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بــا اعــالم رتبــه 118 ایــران از میــان 189 کشــور هــاى جهــان بوســیله بانــک جهانــى، بــراى آن ها کــه در ویتریــن اعداد 
ســیر مــى کننــد و تنهــا بــا مقایســه رتبه هــا رگ غیــرت و حمیــت آنهــا بــه جــوش مى آیــد، فرصتــى فراهــم شــده  تــا 
ایــن تــب نیــز بــا چنــد ســخنرانى و همایــش فرونشــیند. امــا آن ها که مفهــوم اعــداد را بــا ضــرب مشــکالت در قانون 
بــا حاصــل جمــع ســکون در اجــرا درك کرده انــد مى داننــد کــه معنــاى هــر کاهــش واحــد در رتبــه چیســت و چــه 

نیــروى از آن هــا گرفتــه مى شــود تــا ایــن چــرخ ســنگین را بــه حرکــت درآورنــد. 
ــت، ــى اس ــکرش باق ــاى ش ــه ج ــى ک ــن بررس ــاى ای ــاخص ه ــى از ش ــور در برخ ــه کش ــاى رتب ــود ارتق ــا وج  ب
بایــد بــه ایــن حقیقــت پــاى فشــرد کــه در نقشــه راه بهبــود فضــاى کســب وکار کشــور کــه حاصــل آن  مــى توانــد 
رونــق ســرمایه گذارى، تولیــد، اشــتغال و صــادرات باشــد، قــدم رو جایــى نــدارد و بایــد گام هــا را بــا جهش  برداشــت. 

امکانــى کــه  کشــورهاى مختلــف ازجملــه گرجســتان، کــره جنوبــى، نــروژ و مالــزى و... آن را تجربــه کــرد ه انــد.
شــایان ذکــر اســت قانــون بهبــود مســتمر فضــاى کســب وکارکه در پایــان ســال 90 بــه تصویــب رســید و تــا ســال 
92 در حــوزه اجــرا در دولــت قبلــى متوقــف مانــده بــود، بنــا بــه ادعــاى اتــاق بازرگانــى ایــران در دولــت یازدهــم  
تنهــا 15 درصــد آن عملیاتــى شــده اســت. مفهــوم دقیــق ایــن ســخن آن اســت کــه بــا ایــن وضعیــت نبایــد در رونــد 
بهبــود فضــاى ســرمایه گذارى دنبــال اتفــاق خاصــى بــود. بــا ایــن وجــود  بــه نظــر مى رســد به غیــراز دولــت ایــن بــار 

مجلــس دهــم نیــز مصمــم اســت شــانس خــود را بــراى بــه زانــو درآوردن ایــن غــول هــزار دســت بیازمایــد. 
دکتــر علــى الهیجانــى رئیــس مجلــس در شــروع بــه کار ایــن دوره بــا اشــاره بــه رتبــه ایــران تاکیــد کــرد مجموعــه 

ــد.  ــدا کن ــزه پی ــد تســهیل شــود کــه ســرمایه گذار انگی قوانیــن، بخشــنامه ها، آیین نامه هــا و دســتورالعمل بای
یکــى از تصمیمــات مثبــت مجلــس کــه در همیــن اواخــر اتخــاذ شــد، قانونــى کــردن مصوبــات شــوراى گفتگــوى 
دولــت و بخــش خصوصــى و خــروج بن بســت نظــر مشــورتى ایــن شــورا بــه تصمیمــات قانونى اســت، مصوبــه اى 
کــه بــه تنهایــى کارآمــد نیســت  و ســازو کار اجرایــى و عملیاتــى خــود را از جملــه  واگــذارى اختیــارات به اســتان ها، 
نــگاه منطقــه اى در برنامــه ششــم توســعه و ملــزم کــردن ســازمان هاى دولتــى بــراى تعامــل بــه حــذف  قوانیــن مزاحم 
بــا نماینــدگان بخــش خصوصــى را مــى خواهــد. در ایــن حــوزه بایــد از اختیــارات ســتاد فرماندهــى اقتصــاد مقاومتى 
بــه ریاســت معــاون اول رییــس جمهــور نیــز کمــک گرفــت  تــا مقاومــت ســلیقه اى برخــى مدیــران دولتــى در مقــام 

اجــرا شکســته شــود وخــود پیشــتاز این حــوزه باشــند. 
در ایــن میــان بخــش خصوصــى  و بــه ویــژه تشــکل ها نیــز  بایــد زبــان گویــا و صریــح مطالبــات قانونى خود  باشــند  

و از پــى گیــرى تــا رفــع موانع کســب و کارکوتــاه نیایند.
واقعیــت ان اســت کــه عــادت کلى گویــى و غیــر عملیانــى بــودن طــرح هــا، مدیــران ســتادى را در اجــرا محــدود و 
نیروهــاى صــف را ســردرگم مــى نمایــد. ایــن شــرایط مجریــان را مجاز بــه کالف زدن مشــکالت به یکدیگــر و امتناع 

از تصمیــم گیــرى مــى کند.
نبایــد فرامــوش کــرد هــر مقولــه اقتصــادى، متشــکل از پازلــى بــا مجموعــه اى از قطعات اســت کــه براى تغییر نقشــه 

آن، راهــى جــز ترمیــم  وگاه تعویــض قطعــات بــراى تشــکیل  الگوى جدید نیســت.

قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در چالش اجرا 

به نام خالق هستی

وول
ر مس
م مدی
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آثار اقتصادی برجام
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی

با برداشـته شـدن تحریم هاى ایـاالت متحده 
و اروپـا، که انـدازه ى اقتصاد ایران را 4 درصد 
کوچـک تـر کـرد، انتظار مـى رود ایـران طى 
سـال هـاى 2016 تـا 2020 رشـد اقتصـادى 
افزایـش صـادرات  باالیـى را تجربـه کنـد. 
هـاى تحریـم  دلیـل  بـه  کـه  ایـران،   نفـت 
وضـع شـده تقریبـا بـه نصـف کاهـش یافته 
اسـت، مهمتریـن پیشـران این رشـد خواهد 
بـود و پیـش بینـى مـى شـود کـه تـا پایـان 
در  بشـکه   700000 حـدود    2016 سـال 
 روز افزایـش یابـد. البتـه بـراى سـال هـاى
2020-2017 رقـم رشـد صـادرات باالتـرى 

مـورد انتظـار اسـت. بـا این حـال، تحقق این 
پیـش بینـى ها بسـتگى بـه توانایى ایـران در 
ترغیـب شـرکت هـاى بـزرگ نفتـى بـراى 
سـرمایه گـذارى در ایـن بخـش دارد. بـراى 
مثـال توافـق با شـرکت توتـال، غـول انرژى 
فرانسـه، در ژانویـه، فرصـت هاى مناسـبى از 
توسـعه و اکتشـاف را در ایـران فراهـم آورد. 
الزم بـه ذکـر اسـت رفع تحریم ها مـى تواند 
گـذارى سـرمایه  حجـم  افزایـش   موجـب 
در ذخایـر گاز طبیعـى تحـت بهـره بـردارى 

. شود
همچنیـن، بـا رفع تحریـم هاى بخـش مالى 
و بازگشـت ایـران بـه شـبکه ى سـوئیفت، 
سـرمایه  و  تجـارت  عمومـى  شـرایط 

هـاى بخـش   در  بـه خصـوص   گـذارى، 
مهـم غیرنفتـى، بهبود مـى یابد. بـه طورکلى، 
بـا تکیه بـر درآمـد نفتـى، جمعیت جـوان و 
تنـوع اقتصادى، توافق هسـته اى نویدى براى 
بازگشـت ایـران به نرخ رشـد تولید ناخالص 
داخلـى 4 درصـد اسـت؛ الزم بـه ذکر اسـت 
افـت شـدید قیمت نفـت کـه از افزایش قابل 
مالحظـه بودجه بعـد از برجام جلوگیرى مى 
کنـد و چالـش هـاى مرتبط با فضاى کسـب 
و کار مى تواند رشـد اقتصـادى را پایین تر از 

میـزان بالقوه آن قـرار دهد.

نرخ برابری ارز و تورم 
طـى سـال هـاى 2005-2013 هزینـه هـاى 

گزارش واحد اطالعات اکونومیست

فرصت ها و ریسک ها 
در ایران پساتحریم

مقدمه
16 ژانویــه ى 2016 نقطــه ى عطفــى بــراى ایــران، بــه ویــژه از منظــر اقتصــادى و سیاســى، بــود. در ایــن روز آژانــس بیــن المللــى انــرژى 
اتمــى تاییــد کــرد کــه ایــران بــه طــور کامــل بــه تعهــدات هســته اى خــود در برنامــه ى جامــع اقــدام مشــترك عمــل کــرده اســت. در پى 
آن، ایــن کشــور از زیــر بــار انبوهــى از تحریــم هــا، کــه از ســال 2016 بــر اقتصــاد آن تحمیــل شــده بــود، بیــرون آمــد.  بــه دنبــال اجــراى 
برجــام در 23 ژانویــه ى 2016 و بــا حضــور رییــس جمهــور چیــن در ایــران، توافقــات دوجانبــه اى در راســتاى  تقویــت تجــارت میــان 
دو کشــور و ارتقــاى ســطح آن طــى دهــه آتــى تــا ســطح 600 میلیــارد دالر صــورت گرفــت. همچنیــن،  قــرارداد هایــى بالــغ بر50میلیارد 
پوند(62/5میلیــارد دالر) بــا کشــورهاى ایتالیــا و فرانســه منعقــد شــد. اقتصاد ایــران در بیــن صادرکنندگان نفت منطقــه از جایــگاه ویژه اى 
برخــوردار اســت؛ ایــن کشــور رتبــه ى اول ذخایــر گاز و رتبــه ى چهــارم ذخایــر  نفــت جهــان را دارا اســت و درآمــد آن از بخــش هــاى 
متنوعــى تامیــن مــى شــود ( ازجملــه بخــش مهــم صنعــت). عــالوه برایــن،  اقتصــاد ایــن کشــور بــه وســیله ى جمعیــت زیــاد، جــوان و 

تحصیــل کــرده پشــتیبانى مى شــود. 
در ایــن گــزارش چشــم انــداز اقتصــاد ایــران بیــان شــده اســت. همچنیــن موانــع مقرراتــى کســب و کار در ایــران تشــریح شــده و بــا ذکر 

تجــارب گذشــته، جایــگاه فضــاى کســب و کار ایــران در بیــن ســایر کشــورها مورد بررســى قــرار گرفته اســت.

گزارش ویژه
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مالـى دولت افزایشـى چشـمگیر داشـت که 
موجـب کاهش  50 درصـدى ارزش ریال در 
سـال 2013 و افزایش شـدید نرخ تورم شـد. 
کنتـرل هزینـه هاى مالـى دولـت و همچنین 
اساسـى  کاالهـاى  قیمـت  جهانـى  کاهـش 
در سـال 2014 سـبب شـد رشـد شـاخص 
قیمـت مصـرف کننـده در سـال 2015 بـه 
پایینترین سـطح در 5 سـال اخیر برسد. واحد 
اطالعات اکونومیسـت انتظـار دارد نرخ تورم 
شـاخص قیمت مصرف کننده در سال 2016 
تا سـطح12/5 درصـد کاهش یابد. بـا اجراى 
برجام، تنگناها و هزینـه هاى خدمات (بیمه) 
بـر واردات، تعدیـل شـده و پیـش بینـى مى 
شـود متوسط شـاخص قیمت مصرف کننده 
طـى سـال هـاى 2017- 2020 بـه کمتـر از 
12 درصـد کاهـش یابـد. همچنیـن، کاهـش 
نـرخ  ثبـات  طریـق  از  تورمـى،  فشـارهاى 
برابـرى ارز حمایـت خواهـد شـد کـه نتیجه 
آن کاهـش اختـالف بیـن نرخ رسـمى و آزاد 
 ارز اسـت. رفـع تحریـم هـا و شـکل گیـرى
چشـم انداز روشـن براى سـرمایه گذارى در 
ایـران، موجـب تقویـت ارزش ریـال خواهد 
شـد. انتظـار بر این اسـت کـه توانایـى بانک 
مرکـزى بـراى مدیریت نـرخ برابـرى ارز، به 
دلیـل دسترسـى بـه ذخایـر خارجـى بلوکـه 

شـده، بهبـود یابد.

تحلیل بخش های اقتصاد
بخش انرژی

بخـش  در  ایـران  هـا،  تحریـم  از  پیـش 
انـرژى دومیـن تولیدکننـده ى نفـت اوپـک 
بـود، بـه طـورى کـه تولیـد نفـت ایـران در 
حدود3/6میلیـون بشـکه در روز و صـادرات 
آن 2/3 میلیـون بشـکه در روز بـوده اسـت. 
امـا بـه دنبال اعمـال تحریـم هـا، تولید نفت 
ایـران بـه 2/9 میلیـون بشـکه در روز کاهش 
یافت و به تدریج این جایگاه توسـط کشـور 
عراق تصاحب شـد. پس از تحریـم ها، ایران 
شـاهد بهبـود قابل توجهـى در بخش نفت و 

گاز خـود بـوده اسـت و قصـد دارد در کوتاه 
مـدت بـه  سـطوح تولیـد و صـادرات نفـت 
خـود پیـش از اعمـال تحریم ها دسـت یابد. 
همچنین این کشـور در صدد جذب سـرمایه 
گـذارى  خارجـى بمیـزان قابـل توجهـى در 
بلندمـدت اسـت تا بتوانـد طى 4 سـال آینده 
بـه هـدف افزایش تولیـد در سـطح 6 میلیون  

بشـکه در روز دسـت یابـد.
بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده انتظـار بـر 
ایـن اسـت کـه ایـران در دهـه آینـده نقـش 
برجسـته تـرى در بـازار جهانـى نفـت و گاز 
داشـته باشـد امـا تحقـق ایـن امـر منـوط به 
عوامـل متعـددى اسـت کـه مهمتریـن آن، 
عملکـرد فعالیـت هـاى هسـته اى ایـران در 
چارچـوب برنامـه جامـع اقـدام مشـترك و 
عـدم بازگشـت دوبـاره تحریـم هـاى انرژى 
اسـت. عامـل کلیـدى دیگـر، محیط کسـب 
وکار داخلـى ایـران و توانایـى ایـن کشـور 

 بـراى جذب سـرمایه گذارى خارجى اسـت.

سرمایه گذاری انرژی در ایران
بـا توجـه بـه ذخایر قابـل توجه نفـت و گاز، 
ایـران قادر اسـت نقش پررنگ تـرى در بازار 
انـرژى ایفـا کند. این کشـور با حجـم ذخایر 
اثبات شـده نفت بالـغ بر 157میلیارد بشـکه، 
رتبـه چهارم جهان را به خـود اختصاص داده 
اسـت. ذخایـر اثبـات شـده گاز ایـران، 1201 
تریلیون فوت مکعب مى باشـد که براسـاس 
برخـى از انـدازه گیرى هـا، بزرگترین ذخیره 

گاز جهان اسـت.
در اواسـط دهـه  1970 تولیـد نفـت ایـران 
بیـش از 6 میلیـون بشـکه در روز بـوده، امـا 
پـس از انقـالب اسـالمى تولیـد نفـت ایران 
تحـت تاثیر انـزواى اقتصادى ناشـى از اعمال 
تحریمهـا قـرار گرفته اسـت. ایـران همچنان 
اسـت،اما  جهـان  گاز  بـزرگ  تولیدکننـده 
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حجـم عظیمـى از تولیـد را در بـازار داخلـى 
عرضـه مـى کند، بـه طـورى که این کشـور، 
چهارمیـن اقتصاد مصرف کننده گاز اسـت و 
بـه همین دلیل تنها حجم کمى از گاز کشـور 
از طریـق خطـوط لوله بـه کشـورهاى ترکیه 
و ارمنسـتان صـادر مـى شـود (با ایـن وجود 
ایـران در نظـر دارد تـا بـه عـراق، پاکسـتان و 
بـه تدریج به عمـان نیز گاز صادرکنـد). ایران 
بـا داشـتن حجـم قابـل توجـه منابع انـرژى، 
 چشـم انداز درخشـانى براى سـرمایه گذارى
در ایـن زمینه دارد، اما موفقیت این کشـور در 
انباشـت سـرمایه، بسـتگى به قابلیت جذب 

سـرمایه گذارى هاى الزم دارد.
هـاى  تحریـم  برجـام،  اجـراى  روز  در 
اتحادیـه اروپا در خصوص سـرمایه گذارى 
گاز  و  نفـت  بخـش  بـه  فنـاورى  ارائـه  و 
ایران برداشـته شـد. اما تحریم هـاى اعمال 
شـده از سـوى آمریـکا علیـه بخـش انرژى 
ایـران از سـال 1990 و تحریـم هـاى مالـى 
آمریـکا همچنـان برقرار اسـت. بـراى مثال 
از تامیـن مالـى بانـک هـاى آمریـکا بـراى 

سـرمایه گـذارى در بخـش انـرژى ایـران 
 ممانعـت شـده اسـت. البتـه تحریـم هـاى
ثانویـه که بـر نهادهـاى غیرآمریکایى اعمال 

شـده اند چنـدان طوالنى نبوده اسـت. 
بنابرایـن برداشـته شـدن تحریـم هـا مقدار 
زیادى از ریسـک سـرمایه گذارى در بخش 
 انرژى ایران را کاهش داده اما همه ریسک ها
را از بیـن نبـرده اسـت. در حقیقـت، پـس 
اجـراى برجام ابهامات حقوقـى در رابطه با 
معامـالت مالـى و انتقال فنـآورى، همچنان 

باقى اسـت. 
صنعت خودرو

خودروسـازى  صنعـت  بزرگتریـن  ایـران 
بـا  ایـن صنعـت،  و  دارد  در خاورمیانـه  را 
سـهم حـدود  10 درصـد از تولیـد ناخالص 
داخلـى، دومیـن بخش بـزرگ اقتصـادى این 
کشـور اسـت. ایـن صنعـت طـى 15 سـال 
گذشـته توسـط مقامـات دولتـى بـه عنـوان 
یـک اولویـت شـناخته شـده و تا سـال هاى 
 2012-2013، کـه تحریـم هـاى بیـن المللى

و  کننـدگان  مصـرف  هـا،  شـرکت  بـر 

سـرمایه گـذاران خارجـى اثـر نگذاشـته بود، 
اسـت. داشـته  چشـمگیرى  رشـد 

بـه نقل از سـازمان بین المللـى تولیدکنندگان 
وسـائل نقلیه موتورى، در سـال2014، کشور 
ایـران بیـش از یـک میلیـون وسـائل نقلیـه 
تجـارى و خـودرو، که به وسـیله تعرفه هاى 
بـاالى واردات حمایـت شـده، تولیـد کـرده 
اسـت. با این وجود، چنانچه سـرمایه گذارى 
خارجـى در این زمینه صورت گیرد، تا سـال  
2020 سـطح تولیـد مى تواند بـه 1/5 میلیون 
خـودرو افزایش یابـد. فروش خـودرو ایران، 
کـه از زمان توافق هسـته اى موقت در نوامبر 
2013، در مسـیر بازیابـى اسـت نیاز به رشـد 
باالیـى دارد. آمارهـا نشـان مـى دهـد کـه در 
زمـان تحریم ها، انـدازه بازار ایران یک سـوم 
بـازار آلمـان (بزرگتریـن بـازار اروپا) بـوده و 
از پتانسـیل رشـد سـریعى طـى دوره 2016- 

2020 برخوردار اسـت.

کاالهای مصرفی
یکـى از تغییراتـى کـه بـا رفـع تحریـم هـا 

جدول 2: خالصه ای از پیش بینی شاخص های اقتصادی ایران 
ب2020ب2019ب2018ب2017ب2016الف2015

0.94.55.45.25.15.5تولید ناخالص داخلی

286233493426352936203801تولید نفت خام (هزار بشگه در روز)

416154867263749735407530478720صادرات نفت(میلیون دالر)

12.512.91211.511.5پ13.7نرخ تورم مصرف کننده (میانگین)

12.712.511.811.512پ9.4نرخ تورم مصرف کننده (انتهای دوره)

1613.6131312.513نرخ بهره یکساله

(GDP درصد) 3.8-3.5-3.1-2.7-2.9-3.5-تعادل خالص بودجه

3118733059348773801641095پ29011نرخ ارز، ریال / دالر (میانگین)

33.3235537379864112544204پ30130نرخ ارز، ریال/ دالر (انتهای دوره)

2507526877285883168034795پ23762نرخ ارز، ریال/ یور(میانگین)

3584041045450134976153929پ32239نرخ ارز، ریال / یور(انتهای دوره)

الف: تخمین واحد اطالعات اکونومیست. ب: پیش بینی واحد اطالعات اکونومیست. پ: واقعی

جدول1: رشد اقتصادی و رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران 

سال
ب2020ب2019ب 2018ب2017ب2016الف2015درصد

0.94.55.45.25.15.5تولید ناخالص داخلی

0.51211.51.2بخش کشاورزی

24.85.95.44.44.6بخش صنعت 

1.51.95.45.666.5-بخش خدمات
الف: تخمین واحد اطالعات اکونومیست. ب: پیش بینی واحد اطالعات اکونومیست
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مشـاهده خواهد شـد، ظهور دوبـاره کاالهاى 
دلیـل  بـه  اسـت.  هـا  فروشـگاه  در  غربـى 
تحریـم هـا، دسترسـى بـه کاالهـا و بیشـتر 
از آن، مخـارج مصـرف کننـدگان محـدود 
هـاى محدودیـت  اکنـون  امـا  بـود،   شـده 
مالـى، تجـارى و سـرمایه گـذارى برداشـته 
شـده و بنابرایـن بـازار مصـرف ایـران نـرخ 
رشـد چشـمگیرى خواهد داشـت. این رشد 
بـه خاطـر ترکیـب جمعیتـى جوان کشـور با 
میانگیـن سـنى 27 سـال اسـت. پیـش بینـى 
مـى شـود جمعیـت ایـران تـا سـال  2020به 
83/4 میلیـون نفر برسـد و این کشـور دومین 
بـازار مصـرف در خاورمیانـه و شـمال آفریقا 
باشـد. بـا این حال، فعال مانـدن بازار مصرف 
ایـران بـه سـادگى نخواهد بـود. چراکـه این 
بـازار خـرد و توسـعه نیافتـه اسـت و عموما 
معامـالت آن در بازارهـاى سـنتى انجـام مى 
شـود. بخـش قابـل مالحظـه اى از مصـرف 
کننـد گان ایـران در روسـتاها یا در شـهرهاى 
 کوچـک زندگى مى کنند. (جدول شـماره 3)

زیر ساخت ها
پس از اجراى برجام، امکان همکارى مشترك 
میـان ایران و سـایر کشـورها میسـر شـد. در 
ژانویه 2016، طى سـفر رییـس جمهور ایران 
به فرانسـه و ایتالیا و مالقات با همتایان خود، 
 تـالش هایـى بـراى جذب سـرمایه گـذارى 
 غالبا در زمینه سرمایه گذارى در زیرساخت ها 
صـورت گرفـت. ایـن موضـوع غیرمنتظـره 
بـه  شـدیدى  نیـاز  ایـران  چراکـه  نبـود 
 افزایـش سـرمایه گـذارى در زیرسـاخت هـا
بـه ویـژه در زمینـه تولیـد بـرق، آب، صنایـع 

هوایـى و ریلى دارد. پس از انقالب اسـالمى، 
ایـن کشـور، سـرمایه گـذارى هـاى عظیمى 
در زیرسـاخت هـا بـه خصـوص جـاده هـا، 
مسـکن، فـرودگاه هـا و برق رسـانى به نقاط 
روسـتایى انجام داده ولى سـرعت اجراى این 
پروژهـا از رشـد جمعیـت کمتر بوده اسـت. 

(جدول شـماره 4)
الزم بـه ذکر اسـت، در صورتى که توان کافى 
در شـبکه ى برق رسـانى وجود نداشته باشد، 
تمـام تالش ها براى بهبود شـبکه ى حمل و 
نقـل بـى ثمر خواهد بـود چرا که این کشـور 
نیـاز بـه 2 تـا 1 میلیـارد دالر سـرمایه گذارى 
سـاالنه در صنایـع زیربنایى بـرق دارد؛ مبلغى 
کـه نیازمند تامیـن مالى قابل توجـه داخلى و 
خارجـى اسـت. با وجـود آن که چیـن براى 
تأسـیس و تأمیـن سـرمایه دو نیروگاه هسـته 
اى اعـالم آمادگـى کرده اسـت، احتمـال دارد 
بـراى سـرمایه گـذارى بیشـتر در این بخش، 
اجـرا  مالکیـت-  سـاخت-  قراردادهـاى 
(BOO) و سـاخت- بهـره بـردارى- انتقـال 
 ،(BOT) احیا شـوند. بر طبق قـرارداد (BOT)
شـرکت هـاى خصوصى مجاز به سـاخت و 
بهـره بـردارى از نیـروگاه هاى بـرق به مدت 
20-15 سـال هسـتند و بعـد از آن بایـد ایـن 
نیـروگاه هـا را بـه وزارت نیرو واگـذار کنند. 
پیش بینى ها حاکى از بدتر شـدن خشکسالى 
ایـران طـى هفت سـال آینده اسـت. بنابراین، 
موضـوع کـم آبى، از معضالت جدى کشـور 

باشد.  مى 
احتمـال دارد از قراردادهـاى BOT، بـراى راه 
اندازى کارخانجات تصفیه آب (آب شـیرین 
کـن) نیـز اسـتفاده شـود. همچنین ایـران در 

صـدد اجراى طرحى اسـت که بر اسـاس آن 
سـاالنه در حـدود 611 میلیـون مترمکعب از 
آب دریـاى خـزر، پـس از تصفیـه، بـه نقاط 

مرکـزى فالت قـاره ى ایـران انتقـال یابد.

