنــوان بخشــی از جامعــه 

ــوید. ــی نمی ش ــی تلق ــادي جهان اقتص
معــاون دبیــر کل آنکتــاد ادامــه داد: مادامــی کــه 
الحــاق صــورت نگیــرد جــا انداختــن ایــن کــه 
ــا  ــگ ب ــب و هماهن ــی متناس ــم بخش ــما ه ش
ــن  ــت. ای ــوار اس ــتید دش ــی هس ــاد جهان اقتص
وضعیــت بــا پیوســتن کشــورهاي بیشــتري بــه 
ــود و  ــارت تشــدید می ش ــی تج ــازمان جهان س
  WTO بــه شــما بــه عنــوان اقتصــادي خــارج از
فشــار مضاعفــی وارد مــی کنــد. از ایــن رو بلــه 
ــازمان  ــه س ــاق ب ــروزه الح ــه ام ــت ک ــد گف بای
جهانــی تجــارت بــراي توســعه اقتصــادي 
ضــرورت اســت و بــه همیــن جهــت شــما باید 
ــه نحــوي تعریــف کنیــد  ــان را ب توســعه خودت
کــه الحــاق بــه WTO در راســتاي آن قــرار بگیرد 

ــل آن. ــه در مقاب ن
ــا همــه وجــوه  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب رایتــر ب
ــی  ــرایط فعل ــارت، در ش ــی تج ــت و منف مثب
الحــاق بــه ســازمان جهانــی بــراي ایــران امــري 
ضــروري اســت افــزود: در ایــن فراینــد آنکتــاد 
ــاد هــم  ــران را دارد. آنکت ــه ای آمادگــی کمــک ب
در جریــان مذاکــرات الحــاق و هــم پــس از آن 
در بســیاري از کشــورها حضــور فعالی داشــته و 

دارد و کمک هــاي الزم را ارایــه می کنــد. 
وي بــه ســابقه همــکاري هــاي آنکتــاد بــا 
ایــران اشــاره و اظهــار امیــدواري کــرد کــه ایــن 
ــر  ــران عمیق ت ــد الحــاق ای همکاري هــا در فراین

ــه بیشــتري پیــدا کنــد.  و دامن

مختصات جدید تجارت...

و االن همیــن طــورى ایــن وضعیــت باقــى مانــده 
ــاً در  ــن تقریب ــم ای ــم بگوی ــن مى خواه اســت. م
همــه بخش هــاى کشــور، اثــر خــود را مى گــذارد. 
یعنــى اینکــه مــا یــک زمان هایــى بنــا بــه دالیلــى 
یک تصمیماتــى مى گیریم کــه آن تصمیمــات در 
موقعیت خودشــان تصمیم بجا و درســتى اســت، 
ــه  منتهــا بعــد کــه از آن مقطــع رد مى شــویم و ب
شــرایط درســت و عــادى بــر مى گردیــم، یادمــان 
مــى رود آن تصمیمــات را کــه گرفتیــم، بــراى آن 
زمــان بــود و اینهــا روى هــم تلنبــار شــده اســت. 
مــا اکنــون بــا انبوهــى از قوانیــن و مقرراتــى مواجه 
هســتیم کــه مثــالً در شــرایط جنــگ یا ســال هاى 
ــد و  ــل از انقــالب اســالمى وضــع شــده بودن قب
هنــوز تغییــرى نکرده انــد. مــا امــروز دیگــر متوجه 
هســتیم کــه پاشــنه آشــیل و اصلى تریــن مســاله 
کشــور و معضــل آن در حــوزه اشــتغال و مســاله 
بیــکارى اســت. بنابرایــن بایــد بــه راهکارهــاى 
حــل آن توجــه کنیــم. مــا بایــد یــک بــار همــه 
اینهــا را رصــد کنیم و نهایتــاً به یکســرى قوانین 
ــور  ــام ام ــراى انج ــه روز ب ــالً ب ــى و کام رقابت
بپردازیــم. االن شــما بحــث تعرفــه و بســیارى از 
مســائل دیگــر، مثل قاچــاق و مشــکالت متعدد 
ــه واردات و صــادرات را مطــرح  دیگــر در زمین
کردیــد، فکــر مى کنیــد اصالً ریشــه این مســائل 
از کجاســت؟ چــرا قاچــاق صــورت مى گیــرد؟ 
ــا در  ــه م ــرد ک ــات مى گی ــى نش از تصمیم های
زمانــى بنــا بــه یــک شــرایطى و بــا توجــه بــه 
محدودیــت ارتبــاط بــا دنیــا و شــرایط فــروش 
نفــت یــا شــرایط منابــع ارزى گفته ایــم کــه ارز 
بایــد در اختیــار برخــى باشــد. ایــن تصمیم هــا 
باعــث شــد در یــک زمانــى مــا ارز را بــه دلیــل 
نیازهــاى داخلــى، فضــاى اجتماعــى و شــرایط 
ســخت تحریــم، فشــار نیامــدن بــه مــردم و ده ها 
مــورد دیگــر کنتــرل کنیــم و بعد بــراى اینکــه از 

تولیــد پشــتیبانى شــود، تعرفــه بــاال گذاشــتیم. 
اگــر امــروز بــه یــک نتیجــه رســیدیم کــه اصــل 
و اولویــت اول اقتصــاد اســت مــا بایــد اقتصــاد 
کشــور را بــر اســاس یکســرى مبناهــا و اصــول 
اصلــى و علمــى درســت اقتصــادى پایه گــذارى 
ــو  ــم جل ــاس ه ــن اس ــر ای ــت ب ــم. آن وق کنی
برویــم. حتمــاً بعــد از آن خیلــى از ایــن مطالبــى 
کــه االن در جامعــه وجــود دارد و مــا گرفتــارش 

هســتیم، خــود بــه خــود رفــع مى شــود.

ادامه از  صفحه 29

اقتصاد مقاومتی...

ادامه از  صفحه 27

شــده و مانــع ارتبــاط موثــر شــبکه 
ــى  ــک جهان ــا سیســتم بان بانکــى ب
مــى گــردد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
ــور  ــادى کش ــاى اقتص ــت ه ظرقی
توریســم، ترانزیت،اصــالح ســاختار 
اقتصــاد  از  ورهایــى  اقتصــادى 
سیاســت زده، اجــراى اصــل 44 
ــه بخــش  ــا ب ــگاه ه ــذارى بن و واگ
خصوصــى واقعــى نــه شــبه دولتى، 
گــذر بــه صــورت تدریجــى از 
ــاى  ــه درامده ــى وهزین اقتصــاد نفت
ــاى  ــر ســاخت ه ــى جهــت زی نفت
اقتصادى،کوچــک کــردن دولــت 
ــردن  ــک ک ــه وچاب ــدت فرب ــه ش ب
ــره  ــا به ــهیالت ب ــاى تس آن،  اعط
ــاى  ــه واحده ــر ب ــه صف ــک ب نزدی
اقتصــادى، اصــالح سیســتم بانکــى 
وارتبــاط آن بــا سیســتم بانکــى 
جهانــى ودورى کــردن بانــک هــا از 
تصــدى گرى وبنــگاه دارى،تســهیل 
ســرمایه گــذارى وجــذب ســرمایه 
هــاى خارجــى مولد، موظــف کردن 
نمایندگــى هــاى خــارج از کشــور 
در خدمــت اقتصــاد و صــادرات 
کاالهــاى ایرانــى وتولیــد کاالهایــى 
کــه صرفــه اقتصــادى در ایــران 
ــرى از ورود مشــابه  ــد وجلوگی دارن
خارجــى آن وهمچنیــن عــدم تولید 
ــن  ــا چندی ــه بعض ــى ک محصوالت
برابــر قیمــت جهانــى هزینــه تمــام 

ــد. ــى باش ــد، م ــده دارن ش
در خاتمــه بایــد گفــت: جلوگیــرى 
ــراد فرصــت  ــى و اف از اقتصــاد رانت
ــت  ــودن فرص ــان ب ــب ویکس طل
هــاى اقتصــادى براى همــه ودر یک 
کالم عــزم جــدى همه ى مســئوالن 
نظــام بــراى تحقــق رشــد وتوســعه 
ــق  ــث تحق ــور باع ــادى کش اقتص
ــى  ــل م ــى در عم ــاد مقاومت اقتص

ــود. ش
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تجارت چمدانى که از گمرکات مرزى مسـتقر در شـمال، شـمال شـرق و شـمال غرب کشـور از طریق مرزنشـیان صورت مى گیرد در سـال 
94، 10 درصـد کاهش یافته اسـت.

طـى سـال1394حدود 65,115 هـزار یـورو (معــادل 71704هـزار دالر) و در هـر روز بـه طـور متوسـط 196 هـزار دالر کاال از طریـق تجارت 
چمدانى از گمـرکات مرزى به 
کشـورهاى CIS ارسـال شـده 
کـه البتـه ایـن رقم حـدود 0,2 
درصـد از کل صادرات کشـور 

را در بـر مـى گیرد.
بر اسـاس آمار گمرك در سال 
93 صـادرات چمدانـى حدود 
63995 یـورو (معـادل 79921 
کـه  اسـت  بـوده  هـزار دالر) 
نشـان از کاهـش 10,28 ارزش 
تجـارت چمدانى در سـال 94 

نسـبت به سـال 93 دارد.
جـدول زیـر آمار صـادرات به 
طریـق چمدانى به کشـورهاى 
CIS طـى سـال هـاى 94-93 

نشـان مـى دهد:

وضعیت تجارت چمدانی در سال 94

مرز خروجیردیف
درصد تغیرات طی سال 1393طی سال 1394

نسبت به سال 
گذشته سهم ارزش هر ارزش یوروارزش دالر

سهم ارزش هر ارزش یوروارزش دالرگمرک
گمرک

239۰97412182911833.3592163۰2752819111.53159.43لطف اباد1
49.34-128512932182911817.92253679672۰12898731.74آستارا2
21.11-964392111628۰3613.45122242۰1983238815.3۰باجگیران3
66۰138۰59427579.2157۰۰812449۰9487.1315.8۰اینچه برون4
29.۰3-613671355781۰68.5686464897۰378231۰82سرو5
5454747494687۰7.612212812189۰9882.77146.51جلفا6
69.93-37۰۰53933518755.16123۰6456974255715.4۰بیله سوار7
19256۰۰17482772.691214۰۰۰1۰235121.5258.62بلدشت8
19.۰3-138917212586641.94171559213511792.15سرخس9
39.11-9۰7۰282924۰.131316۰3۰9681271.65نوردوز1۰

1۰.28-717۰38۰8651146431۰۰7992۰661639946981۰۰جمع کل
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تراز تجاری ایران با 49 کشور دنیا

براســاس آمارهــاى گمــرك 
از تــراز تجــارى ایــران و 49 
ــن  ــى فروردی ــا ط ــور دنی کش
ــور  ــا 18 کش ــران ب ــاه 94، ای م
دنیــا تــراز تجــارى منفــى و بــا 
ــراز تجــارى  ــز ت 31 کشــور نی
ــت.  ــرده اس ــت ک ــت را ثب مثب
طبــق آمارهــا، مثبت تریــن تــراز 
تجــارى مربــوط بــه دو کشــور 
ــزان 372  ــا می ــران و عــراق ب ای

ــت. ــوده اس ــون دالر ب میلی
ــا  ــن ب ــا چی ــران ب ــارت ای تج
ــدود 5/ 191  ــارى ح ــراز تج ت
میلیــون دالر و همچنیــن ایــران 
ــراز تجــارى  ــا ت و افغانســتان ب
از  پــس  دالر،  میلیــون   145
عــراق مثبت تریــن ترازهــاى 
ــبت  ــود نس ــه خ ــارى را ب تج
داده انــد. از ســوى دیگــر، بیــن 
18 کشــورى کــه ایــران بــا 
ــى را  ــارى منف ــراز تج ــا ت آنه
ــته،  ــاه 94 داش ــن م در فروردی
جمهــورى کــره بــا ترازتجارى 
دالر  میلیــون   174 منفــى 
منفى تریــن تــراز تجــارى را 
ــا  داشــته و پــس از آن آلمــان ب
تــراز تجــارى منفــى 95 میلیون 
ــى  ــارات متحــده عرب دالر و ام
نیــز بــا تــراز تجــارى منفــى 66 
میلیــون دالر در جایگاه هــاى 
بعــدى کشــورهاى با بیشــترین 
تــراز تجــارى منفــى قــرار 

ــد. دارن

تراز بازرگانینام کشورردیف

191547۰17چین1

37177692۰عراق2

65929152-امارات متحده عربی3

26585۰1هند4

144762322افغانستان5

5۰152239-ترکیه6

52996322ترکمنستان7

2962755۰پاکستان8

28826637مصر9

24136952بنگادش1۰

19436936جمهوری آذربایجان11

17352429اردن12

5329812-فدراسیون روسیه13

8723422تایلند14

13284157کویت15

174247531-جمهوری کره16

128۰2۰65عمان17

45451963ایتالیا18

9۰279۰2-بلژِیک19

9537775۰-آلمان2۰

82342۰فیلیپین21

17۰7982اسپانیا22

6۰54965قطر23

4331229قزاقستان24

تراز بازرگانینام کشورردیف

613735سریانکا25

4391687ویتنام26

4469872ارمنستان27

3339673افریقای جنوبی28

3385158عربستان سعودی29

3636232گرجستان3۰

3485638ازبکستان31

1548287تاجیکستان32

3542143میانمار33

262۰6631-تایوان34

3۰499278سومالی35

1374286لبنان36

96۰9۰37-مالزی37

8۰65۰9-اوکراین38

1994254کنیا39

65۰6635-اندونزی4۰

1666۰31سوریه41

26222266-هلند42

1249۰59موزابیک43

264583۰9-انگلستان44

196۰۰1۰-بلغارستان45

977373ساحل اج46

49685۰-لهستان47

323979۰-هنگ کنگ48

826687جمهوری متحده تانزانیا49
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بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازار ســرمایه مکانى 
ــه  ــرمایه گذار ب ــرمایه از س ــذب س ــراى ج ب
ــى  ــاد مال ــن نه ــت، بهتری ــرمایه پذیر اس س
جهــت تامیــن مالــى بلنــد مــدت شــرکت ها 
بــا کمتریــن هزینــه اســت. بــه طبــع بخشــى 
ــازار  ــذب ب ــد ج ــى مى توان ــن نقدینگ از ای

ســرمایه شــود.
در  بانک هــا  اســت؛  مشــخص  آنچــه 
حــال حاضــر چنــد چالــش اساســى بــراى 
کاهــش نــرخ ســود دارنــد. اول؛ موسســات 
مالــى غیــر مجــاز هســتند کــه بخــش قابــل 
توجهــى نقدینگــى را در خــود حبــس 
کرده انــد و بایــد بــا نظــارت بانــک مرکــزى 
ــاى  ــاى اساســى برخورده ــه راهکاره و ارائ
الزم بــا ایــن موسســات مالــى اعتبــارى 
صــورت بگیــرد. دوم؛ تمایــالت بانک هــا بــه 

ــود. ــته ب ــگاه دارى در ادوار گذش بن
بســیارى از بانک هــا بــراى حفــظ ســپرده بــه 
ــه خصــوص  ــا ب خاطــر ســرمایه گذارى آنه
ــع  ــود مناب ــا کمب ــاختمان ب ــن و س در زمی
ــراى  ــر ب ــن خاط ــه همی ــده اند ب ــه ش مواج
حفــظ قــدرت مالــى خــود مجبــور بــه بــاال 