بخش مالی
سیسـتم بانکى ایران سـال ها به دلیل نظارت 
مسـتقیم دولـت بـراى وام دهـى و همچنیـن 
تحریـم هـاى بین المللـى با  دشـوارى هایى 
مواجـه بوده اسـت. باوجـود آن کـه به لحاظ 
فنـى، 19 بانـک خصوصـى در اقتصـاد ایران 
فعـال هسـتند امـا طبـق قانـون بانکـدارى 
مصـوب سـال 2002، همچنـان بانـک هـاى 
دولتـى (ماننـد بانـک سـپه و بانـک ملـى) بر 
بخش بانکـدارى داخلى ایران تسـلط و نفوذ 

دارند. باالتـرى 
 بانـک هاى ایـران، حجم عظیمـى از وام هاى
غیرعملیاتى(معوقـه) را بـه سیسـتم بانکـى 
زمـان  مـرور  بـه  کـه  انـد،  کـرده  تحمیـل 
 شـرایط بـراى کاهش حجـم این نـوع وام ها
 سـخت تـر مـى شـود. نیمـى از وام هـاى
دالر)  40میلیـارد  بـه   (نزدیـک  معوقـه 
متعلـق بـه دولـت و شـرکت هـاى دولتـى 
هـا وام  ایـن  از  دالر  میلیـارد   30  اسـت،  
توسـط بخـش خصوصـى و بخـش نیمـه 
خصوصى اخذ شـده و در نهایـت 17میلیارد 
دالر مربـوط به طـرح اجتماعى مسـکن مهر 

است. 
در ایـن میـان، بعد از جریمه هایى که توسـط 
ایـاالت متحـده ى آمریـکا، بـه دلیـل نقـض 
تحریـم هاى ایـران بـر بانک هـاى HSBCو 
Chartered Standard  تحمیل شـد، سـایر 

جدول 3: بررسی وضعیت مصرفی مصرف کنندگان

پ2020پ2019پ2018پ2017پ2016ب2015الف2014الف2013الف2012الف2011

خرده فروشی
1360.81657.8222525382784.63284.33967.34782.65694.26888.4(هزار میلیارد ریال)

خرده فروشی
128.2136.2120.897.495.4104.7119.3136.3148.9166.6(میلیارد دالر)

رشد حجم خرده 
فروشی
(درصد)

4-3.3-3.6-2.7-4.33.56.376.88.1

رشد خرده فروشی 
ارزش دالری

(درصد)
21.26.2-11.3-19-2.59.71414.39.211.9

خرده فروشی غیر مواد 
55.259.353.443.742.146.754.362.868.877.3خوراکیی(میلیارد دالر)

خرده فروشی مواد 
7376.967.454.253.357.96573.580.189.4خوراکی (میلیارد دالر)

الف: واقعی.ب: پیش بینی اطالعات اکونومیست. پ: تخمین واحد اطالعات اکونویست 
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بانـک هـاى خارجـى بـراى رعایـت جانـب 
احتیـاط، از ادامـه ى روابـط با ایـران اجتناب 
کردنـد. آثار انـزواى مالى ایران از سـال 2012 
کامـال مشـهود شـد چـرا کـه کاهش چشـم 
گیـرى در میـزان انباشـت بدهى هـاى کوتاه 
مـدت ایـران (شـامل تأمیـن مالـى تجـارت) 
بـه وجـود آمد. طبـق داده هـاى بانک جهانى 
حجـم ایـن بدهى ها از 10/3 میلیـارد دالر در 
سـال  2011 به 46 میلیون دالر در سال 2014 

رسـیده است.
بـا توجـه بـه لغـو تحریـم هـا، تنگناهـاى 
مالـى در ایـران در حـال کاهـش اسـت. در  
6ام مـاه ژانویـه، پـس از مذاکـرات مقامـات 
 ایرانـى با مقامـات اتحادیه اروپا و سـوئیفت،
هـاى بانـک  زودى  بـه  کـه  شـد   اعـالم 
ایرانى به سیسـتم بین المللى سوئیفت متصل 

خواهند شد. 
هـاى بانـک  اسـت  ممکـن   هرچنـد 
خارجى همچنان نگرانـى هایى براى ورود به 
ایران داشـته باشند ( با فرض این که همچنان 
اختالل هایى در لغو تحریم هاى آمریکا علیه 
 ایـران وجـود داشـته باشـد)، اما بانـک  هاى
غیـر آمریکایى، نگرانى کمترى بـراى ورود به 
 ایران دارند تا جایى که برخى از سـازمان هاى
اعتبارى صادراتى اروپا از جمله ایتالیا شـروع 
بـه اعطـاى اعتبـار کـرده اند. عـالوه بـر این، 
بانـک هاى بلژیکى و آلمانـى نیز تمایل خود 

بـراى فعالیـت در ایـران را اعالم کـرده اند. 
تأمیـن مالـى، مهمتریـن دغدغـه خارجیـان 
امـا  اسـت.  ایـران  بـازار  بـه  ورود  بـراى 
محدودیـت هـاى  قوانیـن بانکـدارى خـرد 
یکـى از مشـکالت ایـن تأمیـن مالى اسـت. 
 هرچند بازار سـهام بـه روى سـرمایه گذاران 

انـدك  تعـداد  ولـى  اسـت  بـاز  خارجـى 
شـرکت هـاى بورسـى و ریسـک تحریـم 
شـرکت هـا توسـط آمریـکا مانـع از حرکت 
سـرمایه هاى خارجى به بازار سهام است. در 
واقع، به دلیل ریسـک ناشـى از خرید سهوى 
سهام شرکت هاى تحریم شده توسط آمریکا، 
 خارجى ها اشتیاق چندانى براى سرمایه گذارى

 در بورس ندارند.

محیط کسب وکار
توجـه  بـا  اکونومیسـت  اطالعـات  واحـد 
بـه چشـم انـداز سـال هـاى 2016- 2020، 
بنـدى کـرده  محیـط کسـب وکار را رتبـه 
اسـت.  بـر ایـن اسـاس، ایـران بـا رتبـه 78 
از مجمـوع 82 کشـور، در میـان کشـورهاى 
از  کشـور  آفریقـا، چهارمیـن  و  خاورمیانـه 
لحـاظ پاییـن تریـن رتبـه در محیـط کسـب 
وکار اسـت. صعـود رتبـه ایـران نسـبت بـه 
گـزارش پیـش بینـى  2011-2015 منعکس 
کننـده آثار مثبـت برنامه جامع اقدام مشـترك 
 مـى باشـد. انتظـار مـى رود رفـع تحریـم ها
هـا پرداخـت  و  تجـارى  شـرایط   بتوانـد 
باالتـر  سـطوح  جـذب  و  کنـد  آسـان  را 
سـرمایه گـذارى خارجـى را ممکن سـازد. با 
ایـن حـال، غلبه بـر موانع سـاختارى موجود 
و بهبـود محیط کسـب وکار، زمانبر و نیازمند 
اصالحـات اسـت. در هـر صـورت، رونـد 
تغییر جمعیتـى موجود، نویـدى براى کاهش 
مـازاد نیـروى کار در آینـده اسـت. همچنین، 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا شـروع کار 
مجلـس جدید، قوانیـن جدیـدى در رابطه با 
حقـوق مصرف کننـده تصویب و یـا قوانین 
مربـوط بـه اسـتخدام و اخـراج نیـروى کار 

تسـهیل شـود. عـده اى از مقامـات دولتى نیز 
بـه بازسـازى برخـى از شـرکت هـاى دولتى 
ماننـد هواپیمائـى جمهـورى اسـالمى ایـران 

اشـاره داشـته اند. (جـدول 5)

سازماندهی سرمایه گذاری
 قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت هاى
خارجى شـامل دو نوع اسـت؛ نوع اول که در 
سـال 2002 با نام قانون تشـویق و حمایت از 
سـرمایه گـذارى خارجـى(FIPPA) تصویب 
شـد، مسـتقیما بـه مسـائل سـرمایه گـذارى 
خارجـى مـى پردازد. نـوع دوم ایـن مقررات، 
بـه طور کلـى در قوانینى مانند قانـون مالیات 
مسـتقیم (1988)، کـه در سـال 2002 اصالح 
شـد و قانون کار، که در سـال 1979 تصویب 
و در ژوئیـه سـال 1989 اصـالح شـد، مطرح 
 FIPPA شـدهاند. بـا وجـود ایـن کـه قانـون
را  خارجـى  گـذاران  سـرمایه  بـازار  سـهم 
محـدود مى کنـد امـا داراى ابعادى به شـرح 
زیر اسـت که از سـرمایه گـذارى خارجى در 

شـرکت هـاى ایرانـى حمایت مـى کند:
- رفتـار یکسـان با سـرمایه گـذاران خارجى 

داخلى. و 
- به جز مجوز سـرمایه گـذارى FIPPA، نیاز 
به صـدور هیچ گونـه مجوزى براى سـرمایه 

گذارى خارجى نیسـت.
- تصریح شـده اسـت کـه هیـچ محدودیتى 
بـراى وجـود سـرمایه ى خارجـى در یـک 

سـرمایه گـذارى وجـود نـدارد.
- دولت موظف شـده اسـت کـه در صورت 
سـلب مالکیت از سـرمایه گـذار خارجى، به 
میـزان ارزش حال حقیقِى سـرمایه گذارى به 

وى غرامـت بپردازد.

جدول 4: پاره ای از توافقات اعالم شده طی سفر آقای روحانی به اروپا

ارزشکشورشرکتتوضیح قرارداد 

22.8 میلیارد یوروفرانسهایرباسخرید 118 فروند هواپیمای مسافرتی

4.6 میلیارد یوروایتالیاسایپمساخت خط لوله و اذتقای کیفی دو پاالیشگاه 

5.7 میلیارد یوروایتالیادانیلیسرمایه گذاری مشترک در صنایع معدن و فلزات 

4 میلیارد یوروایتالیاایتینراتفاهم نامه ی مشترک برای توسعه زیر ساخت ها در ایران (بویژه حمل و نقل )

564 میلیارد یوروایتالیاSACEبازپرداخت بدهی شرکت های ایتالیایی توسط ایران 

400 میلیارد یوروفرانسهپژو سیتروئنتولید 200000 خودرو در طی یک سال 

400 میلیارد یوروایتالیاازوتافراچینیساخت 70 لوکوموتیو و 600 موتور دریایی

7 میلیارد یوروفرانسهآرپتحقیق در رابطه با مدرنیزه کردن 3 ایستگاه راه اهن 

مشخص نیستفرانسهتوتالتفاهم نامه در خصوص 200000میلیارد دالر واردات از ایران 

مشخص نیستایتالیاوینچیتفاهم نامه در خصوص توسعه فرودگاه های مشهد و اصفهان 

مشخص نیستفرانسهفرودگاه پاریس و شرکت بوویگتفاهم نامه در خصوص توسعه و نوسازی فرودگاه بین المللی امام خمینی 
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 بازار کار
ایـران نیـروى کار بـا تحصیـالت عالـى و 
مهـارت بـاال دارد. پـس از انقـالب اسـالمى 
ایـران در سـال 1357، برخـى خانـواده هـا با 
سـطح درآمـد بـاال تصمیـم گرفتنـد فرزندان 
خـود را بـراى تحصیـل به خـارج از کشـور 
بفرسـتند که این موضوع، مشـکل فرارمغزها 
را بـه وجـود آورد. ایـران در حـال حاضـر 
جمعیـت جوانـى دارد کـه بر اسـاس آخرین 
تخمیـن دولـت ایـاالت متحـده ى  آمریـکا 
در سـال2012 متوسـط سـنى ایـن جمعیـت 
جـوان 27/4 سـال اسـت. بـا توجـه بـه ایـن 
کـه در سـال هـاى اخیـر نـرخ زاد و ولـد 
در حـال کاهـش اسـت، انتظـار میـرود در 
آینـده جمعیت میانسـال ایـران افزایـش یابد. 
الزم بـه ذکـر اسـت اختـالف زیـادى میـان 
تعـداد شـاغلین زن و مـرد وجـود دارد، بـه 
طوریکـه در فصـل چهـارم سـال 2014 نرخ 
مشـارکت اقتصـادى جمعیـت 10 سـال بـه 
بـاال در میان مـردان معـادل 62/9 درصد و در 
 میـان زنـان معـادل 11/8 درصـد بوده اسـت.

مالیات
نـرخ مالیـات بـر کل درآمد مشـمول مالیات 
 بنـگاه ها، 25 درصد اسـت و بیـن بنگاه هاى
محلـى و بنگاه هایى که قسـمتى یـا  تمام آن 
خارجى هسـتند، تمایـزى وجود نـدارد. نرخ 
مالیـات شـخصى تصاعدى اسـت و باالترین 
مقـدار آن 35 درصـد اسـت. مالیـات هـاى 

جداگانـه اى بـراى افزایـش ارزش سـرمایه 
وجـود نـدارد. مالیـات بـر ارزش افـزوده در 
مـارس 2015 از 7 درصد به 9 درصد افزایش 
یافـت که بـراى جبـران کاهش درآمد ناشـى 
از افـت شـدید قیمـت نفـت در سـال 2015 
اسـت. از سـود سـاالنه کمپانى هاى خارجى 
«مقیـم در خـارج» کـه قـرارداد کار در ایـران 
را در بخـش هـاى سـاخت و سـاز، نصـب، 
 حمـل و نقـل، طراحـى و آموزش بسـته اند،
 مالیـات بـا نـرخ 66 درصـد اخـذ مى شـود.

سیسـتم مالیـات در ایـران از عـدم پرداخـت 
و فـرار مالیاتـى رنـج مـى بـرد کـه بـه دلیـل 
پیچیدگـى هـاى موجـود، نبود سیسـتم دقیق 
اطالعاتـى، طبیعـت اختیـارى و فراگیر نبودن 
این سیسـتم اسـت. به طور کلى، بـار مالیاتى، 
که بـه صـورت درصـدى از تولیـد ناخالص 
داخلـى بیـان مـى شـود، بسـیار پاییـن و بـه 
انـدازه ى 9/3 درصـد اسـت. ایـن در حالـى 

اسـت که بـر اسـاس داده هـاى بنیـاد هریتج 
در آمریـکا ایـن شـاخص براى بریتانیـا 35/5 
درصـد و بـراى فرانسـه 44/2 درصد اسـت.

سیاست تجاری
در ایـران، تعرفـه ها به دلیـل حمایت از تولید 
داخلـى بـاال اسـت. شـرایط در ایـران طورى 
اسـت کـه بنگاه هـاى خارجى بایـد امکانات 
تولیـد خـود را در ایـن کشـور برپـا کننـد و 
یـا در جسـتجوى شـرکاى داخلى باشـند. به 
گفتهـى بانـک جهانـى، میانگین تعرفـه براى 
تمـام تولیـدات وارداتـى در سـال 2011 برابر 
با 25/36درصد بوده اسـت. کاالهاى اساسـى 
 نرخ تعرفه ى پایینترى داشـته و نرخ تعرفه ى
دارو و گنـدم و کاالى هاى اسـتراتژیک صفر 

است. 

 جدول 5 : بررسی رتبه ی فضای کسب و کار در ایران 

مقدار شاخص
20-2016       15-2011

رتبه جهانی
20-2016               15-2011

رتبه در منطقه
20-2016            15-2011

3.864.8180781514موقعیت کلی

3.64.375701313فضای سیاسی

4.05.17560146ثبات سیاسی 

3.33.674711313اثربخشی سیاسی

5.26.67359136فضای اقتصادکالن

4.46.75714112فرصت های بازار 

1.82.882791715سیاست گذاری برای شرکت های خصوصی و رقابت پذیر 

1.93.782771715سیاست گذاری در رابطه با سرمایه گذاری خارجی 

2.84.281771714تجارت خارجی و مدیریت ارز 

5.14.469801216مالیات 

2.53.680771515تامین مالی 

5.25.8656398بازار نیروی کار 

6.16.1536187زیر ساخت ها 

ادامه در صفحه 13
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بـاور عمومى پس از اجراى برجـام بر آن بود 
کـه لغو تحریم ها تمام مشـکالت اقتصادى را 
بـه یکباره حـل خواهد کرد و سـرمایه گذاران 
خارجـى را بـه ایـران روانه مى کنـد. البته این 
تفکـر بـا رفـت و آمـد هیات هـاى تجـارى 
خارجـى قوى تـر شـد. بـه گونه اى کـه حتى 
فعـاالن اقتصـادى نیـز تحـت تاثیـر چنیـن 
بـاورى، در انتظار تغییرات سـریع در تسـهیل 
تجـارت خـود بودنـد. امـا با گذشـت حدود 
چنـد مـاه از لغو تحریم هـا، انتظـارات عموم 
مـردم از اجـراى برجـام بـا توجـه بـه تفکـر 
شـکل گرفته، برآورده نشـده و شـبهاتى را در 
تاثیـر برجام بر اقتصاد کشـور به وجـود آورده 

است.
پیـش از لغو تحریم ها تاکید فعـاالن اقتصادى 
بـر موانعـى بـود کـه بـراى نقل وانتقـال پول 
داشـتند. بـه اعتقـاد آنهـا، مهم تریـن چالـش 
نداشـتن  تحریـم،  دوره  در  ایـران  تجـارت 
ارتباطـات بانکـى بـود کـه انتظـار مى رفت با 
اجـراى برجـام، راه این گونـه مـراودات نیـز 
همـوار شـود. از سـویى یکـى از مشـکالت 
دوره تحریم هـا مربوط به حمـل کاال بوده که 
عـالوه بر تحمیل هزینه هاى زیـاد، براى تجار 
زمـان بـر نیـز بـوده اسـت. بـا اجرایى شـدن 
برجـام، مشـکالت مربـوط بـه حمل ونقل با 
سـرعت بیشـترى مرتفع شـدند و کشتى هاى 
ایرانـى در حـال حاضر مى توانند در بسـیارى 
از بنـادر مهـم دنیا بدون مشـکل پهلو بگیرند 
درنتیجـه هزینه هاى اضافى بـراى حمل ونقل 
نیـز کاهـش یافته اسـت. امـا بنا بـه اظهارات 
محمدمهـدى رئیـس زاده، مشـاور مالـى اتاق 
بازرگانـى ایـران، هرچنـد در حـال حاضـر 
در ارسـال کاال بـا توجـه بـه لغـو تحریم هاى 
کشـتیرانى مشـکلى نداریم؛ اما مشکل اصلى 
در ارسـال و وصـول پول اسـت کـه از طریق 
واسـطه ها صورت مى گیرد و هزینـه مبادله را 
افزایـش مى دهـد. بنابراین آنچه هنـوز تجار 
ایرانـى را در شـرایط جدیـد راضـى نکـرده، 

نقل وانتقـال پـول اسـت. البتـه در ایـن زمینه 
نیـز اختالف نظرهایـى وجـود دارد. برخى از 
تجـار اعتقـاد دارند کـه در دوره جدید در این 
زمینـه موفقیتـى به دسـت نیامـده و همچنـان 
نمـى تواننـد در زمینه تجارت، با کشـورهاى 
خارجـى ارتبـاط بانکـى برقـرار کننـد. پـس 
بـا  مختلـف  گروه هـاى  برجـام  اجـراى  از 
خاسـتگاه هاى متفـاوت فکرى مدعـى بودند 
سیسـتم سـوئیفت کمـاکان بـراى بانک هـاى 

ایرانـى تحریم اسـت. 

از  درصـد   40 حـدود  جدیـد،  شـرایط  در 
مشـکالت نقل وانتقال پـول برای ایـران حل 
شـده و تنهـا نیـاز بـه مشـارکت بانک های 

بـزرگ اروپایـی داریـم

یکـی از مشـکالت دوره تحریم هـا مربـوط 
بـه حمـل کاال بـوده کـه عـالوه بـر تحمیل 
بـر  زمـان  تجـار  بـرای  زیـاد،  هزینه هـای 
نیز بـوده اسـت. بـا اجرایـی شـدن برجام، 
مشـکالت مربـوط بـه حمل ونقل با سـرعت 
بیشـتری مرتفع شدند و کشـتی های ایرانی 
از  بسـیاری  در  در حـال حاضـر می تواننـد 
بنـادر مهـم دنیا بدون مشـکل پهلـو بگیرند 
درنتیجـه هزینه های اضافی بـرای حمل ونقل 

نیـز کاهش یافته اسـت

حـال آن کـه در ایـن خصـوص بـا چنـد تن 
از فعـاالن اقتصـادى در ایـن خصـوص بـه 
گفت وگـو نشسـته و آنهـا نیـز از اتصـال بـه 
سـوئیفت خبـر داده انـد. البته نبایـد فراموش 
کـرد کـه اتصـال بـه سـوئیفت تنهـا یکـى از 
شـرایط تسـهیل نقل وانتقـال وجـوه و منابـع 
بانکـى اسـت و بـراى ایـن کـه امـکان انتقال 
منابع به خارج از کشـور وجود داشـته باشـد، 
شـرایط دیگـرى نیز بایـد مهیا شـود. بنابراین 
برخـى از تجـار بـا نـگاه کالن بـه ایـن دوره 

نـگاه مى کنند و اعتقـاد دارند که این مشـکل 
تـا حـدود زیادى برطرف شـده و مشـکالت 
ایـن دوره مـورد توجـه قـرار  دیگـر را در 

مى دهنـد. 
کمیسـیون  رئیـس  مسـتوفى،  فریـال 
سـرمایه گـذارى اتـاق بازرگانـى ایـران بـه 
اتصـال بانک هـاى ایران به شـبکه سـوئیفت 
اشـاره مى کنـد و مى گوید: در شـرایط جدید، 
حـدود 40 درصـد از مشـکالت نقل وانتقـال 
پـول بـراى ایـران حـل شـده و تنهـا نیـاز به 
مشـارکت بانک هـاى بـزرگ اروپایـى داریم.
رئیـس زاده، در مـورد ادعـاى برخـى مبنى بر 
ایـن کـه سـوئیفت کمـاکان بـراى بانک هاى 
ایرانـى تحریـم اسـت، مى گویـد: بانک هـاى 
ایـران به سـوئیفت (جامعه جهانـى ارتباطات 
اسـت،  شـده  متصـل  بانکـى)  بیـن  مالـى 
امـا مشـکل مـا هـم اکنـون در رابطـه بـا از 
سـرگیرى روابط بـا کارگزارى هـاى خارجى 
اسـت. رابطـه ایـران بـا کارگزارى هـا یکـى 
از چالش هایـى اسـت کـه از سـوى فعـاالن 

اقتصـادى ایـران مطـرح مى شـود.
محمدالهوتـى،  رئیس کنفدراسـیون صادرات 
واسـطه  بـه  ایرانـى  بانک هـاى  مى گویـد: 
در  را  خـود  کارگزارى هـاى  تحریم هـا 
کشـورهاى دیگـر از دسـت داده انـد و احیاى 
ایـن رابطـه زمـان بـر خواهـد بـود، ضمـن 
ایـن کـه در حـال حاضـر روابط بانکـى بین 
دو  درجـه  بانک هـاى  و  ایـران  بانک هـاى 
و درجـه سـه اروپـا برقـرار شـده اسـت. آنها 
آمریـکا  جدیـد  موضع گیـرى  بـا  معتقدنـد 
شـرایط بـراى همـکارى ایـران بـا بانک هاى 

بـزرگ اروپـا بهتـر خواهـد شـد.
 پروژه هـاى بـزرگ و سـرمایه گـذارى هـاى 
کالن بـه مشـارکت بانک هـاى درجـه یـک 
اروپایـى نیـاز داریـم چراکه بانک هـاى درجه 
دو و درجـه سـه نمى تواننـد فاینانـس مـورد 

روایت فعاالن اقتصادی از پسابرجام

ادامه در صفحه 22
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ــن  ــى مهم تری ــش خصوص ــان بخ پارلم
در  را  ســرمایه گذاران خارجــى  ابهــام 
نبــودن  مذاکــرات دوجانبــه، روشــن 
ــا فســاد در اقتصــاد  ــارزه ب روش هــاى مب
ــاالن  ــه فع ــه گفت ــرد. ب ــالم ک ــران اع ای
اقتصــادى داخلــى، هیات هــاى خارجــى 
کــه در پســابرجام بــه ایــران ســفر 
ــوب و  ــدن چارچ ــن ش ــد، روش کرده ان
قواعــد مبــارزه با فســاد ادارى را بــه منزله 
یــک رفــع ابهام بــزرگ در انتقــال ســرمایه 
ــد. در  ــوان کرده ان ــور عن ــل کش ــه داخ ب
ــش از آن  ــرمایه گذاران بی ــراى س ــع ب واق
کــه تســهیالت و امتیازهــاى اعطــا شــده 
جذابیت داشــته باشــد، تضمیــن قراردادها 
و شــفاف بودن مســیر ســرمایه گــذارى از 
اهمیــت برخــوردار اســت. اتــاق بازرگانى 
ایــران بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن مســاله 
در رفــع تردیــد ســرمایه گذاران و جــذب 
ســرمایه خارجــى اقــدام بــه تدویــن 
ــرده  ــا فســاد ک ــارزه ب ــراى مب بســته اى ب
اســت. ایــن بســته در هفت محــور تدوین 
شــده اســت و طراحــان آن اعتقــاد دارنــد 
عملیاتــى شــدن محورهــاى توصیه شــده 
افزایــش شــفافیت،  بــه  مــى توانــد 
ــر  ــاط ادارى و ... منج ــخگویى، انضب پاس

شــود.
جدیدتریــن ارزیابــى منتشــر شــده از 
مولفه هــاى محیــط کســب و کار حاکــى 
از ایــن اســت کــه بعــد از تنگناهایــى بــا 
ــى، وجــود  ــن مال ــت مســاله تامی محوری
دســتگاه ها  در  اقتصــادى  مفاســد 
مهم تریــن مولفــه مزاحــم در فعالیت هــاى 

دغدغه اول تجار خارجی 
در پسا تحریم

درصد شرکت هایی که در تعامل با دولت

انتظار دارند با دادن هدیه کارشان راه بیفتد

انتظار دارند با دادن هدیه قراردادشان تضمین شود

فساد را یک محدودیت بزرگ می بینند
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ــه  ــى از آن اســت ک ــران در فســاد حاک ــه ای اقتصــادى اســت. رتب
ایــران بــه لحــاظ ســالمت اقتصــادى و ادارى وضعیــت خوبــى را 
نســبت بــه ســایر کشــورها نــدارد کــه ایــن امــر ســرمایه گذاران را 

ــد. ــه مى کن ــد مواج ــا تردی ــور ب ــه کش ــراى ورود ب ب

هیات هــای خارجــی کــه در پســابرجام بــه ایــران ســفر 
ــا فســاد  ــارزه ب ــد، روشــن شــدن چارچــوب و قواعــد مب کرده ان
اداری را بــه منزلــه یــک رفــع ابهام بــزرگ در انتقــال ســرمایه بــه 
ــرای ســرمایه گذاران  ــد. در واقــع ب ــوان کرده ان داخــل کشــور عن
ــت  ــه تســهیالت و امتیازهــای اعطــا شــده جذابی بیــش از آن ک
ــیر  ــودن مس ــفاف ب ــا و ش ــن قرارداده ــد، تضمی ــته باش داش

ــت ــوردار اس ــت برخ ــذاری از اهمی ــرمایه گ س

رتبــه ایران در شــاخص حاکمیــت قانــون در ســال 2015 میالدی 
از میــان 102 کشــور، 88 بــوده اســت. رتبــه ایــران در شــاخص 
ــور  ــان 171 کش ــالدی از می ــال 2014 می ــز در س ــاد نی درک فس

136 بوده اســت

فعــاالن بخــش خصوصــى هشــدار مى دهنــد در صورتــى کــه ایــن 
موضــوع در کشــور حــل نشــود، نــه تنهــا ســرمایه گذار خارجــى 
وارد کشــور نمى شــود، بلکــه ســرمایه گذاران داخلــى نیــز انگیزه اى 

بــراى ادامــه فعالیــت نخواهند داشــت.
بررســى هاى ایــن گــزارش نشــان مــى دهــد کــه چهــار سیاســت 
از سیاســت هاى کلــى اقتصــادى و اجتماعــى برنامه ششــم توســعه 

تحــت تاثیــر فســاد قــرار مى گیرنــد؛
 اول: رشد اقتصادى شتابان و پایدار و اشتغال زا (متوسط رشد 8 درصد)؛
دوم: بهبــود مســتمر فضــاى کســب و کار و تقویت ســاختار رقابتى 

و رقابــت پذیــرى بازارها؛
ســوم: گســترش و تعمیــق نظــام جامــع تامیــن مالــى و افزایــش 
ســهم موثــر بــازار ســرمایه در جهــت توســعه ســرمایه گــذارى و 
ثبــات و پایــدارى و کاهــش خطــر پذیــرى فعالیت هــاى تجــارى و 
اقتصــادى کشــور بــا تاکیــد بــر ارتقــاى شــفافیت و ســالمت نظــام 

لى؛ ما
چهــارم: جذب ســرمایه ایرانیــان خارج از کشــور و ســرمایه گذاران 

ــا ایجــاد انگیزه. خارجى ب
راهبــرد پیــش بینــى شــده در برنامه ششــم توســعه براى ایــن چهار 
سیاســت در دو بخــش اعــالم شــده کــه عبــارت از اعمــال نظــارت 
در جهــت ارتقــاى شــفافیت و ســالمت مالــى و ارتقــاى ســالمت 
ادارى و اقتصــادى و مبــارزه بــا فســاد در ایــن عرصــه بــا تدویــن 
راهبــرد ملــى مبــارزه بــا فســاد و تصویــب قوانیــن مربــوط بــه آن 

اســت.