ــتند. ــود هس ــرخ س ــتن ن نگه داش
حــال بــا توجــه بــه مصوبــات اخیــر و الــزام 
بانک هــا بــراى افزایــش ســرمایه و پرداخــت 
ــزى و  ــک مرک ــه بان ــت ب ــاى دول بدهى ه
ــرل موسســات  برخوردهــاى صحیــح و کنت
مالــى غیــر مجــاز بــه مــرور پتانســیل 
کاهــش نــرخ بهــره واقعــى وجــود دارد، بــا 
کاهــش نــرخ بهــره قــدرت تســهیالت دهى 
ــه  ــرده و گردون ــدا ک ــش پی ــا افزای بانک ه

اقتصــادى بــه چرخــش در مى آیــد و شــاید 
بــا گــردش اقتصــاد و افزایــش البتــه تقاضاى 
مصرفــى در بخــش مســکن بانک هــا از 
کمبــود منابــع مالــى ناشــى از سیاســت هاى 
پولــى و مالــى نادرســت رهایــى پیــدا کننــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق در نهایــت 
ــه چشــم انداز  ــیم ک ــن نتیجــه مى رس ــه ای ب
ــر  ــى اســت و دی ــران نزول ــرخ بهــره در ای ن
یــا زود ایــن امــر اتفــاق خواهــد افتــاد. حــال 
ــازار  ــدام ب ــد ک ــش مى آی ــه پی ــوالى ک س
در اقتصادمــان بــراى جــذب ســرمایه ها 

مناســب هســت؟

ــا  ــورس ب ــاخص ب ــدی ش ــد 3۰ درص رش
ــرخ  ــش ن ــدم اول کاه ــام و ق ــرای برج اج
ســود و پذیــرش متعــدد شــرکت ها در 
بــورس و فرابــورس، نشــان می دهــد 
بخشــی از ایــن نقدینگــی می توانــد از 
ــر  ــور غی ــه ط ــرمایه ب ــازار س ــق ب طری
مســتقیم وارد بخــش واقعــی اقتصــاد شــود

ــدت در  ــد م ــد بلن ــا دی ــرمایه گذاری ب س
بــازار ســرمایه بــا توجــه بــه برطرف شــدن 
ــک  ــدن ریس ــی و کم ش ــای سیاس تنش ه
ــر از  ــیار منطقی ت ــازار بس ــتماتیک ب سیس
ســپرده گذاری ســرمایه در بانک هــا اســت

طبــق برنامه هــاى دولــت هــدف از کاهــش 
نــرخ ســود ســوق دادن نقدینگــى بــه بخــش 
واقعــى اقتصــاد یعنــى بخــش تولیــد اســت 
نــه بــازار ارز و طــال کــه جنبــه ســفته 
بــازى دارنــد. هــدف دولــت افزایــش تولیــد 

ناخالــص داخلــى بــا تحریــک طــرف تقاضا 
و افزایــش ســطح عرضــه در اقتصــاد اســت. 
در ایــن شــرایط بازار ســرمایه، بازار مناســبى 
بــا توجــه بــه اهــداف دولــت بــراى ســوق 
دادن نقدینگــى بــه ســمت بخش هــاى 

تولیــدى اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بــازار ســرمایه مکانــى 
ــه  ــرمایه گذار ب ــرمایه از س ــراى جــذب س ب
ــى  ــن نهــاد مال ــر اســت، بهتری ســرمایه پذی
جهــت تامیــن مالــى بلنــد مــدت شــرکت ها 
بــا کمتریــن هزینــه اســت. بــه طبــع بخشــى 
ــازار  ــذب ب ــد ج ــى مى توان ــن نقدینگ از ای

ســرمایه شــود.
ــا  ــورس ب ــاخص ب ــدى ش ــد 30 درص رش
ــرخ  ــش ن ــدم اول کاه ــام و ق ــراى برج اج
ســود و پذیــرش متعــدد شــرکت ها در 
مى دهــد  نشــان  فرابــورس،  و  بــورس 
بخشــى از ایــن نقدینگــى مى توانــد از طریق 
بــازار ســرمایه بــه طــور غیــر مســتقیم وارد 

ــود. ــاد ش ــى اقتص ــش واقع بخ
بــه گــزارش بانــک مــردم، بنابرایــن باتوجــه 
بــه اینکــه چشــم انــداز نــرخ ســود کاهشــى 
اســت و بــازار ســرمایه با جذب تنها بخشــى 
از نقدینگــى محبــوس شــده مى توانــد 
ــه  ــبت ب ــرى نس ــده  ت ــدهاى خیره کنن رش
ماه هــاى گذشــته نشــان دهــد. بنابرایــن 
مــدت  بلنــد  دیــد  بــا  ســرمایه گذارى 
در بــازار ســرمایه بــا توجــه به برطرف شــدن 
تنش هــاى سیاســى و کم شــدن ریســک 
سیســتماتیک بــازار بســیار منطقى تــر از 
ــت. ــا اس ــرمایه در بانک ه ــپرده گذارى س س

بـانک یا بـورس
کدام یک برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟
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نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل 
صنایع و ماشین آالت، مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

گروه ترجمه

نمایشگاه های حمل و نقل

Transport.ch

نمایشگاه بازرگانی وسایل حمل و نقل بازرگانیتوضیحات
16 تا 19 نوامبرتاریخ برگزاری
برن، سوئیسمحل برگزاری
تلفن: 677 872 842 (۰) 41+ و نمابر: ۰1 15 916 26 (۰) 41+اطاعات تماس
info@transport-ch.comپست الکترونیک

http://www.transport-ch.com/accueil-it.htmlوبسایت

Nufam 2۰16

نمایشگاه حمل و نقل بازرگانیتوضیحات
8 سپتامبر تا 1 اکتبر 2۰17تاریخ برگزاری
کارسروهه، آلمانمحل برگزاری
تلفن: 5133 372۰ 721 (۰) 49+ و نمابر: 5133 99 372۰ 721 (۰) 49+اطاعات تماس
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

http://www.nufam.de/en/home/homepage.jspوبسایت

Habitable & Commercial Realty

نمایشگاه تخصصی بازرگانیتوضیحات
27 تا 29 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
مینسک، باروسمحل برگزاری
تلفن / نمابر: 3۰ 34 314 (17) 375+اطاعات تماس
global@expoforum.byپست الکترونیک

http://www.expoforum.by/en/وبسایت

TIR 2۰16

نمایشگاه خودروی حمل و نقل بازرگانیتوضیحات
26 تا 28 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
کیف، اکراینمحل برگزاری
تلفن: (داخلی 274) 8645 496 ۰44 38+ و نمابر: 8646 496 ۰44 38+اطاعات تماس
o.veliksar@pe.com.uaپست الکترونیک

http://www.tir-motorshow.com.ua/eng/index.phpوبسایت

Shiptec China

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل و فن آوری دریایی، بندر و ساخت کشتیتوضیحات
25 تا 28 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
دالیان، چینمحل برگزاری
تلفن: 99۰3 6632 411 86+اطاعات تماس
harbor.chai@live.comپست الکترونیک

http://www.shiptec.com.cnوبسایت

CILF 2۰16

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل چینتوضیحات
12 تا 14 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
شنزن، چینمحل برگزاری
تلفن: 8358125۰ 755 86 و نمابر: 835813۰7 755 86اطاعات تماس
scmfair.com@scm۰۰2پست الکترونیک

http://en.scmfair.comوبسایت
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TransUkraine

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و واردات و صادراتتوضیحات
26 تا 28 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
کیف، اکراینمحل برگزاری
تلفن: (داخلی 314) 45 86 496 (۰44) 38+اطاعات تماس
L.Kovtun@pe.com.uaپست الکترونیک

http://www.transukraine.com.ua/eng/index.phpوبسایت

نمایشگاه های صنایع و ماشین آالت

Fruit Attraction

نمایشگاه بین المللی صنایع میوه و سبزیجاتتوضیحات
مادرید، اسپانیاتاریخ برگزاری
5 تا 7 اکتبر 2۰16محل برگزاری
تلفن: ۰۰ 3۰ 722 91 (34) و نمابر: 95 57 722 91 (34)اطاعات تماس
lineaifema@ifema.esپست الکترونیک

http://www.ifema.es/Institucional_۰6/وبسایت

KoneAgria 2۰16

نماایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت کشاورزیتوضیحات
6 تا 8 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
جیوسکیل، فناندمحل برگزاری
تلفن: 259 735 4۰۰ (۰) 358+اطاعات تماس
firstname.lastname@proagria.fiپست الکترونیک

http://www.koneagria.fi/enوبسایت

Agrokomplex 2۰16

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزیتوضیحات
کلینینگراد، روسیهتاریخ برگزاری
6 تا 8 اکتبر 2۰16محل برگزاری
تلفن / نمابر: ۰95 341 (4۰12) 8اطاعات تماس
secretar@balticfair.comپست الکترونیک

http://www.balticfair.comوبسایت

Fashion Industry

نمایشگاه بین المللی صنایع بافتنی و پوشاکتوضیحات
6 تا 9 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
پترزبورگ، روسیهمحل برگزاری
تلفن / نمابر: (داخلی 685) ۰7 ۰4 777 (812) و 37 35 718 (812)اطاعات تماس
moda@farexpo.ruپست الکترونیک

http://en.fi-expo.ruوبسایت

CIIF 2۰16

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع ریخته گریتوضیحات
1۰ تا 12 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
شانگهای، چینمحل برگزاری
تلفن: 22۰68388 21 86 و نمابر: 628957۰3 21 86اطاعات تماس
http://www.ciif-expo.com/article/list.php?catid=53۰پست الکترونیک

http://www.ciif-expo.com/en/وبسایت

Chem Show Eurasia

نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیاییتوضیحات
1۰ تا 12 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
استانبول، ترکیهمحل برگزاری
تلفن: ۰۰ ۰۰ 324 (۰212) 9۰+ و نمابر: 57 37 324 (۰212) 9۰+اطاعات تماس
sales@artkim.com.trپست الکترونیک

http://www.chemshoweurasia.comوبسایت

نمایشگاه های مواد غذایی

Istanbul Food-Tech

نمایشگاه بین المللی فن آوری و ایمنی مواد غذاییتوضیحات
2 تا 5 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
استانبول، ترکیهمحل برگزاری
تلفن: ۰۰ 11 867 212 9۰+اطاعات تماس
foodtechfair@reedtuyap.com.trپست الکترونیک

http://www.foodtecheurasia.com/en/Home/وبسایت
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Hotel. food and beverage India

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی؛ نوشیدنی و هتل هندتوضیحات
3 تا 5 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
دهلی، هندمحل برگزاری
تلفن: 88۰۰ 43۰8 11 91+اطاعات تماس
mayankgupta@dmgeventsme.comپست الکترونیک

https://www.hotelfoodandbeverageindia.com/homeوبسایت

FHC China

نمایشگاه مواد غذایی،  نوشیدنی،  مهمان نوازی،  خدمات غذایی،  نانوایی و فن آوری اطاعات خرده فروشیتوضیحات
7 تا 9 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
شانگهای، چینمحل برگزاری
تلفن: 52۰9 62۰9 21 86+ و نمابر: 521۰ 62۰9 21 86+اطاعات تماس
fhc@chinaallworld.com پست الکترونیک

http://www.fhcchina.com/en/index.aspوبسایت

Speciality Food Festival

نمایشگاه بین المللی ویژه ی مواد غذاییتوضیحات
7 تا 9 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
دبی، امارات متحده ی عربیمحل برگزاری
تلفن: 3۰863۰8 4 971+ و نمابر: 31886۰7 4 971+اطاعات تماس
Amelia.Naidoo@dwtc.comپست الکترونیک

http://www.speciality.aeوبسایت

Gulfood Manufacturing

بزرگترین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنیتوضیحات
7 تا 9 نوامبر 2۰16تاریخ برگزاری
دبی، امارات متحده ی عربیمحل برگزاری
تلفن: 43۰86746 971+اطاعات تماس
salima.dadla@dwtc.comپست الکترونیک

http://www.gulfoodmanufacturing.comوبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Ghana Build

نمایشگاه بین المللی دارایی، ساخت و ساز و ساختمانتوضیحات
13 تا 15 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
آکرا، غنامحل برگزاری

info@point-expo.netپست الکترونیک

http://www.point-expo.netوبسایت

RoBau 2۰16

نمایشگاه بین المللی فن آوری و ماشین آالت ساخت و ساز و ساختمانتوضیحات
14 تا 16 اکتبرتاریخ برگزاری
روستاک، آلمانمحل برگزاری
تلفن: 1۰۰ ۰۰ 44 381 49+اطاعات تماس
p.burmeister@messeundstadthalle.deپست الکترونیک

https://www.messe-und-stadthalle.de/seite-nicht-gefunden.htmlوبسایت

BuildTech Asia

نمایشگاه بین المللی فن آوری های ساختمانتوضیحات
18 تا 2۰ اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری
تلفن: 4۰21 6319 (65) و نمابر: 614۰ 6319 (65)اطاعات تماس
buildtechasia@sph.com.sgپست الکترونیک

http://www.buildtechasia.comوبسایت

TurkeyBuild

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و ساختمانتوضیحات
2۰ تا 23 اکتبر 2۰16تاریخ برگزاری
آنکارا، ترکیهمحل برگزاری
تلفن: 1۰ 7۰ 266 212 9۰+ و نمابر: 1۰ 71 266 212 9۰+اطاعات تماس
info@turkeybuild.com.trپست الکترونیک

http://www.yapifuariistanbul.com/en-GB/وبسایت
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

حداکثر تا آخر دسامبر 332679712۰16پروژه ی بهبود مدیریت مواد زائد

حداکثر تا آخر دسامبر 33249۰472۰16پروژه ی بهبود بهره وری تولید برق
حداکثر تا آخر دسامبر 332326532۰16پروژه ی برق خورشیدی سمرقند

حداکثر تا آخر دسامبر 33۰968792۰16نوآوری برای پروژه های نوسازی کشاورزی
حداکثر تا آخر دسامبر 329521562۰16بهبود نمونه کارها و سیستم مدیریت بدهی

حداکثر تا آخر دسامبر 3294836۰2۰16برنامه ی بهبود کریدور جاده ای
حداکثر تا آخر دسامبر 3261945۰2۰16پروژه ی فاز دوم پشتیبانی روستایی

حداکثر تا آخر دسامبر 321889742۰16پروژه ی تأمین آب عات و کاراکول
حداکثر تا آخر دسامبر 321671472۰16فاز اول پروژه ی مدیریت منابع آب آسیای مرکزی

حداکثر تا آخر دسامبر 32۰155472۰16تغییر و تحول بازار پایدار مسکن روستایی
حداکثر تا آخر دسامبر 317363972۰16پروژه ی بهبود سیستم آبیاری عمو بخارا

حداکثر تا آخر دسامبر 312531742۰16پروژه ی احداث کارخانه ی برق حرارتی تاشکنت
حداکثر تا آخر دسامبر 3۰7742382۰16فاز دوم مدیریت منابع آب روستای فرغنه

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰7381212۰16پروژه ی کریدور 6 راه آهن برقی
29 اکتبر 3۰1696۰52۰16خدمات مشاوره ی پروژه ی توسعه ی جاده ی منطقه ای

حداکثر تا آخر دسامبر 2962۰7762۰16کارخانه ی الستیک، نوار نقاله و سایر محصوالت الستیکی 
14 آگوست 295123932۰16بهبود ظرفیت شبکه ی انتقال برق