 جایگاه ایران در شاخص های فساد
بــه گــزارش دنیــاى اقتصــاد، نگاهــى کلــى بــه جایــگاه ایــران در 
شــاخص هاى فســاد نشــان مــى دهــد کــه رتبــه ایــران از میــان 178 
کشــور در ســال 2015 میــالدى در زمینــه شــاخص آزادى اقتصادى، 
ــاخص  ــران در ش ــه ای ــر، رتب ــوى دیگ ــت. از س ــوده اس 171 ب
حاکمیــت قانــون در ســال 2015 میــالدى از میــان 102 کشــور، 88 

بــوده اســت. رتبــه ایــران در شــاخص درك فســاد نیــز در ســال 2014 
میــالدى از میــان 171 کشــور 136 بــوده اســت. جایــگاه ایــران در رتبــه 
بنــدى جهانــى در زمینــه فســاد در حالــى نامطلــوب اعالم شــده اســت 
کــه مفاســد اقتصــادى یکــى از مولفه هــاى نامســاعد در کســب و کار 

ــود. ــوب مى ش محس
ــاخص  ــس در ش ــاى مجل ــز پژوهش ه ــى مرک ــاى پژوهش گزارش ه
پایــش محیــط کســب و کار نشــان مــى دهــد کــه رونــد کلى شــاخص 
مولفــه مذکــور از ســال 90 تــا پاییــز ســال 94 صعــودى اســت. ایــن 
ارزیابــى لــزوم توجــه خــاص بــه ایــن مســاله را نشــان مــى دهــد. بــر 
ــالمت  ــنجش س ــاخص هاى س ــه ش ــزارش، از جمل ــن گ ــاس ای اس
ــامانه هاى  ــعه س ــفافیت، توس ــى، ش ــون گرای ــه قان ــوان ب ادارى مى ت
الکترونیکــى، کنتــرل و نظــارت داخلــى، پاســخگویى، انضبــاط ادارى 
و مالــى، آمــوزش، شایســته ســاالرى و الگــوى مصــرف و بهــره ورى 

اشــاره کــرد.

راهکارهای بخش خصوصی چیست؟
بــر ایــن اســاس کمیســیون رقابــت، خصوصى ســازى و ســالمت ادارى 
اتــاق بازرگانــى ایــران پیشــنهاد کــرده اســت کــه در زمینــه مبــارزه بــا 

فســاد هفــت محــور مــورد توجــه قــرار گیــرد:
ــرکتى،  ــت ش ــى حاکمی ــاخص هاى ارزیاب ــعه ش ــى و توس - طراح
فســاد و رشــوه در بخــش خصوصــى و دولتــى از الزامــات شناســایى، 
ــالمت ادارى  ــده س ــاد و تهدیدکنن ــل فس ــرل عوام ــرى و کنت اندازه گی

اســت.
- ارائه گزارش هاى مستقل ساالنه،

- ریشه یابى نحوه شکل گیرى فساد،
ــر بهتریــن سیاســت ها و  ــق ت ــراى بررســى دقی - مطالعــه اى جامــع ب

ــا فســاد، ــارزه ب ــود ســالمت ادارى و مب ــا در بهب فعالیت ه
- تدویــن Policy paper بــراى افزایــش شــفافیت شــرکت ها و ایجــاد 

فضــاى گفت وگــو بیــن بخــش دولتى-خصوصــى
- هماهنگ کردن فعالیت هاى مبارزه با فساد و رشوه،

- تدویــن سیاســت هاى مناســب و اســناد باالدســتى دقیــق در زمینــه 
مبــارزه بــا فســاد و رشــوه.
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طبق تازه ترین گزارش شوراى جهانى طال؛ 
تقاضاى طال باالترین رشد خود را طى چند 
جارى  سال  ابتدایى  فصل  در  گذشته  سال 
میالدى تجربه کرده است بطوریکه این رقم 
در فاصله زمانى ماه هاى ژانویه الى مارس، با 
رشد 21 درصدى به 1،290 میلیون تن رسید 

که رکورد تازه اى به شمار مى آید.
خریدهاى  حجم  که  حالیست  در  این 
و  یافته  کاهش  جهان  مرکزى  هاى  بانک 
تقاضاى جواهرآالت نیز به دلیل رشد قیمتها، 

رو به افول نهاده است. 
حجم خریدهاى بانک هاى مرکزى جهان در 
سه ماهه ابتدایى سال در مقایسه با سال گذشته با 
3 درصد کاهش به 109,4تن رسید و در مقایسه 
با فصل انتهایى سال 2015 میالدى، 31 درصد 
افت نمود. میانگین 5 ساله حجم خریدهاى 
 141,2 جهان  مرکزى  هاى  بانک  طالى 
تقاضاى جواهر آالت باشد.  مى  تن   میلیون 
 19 افت  با  پیشین  فصل  با  مقایسه  در  نیز 
درصدى به 48,19 تن تنزل یافت. همچنین 
این رقم از میانگین 5 ساله نیز (589 تن) بسیار 

کمتر مى باشد. 

افزایش  که  یابیم  می  در  آینده  به  نگاهی  با 
اتخاذ  و  جهانی  بازارهای  در  ها  نگرانی 
حجم  بر  متعارف،  غیر  پولی  های  سیاست 
تقاضای  و  طال  بازار  در  گذاری  سرمایه 
بانک های مرکزی جهان می افزاید. این دو به 
همراه بهبود محتمل بازار هند، تقاضای طال را 
در سال جاری میالدی در سطح مطلوب حفظ 
خواهد کرد و احتماال بهای این فلز در میان 

مدت روند صعودی به خود خواهد گرفت

تقاضاى سرمایه گذارى با رشد 122 درصدى 
در مقایسه با سال گذشته، سهم عمده اى در 
در  رقم  این  و  نمود  ایفا  تقاضاى طال  رشد 
سطح 617,6 تن قرار گرفت که تقریبا دو برابر 

میانگین 5 سال اخیر مى باشد. 
بهاى نفت خام پس از انفجار بروکسل و بروز 

نگرانى ها از تغییر چشم انداز اقتصادى جهان 
و بروز نااطمینانى هاى مالى، روند صعودى 
عنوان  به  را  تقاضاى طال  و  به خود گرفت 
از  داد.  افزایش  گذارى  سرمایه  امن  پناهگاه 
 طرف دیگر؛ تضعیف یوآن به بروز نگرانى ها
از سالمت اقتصادى چین منتج شد. این کشور 
بزرگترین مصرف کننده طالى جهان است و 
اقتصاد آن تأثیر بالقوه اى بر رشد جهانى دارد. 
همچنین سرمایه گذاران از ترك اتحادیه اروپا 
توسط بریتانیا واهمه دارند که این امر تقاضاى 
طال را در سراسر اروپا افزایش داده است. از 
دیگر عوامل مى توان به سرعت افزایش نرخ 
بهره در ایاالت متحده آمریکا اشاره نمود که 
انتظار  اى،  گسترده  طور  به  حاضر  حال  در 
کند شدن سرعت افزایش نرخ بهره ها وجود 
و  ژاپن  مرکزى  هاى  بانک  عالوه؛  به  دارد. 
برخى از کشورهاى اروپایى، نرخ هاى بهره 
از صفر  کمتر  به  اند و حتى  داده  را کاهش 
از دیگر عوامل مرتبط مى توان  اند.  رسانده 
به کاهش سرعت تقویت دالر آمریکا و پیش 
 بینى کاهش رشد اقتصاد جهانى اشاره کرد.
به گفته آلیستر هویت رئیس اطالعات بازار 
شوراى جهانى طال؛ گسترش نااطمینانى ها به 
تقاضاى بیشتر طال منجر مى شود. بنابراین با 
 نگاهى به آینده در مى یابیم که افزایش نگرانى ها 
هاى  سیاست  اتخاذ  و  جهانى  بازارهاى   در 
 پولى غیر متعارف، بر حجم سرمایه گذارى 
مرکزى  هاى  بانک  تقاضاى  و  بازار طال  در 
جهان مى افزاید. این دو به همراه بهبود محتمل 
جارى  سال  در  را  طال  تقاضاى  هند،  بازار 
میالدى در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد 
و احتماال بهاى این فلز در میان مدت روند 

صعودى به خود خواهد گرفت.
بنابراین به اعتقاد کارشناسان؛ طال مجددا جایگاه 
استراتژیک خود را به دست خواهد آورد و 
على رغم کاهش حجم خریدهاى بانک هاى 
مرکزى جهان، دوباره بر حجم خریدها افزوده 
خواهد شد؛ همانگونه که روسیه در مقایسه 
درصد  خود 52  خریدهاى  گذشته،  سال  با 

افزایش داده است.

تحلیل بـازار طـال
به روایت شورای جهانی طال

سازمان همکارى اقتصادى و توسعه با 
انتشار گزارش دورنماى اقتصاد جهان 
به  نسبت  خود  پیش بینى  پاریس،  در 
جارى  سال  در  جهان  اقتصادى  رشد 
و آینده را تا 3,0 درصد و 3,3 درصد 
پایین آورد که در مقایسه با آمار منتشر 
شده در ماه نوامبر سال گذشته، هر دو با 

0,3 درصد کاهش همراه بودند.
این سازمان پیش بینى مى کند در میان 
روند  آمریکا  پیشرفته،  اقتصادهاى 
تدریجى احیاى اقتصادى خود را ادامه 
دهد و سرعت رشد اقتصادى این کشور 
در سال 2016 و سال 2017 به ترتیب 
برسد.  درصد   2,2 و  درصد   1,8 به 
منطقه  در  اقتصادى  احیاى  سرعت 
یورو هم چنان پایین خواهد بود و طبق 
پیش بینى این سازمان، طى سال جارى 
و آینده به ترتیب به 1,6 در صد و 1,7 
در صد مى  رسد. رشد اقتصادى ژاپن در 
سال جارى و سال آینده نیز به ترتیب 
0,7 در صد و 0,4 درصد پیش بینى شده 

است.
توسعه  و  اقتصادى  همکارى  سازمان 
اظهار  نوظور  اقتصادهاى  به  اشاره  با 
داشت: چین وهند رشد سریع اقتصادى 
خود را حفظ مى کنند و سرعت رشد 
آینده  سال  و  جارى  سال  در  چین 
به 6,5 درصد و 6,2 درصد  به ترتیب 
مى رسد. در عین حال، رشد اقتصادى 
هند در دوران مشابه نیز به میزان 7,5 
و  روسیه  شد.  خواهد  حفظ  درصد 
برزیل هنوز در شرایط رکود اقتصادى 
قرار دارند. طبق این پیش بینى، امسال 
سرعت رشد اقتصادى روسیه 1,7 در 
صد کاهش مى یابد و سال آینده نیز تنها 
0,5 در صد رشد خواهد داشت. عالوه 
اقتصادى برزیل  بر این، سرعت رشد 
در سال جارى و سال آینده به ترتیب با 
4,3 در صد و 1,7 در صد کاهش همراه 

خواهد بود.

کاهش پیش بینی رشد 

اقتصدی جهان در سال 

جاری و سال آینده 

ورنما
د



پیش بینى ها نشان مى دهد که در سال 2016 به 
دلیل عواملى مانند به ثبات رسیدن بازار کاالهاى پایه، 
تداوم سیاست هاى انبساطى و روند افزایشى رشد 
اقتصادى در کشورهاى توسعه یافته از 3,1 درصد 

در سال 2015 به 3,4 درصد در سال 2016 برسد.
و  مدیریت  پژوهش،  و  آموزش  عالى  موسسه 
برنامه ریزى کشور در این گزارش آورده است: با 
این احتمال، عواملى وجود دارند که افزایش رشد 
نااطمینانى  با  را   2016 سال  در  جهان  اقتصادى 
همراه مى کنند. یکى از عوامل کاهنده  رشد اقتصادى 
کشورهاى  اقتصادى  روند   2016 سال  در  جهان 
درحال توسعه و اقتصادهاى نوظهور است. در میان 
اقتصادهاى نوظهور اقتصادهاى بزرگى مانند چین 
و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار 
اقتصادى قرار دارند که به طور کلى این روند، مقدار 
رشد اقتصادى بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده 
است. همچنین در کنار این موارد، کاهش حجم 
تجارت جهانى و کندى آهنگ رشد بهره ورى، روند 

تغییر ساختار را در این اقتصادها کند کرده است.
اقتصادهاى  این گزارش پیش بینى شده است:  در 
افزایش  مشکل  با  سال 2016  در  توسعه  درحال 
هزینه هاى بدهى مواجه مى شوند. در واقع انتظار 
مى رود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم 
ارزش دالر آمریکا و افزایش نرخ بهره ى آمریکا، 
بزرگترین چالش در بسیارى از اقتصادهاى درحال 
بسیارى  در  دالرى  بدهى  ارزش  افزایش  توسعه 
صندوق  و  جهانى  بانک  باشد.  اقتصادها  این  از 
بین المللى پول پیش بینى کرده اند که در سال 2016 
همانند سال 2015، رشد اقتصادى جهان در مناطق 

مختلف دنیا ناهمگون باشد.
صندوق  گزارش هاى  به  استناد  با  گزارش  این 
بین المللى پول و بانک جهانى آورده است: بانک 
با وجود کاهش  جهانى پیش بینى کرده است که 
قیمت جهانى نفت و تنش هاى سیاسى در خاورمیانه، 
افزایش رشد اقتصادى جمهورى اسالمى ایران به 
دلیل رفع تحریم هاى اقتصادى، اثرى مثبت بر رشد 
اقتصادى این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر مى رسد 
که در آینده با توجه به رفع تحریم هاى اقتصادى 
براى  اقتصادى  رشد  روشن  چشم انداز  و  ایران 
کشورهاى توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که 
کاهش احتمالى تقاضاى چین براى صادرات ایران 
به وسیله  احیاى تقاضاى اقتصادهاى توسعه یافته تا 

حدودى جبران شود.

پیش بینی رشد اقتصادی جهان در 
سال 2016

با بررسى رشد  المللى پول  صندوق بین 
اقتصادى در 190 کشور جهان در سال 2015 
 ایران را در رتبه 167 از این نظر قرار داده است.
سوى  از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
دهد  مى  نشان  پول  المللى  بین  صندوق 
اقتصادى  از نظر رشد  166 کشور جهان 
 در سال گذشته از ایران سبقت گرفته اند.
رشد  بررسى  با  المللى  بین  نهاد  این 
سال  در  جهان  کشور  در 190  اقتصادى 
نظر  این  از  رتبه 167  در  را  ایران   2015
سال  این  در  کشور   23 است.  داده  قرار 
اند. داشته  ایران  به  نسبت  کمترى   رشد 
رشد اقتصادى ایران در این سال تنها 0,032 
درصد اعالم شده است. ایران در سال پیش 
را  درصدى  اقتصادى 4,343  رشد  آن  از 
تجربه کرده و در رتبه 62 جهان از این نظر 

قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارش باالترین رشد اقتصادى 
در سال 2015 مربوط به اتیوپى بوده است. 
این کشور رشد اقتصادى 10,2 درصدى را 
در سال 2015 تجربه کرده است. پاالئو با 
رشد 9,38 درصدى و پاپوا گینه نو با رشد 
هاى  رتبه  در  ترتیب  به  درصدى   8,97
اند. گرفته  قرار  نظر  این  از  سوم  و   دوم 
به گزارش میزان، برخى کشورهاى دیگر 
که رشد اقتصادى بیشترى نسبت به ایران 
درصد،  ایرلند 7,8  از:  عبارتند  اند  داشته 
درصد،   6,9 چین  درصد،   7,33 هند 
پاکستان 4,23 درصد، عمان 4,1 درصد، 
درصد،   3,8 ترکیه  درصد،   3,9 امارات 
درصد،   3,2 اسپانیا  درصد،   3,27 قطر 
درصد،   2,39 عراق  درصد،   2,5 اردن 
 انگلیس 2,24 درصد و ژاپن 0,47 درصد.
روسیه با رشد منفى 3,47 درصدى، برزیل 
با رشد منفى 3,84 درصدى، لیبى با رشد 
منفى 6,38 درصدى و یمن با رشد منفى 
28 درصدى نیز در رتبه هاى پایین تر از 

ایران قرار گرفته اند.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

رتبه 167 ایـران
 در رشد اقتصادی

باقـی مانـدن تحریم هـای آمریکا  در جهـان
بعـد از برجام

اگرچـه انبوه تحریم هاى هسـته اى 
آمریـکا بعـد از اجراى برجـام 14 ام 
ژوئیـه ى 2015، رفع شـد اما سـایر 
تحریم ها که مربوط به حقوق بشـر، 
تروریسـم و اسـتفاده از سـالح هاى 
کشـتار جمعـى بـود به قـوت خود 
 باقى اسـت. از زمان لغـو تحریم ها،
آمریـکا شـرایط صـدور ویـزا براى 
سـفر  ایـران  بـه  کـه  اروپاییانـى 
کـرده  تـر  سـخت  را  انـد  کـرده 
هـاى تحریـم  از  برخـى   اسـت. 
باقـى مانده توسـط امریکا به شـرح 

زیر اسـت:
از  آمریکایـى  مالـى  موسسـات   -
ایـران  بـا  خـود  مبـادالت  تسـویه 
بهصـورت دالرى منع شـدهاند: این 
ممنوعیت براى موسسـات مالى غیر 
آمریکایـى، کـه تسـویه مبـادالت به 
صورت دالرى را براى شـهروندان و 
یا نهادهاى آمریکایـى انجام میدهند 

نیـز اعمال شـده اسـت.
نمـى  آمریکایـى  هـاى  بنـگاه   -
تواننـد با دولـت ایران و موسسـات 
تجـارى  ى  رابطـه  ایرانـى  مالـى 
ممنوعیـت  ایـن  باشـند.  داشـته 
 بـراى مقابلـه بـا اکثـر بنـگاه هـاى

دولتى ایرانى نیز اعمال شده است.
از  خارجـى،  مالـى  موسسـات   -
تجـارت بـا افـراد ایرانـى و یـا مقیم 
ایـران کـه در لیسـت SDN آمریـکا 

قـرار دارنـد، منـع شـده انـد. 
 - حتى بعد از برجام، کلیه بنگاه هاى
آمریکایـى باید براى کسـب و کار با 
ایـران از وزارت خزانـه دارى آمریکا 

مجـوز دریافت کنند.

منبع: موسسه عالى آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزى

ادامه از  صفحه 8

فرصت ها و ریسک ها ...
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طى  مانیتور  بیزینس  تحقیقاتى  موسسه  
گزارشى به ارائه  آمار و پیش بینى هاى جدید 
خود درخصوص صنعت ساخت و ساز ایران 

پرداخته است.
در این گزارش با اشاره به افق روشن فراروى 
این بخش در سال هاى پساتحریم چنین نوشته 
شده است: در حالى که بخش عمده تحریم هاى 
غرب علیه ایران برداشته شده و آمارهاى جدید 
رشد  پیش بینى مان  در  ما  است،  شده  منتشر 
صنعت ساخت و ساز ایران در سال 2016 را 
مورد بازنگرى قرار داده ایم و آن را از 2/ 3 به 

5/ 4 درصد افزایش مى دهیم.
لغو تحریم ها موجب بازگشت تدریجى سرمایه 
گذارى خارجى و بهبود دسترسى ایران به تامین 
مالى براى پروژه ها در این کشور خواهد شد. 
ورود ایران به بازار هاى مالى جهانى مهم ترین 
جنبه  لغو تحریم ها به شمار مى رود که منابع 
فراوانى براى تامین مالى و سرمایه گذارى در 
اختیار این کشور قرار مى دهد. این کشور به 
مرور شاهد افزایش بازده در سرمایه گذارى 
خصوصى در این بخش خواهد بود. در سال 
 2015 سهم صنعت ساخت و ساز در ایران 5/ 9 
درصد تولید ناخالص داخلى برآورد شده است 
این  تا سال 2020 سهم  ولى پیش بینى شده 
بخش از تولید ناخالص داخلى به 6/ 10 درصد 
صنعت  بازارى  ارزش  حقیقى  رشد  برسد. 
ساخت و ساز که براى سال 2015 رقم 1/ 2 
درصد برآورد شده بود، تخمین زده مى شود 
که در سال جارى میالدى از مرز 45/ 4 درصد 

عبور کند و با متوسط رشد حدود 6 درصد 
طى سال هاى آتى به 57/ 5 درصد براى سال 
2020 برسد. البته با تداوم قیمت هاى پایین و 
پیش بینى قیمت متوسط 5/ 42 دالرى براى 
نفت برنت در سال 2016، درآمدهاى دولت 
ایران کاهش خواهد یافت و هزینه هاى عمومى 
در زمینه زیرساخت ها را محدود خواهد کرد. 
لغو تحریم ها تاثیر مثبتى بر توانایى ایران براى 
داشته  زیرساختى اش  پروژه هاى  مالى  تامین 
است. ایران در نتیجه کاهش ریسک در زمینه 
تامین مالى، اکنون از نظر ریسک تامین مالى 
داده  اختصاص  به خود  را  از 100  نمره 34 
است در حالى که پیش از این نمره  8/ 18 را 
داشت. رقابت شدید در بازار نیروى کار ایران 
تواند رشد صنعت  که مى  است  از عواملى 
در  هرچند  بخشد.  تسریع  را  ساخت و ساز 
مقایسه با دیگر کشورهاى منطقه ایران داراى 
نیروى کار با سطح تحصیالت باال است ولى 
هزینه هاى باالى نیروى کار همچنان یکى از 
موانع ساختارى در برابر سرمایه گذارى ها به 

شمار مى رود. 
نمره  ریسک صنعت در ایران 35 از 100 برآورد 
شده که غالب این ریسک بازتاب دهنده  موانع 
ورود به صنعت و نیز کمبود فضاى رقابت 
است.  کشور  این  زیرساخت هاى  بازار  در 
ورود  و  تحریم ها  لغو  با  مى رود  انتظار  البته 
سرمایه گذاران خارجى به بخش هاى مختلف 
اقتصاد این کشور، میزان رقابت در این بازارها 

افزایش یافته و ریسک صنعت کاهش یابد.

پیش بینی ساخت  و ساز در ایران
بیزینس مانیتور بررسی کرد:

در سال 2015 سهم صنعت ساخت و ساز در 
ایران 5/ 9 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد 
شده است ولی پیش بینی شده تا سال 2020 
 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به 6/ 10 

درصد برسد

رشد حقیقی ارزش بازاری صنعت ساخت و ساز 
که برای سال 2015 رقم 1/ 2 درصد برآورد 
سال  در  که  می شود  زده  تخمین  بود،  شده 
جاری میالدی از مرز 45/ 4 درصد عبور کند 
و با متوسط رشد حدود 6 درصد طی سال های 

آتی به 57/ 5 درصد برای سال 2020 برسد

بنابر تحلیل ها و شاخص بندى هاى این مؤسسه، 
ریسک کلى کشورمان 2/ 46 از 100 تخمین 
با  مقایسه  در  هرچند  که  است  شده  زده 
برآوردهاى قبلى پیشرفت را نشان مى دهد (در 
سال هاى 2014 و 2015 این شاخص به ترتیب 
7/ 41 و 35 بوده است) ولى هنوز از میانگین 
این شاخص براى کشورهاى منطقه پایین تر 
است. فساد ادارى و نیز محدودیت  هایى در 
افزایش  نظام قضایى کشور از جمله عوامل 

ریسک کشور بوده است.

مسکن



قاعدتا باید بازار مسـکن از رکود خارج شـود 
و اگـر ایـن اتفـاق نیفتـد وضعیـت اقتصادى 
کشـور خوب نخواهد شـد. با توجه به رکود 
اقتصـادى، بازار نفت و کاهـش بودجه دولت 
بایـد یک سـرى از صنایع فعال شـود. چیزى 
کـه بتوانـد در اقتصـاد تحـرك ایجـاد کنـد  
 مسـکن اسـت. حال باید دید چقدر دولتى ها
مـى تواننـد بـراى حـوزه مسـکن سـرمایه 

کننـد. جـذب 
عقبـاى، رییـس اتحادیـه مشـاوران امـالك 
کشـور در گفتگـو بـا تسـنیم، ضمـن بیـان 
مطلـب فـوق در ادامـه افزود: طى سـه سـال 
بـراى  شـده  اتخـاذ  هـاى  سیاسـت  اخیـر 

تحریـک تقاضـا موثـر نبـوده اسـت.
تحریـک تقاضـا یکـى از عوامـل اسـت، در 
بسـته خروج از رکـود دولت یکـى از عوامل 
 تحریـک تقاضا بود و با یک عامل نمى توانند
بخـش مسـکن را از رکـود خارج کننـد، البته 
اعتقاد دارم که بسته خروج از رکود درتحریک 
تقاضا موثر اسـت، افزایش تسـهیالت بانکى 
نیز در شـرایط فعلـى اقتصادى تاثیر بسـزایى 
خواهـد داشـت. بـر عکـس ایـن کـه برخى 
مـى گوینـد ایـن اقدامات بـى تاثیر اسـت، نه 
تاثیرگـذار اسـت و بایـد ادامـه داشـته باشـد. 
امـا نظـرم ایـن اسـت که فقـط با یـک روش 
 نمى شـود این بازار را به سـرانجام برسـانیم.
چراکـه وضعیت بازار مسـکن بـه روش ها و 
راهـکارى دیگـرى نیـاز دارد که بایـد درباره 
آن اندیشـه، اقـدام و عمـل شـود تـا بتـوان با 
اسـتفاده از دسـتاورد تحریک تقاضا، عملیات 
باالبرنـده تولیـد مسـکن و برقرارى تـوازن را 
ایجـاد کند. اگر رویکرد مـا تک بعدى و مثال 
فقـط تحریـک تقاضا یـا افزایش تولید باشـد 
و بعد به سـمت و سـوى رونـق تولید برویم 
دوبـاره بایـد بنشـینیم و درباره دالیـل گرانى 

اسـتدالل کنیم. 