حداکثر تا آخر دسامبر 293458352۰16برنامه ی سرمایه گذاری سومین کریدور جاده ای
حداکثر تا آخر دسامبر 292593622۰16توسعه ی ظرفیت کارخانه ی سیمان

حداکثر تا آخر دسامبر 285291462۰16کارخانه ی کود اوره و آمونیاک
حداکثر تا آخر دسامبر 28۰254382۰16پروژه ی روشنایی بیرون شهر تاشکنت

حداکثر تا آخر دسامبر 2578۰5۰22۰16پروژه ی توسعه ی ظرفیت بخش برق
حداکثر تا آخر دسامبر 234467612۰16پروژه ی راه آهن برقی کارسی – ترمز

حداکثر تا آخر دسامبر 2327۰7562۰16پروژه ی نوسازی ایستگاه برق حرارتی ناوی
حداکثر تا آخر دسامبر 231511522۰16دومین ایستگاه برق خورشیدی ازبکستان

حداکثر تا آخر دسامبر 2۰2391752۰16پروژه ی ساخت مجدد بزرگراه پونگان تا نمنگان
حداکثر تا آخر دسامبر 179396۰92۰16پروژه ی برق حرارتی توراکورگان

حداکثر تا آخر دسامبر 179358۰62۰16احداث کارخانه ی سنگ
حداکثر تا آخر دسامبر 164993712۰16پروژه ی سنجش پیشرفته ی توزیع برق

حداکثر تا آخر دسامبر 141835432۰16دومین برنامه ی تأمین و تصفیه ی آب
حداکثر تا آخر دسامبر 98287532۰16پروژه ی نه ایستگاه برق آبی

حداکثر تا آخر دسامبر 71269942۰16سرمایه گذاری کریدور شماره 2 ی جاده ای

Cwctenders.com :منبع
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شماره پیوست معرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخمناقصه

حداکثر تا آخر دسامبر 33157۰۰62۰16ایجاد پارک صنعتی

حداکثر تا آخر دسامبر 33۰871142۰16طرح بهداشت

حداکثر تا آخر دسامبر 33۰312952۰16طرح خط لوله ی گاز

حداکثر تا آخر دسامبر 33۰126562۰16مرمت و توسعه ی آبیاری

حداکثر تا آخر دسامبر 327539362۰16پروژه بهداشت آب روستایی

حداکثر تا آخر دسامبر 327۰۰6912۰16توسعه ی راه آهن

حداکثر تا آخر دسامبر 326998332۰16پاالیشگاه نفت شبرغان

حداکثر تا آخر دسامبر 324778782۰16طرخ توسعه ی مجدد افغانستان

حداکثر تا آخر دسامبر 324449822۰16بازسازی مناطق جنگ زده

حداکثر تا آخر دسامبر 321868712۰16پروژه ی کریدورهای 5 و 6 سالنگ

23 آگوست 321414492۰16تدارک وسایل نقلیه ی اجاره ای

2۰ جوالی 321411322۰16احداث دانشگاه فرح

1 اکتبر 321411182۰16احداث جاده و پل های 11 و 33 متری

8 آگوست 3214۰6712۰16احداث پل عابر پیاده

26 جوالی 3214۰6682۰16ساخت و ساز روستای خلیج عبدی، آذقری بایان تا روستای تیغ بیدی 

15 فوریه ی 3214۰6642۰17احداث جاده و تأمین آب کابل تا روستای مزارصفا

11 جوالی 3212684۰2۰16ساخت و ساز ساختمان و مجهز نمودن آن در کابل و روستاها

26 جوالی 321256472۰16احداث مدرسه

11 سپتامبر 321256442۰16ساخت کلینیک در منطقه ی دولت آباد استان فریاب

14 آگوست 321252252۰16ساخت هتل 

26 جوالی 321252162۰16احداث مدرسه در خنجرآباد استان بقان

24 جوالی 321252142۰16احداث پل در منطقه ی ویگال استان نورستان

3 جوالی 3212521۰2۰16ساخت استادیوم ورزشی در استان سرپل

27 اکتبر 321252۰72۰16ساخت کلینیک بهداشتی در روستای خواجه روشناهی

27 اکتبر 321252۰52۰16ساخت کلینیک بهداشتی در روستای آرق باتور

24 آگوست 321252۰12۰16احداث پل در روستای یافریج

3 آگوست 321247812۰16ساخت کلینیک بهداشتی در روستای سفیدچهر استان پنجشیر

9  اکتبر 321247742۰16احداث پل مشک قله

9 نوامبر 321247732۰16ساخت دانشکده ی کشاورزی، اقتصاد و هتل دختران

16 سپتامبر 321241122۰16ساخت استادیوم ورزشی در استان کاندوز

15 سپتامبر 3212411۰2۰16ساخت مدرسه در روستای آیخوم چل در منطقه ی امام صاحب روستای کاندوز

2 آگوست 32124۰892۰16ساخت بیمارستان 5۰ تخت خوابی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

حداکثر تا آخر دسامبر 333816762۰16پروژه ی تأمین و تصفیه ی آب تاجیکستان

حداکثر تا آخر دسامبر 333816682۰16مدیریت بهداشت و تصفیه ی آب آشامیدنی تاجیکستان

حداکثر تا آخر دسامبر 33314۰442۰16پروژه ی بهبود تجهیزات تعمیر و نگهداری جاده ی منطقه ی سغد و بخش شرقی ناحیه ی ختان

حداکثر تا آخر دسامبر 332139362۰16پروژه ی مدیریت منابع آب ملی ازبکستان

حداکثر تا آخر دسامبر 328586722۰16پروژه ی بهبود کریدور جاده ای 6

حداکثر تا آخر دسامبر 327895862۰16درمان و پیشگیری بیماری فلج اطفال

حداکثر تا آخر دسامبر 3277۰4312۰16پروژه ی پزشکی مبتنی بر خانواده

حداکثر تا آخر دسامبر 327231192۰16پروژه ی مواد زائد جامد

حداکثر تا آخر دسامبر 325778962۰16پروژه ی بازسازی کارخانه ی برق آبی 24۰ مگاواتی

27 فوریه ی 323۰54522۰17پروژه ی شماره ی 2 ی بهبود آب شمال

حداکثر تا آخر دسامبر 319926812۰16انتقال فن آوری و توسعه ی بازار برق آبی کوچک تاجیکستان

24 ژانویه ی 316965562۰17فراهم نمودن تعمیرات فوری، نصب و راه اندازی چراغ های با شدت باال و تعویض

حداکثر تا آخر دسامبر 316478882۰16پروژه ی انتقال برق منطقه ای

9 دسامبر 3۰9589552۰16پروژه ی تدارک بهبود آب مرکزی

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰8441782۰16کارخانه ی سیمان شاخریتوس

31 دسامبر 3۰5497742۰17ساخت برج 25 طبقه

31 آگوست 3۰446۰372۰16کارهای نوسازی سالن های سخنرانی شهر دوشنبه و شاریناو

31 آگوست 3۰4187۰42۰16کارهای نوسازی امکانات دانشکده ی مهندسی و ادارات شهر دو شنبه

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰3175222۰16پروژه ی مواد زائد جامد خجند

حداکثر تا آخر دسامبر 297223۰82۰16پروژه ی آب و فاضاب نورک

2 اکتبر 296562342۰16احداث محل های جدید دفن زباله

1 اکتبر 2963۰3892۰16طراحی دقیق و مهندسی آب

حداکثر تا آخر دسامبر 295967882۰16پروژه ی کریدورهای جاده ای 2، 5 و 6

8 سپتامبر 292۰26592۰16پروژه ی تدارک حمل و نقل عمومی دوشنبه

4 سپتامبر 291652592۰16نوسازی تجهیزات برق

حداکثر تا آخر دسامبر 278454۰22۰16مدیریت زمین و معیشت روستایی

حداکثر تا آخر دسامبر 2723۰2352۰16تأمین مالی اضافی زیرساخت های شهری

حداکثر تا آخر دسامبر 271697622۰16تجارت برق منطقه ای

حداکثر تا آخر دسامبر 25882۰232۰16کارخانه ی برق حرارتی شوراب

حداکثر تا آخر دسامبر 2326۰۰۰82۰16احداث کارخانه ی سیمان

حداکثر تا آخر دسامبر 183986492۰16پروژه ی بهبود جاده

حداکثر تا آخر دسامبر 173969742۰16پروژه ی مواد زائد جامد تورسان زاده

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

حداکثر تا آخر دسامبر 333468892۰16مخازن جدید آب

31 جوالی 333867582۰16احداث و نگهداری جاده

31 جوالی 3337۰6932۰16ایجاد، تحویل و تعمیرات و نگهداری مسیر شمال 

3 جوالی 333645332۰16ایجاد، تحویل و تعمیرات و نگهداری دیوارهای رتینا 

حداکثر تا آخر دسامبر 333279872۰16ایستگاه های ترانسفورماتور

حداکثر تا آخر دسامبر 333277652۰16توسعه ی آروماتیک

حداکثر تا آخر دسامبر 33۰595832۰16امکانات پتروشیمی استان آلبرتا

طراحی و نظارت جاده ها، ادغام شبکه ی آب آشامیدنی، فاضاب، سیستم آب، امکانات 
31 دسامبر 33۰552632۰16پساب تصفیه شده ی فاضاب، برق، روشنایی خیابان ها و ارتباطات از راه دور

31 دسامبر 329899692۰19اجرای قرارداد زیرساخت بندر و بسته ی سوم منطقه ی ویژه ی اقتصادی عمان

حداکثر تا آخر دسامبر 326216342۰16ساختمان های مسکونی جداف

حداکثر تا آخر دسامبر 326۰1۰392۰16ساخت استادیوم ورزشی بزرگ

حداکثر تا آخر دسامبر 323222132۰16توسعه ی بیمارستان جهره

2 ی آگوست 323193932۰16اجرا، پیاده سازی، تعمیرات و نگهداری جاده ی قوس

حداکثر تا آخر دسامبر 3219۰5۰32۰16شهر قیروان

حداکثر تا آخر دسامبر 32۰61۰212۰16مرکز پزشکی و توانبخشی

حداکثر تا آخر دسامبر 32۰61۰132۰16پروژه ی دره ی الگون

31 دسامبر 32۰549442۰16زیرساخت های اولیه و ساخت پل در جزایر 13 و 14ی مدینه و شمالیه 

31 دسامبر 318۰13۰72۰16قرارداد کارهای جاده ی بیدا

حداکثر تا آخر دسامبر 313124192۰16ساخت 6 شهر برای کارگران

حداکثر تا آخر دسامبر 31211۰492۰16ساخت شهر جنوب متا

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰8884۰۰2۰16پروژه ی 5 مگاوات خورشیدی شقایه

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰7746592۰16ایستگاه تولید برق سماره در اردن

31 دسامبر 3۰774۰972۰17تولید انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰5158362۰16هتل گرند هیات

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰4172532۰16مجتمع تجاری، مسکونی و فروش

حداکثر تا آخر دسامبر 3۰1339512۰16پروژه ی تصفیه خانه ی زور

حداکثر تا آخر دسامبر 299188252۰16توسعه ی مرکز خرید

حداکثر تا آخر دسامبر 296۰329۰2۰16فاز دوم پروژه ی ژوراسیک

حداکثر تا آخر دسامبر 295239272۰16بانک خون در ناحیه ی عدن

حداکثر تا آخر دسامبر 295۰35972۰16تصفیه ی آب در میدان نفتی شمال

حداکثر تا آخر دسامبر 293487872۰16پروژه ی توسعه ی مسکونی و تجاری دایا

حداکثر تا آخر دسامبر 29۰931782۰16مؤسسه ی آموزشی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت 
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ــى حداقــل مــزد ســال 95 کارگــران  در حال
812 هزارتومــان تعییــن شــده کــه ایــن رقــم 
ــراى  ــد آن ب ــدرت خری ــه ق ــدون توجــه ب ب
خانــوار 4 نفــره و تنهــا بــر مبنــاى نــرخ تورم 
ــزار و 500  ــزى، 166 ه ــک مرک ــى بان اعالم

تومــان کســرى دارد.
 تعییــن حداقــل دســتمزد ســالیانه بیــش از 
ــران کــه  ــازار کار ای 13 میلیــون شــاغل در ب
تحــت پوشــش قانــون کار هســتند بــر مبناى 
مــاده 41 ایــن قانــون صــورت مــى گیــرد که 
ــد  ــک بن ــر، ی ــه گــزارش مه ــد دارد. ب دو بن
مــى گویــد حداقــل مــزد بایــد بــه دســتکم 
ــى از  ــالیانه اعالم ــورم س ــرخ ت ــدازه ن ــه ان ب
ســوى مراجــع قانونــى اعــالم آمــار باشــد و 
در بنــد دوم بــه موضــوع لــزوم تعییــن رقمى 
بــراى دســتمزد کــه تامیــن کننــده معیشــت 

خانــوار باشــد، مــى پــردازد.
بــا ایــن حــال، در طــول ســال هــاى متمادى 
شــوراى عالــى کار تصمیماتــى تقریبــا 
خــارج از چارچــوب روشــن مــاده 41 
قانــون کار گرفتــه و دولــت هــا مرتبــا ایــن 
ــن  ــالیانه ای ــاى س ــت ه ــئله را در نشس مس
ــزد  ــش م ــزان افزای ــن می ــراى تعیی ــورا ب ش
ــه  ــد ک ــرده ان ــوان ک ــران عن ــالیانه کارگ س
ــاع  ــت و اوض ــژه اس ــادى وی ــرایط اقتص ش
ــد  ــن بای ــت؛ بنابرای ــوب نیس ــا خ ــگاه ه بن
 افزایــش هــا به صــورت توافقى تعیین شــود.
ایــن مســئله باعــث شــده تــا تعییــن میــزان 
افزایــش حقــوق و دســتمزد نیــروى کار 
ــا  ــود ت ــى ش ــتخوش دگرگون ــران دس در ای
ــوى  ــن سیاســت از س ــه ای ــه ادام ــى ک جای
دولــت هــاى مختلــف باعــث بروز شــکاف 
عمیــق بین واقعیت هاى معیشــتى خانــوار و 
دســتمزدهاى دریافتى شــده اســت تــا جایى 
کــه نماینــدگان کارگــرى مــى گوینــد نه تنها 
حداقــل مــزد، بلکــه مجمــوع دریافتــى نیروى 
 کار حتــى تــوان تامیــن هزینــه هــاى 10 روز

اول ماه خانوار را نیز ندارد.

جدول 35 ساله افزایش حقوق ها

حداقل مزد
 واقعی چقدر است؟

جدول مقایسه ای 35 ساله نرخ رشد تورم و دستمزد کارگران

رشدتورم  حداقل مزد
طبق تورم

میزان افزایش
مزد (درصد) حداقل مزد ماهیانه (تومان) سال

11.4 17۰1 17۰ 17۰1 1358
23.5 1895 12 19۰5 1359
22.8 234۰ ۰ 19۰5 136۰
19.2 2874 ۰ 19۰5 1361
14.8 3426 ۰ 19۰5 1362
1۰.4 3933 ۰ 19۰5 1363
6.9 4342 13.4 216۰ 1364
23.8 4641 ۰ 216۰ 1365
27.7 5746 5.6 228۰ 1366
28.9 7337 9.2 249۰ 1367
17.4 9458 ۰ 249۰ 1368
9 111۰3 2۰.5 3۰۰۰ 1369

2۰.7 121۰3 66.7 5۰۰1 137۰
24.4 146۰8 36 68۰1 1371
22.9 18172 32.1 8982 1372
35.2 22334 3۰.1 11682 1373
49.4 3۰195 37 16۰۰۰ 1374
23.2 45111 29.5 2۰721 1375
17.3 55577 22.8 25446 1376
18.1 65192 18.5 3۰153 1377
2۰.1 76992 2۰ 36183 1378
12.6 92467 26.6 458۰1 1379
11.4 1۰4118 24 5679۰ 138۰
15.8 115987 23 69846 1381
15.6 134313 22.2 85338 1382
15.2 155266 24.9 1۰66۰2 1383
1۰.4 178867 15 122592 1384
11.9 197469 22.4 15۰۰۰۰ 1385
18.4 22۰968 22 183۰۰۰ 1386
25.4 261626 2۰ 2196۰۰ 1387
1۰.8 328۰79 2۰ 26352۰ 1388
12.4 363511 15 3۰3۰۰۰ 1389
21.5 4۰8587 9 33۰3۰۰ 139۰
31.5 496433 18.1 389754 1391
36.7 6528۰9 25 487125 1392
15.8 755952 25 6۰89۰۰ 1393
12.6 875392 17 712425 1394
11.8 978688 12 812164 1395
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بلومبــرگ لیســتى از نوآور تریــن کشــور هاى 
ــت  ــن هف ــر گرفت ــا در نظ ــال 2016 را ب س

شــاخص و مولفــه معرفــى کــرده اســت.
بــه گــزارش بلومبــرگ، ایــن رده بنــدى 
نشــان دهنده ظرفیــت نــوآورى و امتیــاز 
اقتصــادى کشــور ها و مناطــق مختلــف 
ــار ســنجش  براســاس شاخص هاســت. معی

میــزان نــوآورى کشــور ها عبارتنــد از: 
1- اهمیــت تحقیــق و توســعه: درصــدى 
از تولیــد ناخالــص ملــى کــه بــه تحقیــق و 

ــود  ــاص داده مى ش ــعه اختص توس
 2- تولیــد بــا ارزش افــزوده بــاال: میــزان 

تولیــد اضافــه بــر ســرانه کشــور
 3- موسســات بــا ســطح فنــاوری بــاال: 
تعــداد موسســات بــا فنــاورى گســترده مانند 

موسســات هوافضــا و صنایــع دفاعــى
تعــداد  شــامل  عالــی:  آمــوزش   -4
عالــى  موسســات  از  فارغ التحصیــالن 

متخصــص کار  نیــروى  و  آمــوزش 
5- هیات هــای پژوهشــی: دانشــجویان 
مقطــع فــوق دکتــرا بــه ازاى هــر یــک 
میلیــون جمعیــت، جمعیــت فعــال در حوزه 

ــعه ــق و توس تحقی
ــات: تعــداد اختراعــات  ــداد اختراع 6- تع
بــه ثبــت رســیده بــه ازاى هــر یــک میلیــون 
ــون دالرى  ــک میلی ــه ی ــت و بودج جمعی

ــه تحقیــق و توســعه. ــه ب تخصیــص یافت
از میــان بیــش از 200 کشــور دنیا، تنهــا از 69 
ــاخص هاى  ــه ش ــى در زمین ــور اطالعات کش
ایــن  بــود.  دســترس  در  شــده  ذکــر 
اطالعــات از منابــع مختلفــى چــون صندوق 
ــازمان  ــى، س ــک جهان ــول،  بان ــى پ بین الملل
همــکارى اقتصــادى و توســعه،  ســازمان 
جهانــى مالکیــت معنــوى، یونســکو و... 
جمــع آورى شــده اســت.حال بــه 24 کشــور 

ــور هاى  ــن کش ــت نوآورتری ــى لیس ابتدای
دنیــا نگاهــى بیندازیــم و ببینیــم هــر کــدام 
چــه امتیــازى از شــاخص نوآورى کســب 

کرده انــد. 

1- کــره جنوبــى:  96,30 امتیــاز (کشــورى 
کــه در شــاخص اهمیت توســعه و تحقیق 

ــت.) در صدر اس
2- ژاپن:  90,58 امتیاز
3- آلمان:  88,41 امتیاز

4- فنالند:  88,38 امتیاز  (نخســتین کشور 
در شــاخص هیات هاى پژوهشــى)

5- ایــاالت متحــده آمریــکا:  86,92 امتیــاز  
(کشــور شــماره یــک براســاس شــاخص 

تکنولوژى)
6- سوئد:  86,52 امتیاز

7- سنگاپور:  84,92 امتیاز
8- فرانسه:  84,66 امتیاز
9- بریتانیا:  83,90 امتیاز

10- دانمارك:  83,82 امتیاز
11- کانادا:  83,43 امتیاز 
12- استرالیا:  81,33 امتیاز
13- روسیه:  80,96 امتیاز
14- نروژ:  79,86 امتیاز

15- ســوییس:  79,48 امتیــاز  (کشــور در 
صــدر در زمینــه تولیــد)

16- اتریش:  79,21 امتیاز
17- نیوزیلند:  77,28 امتیاز 

18- بلژیک:  76,01 امتیاز
19- هلند:  75,79 امتیاز 
20- ایرلند:  75,55 امتیاز
21- چین:  74,87 امتیاز

22- اسپانیا:  74,01 امتیاز
23- ایتالیا:  73,66 امتیاز 

24- لهستان:  73,51 امتیاز

نوآورترین کشور جهان

ــوى  ــده از س ــر ش ــار منتش ــن آم جدیدتری
صنــدوق بیــن المللــى پــول نشــان مــى دهد 
166 کشــور جهــان از نظــر رشــد اقتصــادى 
در ســال گذشــته از ایران ســبقت گرفتــه اند.
ــد  ــى رش ــا بررس ــى ب ــن الملل ــاد بی ــن نه ای
ــال  ــان در س ــور جه ــادى در 190 کش اقتص
2015 ایــران را در رتبــه 167 از ایــن نظــر 
ــال  ــن س ــور در ای ــت. 23 کش ــرار داده اس ق
رشــد کمتــرى نســبت بــه ایــران داشــته انــد.
ــا  ــال تنه ــن س ــران در ای ــادى ای ــد اقتص رش
ــران  ــت. ای ــده اس ــالم ش ــد اع 0,032 درص
ــادى 4,343  ــد اقتص ــش از آن رش ــال پی در س
درصــدى را تجربــه کــرده و در رتبــه 62 جهان 

از ایــن نظــر قــرار گرفتــه بــود.
ــد  ــن رش ــزارش باالتری ــن گ ــاس ای ــر اس ب
اقتصــادى در ســال 2015 مربــوط بــه اتیوپــى 
ــادى  ــد اقتص ــور رش ــن کش ــت. ای ــوده اس ب
10,2 درصــدى را در ســال 2015 تجربــه کرده 
اســت. پاالئــو بــا رشــد 9,38 درصــدى و پاپوا 
گینــه نــو بــا رشــد 8,97 درصــدى بــه ترتیــب 
در رتبــه هــاى دوم و ســوم از ایــن نظــر قــرار 

گرفتــه انــد.
بــه گــزارش میــزان، برخــى کشــورهاى دیگــر 
کــه رشــد اقتصادى بیشــترى نســبت بــه ایران 
داشــته انــد عبارتنــد از: ایرلنــد 7,8 درصد، هند 
ــتان  ــد، پاکس ــن 6,9 درص ــد، چی 7,33 درص
4,23 درصــد، عمــان 4,1 درصــد، امــارات 3,9 
درصــد، ترکیــه 3,8 درصــد، قطــر 3,27 درصد، 
اســپانیا 3,2 درصــد، اردن 2,5 درصــد، عــراق 
2,39 درصــد، انگلیــس 2,24 درصــد و ژاپــن 

0,47 درصــد.
روســیه با رشــد منفــى 3,47 درصــدى، برزیل 
بــا رشــد منفــى 3,84 درصــدى، لیبــى با رشــد 
منفــى 6,38 درصــدى و یمــن بــا رشــد منفــى 
28 درصــدى نیــز در رتبــه هــاى پاییــن تــر از 

ایــران قــرار گرفتــه اند.

رتبه 167 ایران 
در رشد اقتصادی 

در جهان

صندوق بین المللى پول اعالم کرد:
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مجله آمریکایى «منابع مالى جهانى» به تازگى 
رتبه بندى ثروتمندترین و فقیر ترین کشورهاى 

جهان را منتشر کرده است.
این فهرست بر اساس اطالعات بانک جهانى 
و صندوق بین المللى پول تدوین شده است 
و قدرت خرید هر شهروند با در نظر گرفتن 
هزینه نسبى زندگى و سطح تورم در آن مورد 

اندازه گیرى قرار گرفته است.
در زیر گزارش 10 کشور ثروتمند و فقیر جهان 

را مشاهده مى کنید.
رتبه اول ثروتمندترین: قطر
درآمد سرانه: 146000 دالر

گاز  کننده  صادر  بزرگترین  عنوان  به  قطر 
طبیعى مایع به شمار میرود و نفت منبع اصلى 

درآمدش است.
رتبه دوم ثروتمندترین: لوکزامبورگ 

درآمد سرانه: 94000 دالر
اتحادیه  کوچک  کشور  دومین  لوکزامبورگ 
اروپا با صنایع متنوع اش٬ تا حد زیادى وابسته 

به بانک، فوالد و بخش هاى صنعتى است.
رتبه سوم ثروتمندترین: سنگاپور

درآمد سرانه: 85000 دالر
به  سنگاپور کشور-شهرى است مستقل که 
دلیل تجارت آزاد و نرخ پایین مالیاتى که با 
بسیار توسعه  بازار تجارت گرا همراه است 

یافته است.
رتبه چهارم ثروتمندترین: برونئى

درآمد سرانه: 80000 دالر
درآمد نفت بیش از نیمى از تولید ناخالص 
داخلى این کشور کوچک و ثروتمند را تشکیل 

مى دهد. 
رتبه پنجم ثروتمندترین: کویت

درآمد سرانه: 72000 دالر
نفت  از ذخایر  به 10 درصد  نزدیک  کویت 
جهان را داراست و چهارمین تولیدکننده در 

اوپک است.
رتبه ششم ثروتمندترین: نروژ

درآمد سرانه: 68000 دالر
نروژ داراى بزرگترین صندوق هاى ثروت ملى 
در جهان است. بسیارى از رشد اقتصادى نروژ 
به دلیل وفور منابع طبیعى است مانند اکتشاف 

و تولید نفت، برق آبى و شیالت.
رتبه هفتم ثروتمندترین: امارات متحده عربى

درآمد ساالنه: 68000 دالر
امارات متحده عربى دومین اقتصاد را پس از 

عربستان سعودى در جهان عربى دارد.
رتبه هشتم ثروتمندترین: هنگ کنگ 

درآمد سرانه: 57676 دالر
هنگ کنگ یک یک منطقه مستقل در ساحل 
جنوب چین است که دو درآمد عمده آن از 

کشتیرانى و خدمات مالى است.
رتبه نهم ثروتمندترین: ایاالت متحده امریکا

درآمد سرانه: 57000 دالر
ایاالت متحده آمریکا در اواسط سال 2015 با 
تولید ناخالص داخلى 17,914 تریلیون دالر 

بزرگترین اقتصاد جهان را داشته است.
رتبه دهم ثروتمندترین: سوئیس

درآمد سرانه: 56000 دالر
سیاست امنیت پولى بلند مدت و ثبات سیاسى 
به این کشور کمک کرده است که در زمره 

بزرگترین مرکز اقتصادى جهانى باقى بماند.

فقیر ترین کشورهای جهان
جمهوری آفریقای مرکزی فقیرترین کشور 
ترین  توسعه  کم  از  یکى  همچنین  جهان 
کشورها مى باشد،    متوسط در آمد مردم این 

کشور ساالنه 639 دالر مى باشد.    
جمهوری دموکراتیک کنگو دومین کشور 
فقیر جهان است. ارزش منابع معدنى کنگو 24 
تریلیون دالر برآورد شده است که برابر با تولید 

ناخالص داخلى آمریکا و اروپاست. تصاحب 
اصلى  انگیزه  زیرزمینى  غیرعادى  این  ثروت 
بوده است.    متوسط  این کشور  جنگ داخلى 
درآمد ساالنه مردم این کشور 753 دالر است.   

ماالوی   سومین کشور فقیر جهان است. تورم 
باال و اتکا به تامین مالى کمک کننده ها منجر به 
سقوط اقتصادى بیشتر در ماالوى شد. متوسط 
در آمد ساالنه مردم این کشور 819 دالر است.    
لیبریا   چهارمین کشور فقیر جهان است. این 
کشور در غرب آفریقا است و مردم آن هنوز 
از 20 سال جنگ داخلى رنج مى برند.   متوسط 
درآمد ساالنه مردم این کشور 934 دالر است.    
جمهوری بوروندی    پنجمین کشور فقیر جهان    به 
دلیل بحران هاى سیاسى که در این کشور آفریقایى 
رخ داده هیچ توسعه خاصى نداشته است.       متوسط 

درآمد ساالنه مردم این کشور 951 دالر است.    
و  بیست  جهان،  فقیر  کشور  ششمین  نیجر 
یکمین کشور جهان از لحاظ وسعت جغرافیایى 
و یکى از بزرگترین کشورهاى آفریقا است. 
داراى منابع نفتى و معادن اورانیوم فراوان است. 

درآمد سرانه نیجر 1069 دالر است.
موزامبیک هفتیمن کشور فقیر جهان است که 
نرخ بیکارى آن 21 درصد است و 70 درصد 
از مردم این کشور زیر خط فقر زندگى مى کنند.  

درآمد سرانه این کشور 1208 دالر است.
اریتره هشتمین کشور فقیر جهان با درآمد سرانه 

در این کشور 1210 دالر مى باشد.
گینه نو نهمین کشور فقیر جهان با درآمد سرانه در این 

کشور 1388 دالر است.
ماداگاسکارجزیره اى واقع شده در اقیانوس 
هند است که با درآمد سرانه 1477 دالر دهمین 

کشور فقیر جهان به شمار مى رود.
 

ثروتمند و فقیرترین کشورهای جهان
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گــزارش رقابت پذیــرى جهانــى مجمــع 
جهانــى اقتصــاد، نگاهى بــه ســالمت مالى و 
خطــرات کشــورها در سراســر دنیــا انداختــه 
ــن  ــن و مهم تری ــى از جذاب تری ــت. یک اس
ــى  ــطح بده ــش س ــاى آن نمای رتبه بندى ه

ــد. ــى باش ــا م دولت ه
ــگاه  ــا ن ــایدر ، ب ــزارش بیزینس اینس ــه گ ب
ــه  ــى ب ــص دولت ــى ناخال ــطح بده ــه س ب
عنــوان درصــدى از تولیــد ناخالــص داخلى، 
ــورى  ــه کش ــه چگون ــود ک ــخص مى ش مش
بــدون متحمــل شــدن بدهــى بیشــتر قــادر به 
بازپرداخــت بدهى هــاى خــود خواهــد بــود. 
ــد  ــه تولی ــى ب ــبت بده ــى نس ــور کل ــه ط ب
ــد  ــر خواه ــر،  بهت ــى پایین ت ــص داخل ناخال

ــود.   ب
 

ایسلند 9۰.2 درصد
ــال 2007،  ــارى در س ــران اعتب ــل از بح قب
ــدى مجمــع  ــان رتبه بن ــت در زم بدهــى دول
جهانــى اقتصاد (WEF) در حــدود 27 درصد 
بــوده اســت. بــا ایــن وجــود بدهــى همچنان 

بســیار بــاال اســت. 
 