  تولید مسـکن طى سـه سـال اخیر چگونه 
روندى داشـته اسـت، ظاهرا کاهشـى در این 

حوزه داشـته ایم.
در سـال 93  و 94 تقریبا بین 40 تا 56 درصد 
در شـهرهاى مختلف شـاهد کاهـش صدور 
پروانـه هـاى سـاختمانى بودیـم. بـه طـور 
ملموس شـهردارى ها، نهادهـا و خود دولت 

اذعـان دارند که تولید سـاختمان کاهش یافته 
اسـت.  این مسـئله از اواخر نیمه دوم سال 93 
کاهش سـاخت و ساز شـدت گرفت. برخى 
از دالیـل این کاهش به نبـود خریدار، کاهش 
 خریـد قـدرت مـردم، نبـود سـرمایه گـذار
و همچنین خـروج غیرحرفه اى، یعنى فردى 
کـه سـرمایه اولیـه اى داشـت مـى آمـد و 4 
واحـد را مـى سـاخت، اینهـا از ایـن جرگـه 
خارج شـده اند و به سـمت و سویى دیگرى 
بازدهـى  آنهـا  رفتنـد چـون سـرمایه هـاى 

نداشت.

  در حـال حاضـر چقـدر واحـد مسـکونى 
داریم؟ کمبـود 

 سـاالنه بـه یـک میلیـون واحد مسـکونى به 
طـور متوسـط نیـاز داریـم، آمـار جامعـى در 
کشـور نداریم که چند درصد مردم مسـتاجر 
هسـتند، آمارها زیر 30 درصد است. فکر مى 
کنـم وزارت راه و شهرسـازى اعـالم کرده که 
اگـر تولید مسـکن را به توازن برسـانیم یعنى 
بـه رقـم اسـتاندارد سـاالنه برسـد،  12 سـال 
 دیگـر بـه تـوازن در بازار مسـکن مى رسـیم.
اگر امروز سـالى یک میلیون واحد مسـکونى 
تولیـد کـرده و بتوانیـم آنـرا حفظ کنیم سـال 
1407 بـه تـوازن عرضـه و تقاضـا خواهیـم 

رسید.

  بـا تمـام ایـن تفاسـیر، پیـش بینى شـما از 
بازار مسـکن چیسـت؟

در اقتصاد ایران پیشـگویى کار خیلى سـختى 
اسـت و نبایـد پیـش بینـى کـرد و رمـل و 
اُسـطرالب انداخـت که بازار مسـکن کشـور 
چـه مـى شـود. معتقـدم شـرایط و آنچـه بر 
بـازار مسـکن حاکـم اسـت مبین این اسـت 
بـا توجه بـه رکود مسـکن، حجـم نقدینگى، 
سیاسـت هـاى دولـت و رویکـرد نمایندگان 
مجلس دهـم باید خروج از رکـود روى دهد 

و ایـن را در اقتصـاد تجربـه کنیم.
در بـازار مسـکن تغییر و تحـوالت در حیطه 
خصوصـا قیمت تابعـى از تولید اسـت. نرخ 
مسـکن تابـع عرضـه آن اسـت و در عیـن 
حـال تقاضـا. حقیقتا عرضه کم شـده، در این 
صـورت اصول اقتصاد مـى گوید قیمت باید 
افزایـش یابـد پس چـه اتفاقى در ایـران روى 

داده وقتـى در سـال 93 و 94 کاهـش صـدور 
پروانـه هـاى سـاختمانى و تولیـد مسـکن 
را داشـته ایـم ولـى بـا همیـن احوال نـه تنها 
قیمـت هـا افزایش نیافته بلکـه کاهش قیمت 
هـم داشـته ایـم. بنابـر ایـن کاهـش تقاضـا 
همزمـان بـا کاهـش تولید هـم بوده اسـت. 

 البته به نظر مى رسـد تقاضا در بازار مسـکن 
طـى سـال هـاى اخیر بـوده ولـى بـه دالیلى 
از جملـه انتظـار کاهـش قیمت، دسـت نگه 

داشـته اند.
در سـال 92 شـاید این تعبیر قابل بررسى بود 
کـه مردم منتظرند، اما سـال 94 انتظار به پایان 
رسـید. یعنى پس از سـه سـال ثبات قیمت و 
به کف رسـیدن نرخ ها دیگر انتظار بیشـترى 
براى کاهـش وجود نداشـت. در واقع قدرت 
خریـد مـردم ایـن تـوان را نداشـت به بـازار 
مسـکن وارد شـوند، بـه همیـن دلیل بـود که 
علـى رغـم کاهـش تولیـد و وجـود واحـد 
خریدارى وجود نداشـت. لـذا در مجموع در 
سـال 95 طـى نیمه اول سـال شـاهد افزایش 

نباشیم. قیمت 

بـه  را  انگیـزه  ایـن  تـوان    چگونـه مـى 
 سرمایه گذران داد و انتظار گرانى در آن نباشد؟
کسـى که پول و سـرمایه دارد، جایى مى رود 
که بتواند سـود بیشترى را به دسـت آورد. لذا 
اگر احسـاس کنـد در بـازار سـرمایه یا بانک 
عوایـد بیسـترى را کسـب مى کنـد قاعدتا به 
 حوزه هایى مانند مسـکن ورود پیدا نمى کند،
چـه بسـا ایـن اتفـاق روى داده اسـت. ایـن 
افـراد دنبـال کار خیـر نیسـتند و دنبـال کارى 
اسـت بتوانـد سـود بیشـترى را بـه دسـت 
آورد لـذا بـه ایـن سـمت بـازارى مـى رود 
کـه برایـش توجیـه اقتصـادى داشـته باشـد.
ایـن بـازار مـى توانـد واردات یا صـادرات یا 
تولیـد مسـکن باشـد.فکر مـى کنـم بهتریـن 
راهـى کـه مـى توانـد ایـن مسـئله را کنتـرل 
گـذارى سـرمایه  بـا  حـال  عیـن  در   کنـد 
در مسـکن و سـوداگرى و سـودجویى در 
آن روى ندهـد ایـن اسـت کـه فرصـت هاى 
رقابتـى بیشـترى را در حوزه سـرمایه گذارى 
 مسـکن ایجاد کنیم. همچنین باید کنترل هاى

الزم را در حوزه مالیاتى را داشته باشیم.

مسکن، بازار بدون مشتری
گفتگو با رئیس اتحادیه مشاور امالک کشور
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اقتصادى  بانى  دیده  گزارش  آخرین  بر  بنا 
(MENA)  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
رود مى  انتظار   ،2016 سال  بهار   در 
که ایران به واسطه لغو تحریم ها و ایجاد یک 
محیط کسب و کار بهتر با رشد اقتصادى 4,2 و 
 4,6 درصدى در سال 2016و 2017 مواجه باشد. 
لغو تحریم هاى هسته اى در ژانویه 2016 و 
پیروزى انتخاباتى میانه روها و اصالح طلبان در 
مجلس شورا و مجلس خبرگان باعث تقویت 

دولت اصالح طلب روحانى شده است. 
 بدنبال رکود شدید اقتصادى ناشى از تحریم ها
در سال هاى 91 و 92، تولید ناخالص داخلى 
افزایش توام  با 3 درصد  واقعى در سال 93 
بوده است؛ این بهبود با افزایش اطمینان در 
مصرف کننده و محیط کسب و کار که در پى 
 JPOA لغو بخشى از تحریم هاى تحت توافق
( برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترك) 
صورت پذیرفت، حاصل گردید. برآورد مى 
با نرخ  ایران در سال 1394  اقتصاد  شود که 
فشارهاى  باشد.  همراه  درصدى   0,5 رشد 
تورمى بر اقتصاد نیز تحت تاثیر موضع سیاست 
پولى کمتر تطبیقى و همچنین سقوط شاخص 
بهاء یا قیمت مصرف کننده (CPI) از نقطه 
به  سال 91  ماه  مهر  در  درصدى  اوج 45,1 
نرخ ساالنه 12,6 درصدى در بهمن ماه سال 
94، فروکش نمود. با این وجود، سرعت ایجاد 
شغل همچنان پایین باقى مانده و نرخ بیکارى 
از 10,6 درصد در سال 93 به 11,7 درصد در 
سال 94 افزایش یافته است. کسرى مالى هم 
بموجب سقوط قیمت نفت از 1,2 درصد تولید 
ناخالص داخلى در سال 93 به 2,7 درصد تولید 
ناخالص داخلى در سال 94 با افزایش مواجه 
بوده است. در حالتى مشابه و بنا بر ارزیابى هاى 
صورت گرفته، مازاد حساب جارى(CAS)  از 
3,8 درصد تولید ناخالص داخلى در سال 93 
به 0,6 درصد تولید ناخالص داخلى در سال 

94 کاهش یافته است. 
 بنا بر برآورد هاى صورت گرفته، لغو تحریم ها
کار  و  کسب  محیط  یک  آمدن  وجود  به  و 

بهتر به افزایش رشد واقعى تولید ناخالص داخلى به ترتیب تا 4,2 درصد و 4,6 درصد در 
سال هاى 95 و 96 منجر خواهد شد. از لحاظ تولید، رشد اساسا با تولید هیدروکربن بیشتر 
در ارتباط است و هزینه هاى جانبى نیز بنا بر انتظارات تحت تاثیر محرك هاى مهمى چون 
مصرف، سرمایه گذارى و صادرات قرار دارند. پیش بینى مى شود  که نرخ تورم با در نظر 
ها تحریم  لغو  بماند.  باقى  متوسط  حد  در  همچنان  ایران  بر  حاکم  استانداردهاى   گرفتن 
 و به ویژه آثار مثبت آن بر سیستم بانکى، به طور قابل توجهى هزینه معامالت بین المللى
هاى گذارى  سرمایه  طریق  از  کشور  به  هنگفت  هاى  سرمایه  ورود  دهد.  مى  کاهش   را 
مستقیم خارجى و بازگرداندن بخشى از دارایى هاى بلوکه شده مى تواند فشار بر ریال ایرانى را 
از میان بردارد و متعاقبا به کاهش تورم وارده کمک کند. پیش بینى شده است که کسرى مالى به 
ترتیب در سال هاى 95 و 96، عمدتا بخاطر بهبود درآمدهاى نفتى به 1,8 و 1 درصد کاهش یابد. 
انتظار مى رود تراز حساب جارى نیز در سال 96 به مازاد خود تبدیل شود و در وهله نخست با 
افزایش صادرات نفتى دچار افزایش گردد. خطرات تهدید کننده این چشم انداز، مواردى چون 
قیمت هاى پایین تر نفت، رشد کندتر جهانى و احتمال باال باقى ماندن ریسک ویژه کشور به دلیل 
عدم اطمینان بر جاى مانده از تحریم هاى غیر هسته اى و تاثیر آن بر کسب و کار خارجى را شامل 
مى گردد. یک چالش کلیدى در مورد چشم انداز انجام اصالحات ساختارى که مى تواند کشور 

را به سمت رشد پایدار و فراگیر سوق دهد در برنامه پنج ساله ششم آن پیش بینى شده است.

اقتصاد ایران از منظر اکونومیست

منبع: اکونومیست
مترجم: سلماز دانشورنیک

شاخص های مهم اقتصادی 
سال 96سال 95سال 94سال 93

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (با استفاده از 
0.30.54.24.6قیمت های عامل به درصد)

15.614.213.111.6نرخ تورم به درصد
1.0-1.8-2.7-1.2-تعادل مالی (درصد تولید ناخالص داخلی)

0.41.2-3.80.6تراز حساب جاری (درصد تولید ناخالص داخلی)

اقتصاد ایران
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«غیــر قابــل پیــش بینــى بــودن» و «ریســک 
پذیرى»یکــى از ویژگــى هــاى جدایــى 
ناپذیــر عالــم اقتصاد اســت علــى الخصوص 
ــازار  ــه شــرایط سیاســى و ب در اقتصــادى ک
جهانــى در طــول چنــد ســال گذشــته آن را 
ــه  ــرده و ب ــادى ک ــرات زی ــه تغی دســت مای
ــاى  ــدام از راه ه ــر ک ــرایط، ه ــور ش فراخ
ــاى  ــود و ضرره ــا س ــذارى را ب ــرمایه گ س
ــن  ــراى همی ــرده اســت ب ــراه ک ــادى هم زی
هــم پیــدا کــردن بهتریــن راه ســرمایه گذارى 
ــوارى  ــادى کار دش ــردم ع ــراى م همیشــه ب
ــه از راه  ــد نمون ــراغ چن ــت.به س ــوده اس ب
هــاى ســرمایه گــذارى مثــل ســپرده گــذارى 
در بانک،خریــد ســهام بورس،ســکه و ... 
ــه  ــم هــر کدامشــان بســته ب ــا ببینی ــم ت رفتی
شــرایط چــه مزیــت هــا و مضــرت هایــى 

ــد؟ ــان دارن برایم

خرید سکه
ــل توجــه و جــذاب  ــاى قاب یکــى از بازاره
ــد  ــى خواه ــان م ــه دلش ــانى ک ــراى کس ب
ــول  ــه پ ــه روز ب ــذارى روز ب ــا ســرمایه گ ب

ــکه  ــازار س ــد ب ــدا کنن ــت پی ــترى دس بیش
اســت. ســکه اى کــه اگــر نگاهــى بــه عقبــه 
چنــد ســال گذشــته آن بیندازیــم بــه دو برابر 
شــدن قیمتــش در چنــد ســال گذشــته هــم 
ــازار  ــال 91 ب ــه در س ــیم.طورى ک ــى رس م
ــکان خــورد و قیمــت ســکه  آن حســابى ت
از چیــزى حــدود پانصــد هــزار تومــان بــه 
ــم  ــان ه ــون توم ــک میلی ــاالى ی ــت ب قیم
رســید .در ســال 94 هــم طبــق اعــالم اخبــار 
ــى  ــا نوســان 160 هزارتومان قیمــت ســکه ب
همــراه بــود بــه طــورى کــه کمتریــن نــرخ 
قیمت ســکه 903هــزار تومان و در بیشــترین 
نــرخ بــا قیمــت 977هــزار تومــان در بــازار 
عرضــه شــد.اما چیــزى کــه همیشــه باعــث 
شــده تــا ســکه بــه عنــوان یکــى از بازارهاى 
ســرمایه گــذارى در بیــن مــا شــناخته شــود 
خاصیــت «نقــد شــوندگى» آن اســت بــه این 
ــه  ــاز ب ــى کــه شــما نی ــى کــه هــر زمان معن
نقــد کــردن ســرمایه خــود داریــد مــى توانید 
ــن طالفروشــى ســکه  ــه اولی ــه ب ــا مراجع ب

خودتــان را بــه فــروش برســانید. 
بــه گــزارش مهــر،  ویژگــى مثبــت دیگــرى 
کــه مــى تــوان بــراى ســکه در نظــر گرفــت 
نبــود محدودیــت زمانــى اســت یعنــى 
شــما هــر زمــان کــه بخواهیــد مــى توانیــد 
ــه  ــد  ب ــروش آن بکنی ــد و ف ــه خری ــدام ب اق
ــى  ــپرده بانک ــما در س ــال ش ــوان مث عن
بایــد تــا یــک موعــد مقــرر پولتــان 
را در بانــک بگذاریــد یــا اگــر 
بخواهیــد قبــل از موعــد  
پــس  را  پولتــان 
ــد  ــد بای بگیری
جهــى  و

ــد در  ــت کنی ــه پرداخ ــوان جریم ــه عن را ب
حالــى کــه شــما در خریــد و فــروش ســکه 
بــا چنیــن محدودیتــى رو بــه رو نیســتید. بــا 
ایــن کــه خیلــى هــا مــى گوینــد بــه طــور 
ــال و  ــازار ط ــذارى در ب ــرمایه گ ــى س کل
ســکه در طــول زمــان فراینــد ســودآورى بــه 
حســاب مــى آیــد امــا از طرفــى بایــد گفــت 
کــه چــون بــازار ســکه همیشــه تحــت تاثیر 
ــوده  ــى و قیمــت ارز ب قیمــت طــالى جهان
ــاى آن  ــت ه ــان قیم ــد از نوس ــت نبای اس

ــود. ــل ب غاف

سپرده گذاری در بانک ها
ــردن»  ــود ک ــه تعریف«س ــانى ک ــراى کس ب
ــا  ــد و ترجیح ــى بینن ــرر ندیدن»م را در«ض
خیلــى اهــل ریســک نیســتند ســرمایه 
گــذارى از طریــق ســپرده گــذارى در بانــک 
ــا  ــه ه ــن گزین ــى از بهتری ــوان یک ــى ت را م
بــراى ســرمایه گــذارى و رســیدن بــه ســود 
دانســت.یکى از اتفاقاتــى کــه در ســال 
گذشــته افتــاد تصمیــم بانــک بــراى تعییــن 
ــه اى  ــه گون ــود ب ــرخ ســودهاى بانکــى ب ن
ــود  ــرخ س ــن ن ــزى میانگی ــک مرک ــه بان ک
ســپرده هــاى بانکــى را  حــد اقــل 10درصد  
ــر آن را 20 درصــد ســود اعــالم  و حــد اکث
کردالبتــه نــا گفتــه نمانــد کــه گزینــه ســپرده 
ــا  ــراد ب ــراى اف ــک معمــوال ب گــذارى در بان
ــل  ــاد راه ح ــى زی ــا خیل ــم و ی ــرمایه ک س
ــى  ــر کس ــون ه ــت چ ــرى اس ــب ت مناس
ــا میانگیــن حــدودا  کــه ایــن پــول را دارد ب
17 درصــد ســود در بانــک هــاى مختلــف، 
ــد ــى توان ــال م ــار س ــت چه ــد از گذش  بع
ــزى  ــد چی ــر کن ــود را  دوبراب ــرمایه خ س
ــراى ســرمایه گــذارى  ــه ب کــه از یــک زاوی
ــد و از  ــى رس ــر م ــه نظ ــودمند ب ــردن س ک
ــما  ــى ش ــون وقت ــه؛ چ ــر ن ــى دیگ طرف

بررسی بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران

ادامه در صفحه 26
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وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اطالعات 
شــرکاى صنعتــى و ســرمایه گــذارى در ایران 
در ســال 94 را منتشر کرد. براســاس داده هاى 
 اعالم شــده، حجــم کل ســرمایه گــذارى
پیش بینى شــده بــراى اجــراى طرح هــاى 
ــوب در  ــارى مص ــى و تج ــى، معدن صنعت
ــته  ــال گذش ــذارى در س ــرمایه گ ــات س هی
ــون دالر  ــارد و 781 میلی ــا یــک میلی ــر ب براب
اســت کــه بــا مشــارکت 17 کشــور خارجى 

ــى خواهــد شــد.  اجرای

هلند
ــه  ــوع س ــد در مجم ــته از هلن ــال گذش س
هیــات تجــارى در بخش هــاى مختلــف بــه 
ایــران ســفر کــرد کــه ماحصــل آن در بخــش 
صنعــت عقــد دو قــرارداد بــوده اســت. یکى 
از قراردادهــاى منعقــد شــده بــا ایــن کشــور 
ــر  ــد فیلت ــیگار و تولی ــواع س ــد «ان در تولی
ســیگار» بــا ســرمایه گــذارى پیش بینى شــده 
برابــر بــا 71 میلیــون و 127 هــزار دالر بــوده 
کــه براســاس قــرارداد ایــن طــرح در اســتان 
گیــالن اجــرا خواهــد شــد. دومیــن قــرارداد 
ــت،  ــیر» اس ــودر ش ــد پ ــوص «تولی درخص
براســاس آمــار اعالم شــده ســرمایه گــذارى 
ــر  ــرارداد براب ــن ق ــراى ای ــى شــده ب پیش بین
بــا 9 میلیــون و 405 هــزار دالر اســت کــه در 
اســتان خراســان رضــوى اجــرا خواهد شــد. 

افغانستان
ــته در  ــال گذش ــز س از ســوى افغانســتان نی
ــران  ــه ای ــارى ب ــات تج ــک هی ــوع ی مجم

آمدنــد کــه ماحصــل ایــن ســفر نیــز عقــد 
ــوده  ــف ب ــاى مختل ــرارداد در بخش ه 8 ق
ــى  ــده یک ــالم ش ــار اع ــاس آم اســت. براس
از قراردادهــاى منعقــد شــده بــا ایــن کشــور 
درخصــوص «بــرش انــواع ســنگ گرانیتــى» 
ــده  ــى ش ــذارى پیش بین ــرمایه گ ــت. س اس
بــراى ایــن طــرح برابــر بــا یــک میلیــون و 
370 هــزار دالر بــوده کــه مقــرر شــده تــا این 
طــرح در اســتان خراســان رضــوى اجرایــى 
شــود. دومیــن قــرارداد منعقــد شــده بــا ایــن 
ــدن و  ــوالد و چ ــت ف ــراى «بازیاف ــور ب کش
ــا  آلومینیــوم (قراضــه)» در اســتان مرکــزى ب
ــک  ــا ی ــر ب ــده براب ــى ش ــرمایه پیش بین س
میلیــون و 500 هــزار دالر بــوده اســت. 
ســومین قــرارداد درخصــوص «تولیــد انــواع 
ــته بندى  ــده، بس ــرآورى ش ــى ف ــوه آجیل می
ــج،  ــات، برن ــران، حبوب ــرگل و گل زعف س
خشــکبار و انــواع چاشــنى و ادویــه در 
خراســان رضــوى» اســت و مجموع ســرمایه 
ــا یــک  ــر ب گــذارى پیش بینــى شــده آن براب
میلیــون و 200 هــزار دالر بوده اســت. «تولید 
فــرش ماشــینى» چهارمیــن قــرارداد منعقــد 
شــده بــا افغانســتان در ســال گذشــته اســت 
کــه بــراى ایــن طــرح نیــز ســرمایه گــذارى 
پیش بینــى شــده برابــر با یــک میلیــون و 200 
هــزار دالر اســت، ایــن طــرح قــرار اســت در 
اســتان اصفهــان بــه مرحلــه اجــرا درآیــد امــا 
پنجمیــن قــرارداد منعقــد شــده با افغانســتان 
بــه «تولیــد انــواع پوشــاك مردانــه» مربــوط 
ــزار دالر  ــون و 96 ه ــه یک میلی ــود ک مى ش
ــى شــده اســت و  ــذارى پیش بین ســرمایه گ

ایــن طــرح نیــز قــرار اســت کــه در اســتان 
ــه اجــرا گذاشــته شــود.  ــه مرحل اصفهــان ب
ششــمین قــرارداد منعقــد شــده با افغانســتان 
نیــز درخصــوص «تولیــد انــواع لــوال و انواع 
مصنوعــات غیر ســازه اى و قطعــات فرفــوژه» 
ــروژه در  ــن پ ــراى ای ــراى اج ــه ب ــوده ک ب
ــزار  ــز ســرمایه 900 ه خراســان رضــوى نی
دالرى پیش بینــى شــده اســت. «تولیــد اتــاق 
سرنشــین کامیــون کشــنده، اتاق بــار کامیون، 
ــوى خــودرو، اکســل  ــینى جل ــه س مجموع
عقــب کامیــون، اکســل جلــو کامیون و ســپر 
خــودرو»، هفتمیــن قــرارداد اســت کــه براى 
ــرمایه  ــوى س ــان رض ــراى آن در خراس اج
ــده  ــه ش ــر گرفت ــون دالرى در نظ ــه میلی س
ــد  ــه «تولی ــرارداد ب ــتمین ق ــا هش ــت، ام اس
ماشــین لباسشــویى تمــام اتوماتیــک، اجــاق 
ــن گازى،  ــى، آبگرمک ــر آب ــردار، کول گاز ف
جــارو برقــى خشــک» مربــوط مى شــود کــه 
ســرمایه گــذارى پیش بینــى شــده بــراى ایــن 
ــز در خراســان رضــوى اجــرا  طــرح کــه نی
ــون و 110  ــا دو میلی ــر ب ــد، براب ــد ش خواه

ــزار دالر اســت.  ه

چین
چیــن نیــز ســال گذشــته بــا هفــت هیــات 
ــن  ــل ای ــد و ماحاص ــران آم ــه ای ــارى ب تج
ــران و  ــان ای ــرارداد می ــد 6 ق ــز عق ــفر نی س
ــد  ــرارداد منعق ــن ق ــوده اســت. اولی ــن ب چی
ــه «تولیــد اســکلت  ــا ایــن کشــور ب شــده ب
فلــزى ســاختمانى فــوالدى (اســکلت فلزى 
ــت  ــازن تح ــزات، مخ ــى تجهی ــراى شاس ب

شرکای سرمایه گذاری ایران در سال 1394
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فشــار (بــه جــز مخــازن موادغذایــى)، 
جرثقیــل ســقفى، بچینــگ پالنــت (بــا 
تجهیــزات کامــل) و قالــب ســاخت قطعات 
 «(ACC مخصــوص  (قالب هــاى  بتنــى 
ــدازى  ــراى راه ان ــه ب ــته ک ــاص داش اختص
ــون و 400  ــه میلی ــرمایه س ــا س ــن طرح ه ای
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــزار دالرى در نظ ه
ــتان  ــا در اس ــن طرح ه ــرارداد ای ــاس ق براس
ــد شــد.  آذربایجــان شــرقى احــداث خواهن
دومیــن قــرارداد منعقــد شــده بــا این کشــور 
بــه «تولیــد اســبک موتــور خــودرو» مربــوط 
مى شــود کــه محــل احــداث آن نیــز در 
ــن  ــراى ای ــود و ب ــد ب ــرز خواه ــتان الب اس
طــرح نیــز ســرمایه دو میلیــون و 847 هــزار 
دالرى پیش بینــى شــده اســت. «طــرح تولیــد 
آهــن اســفنجى بــه شــکل بریکــت» کــه قرار 
ــود  ــدازى ش ــان راه ان ــتان زنج ــت در اس اس
ســومین قــرارداد بــا ایــن کشــور اســت کــه 
ــراى ایــن طــرح نیــز ســرمایه 14 میلیــون  ب
ــده  ــه ش ــر گرفت ــزار دالرى در نظ و 496 ه
اســت. امــا چهارمیــن قــرارداد منعقــد شــده 
بــا ایــن کشــور بــه «تولیــد کاغذ فلوتینــگ از 
ــوط مى شــود  ضایعــات کاغــذ و مقــوا» مرب
ــه  ــرمایه س ــز س ــرح نی ــن ط ــراى ای ــه ب ک
پیش بینــى  دالرى  هــزار  و 765  میلیــون 
برنامه ریــزى  براســاس  اســت.  شــده 
صــورت گرفتــه ایــن طــرح قــرار اســت در 
ــدازى شــود.  اســتان خراســان رضــوى راه ان
ــرامیک  ــى و س ــاب کاش ــت لع ــد فری «تولی
و محصــوالت جانبــى» پنجمیــن قــراردادى 
اســت کــه میــان ایــران و چیــن منعقــد شــده 
و بــراى ایــن طــرح نیــز ســرمایه گذارى ســه 
میلیــون و 200 هــزار دالرى در نظــر گرفتــه 
ــتان  ــز در اس ــرح نی ــن ط ــت؛ ای ــده اس ش
ــواع  ــد ان ــد. «تولی ــد ش ــى خواه ــزد اجرای ی
ــره  ــور، پ ــاى روت ــن (پره ه ــاى توربی پره ه
اســتاتور و...)» ششــمین قــرارداد منعقد شــده 
بــا چیــن اســت کــه قــرار اســت در اســتان 
ــراى  ــود. ب ــدازى ش ــوى راه ان ــان رض خراس
ایــن طــرح نیــز ســرمایه ســه میلیــون و 500 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــزار دالرى در نظ  ه