باربادوس 92 درصد
ایــن کشــور پناهــگاه مالیاتــى ثروتمندترین و 
توســعه یافته تریــن کشــور در شــرق دریــاى 
کارائیــب بــوده، ولــى چشــم انداز رشــد 
ایــن کشــور بــه دلیــل اقدامــات ریاضتــى بــه 
منظــور مقابلــه بــا اثــرات بحــران اعتبــارى 8 
ــه نظــر مى رســد. ســال گذشــته ضعیــف ب

 
فرانسه 93.9 درصد

آژانــس آمــارى کشــور فرانســه اعــالم کــرد 

کــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ منطقه یــورو در 
ــرد. ــه ســر مى ب دوران نقاهــت ب

 
اسپانیا 93.9 درصد

کــه  دارد  اطمینــان  اس اندپــى  موسســه 
رشــد شناوراســپانیا و اصالحــات بــازار 
ــور را  ــن کش ــادى ای ــم انداز اقتص کار چش

ــرد. ــد ک ــت خواه تقوی
 

کیپ ورد 95 درصد
مجموع الجزایــر کیــپ ورد یــک اقتصــاد 
ــع  ــود مناب ــوده و از کمب ــات محــور ب خدم
طبیعــى رنــج مى بــرد. ایــن بــدان معناســت 
ــواد  ــد 82 درصــد از م ــن کشــور بای ــه ای ک
ــه  ــه منجــر ب ــد ک ــى خــود را وارد کن غذای
آســیب پذیرى اقتصــاد نســبت بــه نوســانان 

ــازار خواهــد شــد.  ب
 

بلژیک 99.8 درصد
ایــن کشــور بــه عنــوان «مــرد بیمــار اروپــا» 
شــناخته مى شــود، چــرا کــه از زمانــى کــه 
ــد  ــه را از 6,2 درص ــرى بودج ــت کس دول
GDP در ســال 2009 بــه 3,2 درصــد کاهش 
داد، بدهــى ایــن کشــور هنــوز بــه طــرز قابل 

توجهــى باالســت.

 سنگاپور 1۰1.38 درصد
ســنگاپور یکــى از ثروتمندترین کشــورهاى 
ــر از  ــع الجزای ــن مجم ــى ای ــت، ول دنیاس
بدهــى بــاال رنــج مى بــرد. دولــت در حــال 
ــاى  ــن راه ه ــراى یافت ــالش ب ــر در ت حاض
ــردن  ــد اقتصــاد و باالب ــراى رش ــدى ب جدی

ــت. ــره ورى اس به

ایاالت متحده 1۰4.5 درصد
آمریــکا بــراى نخســتین بــار در هفــت ســال 
گذشــته در مــاه دســامبر ســال گذشــته نــرخ 
بهــره را افزایــش داد. در مــاه مــارس، جانــت 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــدرال رزرو اع ــس ف ــن،  رئی یل
اقتصــاد در مســیر آهســته  و رشــد یکنواخــت 

ــرار دارد. ق

بوتان 11۰.7 درصد
اقتصــاد کوچــک آســیایى بــه طــرز نزدیکــى 
ــه  ــا هنــد در ارتبــاط اســت و بــه شــدت ب ب
ــراى  ــروى کار خارجــى ب ــى و نی کمــک مال

ــت.  ــته اس ــود وابس ــاخت هاى خ زیرس

قبرس 112 درصد
ــاى  ــى صندوق ه ــه بحــران بده ــى ک از زمان
ــان  ــال 2010 در جه ــى در س ــرمایه اروپای س
شــکل گرفــت قــرار گرفتــن بیش ازحــد ایــن 
کشــور در معــرض یونــان بــه شــدت بــه این 
ــان،  ــد یون ــت. همانن ــه زده اس ــور ضرب کش
ــدگان  ــط اعتباردهن ــد توس ــور بای ــن کش ای
ــا اجــراى  ــد و ب ــدا کن ــى نجــات پی بین الملل
ــه  ــى ب ــات ریاضت ــرمایه و اقدام ــرل س کنت

ــد. ــى باش ــاى مال ــال کمک ه دنب
 

ایرلند 122.8 درصد
ایــن کشــور از دو ســال اســت کــه از برنامــه 
کمــک مالــى خــارج شــده اســت ولــى هنوز 
بــا  حجــم عظیمــى از بدهــى مواجــه اســت. 
ــرار دارد.  ــتى ق ــیر درس ــد در مس ــى ایرلن ول
ایــن کشــور تاکنــون در تامیــن مجــدد مالــى 
ــق  ــاالى بدهــى بانکــى خــود موف ــر ب مقادی

عمــل کــرده اســت.

بدهـکارتـریـن 
کـشورهای دنـیا

ادامه در صفحه51
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درصد تغییراتسال1394سال1393نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

39-39-84.824124.662.57851.68476.665.151انواع زعفران دربسته بندي 3۰-1۰گرم آماده براي خرده فروشی 

501.672400.868162.959.81875.583.4853238318755سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

کف پوش هاي غیرمخملی باف. ا زمواد نسجی سنتتیک 
5.157.62853.121.7036.196.96674.525.5362040یامصنوعی آماده مصرف.

6-5-55.24076.653.36052.50672.205.061زعفرا ن دربسته بندي بیش از3۰گرم
89-28.659.09652.030.98326.415.27956.623.103رب گوجه فرنگی

004.600.30637.284.315100100سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر تازه یا خشک کرده

1-13-11.261.68033.751.1089.827.03233.381.441سایرکیسه ۰کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون 

28-24-859.814.68446.337.348651.187.58033.284.267سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

3.755.0544.881.44424.149.49631.434.476543544سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جاي دیگر

شیرینی (همچنین شکات سفید) .بدون کاکائو .که در جاي 
38-39-18.436.60447.106.41811.249.31729.135.769دیگري مذکور نباشد

00112.573.64928.029.340100100کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند

سایررنگ ها و ورنی ها براساس سایر پلیمرهاي سنتیتیک 
31-39-13.827.62939.448.7728.500.05127.398.654یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجاي دیگر  

59.126.24324.858.00062.441.50725.816.79364سیب . تازه

27-27-11.824.73735.411.1098.600.74725.797.762لوله و شیلنگ هاي سخت ا ز پلیمرهاي ا تیلن

37.032.77219.716.52848.517.54825.668.0063130قیرنفت

2-2-2.872.06825.936.7762.814.47325.451.272سیم برا ي سیم پیچی ا زمس

سایرنان ها.غیره. فطیر.خمیربرا ي الک ومهروخمیرهاي خشک 
47-47-20.263.65344.100.56410.676.14923.454.352کرده آرد  

2.106.47418.691.6302.579.10822.634.4212221کابل هم محور( co-axial )و سایرهادي هاي برق هم محور

22-29- 876.322.703 818.796.654 1.121.334.409 1.160.871.605سایر اقام 

9-11-2.262.182.2401.812.962.0042.007.440.1331.640.837.151جمع

مقایسه عملکرد تجارت خارجی استان خراسان رضوی 

در سال های 94 و 95

اقام عمده صادرات استان در سال1393و1394

براســاس نتایــج حاصــل از آمارکارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجى گمــرك ایــران ، میــزان صــادرات کاال از گمــرکات خراســان رضوى 
طی ســال1394، معادل2,011هزارتن و به ارزش تقریبى1,676میلیــــون دالر می باشــد که نســبت به مدت مشــابه ســال قبــــل در وزن و ارزش 
دالري بــه ترتیــب 11درصــد و9درصــد کاهــش داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت وزن و ارزش صــادرات کاالهــا در ســال گذشــته بــه ترتیــب 

2,265 هـــــزار تــ ـــن و 1,836میلیون دالر بوده است. 
ــزار دالر از  محــل  ــم 46,201 ه ــی و رق ــزار دالر ازمحــل تجــارت چمدان ــم34,943 ه ــال جــارى رق ــى در س از کل ارزش صــادرات غیرنفت

بازارچــه  هــاى مــرزي باجگیــران ودوغارونبــوده اســت.
در ســال1394، میـــزان واردات اســتان بالــغ بر527هــزار تــن و بـــه ارزش تقریبــا 371میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 
ازنظــر وزن و ارزش بــه ترتیــب 45درصــد و33درصــد کاهــش داشــته اســت . ضمنــاً واردات ســال گذشــته بــه میــزان 950هــزار تــن بــه ارزش 

556میلیــون دالر می  باشــد . 
ــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى ســال 1394 مثبــت و معــادل  ــراز بازرگان ــام صــادرات و واردات ت ــه مقایســه ارق ــا توجــه ب ب

1305میلیــون دالر مــى باشــد .
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اقام عمده واردات استان در سال1393و1394
درصد تغییراتسال1394سال1393نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

17-4-31.988.27275.965.22630.644.75463.262.802پنبه ، حاجی نشده یا شانه نزده

برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید 
18-17-49.145.58161.474.37040.708.24650.241.663شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده

7.313.22212.723.58614.482.55424.910.8309896دانه کنجد حتی خرد شده

83-81-411.392.783135.787.20876.557.23523.406.557سایر به صورت دانه بجز گندم دامی

56-47-183.076.32151.697.90296.532.52822.510.192جو به استثناي بذر

کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل 
25-15-58.120.95120.939.22449.662.49015.759.571حبه یا گلوله ...از پنبه

19.772.0874.778.03534.673.8008.276.7947573سولفات آمونیوم

20--515.62810.199.729405.1278.167.46321ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات

42-57-433.85412.196.097185.7237.055.191ابریشم خام ( نتابیده )

47-44-1.534.69513.240.118856.4996.964.348سایرفرآورده هاي غذایی که درجاي دیگر مذکور یا مشمول نباشد

ماشین هاي ساختن یاعمل آوردن شیشه یا اشیاء شیشه ا ي با حرا رت 
00328.7256.691.430100100(غیر از الیاف اپتیکی).

ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزي. بیسکویت سازي وماشین آالت 
80.2901.426.398112.2554.443.14540211تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانند

9.454.8253.424.92412.432.1104.136.8443121تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند

959.4532.389.3341.689.5373.724.0137656قهوه ، بونداده ؛ کافئین نگرفته غیر مذکور

ماشین آالت ودستگاه ها براي آماده کردن میوه ها. میوه هاي سخت 
0020.9003.227.471100100پوست یا سبزیجات

نخ یک ال، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی 
37-34-1.336.2385.064.645875.7213.169.707تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد

00107.5053.115.925100100ماشین هاي ریسندگی مواد نسجی

84.780959.614224.9422.819.729165194تیوپ وایراوت المپ کم مصرف

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ 
006.704.3421.998.183100100کننده از نیشکر

1.080.000499.0814.294.2581.887.814298278سایر دا نه هاي کلرا یا کانوال حتی خرد شده غیرمذکور درجاي دیگر

26-10- 105.671.556 155.403.351 143.564.165 173.240.676سایر کاال

33-45-949.529.656556.329.656526.902.602371.441.228جمع
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کشورهای عمده مقصدکاالهای صادراتی استان در سال1393و1394

درصد تغییراتسال1394سال1393نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

966.079.529799.913.7701.077.365.199829.754.364124افغانستان

21-33-979.749.893401.001.473656.605.146317.488.356ترکمنستان

82.100.57689.346.271109.573.659116.207.5723330عراق

21-2.252.435110.454.01812.723.03986.768.041465امارات متحده عربی

42-42-137.431.754135.676.92380.056.91978.838.329تاجیکستان

25-25-46.33948.377.91934.80336.149.423اسپانیا

27.1-17-29.632.18847.026.25024.449.71034.283.129قزاقستان

29-27-26.935.74628.928.20119.759.85720.408.962ازبکستان

243.85415.274.085280.99624.384.9911560چین

54-57-16.519.74031.620.9617.147.42314.426.394قرقیزستان

48-80-453.00120.009.41590.85910.463.432عربستان سعودي

536-4.396.6948.255.6774.166.99511.207.421پاکستان

913-1.060.9726.042.639970.6016.850.582لبنان

14-20-954.1068.228.530765.1177.103.570ایتالیا

66-5-1.683.68714.291.4801.600.2764.821.441هند

28-12-94.7235.892.96183.0464.272.248هنگ کنگ

55-497.0745.611.230681.9942.543.06537آلمان

61-86-5.064.3457.012.510720.1492.708.848ترکیه

33-30.7653.024.716484.1142.035.9871474قطر

126.957628.952242.1311.963.26491212مالزي

417 28.157.730 9.638.104 26.344.023 6.827.862سایر کشورها

9-11-2.262.182.2401.812.962.0042.007.440.1371.640.837.149جمع
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درصد تغییراتسال1394سال1393نام

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

18-16-51.462.55163.095.20743.359.83651.979.554پاکستان

1-4-60.008.07854.939.86357.833.92354.481.646ازبکستان

59-51-343.429.612107.170.289169.975.66144.195.113قزاقستان

5225-33.840.59528.492.17716.401.92135.675.939جمهوري کره 

70-75-229.034.39296.842.02557.424.01828.872.070امارات متحده عربی

12.600.95913.067.85321.996.51924.970.4417591افغانستان

31.548.7869.982.10146.395.07717.929.8354780سوئیس

70-79-30.772.86158.703.6936.460.55617.385.518چین

65-96-83.158.57644.262.9813.226.02715.647.888ترکیه

46.406.93620.608.37280.897.70622.753.8177410ترکمنستان

30-3-2.112.69615.186.0642.058.52410.609.549ایرلند

224-134.4793.792.415132.2184.703.835فرانسه

1.562.3204.301.4072.204.5754.848.3144113تاجیکستان

1.585.9122.138.2508.463.3604.238.56643498هند

60-38-593.8819.402.986369.1563.749.548آلمان

33-231.2088.374.924364.7545.649.20758ایتالیا

79.6041.368.664389.0493.734.117389173هلند

88.2272.300.964122.8202.652.2563915تایوان

74-83-13.331.8234.415.1452.251.0141.137.084اتریش

00163.3701.027.362100100لیتوانی

1593-7.546.1607.884.2766.412.68315.201.165سایر کشورها 

33-45-949.529.656556.329.656526.902.767371.442.824جمع

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله

مسافری 
در سال1394-2,671,990 نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند. از این تعداد  1,342,909 نفر وارد کشور 

و 1,329,081 نفر خارج گردیده اند.