ایتالیا
امــا ســال گذشــته بزرگ تریــن هیــات 
ــا 360  ــا ب تجــارى خارجــى از ســوى ایتالی
ــور  ــن کش ــد. ای ــزام ش ــران اع ــه ای ــر ب نف
ــران  ــارى وارد ای ــات تج ــراه 5 هی ــه هم ب
شــد و ماحصــل ایــن ســفر نیــز دو قــرارداد 
بــوده اســت. «تولیــد مایــه ماســت و پنیــر و 
بســته بندى مایــه پنیــر» یکــى از قراردادهــاى 
منعقــد شــده میــان ایــران و ایتالیــا بــود کــه 
ــون و  ــرمایه یک میلی ــرح س ــن ط ــراى ای ب

106 هــزار دالرى در نظــر گرفتــه شــده 
ــن طــرح در اســتان خراســان  ــه ای اســت ک
ــن  ــد. دومی ــد ش ــى خواه ــوى اجرای رض
قــرارداد بــه «تولیــد ماشــین آالت ذوب 
ــورد» مربــوط مى شــده کــه  ریخته گــرى و ن
بــراى ایــن طــرح نیــز ســرمایه گــذارى 15 
میلیــون و 949 هــزار دالرى در نظــر گرفتــه 
ــت در  ــرار اس ــرح ق ــن ط ــت، ای ــده اس ش

ــود. ــدازى ش ــرز راه ان ــتان الب اس
 

تونس
ــر از کشــورهایى اســت  ــس یکــى دیگ تون
ــات  ــراه دو هی ــه هم ــته ب ــال گذش ــه س ک
تجــارى وارد ایــران شــد کــه حاصــل ایــن 
ســفر عقــد یــک قــرارداد در زمینــه «تولیــد 
ــوت،  ــد رب، کمپ ــط تولی ــین آالت خ ماش
کنســرو، میــوه و ســبزى و قطعــات ماشــین 
آالت تولیــد» بــود. بــراى ایــن طرح ســرمایه 
گــذارى دو میلیــون و 36 هــزار دالرى در 
نظــر گرفتــه شــد، براســاس پیش بینى هــاى 
صــورت گرفتــه ایــن طــرح در اســتان البــرز 

ــدازى خواهــد شــد. راه ان

 امارات متحده عربی
ــارى از  ــات تج ــته هی ــال گذش ــد س هرچن
ــال  ــا س ــد؛ ام ــران نش ــور وارد ای ــن کش ای
ــور و  ــن کش ــان ای ــرارداد می ــته دو ق گذش
ــواع  ــد ان ــت. «تولی ــده اس ــد ش ــران منعق ای
داروهــاى هورمونــى بــه شــکل ویــال، انــواع 
ســرنگ پــر شــده موثــر بــر سیســتم ایمنــى 
بــدن، انــواع داروهــاى نــو ترکیــب و پپتیدى 
ــادى»  ــال آنتــى ب ــواع داروهــاى منوکلون و ان
ــا ایــن  یکــى از قراردادهــاى منعقــد شــده ب
ــترك در  ــورت مش ــه به ص ــوده ک ــور ب کش
ایــن قــرارداد دو کشــور آلمــان و هنــد نیــز 
پیش بینــى  ســرمایه  داشــته اند.  حضــور 
شــده بــراى ایــن قــرارداد 37 میلیــون و 733 

ــن  ــرارداد ای ــاس ق ــوده و براس ــزار دالر ب ه
ــد  ــدازى خواه ــرز راه ان ــتان الب ــرح در اس ط
شــد. دومیــن قــرارداد منعقــد بــا این کشــور 
ــذارى از  ــرمایه گ ــش س ــه «افزای ــوط ب مرب
طریــق مشــارکت در ســرمایه ســهمى » بوده 
ــا  ــرز و ب ــز در اســتان الب ــن طــرح نی ــه ای ک
ســرمایه 79 میلیــون و 376 هــزار دالرى 

ــى خواهــد شــد. اجرای

بوسنی و هرزگوین
ــات  ــته هی ــال گذش ــز س ــور نی ــن کش ای
ــا در  ــرد، ام ــزام نک ــران اع ــه ای ــى ب همراه
ــرارداد  ــک ق ــورد بررســى ی ــان م ــدت زم م
ــل  ــد ری ــه «تولی ــور در زمین ــن کش ــا ای ب
ــزار  ــذارى 838 ه ــا ســرمایه گ آسانســور» ب

ــد. ــد ش ــران منعق ــتان ته دالرى در اس

ترکیه
ترکیــه نیــز ســال گذشــته بــا هفــت هیــات 
ــن  ــل ای ــد و حاص ــران آم ــه ای ــارى ب تج
ســفر نیــز عقــد پنــج قــرارداد میــان ایــران و 
ترکیــه بــوده اســت. قــرارداد بــراى « تولیــد 
رادیاتورفــوالدى سیســتم حــرارت مرکــزى» 
یکــى از قراردادهــاى منعقد شــده میــان ایران 
و ترکیــه اســت کــه بــراى اجرایــى کــردن آن 
ــزار دالرى در  ــون و 475 ه ــرمایه دو میلی س
نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن طــرح قــرار 
اســت در اســتان آذربایجان شــرقى راه اندازى 
شــود. دومیــن قــرارداد منعقــد شــده بــا ایــن 
ــواع  ــکى، ان ــر پیراش ــه «تولیدخمی ــور ب کش
ــروى  ــاده غیر کنس ــاده و نیمه آم ــاى آم غذاه
ــواع غــذا و پیش غــذا)  ــواع خــوراك و ان (ان
و انــواع بهبوددهنــده» مربــوط مى شــود کــه 
ــذارى  ــرمایه گ ــز س ــرارداد نی ــن ق ــراى ای ب
ــت؛  ــده اس ــى ش ــزار دالرى پیش بین 218 ه
ایــن طــرح نیــز براســاس قــرارداد در اســتان 
آذربایجــان غربــى راه انــدازى خواهــد شــد.



20

13
95

اه 
د م

ردا
- خ

54
ره5

شما

کانادا
ــز  ــن کشــور نی ــد ای از ســوى دیگــر هرچن
ــران  ــه ای ــى ب ــات همراه ــته هی ــال گذش س
ــورد  ــان م ــدت زم ــا در م ــرد، ام ــزام نک اع
ــور در  ــن کش ــا ای ــرارداد ب ــک ق ــى ی بررس
ــراى  ــوالدى ب ــاى ف ــد قالب ه ــه «تولی زمین
ســاخت ســازه» بــا ســرمایه 5 میلیــون و 662 
هــزار دالرى منعقــد شــد کــه ایــن طــرح در 

ــد شــد. ــدازى خواه ــتان ســمنان راه ان اس

فرانسه
ــات  ــا دو هی ــز ســال گذشــته ب فرانســه نی
تجــارى بــه ایــران آمــد کــه حاصــل ایــن 
ســفر عقــد دو قــرارداد بــود. «تولیــد انــواع 
شــکالت و پــودر قهــوه بــوداده و ســاییده» 
ــان  ــه می ــت ک ــى اس ــى از قراردادهای یک
ایــران و فرانســه منعقــد شــده اســت. براى 
ــون و 226  ــک میلی ــرمایه ی ــرح س ــن ط ای
ــاس  ــده و براس ــى ش ــزار دالرى پیش بین ه
ــرح  ــن ط ــه ای ــزى صــورت گرفت برنامه ری
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــران ایج ــتان ته در اس
ــد  ــه «تولی ــرارداد منعقــد شــده ب ــن ق دومی
مى شــود  مربــوط  ســوارى»  خــودرو 
ــون و 973  ــرمایه 95 میلی ــراى آن س ــه ب ک
هــزار دالرى پیش بینــى شــده اســت. ایــن 
ــران  ــرار اســت در اســتان ته ــز ق طــرح نی

ــود. ــدازى ش راه ان

هندوستان
ــار  ــا چه ــته ب ــال گذش ــز س ــتان نی هندوس
هیــات تجــارى بــه ایــران آمــد و حاصــل 
ــان  ــرارداد می ــد دو ق ــز عق ــفر نی ــن س ای
ــد  ــوده اســت. «تولی ــران و هندوســتان ب ای
ــش از  ــیلیکون بی ــا س ــیوم ب ــرو سیلیس ف
ــودر میکــرو ســیلیکا»  ــى و پ 55 صــد وزن
ــان  ــه می ــت ک ــى اس ــى از قراردادهای یک
ایــران و هندوســتان با ســرمایه گــذارى 21 
ــده  ــته ش ــزار دالرى بس ــون و 375 ه میلی
صــورت  پیش بینــى  براســاس  اســت، 
گرفتــه ایــن طــرح به صــورت مشــترك در 
اســتان هاى آذربایجــان غربــى (منطقــه آزاد 
تجــارى صنعتــى ماکــو) راه انــدازى خواهد 
ــلح  ــى مس ــوالت بتن ــد محص ــد. «تولی ش
ــى  ــر از قراردادهای ــى دیگ ــده» یک پیش تنی
ــه  ــن کشــور اســت ک ــا ای ــده ب ــد ش منعق
به صــورت مشــترك  نیــز  ایــن طــرح 
در اســتان هاى منطقــه ویــژه اقتصــادى 
ســلفچگان- قــم راه انــدازى خواهــد شــد. 
ایــن  بــراى  ســرمایه پیش بینــى شــده 
ــزار  ــون و 713 ه ــا 9 میلی ــر ب ــرح براب ط

ــت. دالر اس

آلمان
ــات  ــزام 12 هی ــا اع ــته ب ــان  ســال گذش آلم
تجارى نســبت به ســایر کشــورهاى اروپایى 
هیات هــاى بیشــترى را بــراى مذاکــرات 
تجــارى بــه ایــران اعــزام کــرد. حاصــل ایــن 
ســفر نیــز عقــد یــک قــرارداد مشــترك میان 
ایــران بــا کشــورهاى امارات متحــده عربــى، 
آلمــان و هلنــد بــوده اســت و دو قــرارداد نیز 
ــا ایــن کشــور منعقــد  به صــورت مســتقل ب
ــد  ــه «تولی ــا ب ــى از قرارداده ــه یک ــد ک ش
ــورژى،  ــد متال ــد گری ــیلیکون جام ــواع س ان
الکترونیــک،  جامــد  ســیلیکون  انــواع 
ــل  ــتالى، پن ــد کریس ــیدى چن ــل خورش پن
خورشــیدى تــک کریســتالى و ســلول 
خورشــیدى فتوولتاییــک» مربــوط مى شــود. 
ــرح  ــن ط ــراى ای ــده ب ــرمایه پیش بینى ش س
برابــر بــا یــک میلیــارد و 87 میلیــون و 995 
هــزار دالر اســت و ایــن طرح هــا قــرار 
ــود.  ــدازى ش ــارس راه ان ــتان ف ــت در اس اس
قــرارداد بعــدى بــا آلمــان درخصــوص 
«تولیــد پرلیــت تزریــق شــده بــا عناصــر ریز 
مغــذى و پرلیت منبســط شــده» بســته شــده 
اســت کــه بــراى ایــن طــرح نیــز ســرمایه اى 
ــر  ــزار دالرى در نظ ــون و 132 ه ــک میلی ی
گرفتــه شــده و ایــن طــرح نیــز قــرار اســت 

ــود. ــداث ش ــتان اح ــتان خوزس در اس

ایرلند
ــات  ــته هی ــال گذش ــز س ــور نی ــن کش ای
ــا در  ــرد، ام ــزام نک ــران اع ــه ای ــى ب همراه
مــدت زمــان مــورد بررســى یــک قــرارداد با 
ایــن کشــور در زمینــه «تولیــد قالــب ماندگار 
ــون و  ــرمایه 2 میلی ــا س ــى» ب ــازه هاى بتن س
272 هــزار دالرى منعقــد شــد کــه براســاس 
ــرح  ــن ط ــه ای ــورت گرفت ــزى ص برنامه ری
نیــز در اســتان آذربایجــان غربــى راه انــدازى 

خواهــد شــد.

عراق
عــراق را مى تــوان بــا اعــزام 11 هیــات 
همــراه بــه ایــران دومیــن کشــورى دانســت 
ــران  ــه ای ــات تجــارى را ب کــه بیشــترین هی
اعــزام کــرد؛ امــا نتیجــه حضــور ایــن تعــداد 
هیــات تجــارى تنهــا عقــد یــک قــرارداد در 
زمینــه «تولیــد انــواع شــیلنگ هاى دو جــداره 
و ســه جــداره و انواع بســت و اتصــال فلزى 
ــوده  ــزى» ب ــج فل ــز فلن ــى به ج غیر خودروی
ــده  ــى ش ــذارى پیش بین ــرمایه گ ــت. س اس
ــزار  ــا 292 ه ــر ب ــرارداد براب ــن ق ــراى ای ب
ــتان  ــت در اس ــرار اس ــرح ق ــن ط دالر و ای

ــى احــداث شــود. آذربایجــان غرب

بخــش دیپلماســى رســانه اى ســفارت 
ایــران در مســکو اعــالم کــرد: براســاس 
تصویــب شــوراى کمیســیون اقتصادى 
اوراســیا، نــرخ عــوارض گمرکــى 
وارداتــى 8 محصــول شــامل گل کلــم، 
ــته،  ــز پس ــته، مغ ــى، پس ــم بروکل کل
بى هســته،  ســیاه  کشــمش  خرمــا، 
کشــمش ســلطانى و انــواع دیگــر 
کشــمش بــه کشــورهاى عضــو اتحادیه 
اوراســیا از تاریــخ اجــراى مصوبــه 
یادشــده در 22 مــارس 2016 صفــر 

ــت. اس
ــال  ــیا در ح ــادى اوراس ــه اقتص اتحادی
روســیه،  کشــورهاى  از  حاضــر 
قرقیزســتان  قزاقســتان،  بــالروس، 
و ارمنســتان تشــکیل شــده اســت. 
ــن  ــورهاى ای ــاحت کش ــوع مس مجم
اتحادیه حــدود 20میلیــون کیلومترمربع 
و جمعیــت آن بیــش از 180میلیــون نفر 
اســت کــه بــازار بزرگــى براى تبــادالت 
تجــارى و اقتصــادى به شــمار مــى رود. 
صفــر شــدن تعرفه هــاى گمرکــى مــى 
توانــد گام مهمــى در جهــت گســترش 
تولیــدى  محصــوالت  صــادرات 
ــازار  ــه ب ــران ب ــالمى ای ــورى اس جمه
ــه  ــن اتحادی ــورهاى ای ــیه و کش روس

ــد. باش

صفر شدن تعرفه گمرکی ۸ کاالی 
صادراتی ایران به کشورهای 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
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توافق نامه چابهار میان ایران، هند و افغانسـتان 
از دو منظـر کلـى و خـاص قابل بررسـى و 
تحلیـل اسـت. از نظر کلـى ایـن توافق نامه را 
باید در راسـتاى استراتژى بازتعریف مناسبات 
اقتصـادى ایـران بـا جهـان، پـس از برجـام 
تعریـف کـرد. براسـاس ایـن راهبـرد، ایـران 
در دوران پـس از برجـام بایـد در مناسـبات 
اقتصـادى و تجـارى خـود با اقتصـاد جهانى 
برنامـه خـود را تغییـر بدهـد. به ایـن معنا که 
با نقشـه و برنامـه مدون، منجسـم، هدفمند و 
جدیـدى حرکـت کند. از مناسـبات سـنتى و 
بـا ارزش افـزوده پاییـن کـه قبـل از تحریم ها 
جریـان داشـت، بایـد جـدا شـود و پـاى بـر 
عرصـه جدیـدى از مناسـبات اقتصـادى بـا 

بگـذارد. جهان 
در مناسـبات سـنتى ایـران، کشـورهاى غربى 
اقتصـادى  و  تجـارى  طرف هـاى  عمدتـا 
کشـورمان بوده انـد. ایـن مسـاله بـراى ایـران 
در گذشـته اگرچـه بازتاب هـاى مثبتى داشـته 
اسـت، امـا در عیـن حـال آسـیب هاى زیادى 
را هـم در پـى داشـته کـه مهم تریـن آن بحث 
تحریم هـاى اقتصـادى و آسـیب هایى بود که 
ناشـى از مناسـبات اقتصـادى بـا کشـورهاى 
غربـى وجـود داشـت. در دوران پس از برجام 
به طور طبیعى ایران باید آن مناسـبات گذشـته 
را رهـا کند، هم به دلیل مالحظات توسـعه اى 
و هـم مالحظـات سیاسـى و امنیتـى. در ایـن 
رویکـرد به طـور طبیعى ایـران باید مناسـبات 
خـود را با کشـورهاى نوظهور تعریف کند. از 
منظر توسـعه اى، کشورهاى نوظهور اقتصادى 
از ظرفیت هـاى بـاالى توسـعه اى برخـوردار 
هسـتند، چـون این کشـورها در حال توسـعه 
هسـتند؛ بنابرایـن انگیزه هـاى الزم و باالیـى 

بـراى اسـتفاده از ظرفیـت  کشـورهایى مثـل 
ایـران دارنـد و بـا حساسـیت یـا بهانه گیـرى 
کمتـرى روابط با ایـران را دنبال مى کنند، سـه 
کشـور چیـن، هنـد و کـره جنوبـى مى توانند 
بـراى مـا ارزش افزوده باالى توسـعه اى ایجاد 
کننـد. البته این یـک طرف ماجراسـت؛ یعنى 
«رویکرد جدید ایران در مناسـبات اقتصادى-
تجـارى بین المللى». وجـه دوم ایـن رویکرد، 
کشـورهاى توسـعه نیافته یا کمتر توسعه یافته 
هسـتند. در واقع در رویکرد توسـعه اى جدید 
ایـران و در بازتعریفـى کـه ایران از مناسـبات 
اقتصـادى و تجـارى خـود بـا دنیا انجـام مى 
دهد، کشـورهاى توسـعه نیافته و کمترتوسعه 
نبایـد فرامـوش  شـوند؛ به خصـوص  یافتـه 
کشـورهاى کمترتوسـعه یافتـه اطـراف ایران 
همچون کشورهاى آسیاى مرکزى، افغانستان 
و عـراق. بنابراین همچنان کشـورهاى مذکور 
نیـز جایـگاه خودشـان را در رویکـرد جدیـد 

مناسـبات اقتصادى-تجـارى ایـران دارند.
در واقـع ایـران مـى توانـد از ظرفیت هـاى 
نهایـت  کشـورها  ایـن  نیافتـه  توسـعه 
بهره بـردارى را در راسـتاى رونـق اقتصادى و 
توسـعه یافتگى انجام دهد. کشورهاى همسایه 
مثل افغانسـتان، پاکستان و آسـیاى مرکزى در 
مـدل جدید ایران قابل توجه هسـتند. بنابراین 
وجـه اول یعنـى ظرفیت هـاى توسـعه یافتـه 
قدرت هاى نوظهـور و وجه دوم، ظرفیت هاى 
توسعه نیافته کشـورهاى کمترتوسعه یافته در 
رویکـرد جدید، تکمیل کننده پازل توسـعه اى 
ایـران بـه شـمار مى آیـد. در چنیـن شـرایطى 
بایـد بیـن ظرفیت هـاى قدرت هـاى نوظهور 
با ظرفیت هاى کشـورهاى توسـعه نیافته حلقه 
اتصالـى وجـود داشـته باشـد کـه ایـن حلقه، 

علیرضا سلطانی
اقتصاددان

رقابـت چـابـهار با گـوادر

ــی  ــره جنوب ــد و ک ــن، هن ــور چی ــه کش س
ــاالی  ــا ارزش افــزوده ب ــرای م ــد ب می توانن
ــه ایــن یــک  توســعه ای ایجــاد کننــد. البت
طــرف ماجراســت؛ یعنــی »رویکــرد جدیــد 
ایــران در مناســبات اقتصادی-تجــاری 
بین المللــی«. وجــه دوم ایــن رویکــرد، 
کشــورهای توســعه نیافتــه یا کمتر توســعه 

ــه هســتند یافت

چیــن مرکــز حضــور فعالیت هــای تجــاری 
ــیای  ــیا، آس ــوب آس ــه جن ــود را در منطق خ
مرکــزی و آســیای غربــی، بنــدر گــوادر قرار 
ــدر،  ــن بن ــتا در ای ــن راس ــت. در ای داده اس
در بخــش خطــوط ارتباطــی ریلــی و بندری 
گــذاری  ســرمایه  دالر  چندده میلیــارد 

کرده انــد

ــن و  ــار و چی ــدر چابه ــد در بن ــران و هن ای
پاکســتان در بنــدر گــوادر ســرمایه گــذاری 
می کننــد. رقابــت نانوشــته ای بیــن ایــن دو 
ــای  ــر موقعیت ه ــر س ــورها ب ــروه از کش گ
تجــاری و ارتباطی شــان کــه همــان چابهار 

و گــوادر اســت شــکل گرفتــه اســت

ظرفیت هـاى توسـعه اى ایران اسـت.
حـال ایـن اتفـاق چگونـه رخ مى دهـد؟ این 
اتفـاق در ایجـاد یـک پـازل تکمیلـى اسـت 
کـه در آن هـم کشـورهاى نوظهـور اقتصادى 
قرار مى گیرند و هم کشـورهاى کمترتوسـعه 
یافتـه. ایـران از ظرفیت هاى توسـعه اى خیلى 
باالیـى برخـوردار اسـت کـه مـى تواند حلقه 
وصـل این دو دسـته از کشـورها باشـد. یکى 



از ایـن ظرفیت هـا در مزیت هاى جغرافیایى و 
ارتباطـى ایران اسـت. ایران به دلیل وسـعت و 
موقعیت جغرافیایى کـه در ارتباط بین جنوب 
و شـرق آسـیا، آسـیاى مرکـزى و قفقـاز بـه 
آسـیاى غربى که همان خاورمیانه اسـت واجد 
مزیت هـاى ارتباطى باالیى اسـت. دسترسـى 
بـه آب هـاى آزاد این مزیت هـا را افزایش داده 

است.

موافقت نامه چابهار
چابهـار و جاسـک از ظرفیت هـاى بالقـوه اى 
مزیت هـاى  تقویـت  در  کـه  برخوردارنـد 
بسـیار  ایـران  توسـعه اى  و  اضطـرارى 
تاثیرگـذار اسـت. در ایـن میـان چابهـار بـا 
زیرسـاخت هاى  از  برخـوردارى  بـه  توجـه 
توسـعه اى خصوصـا در حـوزه ارتباطـات، از 
جملـه بندر تجـارى بین المللـى و همچنیـن 
جایـگاه  و  اهمیـت  از  ریلـى،  ظرفیت هـاى 
 بیشـترى برخـوردار اسـت کـه مـى توانـد
ظرفیت هـاى خالـى کـه امـروزه بخشـى از 
کشـورهاى جنـوب و غـرب آسـیا را دربـر 
گرفتـه اسـت، جبـران کنـد. پیـش از ایـن 
مى تواننـد  ایـران  ظرفیت هـاى  شـد  گفتـه 
ظرفیت هـاى  وصـل  حلقـه  تکمیل کننـده 
توسـعه اى قدرت هـاى نوظهـور اقتصـادى با 
کشـورهاى کمترتوسـعه یافتـه باشـند، ایـران 
ظرفیتـى به نام چابهـار دارد که برمبناى آن یک 
طرف ماجرا هند اسـت، یک قـدرت نوظهور 
اقتصـادى بـا ظرفیت هـاى بـاالى توسـعه اى. 
یـک طـرف ماجرا هم افغانسـتان اسـت، یک 
کشـور کمترتوسـعه یافتـه و در عیـن حـال 
محـدود در خشـکى و کشـورى کـه بـه هـر 
حـال بـا همـه شـرایطى کـه دارد مى خواهـد 
بگـذارد. گام  جهـان  بـا  ارتبـاط  مسـیر   در 
در ایـن بیـن حلقـه وصـل، ایـران اسـت کـه 
مـى تواند هـم از ظرفیت هاى توسـعه اى هند 
اسـتفاده کنـد و هـم ظرفیت هـاى توسـعه اى 
افغانسـتان را بـه کار بگیـرد و از مزیت هـاى 
ارتباطـى داخلـى نهایت بهره بردارى را داشـته 
باشـد؛ بنابراین موافقت نامه چابهار در راستاى 
اسـتراتژى کالن توسـعه، مـى توانـد بسـیار 

تاثیرگـذار و تعیین کننده باشـد.

ضرورت های توسعه چابهار
در این میان توسـعه چابهاربسیار حائز اهمیت 
اسـت. اگـر به ایـن مسـاله بى توجهى شـود، 
بـراى مـدت زمـان طوالنـى عمـال چابهـار و 
مزیت هـاى آن بـراى ایران بالاسـتفاده مى ماند 
و فاقد هرگونه بهره بردارى توسـعه اى خواهد 
ایـن  ایـن ضـرورت چیسـت؟  بـود. حـال 
ضـرورت، توجـه بـه رقیـب قدرتمنـد بنـدر 
چابهار، بندر گوادر در پاکسـتان است. چنانچه 

مى دانیـم در راسـتاى آن مـدار جغرافیایـى  که 
چابهـار ایـران در آن قرار دارد، ما در پاکسـتان 
بنـدر گـوادر را نیـز داریم. بندر گـوادر دومین 
بنـدر پاکسـتان بعـد از کراچـى اسـت کـه 
پاکسـتانى ها در ایـن بنـدر سـرمایه گـذارى 

کرده اند. عظیمـى 
در واقـع مى تـوان گفت پاکسـتانى ها این بندر 
را بـه چینى هـا اجـاره داده انـد. منطقه آسـیاى 
مرکـزى و قفقـاز و منطقـه آسـیاى جنـوب 
تجـارى  لحـاظ  بـه  بـراى چینى هـا  غربـى 
بسـیار بااهمیـت اسـت. چیـن مرکـز حضور 
منطقـه  در  را  خـود  تجـارى  فعالیت هـاى 
جنوب آسـیا، آسـیاى مرکزى و آسیاى غربى، 
بنـدر گوادر قرار داده اسـت. در این راسـتا در 
ایـن بنـدر، در بخش خطـوط ارتباطـى ریلى 
و بنـدرى چندده میلیـارد دالر سـرمایه گذارى 
کرده انـد. ایـن اتفاق یک هشـدار اسـت، چرا 
کـه در صـورت کـم اقبالى در جذب سـرمایه 
گذارى در جهت توسـعه بندرچابهار مى توان 
چابهـار  بنـدر  ظرفیت هـاى  عمـال  گفـت 
بالاسـتفاده خواهـد مانـد. روند توسـعه بندر 
گـوادر پاکسـتان دیرتـر شـروع شـده اسـت، 
امـا به دلیـل نبـود محدودیت هایـى همچـون 
تحریم هـا در کشـور پاکسـتان، ایـن بنـدر در 
مـدت زمـان کمتـرى توسـعه یافتـه اسـت. 
چینى هـا در این بندر سـرمایه گـذارى بندرى 
کالنـى انجـام دادنـد. ایـن سـرمایه گـذارى 
بالـغ بـر 60 تـا 70 میلیـارد دالر  مى شـود. 
به عبـارت دیگـر، چینى هـا به نوعى ایـن بندر 
را تحت اجـاره خـود دارنـد، بنابرایـن بنـدر 
گـوادر نسـبت به بندر چابهار بیشـتر توسـعه 

اسـت. یافته 
ایـن توافق نامـه نشـان مـى دهـد بیـن چابهار 
ایـران و گـوادر پاکسـتان رقابتـى آغـاز شـده 
اسـت. بنابراین موافقت نامه چابهار در راستاى 
رقابتـى که بین ایران و پاکسـتان شـروع شـده 
از یـک سـو و بیـن هنـد و چین از دیگر سـو 
قابل تحلیل و بررسـى اسـت. ایران و هند در 
بندر چابهار و چین و پاکسـتان در بندر گوادر 
سـرمایه گـذارى مى کننـد. رقابت نانوشـته اى 
سـر  بـر  کشـورها  از  گـروه  دو  ایـن  بیـن 
موقعیت هاى تجارى و ارتباطى شـان که همان 
 چابهـار و گـوادر اسـت شـکل گرفته اسـت.
از  جـداى  چابهـار  موافقت نامـه  بنابرایـن، 
رویکرد تحلیلى مذکـور، داراى ابعاد اقتصادى 
سیاسـى اسـت. به عبارتى این موافقت نامه در 
راسـتاى رقابتى اسـت بین دو مثلث سیاسى و 
تجـارى که از یکسـو هند، ایران و افغانسـتان 
و از سـوى دیگر چین، پاکسـتان و افغانسـتان 
را در برمى گیـرد کـه ایـران در این رقابت هند 
و افغانسـتان را بـراى اسـتفاده از ظرفیت هاى 

توسـعه اى چابهـار همراه کرده اسـت.