درصد تغییرات سال1394 سال1393 عملکرد

1 مسافر ورودي 1.327.966 1.342.9۰9

-4 مسافر خروجی 1.386.555 1.329.۰81

-2 جمع کل 2.714.521 2.671.99۰
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آمار مقایسه ای مسافری به تفکیک گمرکات مرزی

درصد تغییرات سال1394 سال1393

  نام
گمرک

خروجی ورودي جمع جمع  مسافرین
خارجی

 مسافرین
ایرانی مسافرین خارجی مسافرین ایرانی

خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي جمع
خروجی

جمع
ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1.5 0  فرودگاه 360.749 371.059 619.825 573.332 980.574 944.391 312.645 324.089 665.952 634.303 978.597 958.392
مشهد

-15 18 دوغارون 100.842 106.985 101.032 177.523 201.874 284.508 115.246 117.360 122.442 123.852 237.688 241.212

-39 -31 سرخس 275 3.016 37.918 40.543 38.193 43.559 237 200 26.176 26.293 26.413 26.493

-13 -10 باجگیران 8.410 8.678 72.069 77.850 80.479 86.528 6.940 7.385 65.609 68.090 72.549 75.475

0 3  لطف 20 22 26.826 27.547 26.846 27.569 36 25 27.626 27.484 27.662 27.509
آباد

-4 1 1.329.081 1.342.909 880.022 907.805 449.059 435.104 1.386.555 1.327.966 896.795 857.670 489.760 470.296 جمع

ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى گفــت: طــى 
ســال 1394 حجــم واردات و صــادرات کاال در 
ایــن اســتان در مقایســه بــا ســال 1393کاهــش 
یافــت وصــادرات اســتان درســال 94 نســبت به 

93 کاهــش 9درصــدى داشــت.
ــون  ــال دو میلی ــزود: پارس ــى اف ــعود عاطف مس
ــارد و 676  ــک میلی ــه ارزش ی ــن کاال ب و 11 ت
میلیــون دالر از گمــرکات و بازارچــه هاى مرزى 
خراســان رضــوى بــه خــارج از کشــور صــادر 

شــد. 
وى ادامــه داد: ایــن حجــم در مقایســه بــا ســال 
93 بــه میــزان دو هــزار و 265 تــن کاال به ارزش 
ــون دالر، در وزن 11  ــارد و 836 میلی ــک میلی ی

درصــد و بــا ارزش 9 درصــد کاهــش یافــت.
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى اقــالم عمــده 
صادراتــى را شــامل زعفــران، روغنهــاى ســبک، 
فــرآورده هــاى نفتــى بــه جــز بنزیــن و کفپوش 
ــه کشــورهاى افغانســتان،  ــى ب ــاى غیرمخمل ه
ــى  ــده عرب ــارات متح ــراق و ام ــتان، ع ترکمنس

برشــمرد.
وى گفــت: از کل ارزش صــادرات کاالهــاى 
ــته  ــال گذش ــان رضــوى در س ــى خراس غیرنفت
34 میلیــون و 943 هــزار دالر از محــل تجــارت 
چمدانــى و 46 هــزار و 201 دالر از محــل 
ــارون  ــران و دوغ ــرزى باجگی ــاى م بازارچــه ه
بود.عاطفــى افــزود: همچنیــن پارســال 527 
هــزار تــن کاال بــه ارزش 371 میلیــون دالر بــه 

ناظر گمرکات خراسان رضوی:

کاهش 9درصدی صادرات استان درسال 94
ــد و در ارزش 33  ــال 93 در وزن 45 درص ــا س ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــوى وارد ش ــان رض خراس
درصــد کاهــش داشــت.وى میــزان واردات کاال بــه خراســان رضــوى در ســال 93 را 950 هــزار 
تــن بــه ارزش 556 میلیــون دالر ذکــر کــرد. ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى پنبــه حالجــى 
نشــده، برنــج، کنجــد و ســایر دانــه هــا بــه جز گنــدم دامــى عمــده را کاالهــاى وارده به خراســان 
رضــوى از پاکســتان، ازبکســتان و قزاقســتان اعــالم کــرد.وى ادامــه داد: بــا توجــه بــه مقایســه 
ارقــام صادراتــى و وارداتــى کاال، تــراز بازرگانــى گمــرکات خراســان رضــوى مثبــت و معــادل 
یــک میلیــارد و 305 میلیــون دالر اســت.عاطفى همچنیــن گفت: پارســال دو میلیــون و 671 هزار 
و 990 نفــر از طریــق گمــرکات مــرزى خراســان رضــوى و فــرودگاه بیــن المللــى مشــهد رفــت 
و آمــد داشــتند کــه از ایــن تعــداد یــک میلیــون و 342 هــزار و 909 نفــر وارد و یــک میلیــون و 

329 هــزار و 81 نفــر از کشــور خــارج شــدند.
وى افــزود: همچنیــن پارســال درآمــد گمــرکات خراســان رضــوى هــزار و 65 میلیــارد و 651 

میلیــون ریــال محاســبه شــد.
خراســان رضــوى پنــج گمــرك در لطــف آبــاد، ســرخس، باجگیــران، دوغــارون و مشــهد و دو 

بازارچــه مــرزى در تایبــاد در مــرز افغانســتان و باجگیــران در مــرز ترکمنســتان دارد.
ــتان،  ــب افغانس ــه ترتی ــان رضــوى ب ــى خراس ــدف صادرات ــا، کشــورهاى ه ــزارش ایرن ــه گ ب
ترکمنســتان، تاجیکســتان و کشــورهاى آســیاى میانــه هســتند. ســیمان، مــواد غذایــى و زعفــران 

عمــده کاالهــاى صادراتــى ایــن اســتان را تشــکیل مــى دهنــد.
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سـهم 5 /12درصـدى خراسـان رضـوى از 
معوقـات بانکـى کشـور 

نزدیـک به 95هـزار میلیـارد تومـان بدهى به 
شـبکه بانکى، رقم هنگفتى اسـت که در کنار 
بدهى140هـزار میلیـاردى دولت بـه بانک ها 
همـواره از جملـه عوامل اصلـى تنگناى مالى 

شـبکه بانکى اعالم مى شـود.
اسـتان خراسـان  میـان، سـهم  ایـن  در  امـا 
رضـوى از مجمـوع 95هـزار میلیـارد تومـان 
معوقـات بانکى کشـور، کم نیسـت؛ هر چند 
ایـن اسـتان 6میلیونـى معمـوال در آمارهـاى 
کشـورى به صـورت تخمینى سـهم بین 8 تا 
10درصـدى را بـه خـود اختصـاص مى دهد، 
امـا معوقـات بانکـى آن بیـش از 5/ 12درصد 

آمـار کشـورى را شـامل مى شـود. 
در همیـن زمینه آن گونـه که على صادقى دبیر 
هماهنگى شـوراى بانک هاى خراسان رضوى 
وضعیـت معوقـات بانکـى ایـن اسـتان را در 
گزارشـى به ما ارائه داد،  سـال گذشـته بدهى 
به شـبکه بانکى در این اسـتان روند صعودى 

نسـبت به سـال قبل تر(1393) داشـته است.
هم اکنـون  مسـئول  مقـام  ایـن  اذعـان  بـه 
معوقات بانکى اسـتان بالغ بـر 12هزار میلیارد 
ریـال شـده کـه این آمار نسـبت به سـال قبل 

25درصد رشـد داشـته اسـت.
دبیر هماهنگى شوراى بانک هاى خراسان رضوى 
در ارتبـاط بـا دالیـل افزایـش معوقـات بانکـى 
اسـتان، از تحریم هـا و رکـود اقتصـادى به عنـوان 
مهم تریـن عوامـل افزایش معوقات بانکى اسـتان 
خراسـان رضوى یاد کرد. 151هزار میلیـارد ریال؛ 

تسـهیالتى کـه در سـال94 پرداخت شـد
امـا این که شـبکه بانکى اسـتان در سـالى که 
گذشـت بـه چـه میـزان تسـهیالت پرداخت 
کـرده اسـت را صادقى این گونه پاسـخ داد: از 
ابتداى سال گذشـته تا پایان اسفند درمجموع 
بانک هـاى اسـتان خراسـان رضوى 151هـزار 

میلیارد ریال تسـهیالت پرداخـت کردند.
صادقـى بیشـترین رقـم پرداختى تسـهیالت 
اسـتان را مربـوط به بخش بازرگانى دانسـت 
و تصریـح کـرد: از مبلـغ 151هـزار میلیـارد 
ریـال تسـهیالت پرداخـت شـده بانک هـاى 
اسـتان، 35درصـد آن بـه حـوزه بازرگانـى 
و خدمـات اختصـاص داشـت و پـس از آن 
کشـاورزى با 24درصد، بیشـترین تسهیالت 

دریافتـى اسـتان را از آن خـود کـرد.
بـه گفتـه دبیر شـوراى هماهنگـى بانک هاى 
خراسـان رضوى حـوزه صنعـت و معـدن با 
23درصـد و حـوزه مسـکن و سـاختمان بـا 
18درصـد در مکان هاى بعدى قـرار گرفتند.
بانک هـاى  شـوراى  هماهنگـى  دبیـر 
تسـهیالت  رقـم  افـزود:  خراسـان رضوى 
اسـتان در سـالى  بانکـى  پرداختـى شـبکه 
کـه گذشـت در مقایسـه بـا سـال93 حـدود 
16درصـد رشـد داشـته اسـت. وى در بیـان 
بیشـترین  اسـتان  بانک هـاى  کـدام  اینکـه 
پرداخـت  گذشـته  سـال  در  را  تسـهیالت 
کرده انـد، گفـت: بخـش غالـب تسـهیالت 
پرداختى اسـتان مربوط به حـوزه بازرگانى و 
خدمـات بـا 35درصد بـود که بر این اسـاس 
ایـن تسـهیالت توسـط بانک هـاى تجـارى 

اسـتان بـه متقاضیـان پرداخـت شـد.

375هــزار میلیــارد ریــال ســپرده مــردم در 
ســال گذشــته

بـه گزارش شـهرآرا صادقى در پاسـخ به میزان 
منابـع شـبکه بانکـى اسـتان و وضعیـت مانده 
سـپرده پس انداز قرض الحسـنه نـزد بانک هاى 
اسـتان گفـت: در پایـان سـال94 میـزان منابـع 
شبکه بانکى اسـتان با رشد 48درصدى نسبت 
به سـال قبـل به رقـم 375 هـزار میلیـارد ریال 
رسـید کـه از ایـن مبلـغ 5/5درصـد ایـن رقم 
مربـوط به سـپرده هاى قرض الحسـنه اسـت.

عبور معوقات بانکی خراسان رضوی 
از مرز 1۲هزار میلیارد ریال

بدهـکارتـریـن 

کـشورهای دنـیا
پرتغال 128.8 درصد

ــود را از  ــال 2014 خ ــط س ــال در اواس پرتغ
برنامــه کمــک مالــى خــالص کــرد. بــا وجود 
ایــن، تولیــد ناخالــص داخلــى همچنــان 7,8 
ــوده  ــال 2007 ب ــان س ــر از پای ــد کمت درص

اســت.

ایتالیا 132.5 درصد
ــص  ــد ناخال ــه تولی نســبت بدهــى کشــور ب
داخلــى در رده دوم منطقــه یــورو قــرار دارد.

جامائیکا 138.9 درصد
بخــش خدمــات جامائیــکا 80 درصــد تولیــد 
ــوب  ــور محس ــن کش ــى ای ــص داخل ناخال
مى شــود، ولــى میــزان جــرم،  فســاد و بیکارى 
بــاال رشــد ایــن کشــور را در معــرض ســقوط 
ــول  ــرار داده اســت. صنــدوق بین المللــى پ ق
ــر،  ــات دیگ ــار اقدام ــه در کن ــرد ک ــالم ک اع
ــود  ــى خ ــتم مالیات ــد در سیس ــکا بای جامائی

ــد. ــى را انجــام ده اصالحات

لبنان 139.7 درصد
ــن  ــن کشــور کــه ســابقا یکــى از بزرگتری ای
مقاصــد توریســتى دنیــا بــود بعــد از جنــگ 
ــى  ــى داخل ــوب هاى سیاس ــوریه و آش در س
بــا کمبــود بودجــه در چنــد مــاه اخیــر مواجه 

شــده اســت.

یونان 173.8 درصد
ــورو  ــارد ی ــش از 320 میلی ــور بی ــن کش ای
ــر  ــه نظ ــرده و ب ــت ک ــى دریاف ــک مال کم
ایــن مقــدار  بازپرداخــت  مى رســد کــه 
ــن کشــور غیرممکــن باشــد.  ــراى ای ــول ب پ
ــه طــرز شــگفت انگیزى ایــن کشــور  ولــى ب

ــدارد. ــا را ن ــت دنی ــن دول بدهکارتری

ژاپن 243.2 درصد
ــرار  ــده ق ــران کنن ــه نگ ــک نقط ــن در ی ژاپ
دارد. اقتصــاد ایــن کشــور بــا ســرعت بســیار 
ــک  ــت و بان ــد اس ــال رش ــته اى در ح آهس
ــال  ــک آن در ح ــراى تحری ــن ب ــزى ژاپ مرک
حاضــر دســت بــه دامــن نــرخ بهــره منفــى 

ــده اســت. ش

ادامه از  صفحه 45
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سـال گذشـته هفت هزار و 978 میلیارد ریال 
سـرمایه گذارى توسـط بخـش خصوصى در 

بخـش صنعت این اسـتان انجام شـد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
خراسـان رضـوى ضمـن بیـان مطلـب فوق، 
افـزود: بـا سـرمایه گذارى بخـش خصوصى 
شهرسـتان   21 در  صنعتـى  واحـد   347
و  بـردارى  بهـره  رضـوى  خراسـان  اسـتان 
براى پنج هزار و 840 نفر اشـتغال ایجاد شـد.

وى ادامـه داد: ایـن واحدها در حوزه سـاخت 
مـواد و محصـوالت شـیمیایى، محصـوالت 
غذایى و نوشـیدنى ها، کانى هـاى غیرفلزى، 
السـتیکى و پالسـتیکى، کانـى هـاى فلـزى، 
چوبـى، فلـزات فابریکـى، پزشـکى، وسـایل 
نقلیـه موتـورى، ماشـین آالت و تجهیـزات، 

کاغـذ و منسـوجات فعالیـت دارند.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
خراسان رضوى گفت: بیشترین سرمایه گذارى 
بخـش خصوصـى در حـوزه صنعـت اسـتان 
طـى پارسـال مربـوط به بخـش سـاخت مواد 
و محصوالت شـیمیایى و بیشترین اشتغالزایى 

مربـوط به صنایـع غذایـى و آشـامیدنى بود.
وى افـزود: همچنین در سـال 1394 با صدور 
اجـراى  تاسـیس واحـد صنعتـى و  مجـوز 
واحـد  و 359  هـزار  بـراى  توسـعه  طـرح 
تولیدى با سـرمایه گـذارى بخش خصوصى 

شـد. موافقت 
علیرضایى ادامه داد: در صورت بهـره بردارى از 
این جوازهاى تاسـیس یا طرح توسعه 65 هزار 
و 217 میلیـارد ریال به سـرمایه گـذارى بخش 
صنعت خراسـان رضـوى افـزوده و براى بیش 

از 32 هزار نفر فرصت شـغلى فراهم مى شود.

هـم اکنـون 3۲5 طرح صنعتی با پیشـرفت 
رضـوی  خراسـان  در  درصـد  اجرایـی 6۰ 
وجـود دارد کـه سـرمایه گـذاری در آنهـا 
۲۲ هـزار و 6۰۰ میلیارد ریال و اشـتغالزایی 

13 هـزار و ۲35 نفـر اسـت

در صـورت بهـره بـرداری از ایـن جوازهای 
تاسـیس یا طـرح توسـعه 65 هـزار و ۲17 
میلیـارد ریـال بـه سـرمایه گـذاری بخـش 
صنعـت خراسـان رضـوی افـزوده و بـرای 
بیـش از 3۲ هزار نفر فرصت شـغلی فراهم 

شـود. می 

وى مجوزهـاى صـادره براى تاسـیس واحد 
صنعتـى یـا طـرح توسـعه در سـال گذشـته 
را مربـوط بـه حـوزه هـاى سـاخت فلـزات 
اساسـى، محصـوالت از فـرآورده هاى نفتى 
تصفیـه شـده، اسـتخراج کانـى هـاى فلزى، 
محصوالت السـتیکى و پالسـتیکى برشمرد.

4،3 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى همچنین میزان سـرمایه گذارى خارجى 
در حـوزه صنعت این اسـتان را طى پارسـال 4,3 
میلیـون دالر معـادل 144 میلیـارد ریـال در قالب 

بهـره بـردارى از پنج طرح صنعتى اعـالم کرد.
هـاى  طـرح  ایـن  تولیـدات  گفـت:  وى 
صنعتـى در قالـب بـرش انـواع سـنگ هـاى 
 UPVC گرانیتـى، مواد شـوینده، در و پنجـره
و سـنگ هـاى مصنوعـى بـا مشـارکت 73 

درصـدى سـرمایه گذارانـى از افغانسـتان و 
ترکمنسـتان بـه بهـره بـردارى رسـیده و براى 
83 نفـر در شهرسـتان هـاى مشـهد و فریمان 
به صورت مسـتقیم اشـتغال ایجاد کرده است.
علیرضایـى افـزود: همچنین پارسـال بـا اعطا 
هشـت مجـوز سـرمایه گـذارى خارجـى از 
سـوى ایتالیـا، چین و افغانسـتان به میـزان 14 
میلیـون دالر در حـوزه تولیـد ماشـین آالت، 
مـواد غذایـى، لـوازم خانگـى و مصنوعات در 

خراسـان رضـوى موافقت شـد.

ــتم  ــرداری و هش ــره ب ــارم به ــه چه رتب
ــذاری ــرمایه گ س

وى ادامـه داد: خراسـان رضوى در مقایسـه با 
سـایر اسـتان هـاى کشـور طى سـال گذشـته 
رتبـه چهـارم را در صـدور پروانـه هـاى بهره 
بـردارى صنعتـى و رتبـه هشـتم را در بخـش 

سـرمایه گـذارى صنعتـى کسـب نمود.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
خراسـان رضـوى در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا، تکمیل 664 طرح صنعتى بـا 40 درصد 
پیشـرفت اجرایى را از برنامه هاى اولویت دار 

امسـال برشمرد.
وى گفـت: هـم اکنـون 325 طـرح صنعتـى 
بـا پیشـرفت اجرایـى 60 درصـد در خراسـان 
رضـوى وجـود دارد کـه سـرمایه گـذارى در 
آنها 22 هزار و 600 میلیارد ریال و اشـتغالزایى 

13 هـزار و 235 نفـر اسـت.
افزون بر 95 درصد حوزه صنعت خراسان رضوى 

با سرمایه گذارى بخش خصوصى فعالیت دارد.

آمار سرمایه گذاری

در بخش صنعت خراسان رضوی
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به  مایل  تهران که  تمامی عالقمندان ساکن  این پس  از 
تخفیف  درصد  از 50  توانند  می  باشند  نشریه  اشتراک 
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.

و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظر دارد نسبت به 
خرید مجالت شماره های اخیر از مطبوعات کشور و اهدای رایگان 

به مراکز عمومی و فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل باالی 100 نفر در روز شامل 
پایانه های  کتابخانه ها، کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
مسافربری هوایی،ریلی و جاده ای،خوابگاه های دانشجویی دارای 
انتظار  تربیت،سالن  و  اصالح  ها،مراکز  ،ندامتگاه  مطالعه  سالن 
بیمارستان ها ومراکز درمانی بزرگ کشورو اماکن ترک اعتیاد،نگهداری 
ایتام وسالمندان وغیره می توانند برای اطالع وارسال درخواست به 

www.eshterak.ir                          سایت
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از  پس  را  شماره 2  وفرم  مراجعه 

eshterak.ir@majaleh2 ارسال نمایند.
بدیهی است بعد از بررسی و تایید 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

ماهنامه اقتصاد آسیا

توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

با همکاری معاونت مطبوعاتی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

)eshterak.ir(  

* در صورت وجود هرگونه پرسشی با واحد مشترکین ماهنامه  
8428268-0513 تماس حاصل نمایید
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ــرکل  ــرد، مدی ــى ف ــواد وحدت ــدس ج مهن
حمــل و نقــل و پایانــه هــاى خراســان 
رضــوى گفــت: دو کار تحقیقــى و اصولــى 
بــراى رفــع موانــع در بخــش حمــل و نقــل 

ــت. ــرى اس ــت پیگی در دس
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره کل حمــل 
ــوى،  ــان رض ــاى خراس ــه ه ــل و پایان و نق
جــواد وحدتــى فــرد در جمــع کارکنــان اداره 
ــه هــاى خراســان  کل حمــل و نقــل و پایان
رضــوى افــزود: موضوعــات اقتصــادى 
ســازمان را بــه هــر نوعــى کــه بتوانیــم، بــه 
ــم  ــى کنی ــران ارشــد ســازمان منتقــل م مدی
و تقریبــا از 6 مــاه پیــش گام هایــى در ایــن 
زمینــه برداشــته ایــم و در ایــن راســتا دوکار 
تحقیقــى و اصولى در دســت پیگیرى اســت 
و تــالش مــى کنیــم تــا بتوانیــم ســنگ هــاى 

ــل را  ــل و نق ــش حم ــر راه بخ ــزرگ س ب
مشــخص کنیــم.

وى بــا اشــاره بــه انجــام پژوهشــى بــا عنوان 
ــی  ــاي اجرای ــن راهکاره ــی و تدوی «بررس
افزایــش بهــره وري در حمــل و نقــل کاال از 
طریــق افزایــش ســهم شــرکت هــاي حمل 
ــط اداره  ــاوگان» توس ــت ن ــل در مدیری ونق
کل حمــل و نقــل و پایانــه هــاى خراســان 
رضــوى، اظهــار داشــت: بــا وجــود ایــن که 
ــه  بخــش حمــل و نقــل از بخــش هــاي ب
شــدت تاثیرگــذار در اقتصــاد اســت، امــا در 
ــن بخــش پاییــن  ــا بهــره وري ای کشــور م
بــوده و بهــره بــرداري مناســبی از ظرفیــت 
ــه  ــد ب ــی آی ــل نم ــه عم ــود ب ــاي موج ه
نحــوي کــه نــاوگان بــاري ســاالنه حــدود 
ــرفته  ــاي پیش ــور ه ــرد کش ــف عملک نص
ــر  ــن ه ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک ــردد دارن ت
کامیــون نیمــی از ســال فعــال و نیمــی دیگر 

در خــواب اســت.
ــده  ــام ش ــاي انج ــی ه ــه داد:بررس وى ادام
بــر روي نتایــج طــرح هــاي مطالعاتــی نظیر 
طــرح آمارگیــري مبدا-مقصــد ســازمان 
راهــداري و حمــل ونقــل جــاده اي، بیانگــر 
ایــن مطلــب اســت کــه 49 درصــد ترددهاي 
ــل  ــل نق ــاوگان حم ــط ن ــده توس ــام ش انج
ــام  ــار انج ــی ب ــورت خال ــه ص ــاده اي ب ج
گرفتــه اســت کــه ایــن موضــوع بــه وضــوح 
ریشــه در عــدم مدیریــت بــر ناوگان توســط 

ســرمایه گــذاران مشــهود اســت.
وحدتــى فــرد یــادآور شــد: بــا وجــود چنین 
ــل از  ــل ونق ــاي حم ــرکت ه ــرایطی، ش ش
ــز  ــاوگان پرهی ــر روي  ن ســرمایه گــذاري ب
ــوددهی  ــدم س ــد آن ، ع ــد  و پیام ــی کنن م

بخــش حمــل ونقــل جــاده اي و در نهایــت 
عــدم تمایــل ورود ســرمایه هــاي جدیــد بــه 

بخــش اســت.
مدیــرکل حمــل و نقــل و پایانــه هــاى 
خراســان رضــوى ادامــه داد: در چنیــن 
ــل  ــل ونق ــاختار حم ــالح س ــرایطی اص ش
جــاده اي بــه نحــوي کــه بــه تدریــج راننــده 
ــل  ــاي حم ــرکت ه ــذف و ش ــوري ح مح
ونقــل مدیــران ایــن ســرمایه هــاي هنگفــت 
ــراي  ــرورت ب ــک ض ــند، ی ــی باش و اساس
ــاده اي  ــل ج ــل ونق ــره وري حم ــاء به ارتق

ــت. اس
وحدتــى فــرد افــزود: پرواضــح اســت کــه 
بــا اصــالح مدیریــت نــاوگان بــاري از خــود 
مالکــی بــه شــرکت محــوري، هزینــه هــاي 
عملیاتــی و بســیاري از نقــاط ضعــف در این 
بخــش کاهــش و موجــب  بهــره وري بخش 

خواهــد شــد.
ــه ایــن کــه طبــق گــزارش  ــا اشــاره ب وى ب
ــه ســنگین  هــاي مســتند، هــر وســیله نقلی
بایــد ســاالنه 120 هــزار کیلومتر تردد داشــته 
باشــد، ادامــه داد: ایــن در حالــى اســت کــه 
نــاوگان بــاري ایــران 60 تا 70 هــزار کیلومتر 
ــت  ــر مدیری ــا تغیی ــه ب ــد ک ــی کنن ــردد م ت
نــاوگان از مدیریــت راننــدگان خــود مالــک 
بــه مدیریــت شــرکت هــاى حمــل و نقــل، 

ایــن نقصــان مرتفــع خواهــد شــد.
وى بــا اشــاره بــه ایــن کــه مقایســه برخــی 
شــاخص هــاي بهــره وري مرتبــط بــا 
مدیریــت نــاوگان حمل ونقل در کشــورهاي 
آمریــکا و ترکیــه بــا ایــران، اختالف معنــا دار 
و قابــل توجهــی را نشــان میدهــد، ادامــه داد: 
درصــد تــردد خالــی بــار در کشــور آمریــکا 

پیگیری دو کار تحقیقی و اصولی
 برای رفع موانع بخش حمل و نقل

مهندس جواد وحدتی فرد مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

ارداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی
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حــدود 14 درصــد و در کشــور ترکیــه23 درصــد اســت. حــال آنکه در ایــران بر اســاس نتایج 
اجــراي طــرح مبدا-مقصــددر مهرمــاه 1394، ایــن شــاخص حــدود 49 درصــد تخمیــن زده 

مــی شــود.
وحدتــى فــرد افــزود: بــدون شــک یکــی از مهــم تریــن عوامــل موثــر در پاییــن بــودن درصد 
تــردد خالــی بــار در کشــورهاي موفــق در حمــل ونقــل جــاده اي، اعمــال مدیریــت بهینــه بر 
نــاوگان حمــل و نقــل جــاده اي اســت کــه در هــر دو کشــور آمریــکا و ترکیــه، ایــن مدیریت 
صرفــا از جانــب شــرکت هــاي حمــل ونقــل بــر نــاوگان اعمــال مــی شــود و دولــت هــا 

صرفــا نقــش نظارتــی و قانــون گــذاري در ایــن زمینــه دارنــد.
وى ادامــه داد: دیگــر شــاخص قابــل اســتناد در زمینــه بهــره وري حمــل ونقــل کــه ارتبــاط 
مســتقیم بــا نحــوه مدیریــت ناوگان حمــل ونقــل دارد، میــزان درصد بهــره بــرداري از ظرفیت 
موجــود نــاوگان اســت. در حالــی کــه در کشــور مــا ایــن شــاخص حــدود 25 درصد بــرآورد 
مــی شــود، برخــى کشــورهاى اتحادیــه اروپــا از جملــه اســپانیا بــا 82 درصــد باالتریــن میزان 

را داشــته و کشــورهاي اســلوونی و آلمــان در رتبــه هــاي بعــدي قــرار دارنــد.
مدیــرکل حمــل و نقــل و پایانــه هــاى خراســان رضــوى خاطرنشــان کــرد: از ســوى دیگــر 
ــه،  ــر کی ــکا و ت ــل در کشــورهاي آمری ــره وري حمــل و نق ــاي به ــودن شــاخص ه ــاال ب ب
منجــر بــه بــاال بــودن میــزان توجیــه اقتصــادي فعالیــت هــاي حمــل ونقلــی شــده و جــذب 

ســرمایه گــذاري بخــش خصوصــی را بــه دنبــال داشــته اســت.
وى افــزود: میانگیــن ســن نــاوگان ســنگین حمــل ونقل جــاده اي در کشــور امریکا 6,5 ســال 

و در کشــور ترکیــه 9 ســال اســت؛ درحالیکــه ایــن رقــم در کشــور ما 17,3 ســال اســت.
وحدتــى فــرد بــا بیــان ایــن کــه شــاخص مصــرف بهینــه ســوخت نیــز قطعــا غیربهینــه بوده 
و تاکیــد دوبــاره اي بــر بهــره ور نبــودن حمــل ونقــل جــاده اي در ایــران دارد، ادامــه داد: بــه 
نظــر مــى رســد بــا اعمــال مدیریت مناســب بــر روي نــاوگان حمــل ونقــل، این شــاخص ها 

ارتقــا یافتــه و بــه دنبــال آن بهــره وري صنعــت حمــل ونقــل جــاده اي نیــز افزایــش یابــد.
مدیــرکل حمــل ونقــل و پایانه هــاى خراســان رضوى دربــاره راهکارهــاي پیشــنهادي در این 
تحقیــق نیــز گفــت: مهــم تریــن راهــکار پیشــنهادي، تحــت پوشــش قــرار گرفتــن راننــدگان 
ــه صــورت واقعــی و  ــه صــورت صــورى بلکــه ب ــه ب ــار ن در شــرکت هــاى حمل ونقــل ب
درقالــب یــک قــرارداد الــزام آور بــراي طرفیــن بــا هــدف مدیریــت کامــل شــرکت بــر فرآیند 

جابجایــی محمــوالت تشــخیص داده شــده اســت.
وحدتــى فــرد ادامــه داد: از ایــن طریــق مــى تــوان بــه تدریــج در راســتاى اصــالح ســاختار 
بــه منظــور افزایــش بازدهــى اقتصــادى بخــش حمــل و نقــل کاالي داخلــی جــاده اي، جذب 
ــع  ــت مناب ــري از هدررف ــاوگان و جلوگی ــه نوســازي ن ســرمایه گذاران در بخــش، کمــک ب
ــی و  ــاري دولت ــی و اعتب ــع مال ــدون صــرف مناب ــوان بخــش خصوصــی ب ــا اســتفاده از ت ب
صرفــا بــا اصــالح قوانیــن ومقــررات در راســتاي  ایجــاد رقابــت اصولــی و مبتنــی بــر منافــع 

حرکــت کــرد.
وى در بخــش دیگــرى از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه نامگــذارى امســال بــه عنــوان ســال 
«اقتصــاد مقاومتــى، اقــدام و عمــل»، ادامــه داد کــه نامگــذارى امســال یــک فرصــت  ارتقــاء 

بهــره وري بخــش محســوب مــی شــود.