روایت فعاالن اقتصادی ...

نیـاز ایـن پروژه هـا را تامیـن کننـد. آنهـا 
بـزرگ  بانک هـاى  اگـر  دارنـد  اعتقـاد 
اروپایـى مثل بانک هاى سـوئیس و آلمان 
(دویچـه بانک) روابط خـود را با ایران از 
سـر بگیرند، کل مشـکالت حل مى شود. 
منابـع آگاه از آغـاز بـه کار 300 کارگـزار 
خارجـى یا موسسـه مالـى با ایـران خبر 
مى دهنـد، امـا اعتقـاد دارنـد بـا توجه به 
حجـم مبادالت تجـارى ایـران، ارتباط با 
این تعـداد کارگـزار خارجـى جوابگوى 
نیـاز داخلى نیسـت. البته پـس از اجراى 
برجـام ارتبـاط بـا برخـى از کشـورهاى 
آسـیایى تسـهیل شـده و مـواردى کـه از 
توسـعه تجارت بـا برخى از کشـورهاى 
آسـیایى جلوگیرى مى کرد، برداشته شده 

است.
بـه  کـه  مسـائلى  از  یکـى  سـویى  از 
گفتـه برخـى از کارشناسـان و فعـاالن 
اقتصـادى بـه نظـر مى رسـد در برجـام 
رفـع  گرفتـه،  قـرار  بى توجهـى  مـورد 
تحریـم دالرى اسـت. ایـن تحریـم، مانع 
از بازگشـت منابـع ارزى ایـران بـه بانک 

مرکـزى شـده اسـت.
دکتـر محمدمهـدى بهکیش، اقتصـاددان 
در ایـن زمینـه مى گویـد: با توجـه به این 
که بـراى تبدیل ارزهاى محلـى ابتدا باید 
آنهـا تبدیـل بـه دالر شـود و بـا توجه به 
ایـن کـه تحریم هـاى دالرى بـر مبنـاى 
آمریـکا  بانک هـاى  اولیـه  تحریم هـاى 
علیه ایران برداشـته نشـده، مشکلى براى 
بازگشـت منابـع به ایـران به وجـود آمده 
اسـت. به عنـوان مثال، منابـع ایرانى که در 
هنـد موجـود بوده انـد همگـى بـه روپیه 
بـوده و براى تبدیل آن بـه ریال، ضرورى 
اسـت که در ابتـدا آن منابع به دالر تبدیل 
شـود و پـس از آن بـه ایـران بازگردانـده 
شـود. حتـى تبدیـل ایـن منابع بـه یورو 
نیـز امکان پذیـر نیسـت، بنابرایـن یکـى 
از چالش هـاى مهـم در دوره پسـابرجام 

تحریم هـاى دالرى اسـت.

ادامه از  صفحه 9
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ســهم مســتقیم بخــش ســفر و گردشــگرى 
ایــران در تولیــد ناخالــص داخلــى ایــران، در 
ــارد  ــزار و 428 میلی ــه 294ه ــال 2015 ب س
ــید  ــارد دالر) رس ــدود 7/ 8 میلی ــال (ح ری
کــه حــدود 5/ 2 درصــد از تولیــد ناخالــص 
داخلــى را تشــکیل مى دهــد. پیش بینــى 
مى شــود در ســال 2016 میــزان عوایــد 
ــران 7/ 6  حاصــل از ســفر و گردشــگرى ای
درصــد رشــد کنــد و بــه حــدود 314 
ــارد  ــا 3/ 9 میلی ــال (تقریب ــارد ری ــزار میلی ه
دالر) برســد. ایــن اثــر مســتقیم مربــوط بــه 
ــاى  ــا، آژانس ه ــه هتل ه ــى از جمل حوزه های
مســافرتى، خطــوط هواپیمایــى و خدمــات 
حمل ونقــل مســافر اســت. بــه عــالوه، 
ــى  ــم انداز آت ــه چش ــود ک ــى مى ش پیش بین
حــوزه گردشــگرى در ایــران تــا ســال 2026 
ــه  ــد و ب ــته باش ــدى داش ــد 4/9 درص رش
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از 505 ه ارزش بی
ــراى  ــارد دالر) ب ــادل 14/8 میلی ــا مع (تقریب
اقتصــاد ایــران برســد؛ رقمــى که معــادل 2/8 
ــران  ــى ای ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی درص
ــش  ــر افزای ــار بیانگ ــن آم ــود. ای ــد ب خواه
ســهم گردشــگرى در اقتصــاد ایــران نســبت 

ــت. ــى اس ــال هاى فعل ــه س ب

عواید غیرمستقیم و القایی
اگــر مشــارکت غیرمســتقیم بخــش ســفر و 
ــى  ــرات ناش ــامل اث ــز (ش ــگرى را نی گردش
ــرات  ــره تامیــن و اث از ســرمایه گذارى، زنجی
درآمــدى القایــى) در تولیــد ناخالــص داخلى 
لحــاظ کنیــم، ارقــام ذکــر شــده بــراى 
ــص  ــد ناخال مشــارکت گردشــگرى در تولی
داخلــى تــا حــدودى متفــاوت خواهــد بــود. 
ــاظ  ــا لح ــران ب ــد ای ــال 2015، عوای در س
کــردن مشــارکت غیرمســتقیم و القایــى 

بخــش ســفر و گردشــگرى بــه بیــش از 793 
هــزار میلیــارد ریــال (تقریبــا معــادل 34/ 23 
میلیــارد دالر) رســید کــه معــادل 7/ 6 درصد 
ــود.  ــور ب ــى کش ــص داخل ــد ناخال از تولی
انتظــار مــى رود در ســال 2016، ایــن رقــم بــا 
افزایشــى 5/9 درصــدى همــراه باشــد و بــه 
ــال (معــادل  ــارد ری بیــش از 839 هــزار میلی
ــا 6/8  ــه تقریب ــد ک ــارد دالر) برس 24/7 میلی
ــد ناخالــص داخلــى کشــور  درصــد از تولی
را تشــکیل خواهــد داد. در چشــم انداز آتــى 
ــالم  ــازمان اع ــن س ــوى ای ــه از س ــران ک ای
شــده، تــا ســال 2026 ســهم ایــن بخــش بــه 
ــى  ــص داخل ــدات ناخال 7/3 درصــد از تولی

افزایــش خواهــد یافــت.

پیش بینـی می شـود در سـال 2016 میـزان 
 عواید حاصل از سفر و گردشگری ایران 7/ 6

درصـد رشـد کنـد و بـه حـدود 314 هـزار 
میلیارد ریال )تقریبا 3/ 9 میلیارد دالر( برسـد

در ســال 2015، مشــاغل مربــوط بــه حــوزه 
ــران  ــرای ای ــر مســتقیم( ب گردشــگری )اث
476 هــزار فرصــت شــغلی بــوده اســت و 
ــا  ــال 2016 ب ــا در س ــق پیش بینی ه مطاب
4/2 درصــد افزایــش بــه 496 هــزار شــغل 

می رســد 

سهم گردشگری از اشتغال
بخــش  مــورد  در  آنچــه  عالوه بــر 
رشــد  در  آن  مشــارکت  و  گردشــگرى 
اقتصــادى گفتــه شــد، ایــن بخــش در 
ــوده اســت. در  ــر ب ــز موث ایجــاد اشــتغال نی
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــاغل مرب ــال 2015، مش س

گردشــگرى (اثــر مســتقیم) بــراى ایــران 476 
هــزار فرصــت شــغلى بــوده اســت و مطابــق 
ــا 4/2 درصــد  پیش بینى هــا در ســال 2016 ب
افزایــش بــه 496 هــزار شــغل مى رســد 
ــور را  ــتغال کش ــد از کل اش ــه 1/9 درص ک
ــن  ــد. همچنی ــاص مى ده ــود اختص ــه خ ب
ــفر  ــال 2026 س ــا س ــود ت ــى مى ش پیش بین
و گردشــگرى مســتقیما 687 هــزار فرصــت 
ــه  ــد ک ــه خــود اختصــاص ده ــغلى را ب ش
ــاالنه  ــش از آن، س ــال پی ــه 10 س ــبت ب نس
3/3 درصــد رشــد خواهــد داشــت. مجمــوع 
ــاد  ــگرى در ایج ــفر و گردش ــارکت س مش
شــغل نیــز بــا احتســاب اثــرات گســترده تر 
ــگرى  ــتقیم گردش ــد غیرمس ــى از عوای ناش
در  القایــى)  درآمــد  و  (ســرمایه گذارى 
ــزار و  ــون و 398 ه ــک میلی ــال 2015، ی س
500 شــغل را بــه خــود اختصــاص مــى داد 
ــامل  ــتغال را ش ــد از کل اش ــه 5/6 درص ک
ــدار  ــن مق ــود ای ــى مى ش ــد. پیش بین مى ش
ــدى  ــدى 3/8 درص ــا رش ــال 2016 ب در س
ــر برســد  ــون و 452 هــزار نف ــک میلی ــه ی ب
ــکیل  ــتغال را تش ــد از کل اش ــه 5/7 درص ک
ــه  ــرآورد مى شــود ک ــالوه ب ــه ع ــد. ب مى ده
تــا ســال 2026، بخــش ســفر و گردشــگرى 
یــک میلیــون و 967 هــزار شــغل را بــه خود 
ــد از کل  ــه 6/1 درص ــد ک ــاص دهن اختص
ــازه  ــن ب اشــتغال را شــامل مى شــود و در ای

ــد. ــد مى کن ــد رش ــاالنه 3/1 درص س

مخارج گردشگران
مقــدار پولى که توســط گردشــگران خارجى 
در بازدیــد از ایــران خــرج شــده اســت (یــا 
ــگر)  ــادرات گردش ــر ص ــارت دیگ ــه عب ب
کلیــدى در مــورد مشــارکت  عنصــرى 
مســتقیم بخــش ســفر و گردشــگرى اســت. 

آینده صنعت توریسم

منبع: شورای جهانی سفر و گردشگری
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در ســال 2015، ایــران از ایــن محــل 38 هــزار میلیــارد 
ریــال درآمــد کســب کــرده بــود. انتظــار مــى رود کــه در 
ــرده و 5  ــد ک ــزان 2/3 درصــد رش ــن می ــال 2016 ای س
میلیــون و 67 هــزار گردشــگر خارجــى بــه ایــران جذب 
شــوند. بــه عــالوه، پیش بینــى مى شــود تــا ســال 2026، 
ورود گردشــگران بین المللــى بــه ایــران مجموعــا بــه 8 
میلیــون و 578 هــزار نفــر و مجمــوع کل مخــارج آنــان 
بــه 56 هــزار و 480 میلیــارد ریــال برســد کــه بــه معنــى 
افزایــش 3/7 درصــدى در مخــارج هــر ســال از ســوى 
گردشــگران اســت. انتظــار مــى رود ســفر و گردشــگرى 
در ســال 2015، 95 هــزار و 990 میلیــارد ریــال را جذب 
ــه  ــن اســت ک ــى از ای ــا حاک ــد. گمانه زنى ه ــرده باش ک
ــش  ــد افزای ــا 5/6 درص ــال 2016 ت ــزان در س ــن می ای
ــا  ــز ب ــده نی ــال آین ــول 10 س ــت و در ط ــد یاف خواه
افزایــش 5/8 درصــدى در هــر ســال تــا ســال 2026 بــه 
177 هــزار و 517 میلیــارد ریــال خواهــد رســید. ســهم 
بخــش ســفر و گردشــگرى از کل ســرمایه گذارى ملــى 
نیــز بــا افزایــش 0/6 درصــدى نســبت بــه ســال 2016، 

در ســال 2026 بــه 3/6 درصــد خواهــد رســید.

اجزای مختلف سفر و گردشگری
مخــارج ســفرهاى تفریحــى (درون مــرزى و داخلــى) در 
ســال 2015، 90/8 درصــد مشــارکت مســتقیم بخــش 
ــى  ــص داخل ــد ناخال ــگرى را در تولی ــفر و گردش س
تشــکیل مى دادنــد (معــادل بــا 473 هــزار و 337 میلیــارد 
ــوط  ــارج مرب ــد را مخ ــوض، 9/2 درص ــال). در ع ری
ــد (47 هــزار و  ــه ســفرهاى تجــارى تشــکیل مى دادن ب
774 میلیــارد ریــال). انتظــار مــى رود مخــارج ســفرهاى 
ــه  ــش ب ــد افزای ــا 6/7 درص ــال 2016 ب ــى در س تفریح
ــا  ــد و ب ــال برس ــارد ری ــزار و 67 میلی ــزان 505 ه می
افزایــش 5 درصــدى در هــر ســال، تــا ســال 2026 بــه 
ســطح 819 هــزار و 450 میلیــارد ریــال دســت یابــد. از 
ســوى دیگــر، انتظــار مــى رود مخــارج ســفرهاى تجارى 
ــزان 51  ــه می ــش ب ــا 8/5 درصــد افزای در ســال 2016 ب
ــش 5  ــا افزای ــد و ب ــال برس ــارد ری ــزار و 832 میلی ه
درصــدى در هــر ســال، تــا ســال 2026 بــه ســطح 84 
هــزار و 395 میلیــارد ریــال دســت پیــدا کنــد. مخــارج 
ــى 92/6 درصــد از مشــارکت مســتقیم  ســفرهاى داخل
بخــش ســفر و گردشــگرى را در مقایســه بــا 7/4 درصد 
صــادرات بازدیدکننــدگان (یعنى مخــارج بازدیدکنندگان 
ــد گردشــگرى بین المللــى) تشــکیل  ــا عوای خارجــى ی
مى دادنــد. انتظــار مــى رود مخــارج ســفرهاى داخلــى در 
ســال 2016 بــا 7/2 درصــد افزایــش بــه رقــم 517 هــزار 
و 575 میلیــارد ریــال برســد و بــا افزایــش 5/1 درصــد 
ــزار و 365  ــه 847 ه ــال 2026 ب ــا س ــال، ت ــر س در ه
میلیــارد ریــال دســت یابــد. همچنیــن گمــان مــى رود که 
صــادرات بازدیدکننــدگان در ســال 2016 بــا 2/3 درصــد 
افزایــش بــه رقــم 39 هــزار و 324 میلیــارد ریــال رســیده 
ــال  ــا س ــال، ت ــر س ــدى در ه ــش 3/7 درص ــا افزای و ب

2026 بالــغ بــر 56 هــزار و 479 میلیــارد ریــال شــود.

خریــد و فــروش اینترنتــى از حــدود 14 هزار میلیــارد تومان در ســال 92 
بــه 50 هــزار میلیــارد تومــان درســال 93 و بــه بیــش از 61 هــزار میلیــارد 

تومان در ســال 94 رســیده اســت.
معــاون آمــوزش و پژوهــش فنــاورى وزارت صنعــت، معــدن و 
 تجــارت ضمــن بیــان مطلــب فــوق در گفتگــو بــا خبرنــگاران افــزود:
رشــد خریــد و فــروش اینترنتــى نشــان مــى دهــد کــه اقبــال زیــادى 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــام فق ــن ارق ــى وجــود دارد ، ای ــراى تجــارت اینترنت ب
خریدهــاى اینترنتــى اســت و شــامل پرداخــت از طریــق دســتگاه هــاى 

پوز(کارتخــوان) نمــى شــود.
وى گفــت : حــدود 4 درصــد تولیــد ناخالــص داخلى از طریــق اینترنت 
جابجــا مــى شــود کــه عــدد بســیار باالیــى و در ردیــف کشــورهایى 
اســت کــه باالتریــن حجم خریــد و فــروش را از طریــق اینترنــت دارند.
ــاى ــا درگاه ه ــا ی ــه وب ه ــن ک ــان ای ــا بی ــق ب ــر توفی ــى اصغ  عل
ــاى ــن درگاه ه ــه ای ــا ب ــزود : م ــد ، اف ــاد باش ــل اعتم ــد قاب ــد بای  خری
خریــد «نمــاد اعتمــاد» مــى دهیم ، نمــاد اعتمــاد 5 مرحلــه یا ســتاره دارد 
ولــى مــا در ایــران نمادهــاى 1 و 2 ســتاره داریــم و اینهــا قابلیــت اعتمــاد 

دارد و مــردم مــى تواننــد خریــد کنند.
ــا اشــاره بــه ایــن کــه ســایت هــاى داراى نمــاد اعتمــاد از 1400  وى ب
ســایت در ســال 92 اکنــون بــه بیــش از 16 هــزار ســایت رســیده کــه 
 نشــانه توجــه بــه این نــوع تجــارت اســت ، گفــت : تاکنون بیــن وب ها
 مقایســه و مســابقه اى نبــوده اســت و اگــر وب هــاى مــا از نظــر محتوا ،
چندزبانــه بــودن ، پیگیــرى و رســیدگى بــه شــکایات بســیار خــوب و 
قــوى شــود مــردم بیشــتر اعتمــاد مــى کننــد و خریدهــاى خــود را از 

طریــق اینترنــت انجــام مــى دهنــد. 
ــا رو  ــا دنی ــا ب ــات م ــه ارتباط ــى ک ــرایط فعل ــزود : در ش ــق اف توفی
بــه گســترش اســت خریــدار بیــن المللــى هــم مــى توانــد از 
ــد. ــد کن ــود را خری ــر خ ــورد نظ ــاى کاالى م ــایت ه ــق وب س  طری
 وى گفــت : در قانــون بودجــه آمــده اســت کــه دســتگاه هــاى
تــاد»  «ســامانه  طریــق  از  را  خــود  خریدهــاى  تمــام  دولتــى 
و  کنــد  خریــدارى  دولــت)  الکترونیــک  تــدارکات  (ســامانه 
ــا ــتگاه ه ــا دس ــه ب ــى ک ــت و در تعامل ــده اس ــروع ش ــن کار ش  ای
داریــم بــه ســرعت درحــال پیوســتن به ایــن ســامانه هســتند و امیدواریم 

تــا پایــان 96 خریــد دولتــى خارج از ســامانه تاد نداشــته باشــیم.

سهم 4 درصدی تجارت الکترونیک 
از تولید ناخالص داخلی
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بررســى رشــد اقتصــادى کشــور طــى 
دهــه گذشــته نشــان از آن دارد کــه  در 
ســال 80 تنظیــم و اجــراى سیاســت هــاى 
معطــوف بــه نقدینگــى بخــش هــاى 
ــى و  ــش خصوص ــژه بخ ــه وی ــدى ب تولی
ادامــه رونــد جهــت گیــرى سیاســت هــاى 
ــد و  ــا هــدف رشــد تولی کالن اقتصــادى ب
اشــتغال در فضــاى تــوام بــا تــورم محــدود 
باعــث شــد تــا اقتصــاد ایــران از رشــد 4,7 
درصــدى برخــوردار شــود کــه در مقایســه 
ــعه  ــوم توس ــه س ــدف برنام ــد ه ــا رش ب

ــوده اســت. ــر ب ــال 80 کمت ــراى س ب
در ســال 81 نیــز کــه ســومین ســال اجــراى 
بــود  اقتصــادى  توســعه  ســوم  برنامــه 
رونــد مالیــم افزایــش قیمــت نفــت در 
ــا اجــراى  ــراه ب ــى هم ــن الملل ــاى بی بازاره
ــه  ــار معطــوف ب ــى و اعتب سیاســت هاى پول
تامیــن رشــد تولیــد و کنتــرل تــورم باعــث 
ــد  ــیر رش ــران در مس ــاد ای ــه اقتص ــد ک ش
مثبــت و متعــادل قــرار گیــرد بنابرایــن طــى 
10 ســال گذشــته اقتصــاد ایــران در ســال 81 
ــزان رشــد برخــوردار شــده  از بیشــترین می

ــت. اس
ــن ســال اجــراى  در ســال 82 کــه چهارمی
ــود اتخــاذ سیاســت هاى  ــعه ب ــه توس برنام
ــش  ــراه افزای ــه هم ــادى ب ــب اقتص مناس
قیمــت نفــت در بازارهــاى جهانــى ســبب 
ــرا  ــه رغــم مســائل و مشــکالت ف شــده ب
روى اقتصــاد کشــور و شــرایط نامناســب 
ــت  ــران از عملکــرد مثب ــه اقتصــاد ای منطق
ــد.اما در  ــى برخــوردار باش ــبتا متعادل و نس
ایــن ســال میــزان رشــد اقتصــادى نســبت 

ــت . ــه ســال 81 کاهــش یاف ب
کاهــش رشــد در آخریــن ســال اجــرای 

برنامــه ســوم
در آخریــن ســال اجــراى برنامــه ســوم 
توســعه اقتصــاد ایــران بــا کاهــش نرخ رشــد 

ــرو شــد. ــى روب ــص داخل ــد ناخال تولی

رشــد اقتصــادی از اوایــل دهــه 80 تــا کنون 
ــا  ــته ام ــیاری داش ــیب های بس ــراز و نش ف
قابــل توجــه تریــن نــرخ رشــد اقتصــادی 
مربــوط بــه ســال 91 بــود کــه بــرای اولین 
ــی  ــش از آن منف ــه پی ــک ده ــی ی ــار ط ب

شــده و بــه منفــی 6.8 درصــد رســید

ــوس  ــت محس ــل اف ــه دلی ــال ب ــن س در ای
نــرخ رشــد ارزش افــزوده فعالیت هــاى 
نفــت و کشــاورزى و همچنیــن رکــود 
فراگیــر در فعالیت هــاى ســاختمانى کــه 
منجــر بــه کاهش شــدید قــدر مطلــق ارزش 
افــزوده آن شــد علیرغــم ادامــه روند شــتابان 
فعالیت هــاى صنعتــى نــرخ رشــد اقتصــادى 

ــد. ــف ش ــد متوق ــطح 4,8 درص در س

رشد 5.4 درصدی سال 84
در ســال 84 مصــادف بــا اولیــن ســال اجراى 
ــص  ــد ناخال ــعه تولی ــارم توس ــه چه برنام
ــا رشــد حــدود  ــه ب ــه قیمــت پای ــى ب داخل
ــه 5,4  ــه ســال 83 ب 0,6 درصــدى نســبت ب

درصــد رســید. 
ادامه رشد در سال 85 و 86

ــه  ــى ب ــص داخل ــد ناخال ــال 85 تولی در س
ــد 0,8 درصــدى  ــا رش ــت ب ــاى ثاب قیمت ه
نســبت بــه ســال 84 بــه 6,2 درصــد رســید.

ــه  در ایــن ســال تولیــد ناخالــص داخلــى ب
ــدون نفــت نیــز 6,6 درصــد  ــه ب قیمــت پای
رشــد کــرد کــه دلیــل اصلــى ایــن افزایــش 
ــت و گاز نســبت  ــروه نف ــر گ ــد پایین ت رش
ــال  ــادى در س ــاى اقتص ــایر بخش ه ــه س ب

ــوده اســت. ــورد بررســى ب م
ــن، در ســال 86،  ــه گــزارش اقتصــاد آنالی ب
ــه  ــت پای ــه قیم ــى ب ــص داخل ــد ناخال تولی
(قیمت هــاى ثابــت ســال 76) بــا رشــد 
0,5 درصــدى نســبت بــه ســال 86 بــه 
ــد  ــال تولی ــن س ــید. در ای ــد رس 6,7 درص
ــز 7,3  ــت نی ــدون نف ــى ب ــص داخل ناخال

ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــد داش ــد رش درص
ــد ناخالــص داخلــى 0,6 واحــد  رشــد تولی

ــت. ــتر اس ــد بیش درص

کاهش رشد اقتصادی در سال 87
ــا  ــى ب ــص داخل ــد ناخال ــال 87 تولی در س
ــال 86  ــه س ــبت ب ــمگیر نس ــش چش کاه
ــادل 0,8  ــت رشــدى مع ــه قیمت هــاى ثاب ب
درصــد داشــت کــه نســبت بــه نــرخ رشــد 
ــون  ــده در قان ــى ش ــدى پیش بین 8,4 درص

ــود. ــر ب ــادل 7,6 درصــد کمت ــه مع برنام

بررسی رشد اقتصادی دو دهه گذشته ایران

سال
تولید ناخالص 

داخلی با احتساب 
نفت

تولید ناخالص 
داخلی بدون 
احتساب نفت

13804/75/8

13817/58

13826/75/9

13834/85/1

13845/46

13856/26/6

13866/77/3

13870/81/2

138833/7

13895/83/2

139033/2

1391-6/8-0/9

1392-1/9-1/1

139332/8

جدول تولید ناخالص داخلی  با احتساب و 
بدون احتساب نفت از دهه 80 تا کنون
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ــرخ رشــد عملکردهــا و اهــداف  مقایســه ن
برنامــه چهــارم توســعه در فعالیت هــاى 
ــه  ــد ک ــى ده ــان م ــادى نش ــف اقتص مختل
عواملــى ماننــد خشکســالى، کاهــش تولیــد 
ــى  ــود جهان ــرات رک ــت اث ــادرات نف و ص
و شــرایط نامســاعد منطقــه مانــع از تحقــق 

ــت. ــده اس ــه ش ــداف برنام اه

افزایش رشد اقتصادی در سال 89
ــى  ــص داخل ــد ناخال ــز تولی ــال 89 نی در س
بــه قیمــت هــاى ثابــت 5,8 درصــد رشــد را 
نشــان مــى دهــد،در این ســال تولیــد ناخالص 
داخلــى بــدون نفــت 6,1 درصد رشــد داشــت 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــا رش ــه ب ــه در مقایس ک
داخلــى 0,3 واحــد بیشــتر بــود دلیــل باالتــر 
ــن  ــرخ رشــد پایی ــور ن ــودن عملکــرد مذک ب
ــه  (1,9 درصــد) ارزش افــزوده گــروه نفــت ب

ــت. ــوده اس ــت ب ــاى ثاب قیمت ه

آغــاز کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی در 
ســال 90

ــى  ــر ایــن اســاس بانــک مرکــزى در حال  ب
کــه 17 مــاه از پایــان ســال 90  گذشــته بــود،  
ــه  ــال را س ــن س ــادى ای ــد اقتص ــرخ رش ن
درصــد اعــالم کــرد کــه در مقایســه بــا ســال 
ــان  ــش را نش ــد کاه ــادل 2,8 درص 89 مع
مــى داد. در ایــن ســال نــرخ رشــد اقتصــادى 

بــدون نفــت نیــز 3,2 درصــد اعــالم شــد.