مهندس جواد  وحدتی فرد:

 بــا وجــود ایــن کــه بخــش حمــل و نقــل 
ــذار در  ــدت تاثیرگ ــه ش ــاي ب ــش ه از بخ
 اقتصــاد اســت، امــا در کشــور ما بهــره وري

ایــن بخــش پاییــن بــوده و بهــره بــرداري 
ــه  ــود ب ــاي موج ــت ه ــبي از ظرفی مناس
ــاوگان  ــه ن ــه نحــوي ک ــد ب عمــل نمــي آی
بــاري ســاالنه حــدود نصــف عملکــرد 
کشــور هــاي پیشــرفته تــردد دارنــد کــه به 
طــور میانگیــن هــر کامیــون نیمــي از ســال 

ــت ــواب اس ــر در خ ــي دیگ ــال و نیم فع

شــده  انجــام  ترددهــاي  درصــد   49
 توســط نــاوگان حمــل نقــل جــاده اي
ــه ــام گرفت ــار انج ــي ب ــورت خال ــه ص  ب
اســت کــه ایــن موضوع بــه وضــوح ریشــه در 
 عدم مدیریت بر ناوگان توســط ســرمایه گــذاران

مشهود است

از  بــاري  نــاوگان  مدیریــت  اصــاح 
خــود مالکــي بــه شــرکت محــوري، 
هزینــه هــاي عملیاتــي و بســیاري از نقــاط 
ــن بخــش کاهــش و موجــب   ضعــف در ای

ــد ــد ش ــش خواه ــره وري بخ به

درصــد تــردد خالــي بــار در کشــور آمریــکا 
ــه۲3  ــور ترکی ــد و در کش ــدود 14 درص ح
ــر  ــران ب ــه در ای ــال آنک ــت. ح ــد اس درص
اســاس نتایــج اجــراي طــرح مبدا-مقصددر 
ــدود 49  ــاخص ح ــن ش ــاه 1394، ای مهرم

درصــد تخمیــن زده مــي شــود

ــل  ــنگین حم ــاوگان س ــن ن ــن س میانگی
ونقــل جــاده اي در کشــور امریــکا 6,5 
ــت؛  ــال اس ــه 9 س ــور ترکی ــال و در کش س
ــا 17,3  ــور م ــم در کش ــن رق ــه ای درحالیک

ــت ــال اس س



برجام، تولد دوباره صنعت ترانزیت کشورچرا 
باوجود همه شرایط ایده آل و مناسب هنوز 
آهن  راه  ترانزیتى  از ظرفیت  بخش عظیمى 
راهکار  چه  است  مانده  استفاده  بال  کشور 
وجود  شرایط  این  از  خروج  براى  عملیاتى 
دارد؟ و این که آیا شرایط اقتصاد ایران پس 
از برجام مى تواند صنعت ترانزیت کشور را 

دوباره متحول سازد؟
در سال هاى گذشته، مسئوالن و مدیران ارشد 
صنعت حمل و نقل و کارشناسان حوزه حمل 
و نقل ترانزیت، بارها بیان مى کردند که ایران، 
مناسب ترین مسیر ترانزیت کاال بین آسیا و 

اروپا است.
موقعیت  تبع  به  ایران  آهن  راه  بین  این  در 
مناسب ژئوپلتیک کشور و سابقه چندهزارساله 
ایران در مباالت تجارى آسیا اروپا از طریق راه 
ابریشم باستان وهمچنین قرارگرفتن در مسیر 
کریدور  ازجمله  منطقه  اصلى  کریدورهاى 
شمال- جنوب وکریدورشرقى- غربى و... از 
مزیت نسبى مناسبى در انتقال بارهاى ترانزیت 
کشورهاى محصور در خشکى آسیاى میانه 
ازطریق خلیج  المللى  بین  آزاد  هاى  آب  به 
فارس و کشورهاى خاورمیانه و شرق اروپا 
فراوان  پتانسیل  باوجود  اما  است.  برخوردار 
راه آهن و مزیت هاى زیاد مسیر ایران متاسفانه 

حمل ونقل ترانزیت از این مسیر بسیار کمتر 
از سایر کریدورها از جمله تراسیکا بوده است 
نقل ریلى حدود  بطوریکه مجموع حمل و 

10 درصد حمل جاده اى کشور بوده است.
حال یک سئوال اساسى مطرح مى شود که 
ایده آل و مناسب  باوجود همه شرایط  چرا 
هنوز بخش عظیمى از ظرفیت ترانزیتى راه 
آهن کشور بال استفاده مانده است، چه راهکار 
وجود  شرایط  این  از  خروج  براى  عملیاتى 
دارد؟ و این که آیا شرایط اقتصاد ایران پس 
از برجام مى تواند صنعت ترانزیت کشور را 

دوباره متحول سازد؟
موقعیت  تاریخ  طول  در  طرف  یک  از 
سر  بر  شدن  واقع  دلیل  به  ایران  جغرافیایى 
چهارراه ترانزیتى منطقه و دو قاره آسیاـ  اروپا، 
در  ترانزیت  محور  عنوان  به  را  کشورمان 
کریدور شمالـ  جنوب و شرقـ  غرب مطرح 
کرده است و از طرف دیگر در حال حاضر 
کشور در یک موقعیت بسیار حساس و بى 
است.  گرفته  قرار  تجارى  و  اقتصادى  نظیر 
علیه  اقتصادى  تحریم هاى  رفع  براى  توافق 
را  مختلف  کشورهاى  سرمایه گذاران  ایران، 
براى ورود به عرصه حمل ونقل کشور امیدوار 
کرده و ایران نیز برنامه هاى خود را به حدى از 
آمادگى رسانده است تا هر چه بیشتر از این 

فرصت طالیى استفاده بهینه را  داشته باشد، 
صنعت حمل و نقل و ترانزیت نیز از این قاعده 

مستثنى نیست.
اما شرایط ما اکنون به چه گونه اى است؟ آیا 
به طور عام و  ساختارهاى حمل ونقل کشور 
مواجه  براى  به طور خاص  ترانزیت  صنعت 
دارند،  آمادگى  جدید  شرایط  این  با  شدن 
آیا تدابیر الزم براى ورود به شرایط پس از 
اجرایى شدن برجام براى ناوگان عظیم حمل 
و نقل کشور در نظر گرفته شده است؟ براى 
پاسخگویى به این سئوال ها و مشخص شدن 
نگاهى  زیرساخت ها  این  کنونى  وضعیت 
اجمالى به شرایط ترانزیت در سال هاى گذشته 
مى اندازیم و در کنار آن راهکارهایى براى بهبود 

وضعیت نیز خواهیم داشت.
بدیهى است تحقق برنامه هاى رشد و توسعه 
ترانزیت ریلى با توجه به سرعت تغییر و تحوالت 
جهانى، رقابت نزدیک بین کریدورهاى رقیب، 
شیوه هاى مختلف حمل و انتقال کاال و شرایط 
اقتصاد ایران پس از برجام، نیازمند تمهیداتى 
است که در اینجا فقط به صورت تیتروار به 
آنها اشاره مى کنیم، شناخت کریدورهاى رقیب 
(ظرفیت ، نقاط ضعف و قوت)، شناسایى بازار 
و چشمه ها ومنابع بارهاى منطقه، آنالیز بارهاى 
ترانزیت بین آسیا و اروپا ومسیرهاى حمل، 

برجـام، تولد دوباره 
صنعت ترانزیت کشور

محمد غراوی
عضو هیات مدیره راه آهن و رئیس کمیته ترانزیت
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 آگاهى از مزیت نسبى و بررسى فرصت ها
و چالش هاى پیشرو، برنامه ریزى حمل متناسب 
با ظرفیت هاى بالفعل و بالقوه، تقویت ارتباطات 
با صاحبان کاال و راه آهن هاى منطقه، بهره گیرى 
از شیوه هاى نوین و کارآمد روز دنیا و همسو 
 باتحوالت، همگى جزء زیرساخت هاى الزم
براى آماده شدن براى شرایط جدید صنعت 
ترانزیت کشور در حوزه حمل ونقل ریلى است 
و عدم توجه به هر یک از موارد فوق مى تواند 
شرایط  از  بهینه  استفاده  جهت  ریزى  برنامه 

موجود را با مشکل مواجه کند.
از طرف دیگر برخى از مهم ترین راهکارها در 
توسعه حمل و نقل ریلى به ویژه ترانزیت، که 
باید به آن توجه جدى شود تا هر چه زودتر 
روبرو  براى  بهترى  شرایط  و  گردد  مرتفع 
ترانزیت  در صنعت  اقتصادى  رشد  با  شدن 
ایجاد گردد به صورت کلى عبارتند از؛ توسعه 
زیر بناها و اتصال گسست ها و تکمیل شبکه 
ترانزیت، ارائه سرویس هاى مناسب خدمات 
حمل ونقلى، اتخاذ سیاست تعرفه اى متناسب با 
شرایط ، بازنگرى و ایجاد ساختار و تشکیالت 
متناسب با اهداف کالن، انجام مطالعه منسجم 
شرایط  شناخت  جهان،  و  منطقه  بازارهاى 
رقیب،  کریدورهاى  ونقل  وضعیت حمل  و 
و  ها  همایش  و  سمینارها  در  فعال  حضور 
بازار هاى منطقه اى، ارتباط موثر با صاحبان 
کاال وشناسایى نیاز هاى آنان جهت انتقال بار، 
شناساندن پتانسیل و ظرفیت راه آهن ایران، 
اولویت سیاست هاى تجارى متناسب با شرایط 
بازارو ... که هر یک از این موارد توجه و عنایت 

جدى مدیریت مربوطه را مى طلبد.
با نگاهى به آمارهاى موجود در حوزه ترانزیت 
کاال در سال هاى گذشته، وضعیت حمل و نقل 

بین المللى واضح تر و روشن تر خواهد شد.
در شرایط فعلى ظرفیت حمل ساالنه راه آهن 
در بخش حمل و نقل بین المللى بر اساس 
پتانسیل هاى موجود و بالستفاده حدود 10 
تا 15 میلیون تن برآورد مى گردد و با درنظر 
گرفتن پروژه هاى در دست اقدام و درصورت 
فراهم بودن بسترهاى الزم پیش بینى مى شود 
ظرفیت حمل ونقل در میان مدت به چند برابر 

افزایش یابد.
اما میانگین حمل و نقل بین المللى راه آهن اعم 
از صادرات ، واردات از مرز ریلى و ترانزیت 
در چند سال اخیر در حدود 3 میلیون تن در 
چهارم  یک  میزان حدود  این  که  بوده  سال 
ظرفیت موجود مى باشد، به عبارت دیگر 75 
درصد ظرفیت راه آهن بالاستفاده مانده است.

با توجه به موارد ارائه شده به نظر مى رسد 
ماندن  عقب  علت  مهمترین  و  ترین  اصلى 
حمل و نقل ریلى علیرغم پتاسیل هاى موجود، 
وجود شرایط خاص اقتصادى در کشور در 
طول دوران تحریم، ضعف بازاریابى و عدم 
شناخت منابع و چشمه هاى بار منطقه، تاثیر 
سیاست هاى کالن در بخش روابط دیپلماتیک 
کشور و آمیخته شدن نگرش ها و واکنش هاى 
سیاسى با امور اقتصادى و تجارى، از دیگر 
دالیل عدم رسیدن به ماکزیمم ظرفیت ترانزیت 

کشور است.
نمودن  پر  و  مدت  بلند  اهداف  تحقق 
ظرفیت هاى بالقوه اى که با شرایط پسا تحریم 
در اقتصاد ایران ایجاد مى شود، نیازمند عزم 
جدى در نگرش، مطابق با مقتضیات روز و 
شناسایى بازارها و منابع جدید خواهد بود. 
لذا مى بایست از این فرصت طالیى حداکثر 
استفاده ممکن را کرد چراکه فرصت ها  دائمى 

نبوده و باید درحداقل زمان به فعلیت برسد که 
پیش نیاز اصلى تمامى موارد اشاره شده، اصالح 
منطقه  کشورهاى  تمامى  با  مابین  فى  روابط 
است، وگرنه فرصت ها در جریان رقابت جهانى 

از دست خواهد رفت.
چشم انداز  انتشار  با  پول  بین المللى  صندوق 
لغو  از  ایران در نخستین سال پس  اقتصادى 
درصدى،   4,4 اقتصادى  رشد  تحریم ها، 
درصدى   18 رشد  درصدى،   11,5 تورم 
و  دالرى،  میلیارد   90 صادرات  نفتى،  بخش 
ذخایر ارزى 141 میلیارد دالرى را براى این 

سال پیش بینى کرده است.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران پس از اجرایى 
شدن برجام تهیه شده است، وضعیت اقتصادى 
ایران در سال آینده نسبت به سال جارى بسیار 
بهتر خواهد بود، پس این شرایط را نباید نادیده 
گرفت و در جهت رونق صنعت ترازیت کشور 

همه اقدامات الزم را انجام داد.
این که اخیراً حجم هواپیماهاى عبورى  کما 
از آسمان ایران 3 برابر و حجم ترانزیت ریلى 
بیش از 2 برابر افزایش یافته است و در واقع 
ظرفیت هاى نهفته ایران اکنون فرصت شکوفایى 
پیدا کرده است.  شرایط فعلى فرصت بزرگى 
براى ایران است تا خود را به عنوان بهترین و 
مقرون به صرفه ترین راه اتصالى منطقه براى 
ترانزیت کاال و همچنین منبع تأمین انرژى براى 

غرب معرفى کند.  
عالوه بر توافق هسته اى که چشم انداز توسعه 
روابط با جهان را براى کشورمان رقم زده است، 
ایجاد تنش در روابط غرب با روسیه نیز ایجاب 
موقعیت  از  بردارى  بهره  در  ایران  تا  مى کند 

جغرافیایى خود، تالش مضاعفى کند.
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المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها 
حمل مشتقات سوختی

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 
19 مجتمع راد،  پالک 6، طبقۀ 4، واحد 14  

تلفکس: 8907597- 0513 
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی از افزایش3000 تنی صادرات 
بهداشتی  و مجوز  نظارت  با  دامی  های خام  فرآورده  و  دام  انواع 

دامپزشکی استان به 31 کشور جهان طی سال 1394 خبر داد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان با اعالم این خبر افزود: میزان 
صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش از 58 
هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 میلیون دالر 

در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است.
دکتر محمد رشتی باف مقصد صادرات استان را کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود: طی 
این مدت 31 کشور مقصد صادرات استان بوده و تخم مرغ خوراکی با 
39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون دالر در صدر کاالهای 
صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد عمده این فرآورده 

کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است.

میزان صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش 
از 58 هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 

میلیون دالر در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است

تخم مرغ خوراکی با 39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون 
دالر در صدر کاالهای صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد 
و  تاجیکستان  افغانستان،  عراق،  کشورهای  فرآورده  این  عمده 

ترکمنستان بوده است

وی اظهار داشت: صادرات خوراک آماده دام و طیور نیز با وزن 2336 
تن و ارزش دالری یک میلیون 168 هزار  نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 28 درصد رشد داشته است و مقصد عمده کاالهای این 
گروه کشورهای افغانستانnتاجیکستانnترکمنستان بوده است و رشد 
صادرات در این بخش نشان از پویایی کارخانجات و تولیدکنندگان 
این حوزه دارد که سبب عالقه مندی کشورهای مقصد به این گروه از 

کاالهای تولیدی کشورمان شده است.
رشتی باف در زمینه واردات نیز اظهار داشت: واردات ایران از 4 کشور 

تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صورت می گیرد.
وی عمده اقالم وارداتی استان در زمینه دام و طیور را جودامی ، کنجاله 
پنبه دانه،  گندم دامی ، پیله ابریشم و ... دانست که همگی قبل از ورود 

به کشور بایستی مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.

افزایش 3۰۰۰ تنی صادرات دامی از 

خراسان رضوی به 3۱  کشور جهان

اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
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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 ۲۲ - پالک ۲۲ - طبقه ۲
              تلفن و دورنگار: 37۶579۲۰ - ۰۰9۸-۰5۱

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

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب
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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 

راهگشا کاال  

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

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 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

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

 فورواردر- کریر 
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