ثبــت رکــورد منفــی بــرای رشــد 
91 ســال  در  اقتصــادی 

در ســال 91 نیــز رونــد کاهشــى نــرخ رشــد 
اقتصــادى ادامــه یافــت و در نهایــت اقتصــاد 
ــه  ــرد ب ــت ک ــدى را ثب ــورد جدی ــران رک ای
طــورى کــه رشــد اقتصــادى در ســال 91 بــا 
احتســاب نفــت منفــى 5,8 درصــد و بــدون 

نفــت منفــى 3,1 درصــد گــزارش شــد.  
ــخت  ــال س ــس از دوس ــال 93 پ ــا در س ام
ــت اقتصــادى  ــه رشــد مثب ــران ب اقتصــاد ای
دســت یافــت و نــرخ ســه درصــدى را براى 
تولیــد ناخالــص داخلــى بــا احتســاب نفــت 

دســت یافــت.
ــد  ــورد رش ــزارش در م ــن گ ــاس ای براس
ــر نوبخــت؛  ــال 94    محمدباق اقتصــادى س
ســخنگوى دولــت بــا بیــان ایــن کــه رشــد 
اقتصــادى ســال 94 بــراى ســه ماهــه ســوم 
ــراى 9ماهــه 94 حــدود 0,7  حــدود 0,8 و ب
ــه در  ــرده ک ــالم ک ــوده اســت،  اع درصــد ب
ســال 95 ایــران مــى تواند رشــد اقتصــادى 5 

ــى 6 درصــدى داشــته باشــد. ال

بررسی بهترین بازارها ...
تصمیــم مــى گیریــد کــه بــا ســرمایه خودتــان یــک ســپرده بانکــى داشــته 
باشــید بعــد از مدتــى در ظاهــر شــاید بــا یــک ســود مالــى رو بــه رو شــوید 
امــا بایــد بدانیــد کــه از یــک نکتــه چشــم پوشــى کــرده ایــد و آن هــم ارزش 

ــان اســت. ــى پولت واقع

خرید سهام بورس
ــد  ــى شــان خری ــه انتخاب ــذارى گزین ــراى ســرمایه گ ــم ب برخــى دیگــر ه
ــوان ــى ت ــه م ــى ک ــاى مثبت ــى ه ــى از ویژگ ــت یک ــورس اس ــهام ب  س
مثــل  کــه  اســت  ایــن  گرفــت  نظــر  در  ســهام  خریــد  بــراى 
در  کــه  پولــى  مقــدار  هــر  هرکســى  بانــک  در  گــذارى  ســپرده 
گــذارى ســرمایه  بخــش  ایــن  در  توانــد  مــى  را  دارد   اختیــار 
کنــد و عمومــا ســودى را هــم بعــد از مدتــى در اختیار داشــته باشــد امــا فرق 
عمــده ســهام بــا ســپرده گــذارى در بانــک این اســت که شــما در بانــک کم و 
بیــش با ســود بانکــى رو بــه رو خواهید بود و نیازى به ریســک کــردن ندارید 
ولــى در ســهام شــما بایــد روحیــه ریســک پذیــرى را درونتــان تقویــت کنید، 
چــون بــه همــان میــزان کــه امــکان ســود را در اختیــار داریــد به همــان میزان 
 هــم مــى توانیــد در معــرض ضــرر باشــید. قیمت ســهام بــورس را مــى توان
بــه بــازار جهانــى و شــرایط سیاســى کشــورها وابســته دانســت بــه طــورى 
ــى  ــى نفــت و حت ــت وقیمــت جهان ــى دول ــى ،مال کــه سیاســت هــاى پول
رونــد مذاکــرات هســته اى مــى توانــد روى ســهام بــورس تاثیــر گذار باشــد 
ــا در ســال  ــدازه اى کــه همــه ایــن تاثیــر گــذارى هــا باعــث شــده ت ــا ان ت
94معامــالت بــازار ســرمایه در ایــن ســال  بــا نوســان هــاى زیــادى همــراه 
باشــد بــراى همیــن هــم اعــالم شــد کــه در معامــالت مــاه هــاى پایانى ســال 
گذشــته بــازار ســرمایه بــا افزایــش ارزش ســهام بیشــتر شــرکت هــا همــراه 
ــا کســب بازدهــى  بــوده تــا خاطــره تلــخ زیــان ســال قبــل از آن نهایــت ب

25درصــدى بــه پایــان برســانند.

خرید ارز
خریــد ارز و بــه خصــوص دالر یکــى از تــب هــاى ســال هــاى اخیر کشــور 
مــا بــوده اســت بــه خصــوص کــه نــرخ ارز در ایــران تابــع دو اتفــاق مهــم 
اســت اولــى قیمــت نفــت و دومــى تحریــم هاســت کــه بســته بــه نوســانات 
ــد. ــى کن ــدا م ــا کاهــش پی ــش ی ــا افزای ــا قیمــت آنه ــن ه ــدام از ای ــر ک  ه
برخــالف یکــى دو ســال گذشــته کــه  دالر بــا افزایــش دو برابــرى قیمــت 
روبــه رو بــود اگــر نگاهــى بــه قیمــت ارز در ســال 94 بیندازیــم مــى بینیم که 
ایــن بــازار در ســال گذشــته تغییــرات چنــدان زیــادى نداشــته اســت قیمــت 
دالر از ابتــدا تــا انتهــاى ســال تنهــا 5درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت.
بــراى همیــن بــا توجه به وابســتگى شــدید قیمــت ارز بــه اتفاقات سیاســى و 
اقتصــادى خریــد ارز بــراى کســانى کــه بــه دنبــال یــک ســرمایه گــذارى بــى 

دردســر مــى گردنــد راه حــل چنــدان مناســبى بــه نظــر نمــى رســد.

ادامه از  صفحه 17
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نمایشگاه های بازرگانی

 Integrated Systems
Russia

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فن آوری های سیستم های الکترونیکی در بخش های بازرگانی، تخصصی و مسکونیتوضیحات

1 تا نوامبر 2016تاریخ برگزاری

مسکو، روسیهمحل برگزاری

تلفن: 80 99 551 (499) 7+ و نمابر: 7496 737 (495) 7+اطالعات تماس

daria@midexpo.ruپست الکترونیک
http://en.isrussia.ruوبسایت

2017 intersec

نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت بازرگانی، پلیس و امنیت کشوری، حریق، ایمنی و بهداشتتوضیحات

22 تا 24 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری

دبی، امارات متحده ی عربیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+اطالعات تماس

andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

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

2017 Nufam

نمایشگاه بازرگانی وسایل نقلیه ی بازرگانیتوضیحات

28 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017تاریخ برگزاری

کارلسروهه، آلمانمحل برگزاری

تلفن: 5133 3720 721 (0) 49+ و نمابر: 5133 99 3720 721 (0) 49+اطالعات تماس

jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

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

Transport.ch

نمایشگاه بین المللی بازرگانیتوضیحات

16 تا 19 نوامبر 2017تاریخ برگزاری

برن، سوئیسمحل برگزاری

تلفن: 677 872 842 (0) 41+ و نمابر: 01 15 916 26 (0) 41+اطالعات تماس

info@transport-ch.comپست الکترونیک

http://www.transport-ch.comوبسایت

نمایشگاههای حمل و نقل

TransBaltic

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، واردات و صادرات و خدمات گمرک، تجهیزات فنی و فن آوری های انبارداریتوضیحات

پترزبورگ، روسیهتاریخ برگزاری

3 نوامبر تا 2 دسامبر 2016محل برگزاری

تلفن: 00/ 6004 380 (812) 7+اطالعات تماس

transbaltic@primexpo.ruپست الکترونیک
http://www.transbaltic-expo.ru/en-GBوبسایت

Intermodal Asia

نمایشگاه بین المللی کانتینر، حمل و نقل و واردات و صادرات آسیاتوضیحات

21 تا 23 مارس 2017تاریخ برگزاری

شانگهای، چینمحل برگزاری

تلفن: 5112 7017 20 (0) 44+ و نمابر: 7818 7017 20 (0) 44+اطالعات تماس

juta.yang@informa.comپست الکترونیک

http://www.intermodal-asia.comوبسایت

2017 Transport

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقلتوضیحات

23 تا 26 مارس 2017تاریخ برگزاری

هرنینگ، دانمارکمحل برگزاری

تلفن: 50 99 26 99اطالعات تماس

bee@mch.dkپست الکترونیک

http://www.transport-messen.dkوبسایت

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و 
هانیماشین آالت، مواد غذایی و فن آوری های نوین ساختمان

ت ج
تجار
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BedrijfsautoRAI

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و بارگیریتوضیحات

17 تا 21 اکتبر 2017تاریخ برگزاری

آمستردام، هلندمحل برگزاری

تلفن: 12 12 549 020اطالعات تماس

registreer@rai.nl.پست الکترونیک

http://www.bedrijfsautorai.nl/information-in-english/information-in-english/وبسایت

IT-Trans

نمایشگاه بین المللی راه حل های حمل و نقل عمومیتوضیحات

27 فوریه تا 1 مارس 2017تاریخ برگزاری

کارلسروهه، آلمانمحل برگزاری

تلفن: 5140 3720 721 (0) 49+ و نمابر: 5140 99 3720 721 (0) 49+اطالعات تماس

jochen.georg@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

http://www.it-trans.org/en/home/homepage.jspوبسایت

نمایشگاههای صنایع و ماشین آالت

Bursa Iron - Steel

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت آهن، فوالد، ریخته گری، فلزات غیر آهنی، محصوالت و ساختتوضیحات

8 تا 11 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

بورسا، ترکیهمحل برگزاری

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

http://www.tuyap.com.tr/en/contact#exhibitions-centresپست الکترونیک

http://www.tuyap.com.tr/en/وبسایت

2016 IBE

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات تولید آرد، نانوایی، قنادی، پیتزا، بستنی و قهوهتوضیحات

1 تا 3 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

هنگ کنگ، چینمحل برگزاری

تلفن: 0062 2528 852+ و نمابر: 0072 2528 852+اطالعات تماس

info@HKBakeryExpo.comپست الکترونیک

http://www.hkbakeryexpo.com/general_info/enوبسایت

Basrah Building

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات ساختمان، ساخت و ساز، شهرداری و سنگ طبیعیتوضیحات

11 تا 14 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

بصره، عراقمحل برگزاری

تلفن: 28 28 575 216 90+ و نمابر: 02-01 11 575 216 90+اطالعات تماس

info@pyramidsfair.comپست الکترونیک

http://www.basrahbuilding.comوبسایت

2017 GTex

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی، پوشاک، قالب دوزی، چاپ دیجیتال، شیمیایی و رنگ مو، نخ و پارچهتوضیحات

20 تا 22 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری

کراچی، پاکستانمحل برگزاری

تلفن: 1555 3493 21 92+اطالعات تماس

info@gtexglobal.comپست الکترونیک

http://www.gtexglobal.comوبسایت

Mobac Show

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مصالح و بازاریابی شیرینی پزیتوضیحات

22 تا 25 فوریه ی 2017تاریخ برگزاری

اوزاکا، ژاپنمحل برگزاری

تلفن: 4333 6673 3 81+ و نمابر: 4568 6673 3 81+اطالعات تماس

http://www.mobacshow.com/Contact_e.phpپست الکترونیک

http://www.mobacshow.com/index_e.htmlوبسایت

نمایشگاههای مواد غذایی

 Agro+Food+Drink+Tech
Expo Georgia

نمایشگاه بین المللی محصوالت مواد غذایی و نوشیدنی و تجهیزات پردازشتوضیحات

30 نوامبر تا 2 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

تبیلیسی، گرجستانمحل برگزاری

تلفن: 00 11 234 32 995+اطالعات تماس

expo@expogeorgia.geپست الکترونیک

http://www.expogeorgia.geوبسایت
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SIAL Middle East

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

5 تا 7 دساکبر 2016تاریخ برگزاری

ابوظبی، امارات متحده ی عربیمحل برگزاری

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

info@sialme.comپست الکترونیک

http://www.sialme.comوبسایت

Sulaymaniah Food Expo

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی و فن آوری های مواد غذاییتوضیحات

8 تا 11 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

سلیمانیه، عراقمحل برگزاری

تلفن: 18 18 273 212 90+اطالعات تماس

info@sulaymaniahexpo.comپست الکترونیک

http://www.sulaymaniahexpo.comوبسایت

drink technology India

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی و فن آوری های مواد غذایی مایعتوضیحات

15 تا 17 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

بمبئی، هندمحل برگزاری

تلفن: 20720 949 89 49+ و نمابر: 20729 949 89 49+اطالعات تماس

info@messe-muenchen.deپست الکترونیک

http://www.drinktechnology-india.comوبسایت

 International Green
Week Berlin

بزرگترین نمایشگاه جهانی مواد غذایی، کشاورزی و باغبانیتوضیحات

20 تا 29 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری

برلین، آلمانمحل برگزاری

تلفن: 0- 3038/ 30 49+ و نمابر: 2019- 3038/ 30 49+اطالعات تماس

igw@messe-berlin.deپست الکترونیک

http://www.gruenewoche.deوبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Composites Europe

نمایشگاه فن آوری ها و کاربردهای کامپوزیتتوضیحات

29 نوامبر تا 1 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

دوسلدورف، آلمانمحل برگزاری

تلفن: 225 90191 211 49+ و نمابر: 122 90191 211 49+اطالعات تماس

olaf.freier�reedexpo.deپست الکترونیک

html�sprache=englisch.1�http://www.composites-europe.com/startseiteوبسایت

 Industrial Automation
India

نمایشگاه بین المللی فرآیند و اتوماسیون تولید و اتوماسیون صنعتی ساختمانتوضیحات

1 تا 3 دسامبر 2016تاریخ برگزاری

بمبئی، هندمحل برگزاری

تلفن: 96183 98207 91+اطالعات تماس

rahul.ganjapure�hmf-india.comپست الکترونیک

menu=shows�sub=industrial-automation-�2015-http://www.win-india.com/�page=industrial-automation-indiaوبسایت
india

2017 ISH

نمایشگاه بین المللی ساختمان، انرژی، فن آوری تهویه ی هوا و انرژی های تجدید پذیرتوضیحات

14 تا 18 مارس 2017تاریخ برگزاری

فرانکفورت، آلمانمحل برگزاری

تلفن: 0- 75 75 69 49+ و نمابر: 70 57- 75 75 69 49+اطالعات تماس

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/toolbar/contact.htmlپست الکترونیک

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.htmlوبسایت

Interclima + Elec

نمایشگاه بین المللی تهویه ی مطبوع، سیستم های برق، تبرید، منابع جدید انرژی و اتوماسیون ساختمانتوضیحات

6 تا 10 نوامبر 2017تاریخ برگزاری

پاریس، فرانسهمحل برگزاری

تلفن: 59 50 56 47 1 (0) 33+ و نمابر: 24 24 56 47 1 (0) 33+اطالعات تماس

laurence.thao�reedexpo.frپست الکترونیک

http://www.interclimaelec.comوبسایت
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گروه ترجمه
CWCTenders.com :منبع

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

حداکثر تا اول ژانویه ی 334772932017پروژه ی توسعه و سرمایه گذاری معدن

حداکثر تا اول ژانویه ی 334772932017برنامه ی تأمین و حمایت از مهندسی

حداکثر تا اول ژانویه ی 334767122017توسعه ی واردات

حداکثر تا اول ژانویه ی 334415072017سرمایه گذاری برای پاسخ سریخ به بخش مالی پروژه

حداکثر تا اول ژانویه ی 334362372017نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاواتی قندهار

حداکثر تا اول ژانویه ی 332034812017فاز یک بازسازی افغانستان

حداکثر تا اول ژانویه ی 331570062017احداث پارک صنعتی به منظور تجارت بین منطقه ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 330871142017طرح اقدامات بهداشتی افغانستان

حداکثر تا اول ژانویه ی 330312952017پروژه ی خط لوله ی گاز

حداکثر تا اول ژانویه ی 330126562017توسعه و نوسازی آبیاری

حداکثر تا اول ژانویه ی 327539362017پروژه ی بهداشت آب روستایی

حداکثر تا اول ژانویه ی 327505342017فاز 99 بازسازی افغانستان

حداکثر تا اول ژانویه ی 327006912017توسعه ی سرعت راه آهن

حداکثر تا اول ژانویه ی 326998332017تصفیه ی نفت شبرقان

حداکثر تا اول ژانویه ی 326227702017پیمان خط لوله ی زیر آب

حداکثر تا اول ژانویه ی 324449822017بازسازی و احیای مناطق جنگ زده

حداکثر تا اول ژانویه ی 323293662017کمک در ساخت پروژه ی توسعه ی شرکت های خصوصی

حداکثر تا اول ژانویه ی 321868712017همکاری اقتصادی منطقه ای آسیا برای آماده سازی کریدورهای 5 و 6

19 مارس 321417132017ساخت بیمارستان 50 تخت خوابی در منطقه ی زورمت استان پکتیا

19 مارس 32117092017ساخت بیمارستان 50 تخت خوابی در منطقه ی شولگارا در استان بلخ

19 مارس 321417052017ساخت بیمارستان 50 تخت خوابی در منطقه ی ده صالح در استان بغالن

19 مارس 321417032017ساخت و ساز بیمارستان 100 تخت خوابی در استان نیمروز

19 مارس 321414672017ساخت و ساز بیمارستان 100 تخت خوابی در استان دیکندی

19 مارس 321414642017ساخت و ساز و توسعه ی امکانات بهداشتی بیمارستان قندهار

14 ژانویه ی 321411222017ساخت 14.3 کیلومتر جاده همراه با ساختمان های جاده ی اصلی آن

نوسازی 12.3 کیلومتر جاده و ساخت سازه های زهکشی از جمله پل های تیر آهن در مرکز 
19 مارس 321411202017منطقه ی قیصر

نوسازی 6.71 کیلومتر جاده با سازه های زهکشی از جمله پل های تیر آهن 11 متری و 33 
1 اکتبر 321411182016متری در منطقه ی تقاب استان تخار

18 فوریه ی 321406642017ساخت و ساز ساختمان، آسفالت جاده و تأمین آب روستای مزارصفا

19 مارس 321256532017ساخت و ساز 8 جاده از چراهی قلعه تا چراهی تایمانی

11 سپتامبر 321256442016ساخت و ساز کلینیک در منطقه ی دولت آباد استان فریاب

27 اکتبر 321252072016ساخت و ساز کلینیک اصلی بهداشتی در روستای خواجه روشناهی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

حداکثر تا اول ژانویه ی 335357002017بهبود آب، فاضالب و بهداشت مناطق دهوک و اربیل

حداکثر تا اول ژانویه ی 333286422017نصب و راه اندازی کولرهای مدارس عراق

حداکثر تا اول ژانویه ی 332676372017تولید سیمان کربال

حداکثر تا اول ژانویه ی 326401562017پست برق با عایق گازی

حداکثر تا اول ژانویه ی 321919912017تسهیالت سرمایه گذاری پروژه

حداکثر تا اول ژانویه ی 318153182017بازسازی بخش برق مناطق کردستان

حداکثر تا اول ژانویه ی 310424002017تولید گرمکن های آبی خورشیدی برای توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا اول ژانویه ی 306702752017برج عروس

حداکثر تا اول ژانویه ی 294772982017بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا اول ژانویه ی 293263962017پروژه ی توسعه ی میدان منصوریه در نیروگاه گازی

9 آگوست 286717002016تجدید کارهای پروژه ی آب قادسیه

حداکثر تا اول ژانویه ی 281767442017پروژه ی شماره ی یک ساخت و ساز تصفیه خانه ی ناحیه ی کردستان

حداکثر تا اول ژانویه ی 281767302017فاز دوم پروژه ی بازسازی بخش برق

حداکثر تا اول ژانویه ی 277302632017نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی هرته

حداکثر تا اول ژانویه ی 275570622017پروژه ی بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا اول ژانویه ی 273206122017راه آهن جدید عراق و ایران

حداکثر تا اول ژانویه ی 270906822017نوسازی تصفیه خانه ی  بصره

حداکثر تا اول ژانویه ی 268556782017زیرساخت اجتماعی شهر تازه ی بیسمایه

حداکثر تا اول ژانویه ی 268371662017خط لوله ی نفت از هدیته تا عقبه

حداکثر تا اول ژانویه ی 268371402017مروارید عماره

حداکثر تا اول ژانویه ی 268363772017شهر صنعتی کربال

حداکثر تا اول ژانویه ی 261557842017پروژه ی نوسازی ایستگاه برق حرارتی هرته

حداکثر تا اول ژانویه ی 256533652017کارخانه ی پتروشیمی بصره

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

حداکثر تا اول ژانویه ی 244237442017احداث 125000 واحد در مجتمع های مسکونی 

حداکثر تا اول ژانویه ی 243521512017واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا اول ژانویه ی 238773872017پروژه ی بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا اول ژانویه ی 237969652017فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا اول ژانویه ی 233553662017پروژه ی نوسازی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا اول ژانویه ی 231450032017اتصال جاده ی دوطرفه ی چومان به حاجی اماران

حداکثر تا اول ژانویه ی 231449982017اتصال جاده ی دوطرفه ی اربیل به حاجی اماران

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

حداکثر تا اول ژانویه ی 337387122017کارخانه ی پردازش نفت روستای کولوی

11 آگوست 336682272016ساخت و ساز زمین های ورزشی و اماکن تفریحی

5 آگوست 336536322016ساخت و ساز مناطق کاری

5 آگوست 336382052016حفاری و کانال کشی

5 آگوست 336187062016تکمیل کار ساختمان

4 آگوست 335704772016تکمیل ساخت و ساز و کارهای عمرانی

حداکثر تا اول ژانویه ی 333791242017نیروگاه 50 مگاواتی فتوولتائیک در ناحیه ی گردابانی

حداکثر تا اول ژانویه ی 333111272017نیروگاه برق حرارتی شماره ی 2

حداکثر تا اول ژانویه ی 332588412017مدیریت فاضالب

حداکثر تا اول ژانویه ی 331949682017گروه بهداشت و درمان

حداکثر تا اول ژانویه ی 331925562017پروژه ی دوم توسعه ی زیرسازی شهرداری و منطقه ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 329910862017آب و فاضالب و بهداشت

حداکثر تا اول ژانویه ی 329514462017برنامه ی سرمایه گذاری بهبود خدمات شهری

27 سپتامبر 329451582016ساخت و ساز جاده

حداکثر تا اول ژانویه ی 329083442017برنامه ی سرمایه گذاری توسعه ی حمل و نقل پایدار

حداکثر تا اول ژانویه ی 327729212017پروژه ی بهبود بزرگراه شرق به غرب

حداکثر تا اول ژانویه ی 324880362017دومین سرمایه گذاری اضافی پروژه ی توسعه ی منطقه ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 324761962017پروژه ی توسعه ی بازار زمین و آبیاری

حداکثر تا اول ژانویه ی 320830852017مرحله ی سوم برنامه ی سرمایه گذاری کریدور جاده ای

31 دسامبر 319581182016ساخت و ساز و توسعه ی بندر دریایی آناکلیا

حداکثر تا اول ژانویه ی 317951192017نیازها و بهبود پس از سیل تفلیس

حداکثر تا اول ژانویه ی 317947322017مدیریت سیل و طوفان

5 ژانویه ی 317256982017برنامه ی سرمایه گذاری تدارکات جاده

16 ژانویه ی 317256952017برنامه ی چهارم سرمایه گذاری بهبود تدارکات خدمات شهری

حداکثر تا اول ژانویه ی 317128702017پروژه ی مدیریت جاده های فرعی

31 دسامبر 313334712020تعمیرات اساسی و بهبود سیستم های تهویه ی تونل

28 دسامبر 312649682016تدارک تجهیزات آزمایشگاهی و مبلمان مرتبط

حداکثر تا اول ژانویه ی 311622862017توسعه ی همکاری های دولتی و خصوصی

حداکثر تا اول ژانویه ی 309564612017نیروگاه برق آبی ساگورامو

حداکثر تا اول ژانویه ی 307554302017پروژه ی ارتقای انتقال برق منطقه

2 نوامبر 302773022016تکمیل ساخت و ساز کارخانه ی فاضالب کوبالتی

حداکثر تا اول ژانویه ی 296426152017زنجیره های ارزشمند کشاورزی و غذایی گرجستان

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

حداکثر تا اول ژانویه ی 334358752017مرحله ی دوم طرح سرمایه گذاری شاه دنیز

31 دسامبر 333920272022حمل و نقل و نصب و راه اندازی سیستم های تولید زیر آب های عمیق شاه دنیز

حداکثر تا اول ژانویه ی 333728432017برنامه ی سرمایه گذاری تأمین و تصفیه ی آب

حداکثر تا اول ژانویه ی 332273722017سرمایه گذاری قایق سریع برای خدمه

حداکثر تا اول ژانویه ی 331706612017پروژه ی بزرگراه سوم

حداکثر تا اول ژانویه ی 331467952017توسعه ی شهر جدید جزایر خزر

حداکثر تا اول ژانویه ی 330626492017نوسازی پاالیشگاه نفت حیدر علیف

حداکثر تا اول ژانویه ی 329943662017پروژه ی توسعه ی میدان گازی شاه دنیز

حداکثر تا اول ژانویه ی 329910912017پاکسازی و نوسازی دریاچه ی آبشرون

11 مارس 325298782017پروژه ی برنامه ی تدارک توسعه ی شبکه ی جاده ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 322491992017برنامه ی دوم توسعه ی سرمایه گذاری جاده ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 321585242017برنامه ی چهارم توسعه ی سرمایه گذاری جاده ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 320575372017سرمایه گذاری اضافی سه بزرگراه آذربایجان

حداکثر تا اول ژانویه ی 320573892017پروژه ی تأمین مالی استانداردهای معیشت و زندگی

حداکثر تا اول ژانویه ی 311086862017ایجاد ظرفیت برای اجرا و پیاده سازی تدارکات آینده بر اساس کنواسیون میناماتا

حداکثر تا اول ژانویه ی 307545132017برنامه ی اول سرمایه گذاری ارتقای توزیع برق

حداکثر تا اول ژانویه ی 302244652017پروژه ی انرژی باد ساحلی 200 مگاواتی دریای خزر

حداکثر تا اول ژانویه ی 298651502017برنامه ی توسعه ی شبکه ی جاده ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 291561292017نوسازی توزیع برق آذربایجان

حداکثر تا اول ژانویه ی 273428692017پروژه ی افزایش توسعه

حداکثر تا اول ژانویه ی 268440422017تأمین و تصفیه ی آب ملی

حداکثر تا اول ژانویه ی 267253312017بهبود کنترل و مدیریت سیستم مناطق حفاظت شده ی آذربایجان

حداکثر تا اول ژانویه ی 256331942017پروژه ی بزرگراه اوراسیا

حداکثر تا اول ژانویه ی 255333892017اکتشاف شبه جزیره ی آبشرون

حداکثر تا اول ژانویه ی 239989052017کارخانه ی تولید مالت خشک

حداکثر تا اول ژانویه ی 229759402017پروژه ی مدیریت مواد زائد شهرها

حداکثر تا اول ژانویه ی 222247832017کارخانه ی زیر زمینی تصفیه خانه ی فاضالب

30 آوریل 219388512017طراحی و ساخت زیر دریایی

31 دسامبر 217886862017تولید کاپشن به دو منظور برنامه ریزی شده در امور ساحلی

حداکثر تا اول ژانویه ی 213620422017خط لوله ی جنوب کاراکاس

حداکثر تا اول ژانویه ی 206313222017پروژه ی توسعه ی جاده های منطقه ای

حداکثر تا اول ژانویه ی 187704812017کارخانه ی کربامید در سومقیت

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی آذربایجان 
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کره جنوبــى رشــد اقتصــادى پایــدارى را 
ــد  ــى کــه تولی از ســال 1960 میــالدى (زمان
ــر  ــا کشــورهاى فقی ــى آن ب ــص داخل ناخال
آفریقایــى قابــل مقایســه بــود) تاکنــون 
ــر  ــه کــرده اســت. طــى 55 ســال اخی تجرب
ــش  ــى آن بی ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی س
از 22 برابــر شــده اســت. قانــون و مقــررات 
ــاد  ــى در ایج ــن دولت ــه قوانی ادارى از جمل
کســب وکارهاى کوچــک و متوســط دانــش 
بنیــان مشــکل آفریــن هســتند و رونــد 
باعــث  مقررات زدایــى  دارنــد.  طوالنــى 
تســهیل ایــن رونــد و توســعه کســب وکارها 
ــى  ــى، کره جنوب ــررات زدای ــا مق ــود. ب مى ش
ــع  ــى در صنای ــعه قابل توجه ــته توس توانس
ــد و  ــش تولی ــر دو بخ ــان در ه ــش بنی دان
خدمــات داشــته باشــد. در ســال 2000 
ــان و  ــش بنی ــب وکارهاى دان ــالدى کس می
تکنولوژى هــاى ســطح متوســط و بــاال 
ــد ناخالــص  ــه 15 درصــد از تولی نزدیــک ب
داخلــى کره جنوبــى را بــه خــود تخصیــص 
دادنــد. در اوایــل برنامــه توســعه اقتصــادى، 
ــاى الزم  ــدام از مولفه ه ــچ ک ــى هی کره جنوب
بــراى صنعتــى شــدن بــه جــز ســرمایه عظیم 
نیــروى کار را نداشــت. عــالوه براین، کفایت 
صنعتــى کارخانه هــاى آن زیــر ســطح جهانى 
ــاى  ــا حمایت ه ــى ب ــت کره جنوب ــود. دول ب
مقررات زدایــى  کســب وکارها،  از  مالــى 
ــد،  ــه تولی ــف از جمل ــاى مختل در بخش ه
ســاخت و ســاز، جهانگــردى، حمــل و نقل، 
ــرورش، بانکــدارى،  ــوزش و پ ــات، آم خدم
اســتخراج معــادن، بهداشــت و درمــان و 
غیــره و همچنیــن تقویــت اصــول بــازار آزاد 
ــرکت  ــذارى ش ــرمایه گ ــش س ــراى افزای ب

ــت  ــتغال توانس ــاد اش ــزرگ و ایج ــاى ب ه
ــندى را  ــب وکار پس ــادى کس ــط اقتص محی
ــدارى  ــادى پای ــد اقتص ــد و رش ــم کن فراه
ــى در  داشــته باشــد. دســتاوردهاى کره جنوب
اجــراى برنامه هــاى اصالحــات در چنــد 

ــل تقســیم بنــدى اســت: بخــش قاب

ــود:  ــن موج ــى از قوانی ــذف نیم ــف) ح ال
در مجمــوع اجــراى ایــن برنامــه منجــر بــه 
حــذف 5430 قانــون و بهبــود 2411 قانــون 
از 11هــزار و 125 قانــون موجود شــد و 344 
الیحــه بــراى تصویــب بــه مجلــس شــوراى 
ملــى ارســال شــد کــه 321 الیحــه از آنها در 
ــب شــد. در ســال 1999  ســال 1998 تصوی
مرحلــه دوم بررســى قوانیــن و مقــررات 
باقــى مانــده انجــام شــد. 503 قانــون حــذف 
ــه  ــدند. 51 الیح ــالح ش ــون اص و 570 قان
اجرایــى بــه مجلــس شــوراى ملــى ارســال و 

43 الیحــه تصویــب شــدند.

ب) تمرکز بر اصالح مجموعه اى از قوانین:
ــات  ــا اصالح ــررات ب ــالح مق ــه اص کمیت
پیچیــده و طوالنــى مــدت مجموعــه قوانیــن 
مختلفــى مواجــه بــود. بــه همیــن دلیــل ایــن 
ــن  ــه قوانی ــن مجموع ــواردى از ای ــه م کمیت
ــرار داد. در  ــات ق ــاالنه اصالح ــاى س را مبن
آغــاز بــراى بخــش اقتصــادى بــر اصالحات 
قوانیــن در ســرمایه گــذارى خارجــى، 
مدیریــت ارز خارجــى، محیــط کســب وکار، 
ســرمایه گــذارى بانکــى و غیره تمرکــز کرد. 
مــواردى کــه بــر آنهــا تمرکــز شــد از میــان 
ــن  ــامل قوانی ــن ش ــیعى از قوانی ــف وس طی
اجتماعــى ماننــد بهداشــت، ایمنــى و صنعت 

جهانگــردى انتخــاب شــدند. عالوه بــر ایــن، 
ــر  ــر قوانیــن درگی ــد بیشــترى ب ــه تاکی کمیت
بــا اطالعــات و دانــش داشــت. تمرکــز ایــن 
ــام  ــتم هاى نظ ــاد سیس ــر ایج ــات ب اصالح
بخــش بــراى دولــت الکترونیــک و تجــارت 
الکترونیــک و همچنیــن تنظیــم مجــدد 
قوانیــن قابــل اجــرا بــا فنــاورى اطالعــات و 

ــود. ارتباطــات ب

ج) بازبینــى مــوارد پیشــین بــراى قوانیــن و 
مقــررات بهبــود یافتــه یــا جدیــد با اســتفاده 
از تجزیــه و تحلیــل اثــر نظــام بخشــى: 
اگرچــه قوانیــن موجــود در ســطح وســیعى 
همچنــان  ولــى  شــدند،  شفاف ســازى 
قوانیــن جدیــد یــا بــه روز رســانى تغییــرات 
ــور  ــن منظ ــه ای ــود. ب ــاز ب ــط ادارى نی محی
ــک  ــوان ی ــوابق به عن ــى س ــتم بازبین سیس
ــیس  ــت تاس ــى دول ــد قانون ــزام در رون ال
شــد. وزارتخانه هــا بایــد قوانیــن و مقــررات 
ــر  ــل اث ــه و تحلی ــر اســاس تجزی خــود را ب
نظــام بخشــى توجیــه کننــد و کمیتــه اصالح 
مقــررات پیــش نویــس قوانیــن آنهــا را 
ــن 1998  ــد. در ژوئ ــب کن بررســى و تصوی
میــالدى، 2427 مــورد بازبینــى و 261 مــورد 
رد شــدند و 594 مــورد بــراى تجدیــد نظــر 

ــدند. ــده ش بازگردان

ــن  ــزى قوانی ــت مرک ــتم ثب ــاد سیس د) ایج
و مقــررات: بــراى مدیریــت کل قوانیــن 
ــت  ــازى دول ــش شفاف س ــود و افزای موج
کره جنوبــى سیســتم ثبــت مرکــزى قوانیــن 
ــا  ــرد. وزارتخانه ه ــى ک ــررات را معرف و مق
ــارت  ــت نظ ــن تح ــت قوانی ــه ثب ــزم ب مل

سبک کره  ای خیز اقتصادی

بررســى برنامــه توســعه اقتصــادى کــره جنوبــى نشــان مــى دهــد در زمانــى کــه این کشــور هیــچ کــدام از مولفه هــاى الزم بــراى صنعتى 
شــدن بــه جــز ســرمایه عظیــم نیــروى کار را نداشــت، بــا حمایت هــاى مالــى از کســب وکارها، مقررات زدایــى در بخش هــاى مختلــف 
از جملــه تولیــد، بانکــدارى، حمل ونقــل، خدمــات، ساخت وســاز و... را دســتور کار قــرار داد. ایــن اقــدام در کنــار تقویــت اصــول بــازار 
آزاد بــراى افزایــش ســرمایه گــذارى شــرکت هــاى بــزرگ و ایجــاد اشــتغال، توانســت محیــط اقتصــادى کسب وکارپســندى را در کــره 

جنوبــى فراهــم کنــد و منجــر بــه رشــد اقتصــادى پایــدار در این کشــور شــود.
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کمیتــه اصــالح مقــررات در یــک فــرم کــه شــامل محتــواى قانــون، 
اختیــارات قانونــى و ســازمان مســوول هســت، شــدند. کره جنوبــى بــا 
ایــن سیســتم ثبــت یــک پایــگاه داده مناســب بــراى مدیریــت قوانیــن 

ــرد. ایجــاد ک

ه) افزایــش شــفاف ســازى و مشــاوره عمومــى: در رونــد اصالحــات 
مشــاوره عمومــى بســیار اســتفاده شــده و بــه آن تاکیــد شــده اســت. 
بــر اســاس قانــون اساســى مقــررات ادارى، زمانــى کــه وزارتخانه هــا 
قوانیــن جدیــدى را توســعه مى دهنــد یــا اصــالح مى کننــد آنهــا ملــزم 
بــه جمــع آورى نظــرات ســایر وزارتخانه هــا، ســازمان هاى خصوصــى، 
گروه هــاى تحــت تأثیــر، موسســات تحقیقاتــى و کارشناســان از طریق 
جلســات عمومــى، اطالع رســانى قانــون یــا هــر روش دیگرى هســتند. 
بنابرایــن، بــا ایــن مکانیــزم مشــاوره عمومــى بــه یــک قاعــده تبدیــل 

شــده اســت.

مقایسه ایران و کره جنوبی در سهولت کسب وکار
بــه گــزارش دنیــاى اقتصــاد، بانــک جهانــى هــر ســال مقایســه اى بیــن 
ــزان ســهولت  ــاره فضــاى کســب وکار و می کشــورهاى عضــو آن درب
انجــام یــک کســب وکار انجــام مــى دهــد. ایــن مقایســه در ســال 2016 
ــر مبنــاى 10 شــاخص صــورت گرفــت کــه عبــارت از تأســیس و  ب
راه انــدازى یــک شــرکت، اخــذ مجــوز ســاختمان، اخــذ بــرق، ثبــت 
مالکیــت، اخــذ اعتبــار، حمایــت از ســرمایه گذاران، پرداخــت مالیــات، 
 اجــراى قراردادهــا، تجــارت برون مرزى و انحالل ورشکســتگى اســت.

ــه  ــران ب ــی و ای ــی، کره جنوب ــک جهان ــزارش 2016 بان ــق گ طب
ترتیــب رتبــه 4 و 118 را از میــان 189 کشــور مــورد بررســی بــه 
خــود اختصــاص دادنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 10 کشــور 
برتــر دنیــا در فضــای کســب وکار بــه ترتیــب شــامل ســنگاپور، 
نیوزلنــد، دانمــارک، کره جنوبــی، هنگ کنــگ، انگلســتان، آمریــکا، 
ســوئد، نــروژ و فنالنــد اســت. بررســی ها نشــان مــی دهــد کــه 
ــی ــررات زدای ــا مق ــر ب ــال های اخی ــته در س ــی توانس  کره جنوب

و اصــالح قوانیــن، تعــداد فرآیندهــای الزم و رونــد انجــام آنهــا 
را کاهــش دهــد. بــراى مثــال در کره جنوبــى در ســال 2010، تعــداد 
ــدازى یــک شــرکت 8 مــورد  ــراى تأســیس و راه ان فرآیندهــاى الزم ب
بــوده کــه بــا مقــررات زدایــى و الکترونیکى کــردن بســیارى از فرآیندها 
و در صــورت الزم حــذف آنهــا، توانســته ایــن تعــداد را بــه 3 مــورد در 

ســال 2015 کاهــش دهــد.
طبــق بررســى گزارش هــاى بانــک جهانــى در ســال هاى اخیــر 
ــب وکار  ــاى کس ــود فض ــراى بهب ــر را ب ــاى زی ــى فعالیت ه کره جنوب

ــت: ــام داده اس ــود انج خ
1- هزینه هــاى اخــذ بــرق را بــا معرفــى برنامــه هزینــه اتصــال جدیــد 

و سیســتم پرداخــت قســطى کاهــش داده اســت.
2- فرآینــد انحــالل ورشکســتگى ســازمان را بــا تــوان بخشــى ســریع 

شــرکت، ســرعت بخشــیده اســت.
3- مالیــات پرداختنــى شــرکت ها را بــا کاهــش نــرخ مالیــات کاهــش 

داده اســت.
ــرمایه گذاران را  ــه، س ــان مربوط ــان رس ــان زی ــب متصدی ــا تعقی 4- ب

بیشــتر حمایــت کــرده اســت.
5- سیســتم معامــالت خــود را بــا ایجــاد حقــوق امنیتــى جدیــد بهبود 

داده اســت. 
6- فرآینــد انحــالل ورشکســتگى را بــا حمایت هــاى مالــى و اعطــاى 
ــه شــرکت ها  ــراى بازپرداخــت وام هــاى داده شــده ب ــژه ب اولویــت وی

تحــت ســازمان دهــى مجــدد بهبــود بخشــیده اســت.

صنــدوق بین المللــى پــول در گــزارش فصلــى جدید 
خــود تغییــرات شــاخص جهانــى قیمــت مســکن را 
ــر ایــن  ــرار داده اســت. ب مــورد تحلیــل و بررســى ق
ــت  ــاخص قیم ــرات ش ــد تغیی ــه رون ــاس، گرچ اس
مســکن در جهــان طــى ســال گذشــته میــالدى 
صعــودى بــوده اســت، امــا پــس از 16 فصــل متوالــى 
افزایــش رشــد شــاخص، حــاال رشــد ایــن شــاخص 
کمــى کاهــش یافتــه اســت. البتــه صنــدوق بین المللى 
پــول تاکیــد کــرده هنــوز زود اســت کــه ایــن کاهــش 
ســرعت رشــد را بــه منزلــه رونــد کاهشــى قیمت هــا 

ــر کنیم. تعبی
بــر ایــن اســاس، از ســال 2000 تــا فصــل ســوم ســال 
ــودى  ــکن صع ــت مس ــى قیم ــاخص جهان 2007 ش
بــود امــا پــس از بحــران مالــى جهــان کــه در ســال 
ــن  ــاخت، ای ــان س ــل عی ــور کام ــود را به ط 2008 خ
ــاى  ــاال احی ــرد و ح ــت ک ــدت اف ــه ش ــاخص ب ش
کنــدى را دنبــال مــى کنــد کــه از ســال 2011 بــه بعــد 
شــکل گرفته اســت. بــر این اســاس شــاخص جهانى 
قیمــت مســکن کــه در فصــل نخســت ســال 2015 به 
ــش از  ــس از آن در حــال افزای ــود و پ 150 رســیده ب
مــرز 150 بــود دوبــاره بــه ایــن رقــم کاهــش یافــت. 
بــر ایــن اســاس، تعــداد کشــورهایى کــه در این ســال 
ــیار  ــدند بس ــش قیمــت مســکن مواجــه ش ــا افزای ب
بیشــتر از کشــورهایى بــوده اســت کــه کاهــش قیمت 
مســکن را تجربــه کردنــد. در بیــن 64 کشــور مــورد 
بررســى، قطــر بــا رشــد 15 درصــدى و اوکرایــن بــا 
ــرات  ــترین تغیی ــورددار بیش ــدى رک ــت 33 درص اف

ــد. ــت مســکن بوده ان قیم

صندوق بین المللی پول منتشر کرد

تغییرات شاخص جهانی
قیمت مسکن



سهم صنعت گردشگرى از میزان کل صادرات 
جهان در سال 2015 میالدى به هفت درصد 

افزایش یافت و به 1,4 تریلیون دالر رسید.
ملل  سازمان  گردشگرى  جهانى  سازمان 
(UNWTO) در گزارش اولیه خود اعالم کرد، 
صنعت گردشگرى با سهم 1,4 تریلیون دالرى 
در سال 2015 به عنوان سومین صادرات بزرگ 
جهان شناخته شد. به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از ایسنا، این چهارمین سال پیاپى است که 
صنعت گردشگرى با پیشى گرفتن از تجارت 
کاال عنوان سومین صادرات بزرگ جهان را به 

نام خود ثبت کند.
هزینه  میزان  گردشگرى  جهانى  سازمان 
گردشگران را در سال 2015 میالدى رقم 1,4 
تریلیون دالر برآورد کرد که به طور متوسط 
این رقم برابر است با روزانه چهار میلیارد دالر.
در  خارجى  گردشگران  نقل  و  حمل  هزینه 
سال گذشته میالدى به 210 میلیارد دالر رسید، 
در حالى که درآمد حاصل از اقامت، غذا و 
نوشیدنى ، سرگرمى، خرید و دیگر خدمات 
دالر  تریلیون   1,2 به  خارجى  گردشگران 
افزایش یافته که حاکى از رشد 3,6 درصدى 

در مقایسه با آمار سال گذشته آن است.
مواد  و  از سوخت  پس  گردشگرى  صنعت 
شیمیایى و جلوتر از تجارت غذا و محصوالت 
صادرات  بزرگترین  سوم  مکان  در  خودرو 
جهانى  سازمان  اعالم  بنابر  که  است  جهان 
گردشگرى در بسیارى از کشورهاى در حال 
توسعه صنعت گردشگرى اولین صادرات مهم 

محسوب مى شود.
جهانى  سازمان  دبیرکل  ریفاعى»،  «طالب 
شصتمین  برگزارى  جریان  در  گردشگرى 
نشست کمیسیون منطقه اى آمریکا در هاواناى 
کوبا گفت: «با کاهش قیمت مواد خام ، صنعت 

گردشگرى به شکا فزآینده اى در بسیارى از 
کشورهاى تولید کننده نفت توانسته درآمدهاى 
را  کاالها  دیگر  از محل  صادراتى ضعیف تر 

جبران کند.

مواد  و  سوخت  از  پس  گردشگری  صنعت 
شیمیایی و جلوتر از تجارت غذا و محصوالت 
صادرات  بزرگترین  سوم  مکان  در  خودرو 
اعالم سازمان جهانی  بنابر  که  است  جهان 
گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه صنعت گردشگری اولین صادرات مهم 

محسوب می شود

برترین  میلیارد دالری  درآمد 178  با  آمریکا 
مقصد گردشگری جهان است و پس از آن 
میلیارد دالر(،   بادرآمد )114  کشورهای چین 
اسپانیا)57 میلیارد دالر( و فرانسه )46 میلیارد 

دالر( قراردارند

افزود:  گردشگرى  جهانى  سازمان  کل  دبیر 
اصلى  عناصر  از  یکى  گردشگرى  «صنعت 
گوناگونى صادرات در اقتصادهاى نوظهور و 
همچنین چندین کشور پیشرفته اقتصادى است.
آمریکا  که  درمى یابیم  کشورها  به  نگاهى  با 
مقصد  برترین  دالرى  میلیارد  درآمد 178  با 
گردشگرى جهان است و پس از آن کشورهاى 
چین بادرآمد (114 میلیارد دالر)،  اسپانیا(57 
دالر)  میلیارد   46) فرانسه  و  دالر)  میلیارد 

قراردارند.
از لحاظ هزینه خارجى گردشگران نیز چینى ها 
که از سال 2004 تا کنون رشد دو رقمى را 
در این زمینه تجربه مى کنند، در مکان نخست 

جهان قرار دارد که به این امر به سود مقاصد 
گردشگرى آسیا چون ژاپن و تایلند و همچنین 

آمریکا و دیگر مقاصد اروپایى بوده است.
نقاط  در  چینى  گردشگران  هزینه کرد  میزان 
مختلف جهان با 25 درصد افزایش به 292 
میلیارد دالر رسیده و تعداد گردشگران چینى 
انتخاب  سفر  براى  را  خارجى  مقاصد  که 
مى کنند نیز با 10 درصد رشد به 128 میلیون 

نفر افزایش یافته است.
گردشگران  هزینه کرد  میزان  مقایسه،  در 
آمریکایى در کشورهاى دیگر جهان نیز با 9 
درصد افزایش در سال 2015 به 120 میلیارد 
که  آمریکایى ها  تعداد  و  یافته  ارتقاء  دالر 
کشورشان را به مقاصد گردشگرى در سایر 
نقاط جهان ترك مى کنند نیز با رشد 8 درصدى 

به 73 میلیون نفر رسیده است.
سازمان جهانى گردشگرى در گزارش خود از 
افزایش 4,4 درصدى گردشگران خارجى در 
سراسر جهان و رسیدن آن به رقم 1,18 میلیارد 
نفر نیز خبر مى دهد و همچنین براین اساس 
درآمد حاصل از گردشگران خارجى در سراسر 
جهان نیز با رشد 3,6 درصدى در سال 2015 

به مجموع 1,4 تریلیون دالر رسید.
مناطق  در  خارجى  گردشگران  هزینه  میزان 
آمریکا ، آسیا- اقیانوسیه و خاورمیانه طى سال 
گذشته همگى با 4 درصد رشد روبه رو بوده، 
در حالى که این رشد در اروپا سه درصد و در 

آفریقا دو درصد اعالم شده است.
فرانسه  و  چین،  اسپانیا  آمریکا،   کشورهاى 
همچنان برترین مقاصد گردشگرى جهان از 
لحاظ درآمد و جذب گردشگر هستند و در 
سال گذشته میالدى چین ، آمریکا و انگلیس 
خارجى  گردشگر  تعداد  بیشترین  پذیراى 

بوده اند.

گردشگری،  سومین صادرات بزرگ جهان
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امــروزه، هــر صنعتــى مــى توانــد ناشــر اپلیکیشــن باشــد و حتمــاً الزم 
ــا شــرکت ســرگرمى خــاص  ــا رســانه ی ــک اســتودیو ی نیســت از ی
باشــید تــا بتوانیــد اپلیکیشــن موفقــى بــه بــازار ارائه کنیــد. ایــن روزها 
ــاى  ــرکت ه ــى، ش ــاى هواپیمای ــرکت ه ــان، ش ــا، خرده فروش بانک ه
خدمــات حمل ونقــل آژانس هــاى دولتــى نیــز اپلیکیشــن مخصــوص 
ــه  ــن ها ب ــران اپلیکیش ــه ناش ــور ک ــد. همان ط ــان را دارن ــه خودش ب
ــد،  ــه مى دهن ــود ادام ــن خ ــتراتژى اپلیکیش ــر اس ــذارى ب ــرمایه گ س
ســواالت حیاتــى دربــاره آینــده نیــز ذهن شــان را درگیــر کــرده اســت. 
ســواالتى از ایــن قبیــل کــه اقتصــاد اپلیکیشــن کــى و بــا چــه ســرعتى 
رشــد خواهــد کــرد؟ چــه عواملــى محــرك و جلوبرنــده ایــن رشــد 
ــن  ــازار اپلیکیش ــل از ب ــود حاص ــت؟ س ــف اس ــته هاى مختل در دس
چقــدر اســت؟ بــازار اپلیکیشــن بــه کــدام ســو مــى رود؟ برنامــه آنــى 
یــک شــرکت هــوش کســب و کار و تحلیلــى اســت کــه مقــر آن در 
ســان فرانسیســکو، کالیفرنیاســت. این شــرکت براى کاالهــاى دیجیتال 
و صنعــت اپلیکیشــن ها، ابزارهــاى هــوش کســب و کار، گزارش هــاى 
بــازار تولیــد مى کنــد. هــر روزه مشــترى هاى برنامــه آنــى «اپ 
ــازار  ــى ب ــردش مال ــت وجوى گ ــت را در جس ــر اینترن ــى» سرتاس آن
ــکا  ــى ات ــام اپ آن ــار و ارق ــه آم ــرده و ب اپلیکیشــن ها جســت وجو ک

مى کننــد.
ــى  ــازار جهان ــارى، ب ــال ج ــه در س ــد ک ــى مى کن ــى» پیش بین «اپ آن
ــه طــور کل در تمــام  اپلیکیشــن موبایــل 24 درصــد رشــد کــرده و ب
فروشــگاه هاى اپلیکیشــن بــه 51 میلیــارد دالر درآمــد برســد. بــرآورد 
ایــن اســت کــه درآمــد حاصــل از فروشــگاه هاى اپلیکیشــن تــا ســال 
2020 از 100 میلیــارد دالر در جهــان فراتــر رود. ترکیــب رشــد پایــدار 
در بســیارى از بازارهــاى بالــغ بــه همــراه رشــد ســریع آن در بازارهــاى 
ــى  ــد. در حال ــن مى کن ــازار را تضمی ــن ب ــداوم ای ــور، توســعه م نوظه

گردش مالی َاپ در جهان 

کــه بازارهــاى بــزرگ از جملــه بــازار آمریــکا، چیــن و ژاپــن در 
مرکزیــت تمامــى رشــد درآمــد بازارهــاى اپلیکیشــن قــرار دارنــد، 
موقعیــت بســیار بزرگــى در بازارهایــى بــه وجــود آمــده کــه بــا 
ســرعت زیــاد رشــد مى کننــد؛ از جملــه ایــن بازارهــا مى تــوان بــه 

هنــد، اندونــزى، مکزیــک و آرژانتیــن اشــاره کــرد.
در آمــد حاصــل از فــروش اپلیکیشــن هاى موبایــل بیــن ســال هاى 

2011 تــا 2017 بــه شــرح زیــر اســت:
2011: 7 میلیون و 139 هزار دالر

2012: 15 میلیون و 375 هزار دالر
2013: 20 میلیون و 240 هزار دالر
2014: 24 میلیون و 314 هزار دالر
2015: 26 میلیون و 990 هزار دالر
2016: 27 میلیون و 664 هزار دالر
2017: 28 میلیون و 935 هزار دالر

آمار کلیدى از درآمد اپلیکیشن تا 2017
 - پیش بینــى  مى شــود درآمــد کلى حاصــل از اپلیکیشــن از 37 /45
ــال  ــارد دالر در س ــه 52 /76 میلی ــال 2015 ب ــارد دالر در س میلی

ــد. 2017 برس
- پیش بینــى مى شــود درآمــد حاصــل از اپلیکیشــن هاى فروشــى 

در ســال 2017 بــه 95 /1 میلیــارد دالر افزایــش یابــد.
- پیش بینــى مى شــود خرید هــاى درون اپلیکیشــن در ســال 

ــند. ــد برس ــارد دالر درآم ــه 9 /28 میلی 2017 ب
ــرآورد مى شــود ســهم خریــد درون اپلیکیشــن از درآمــد کل  - ب

اپلیکیشــن در ســال 2017 بــه 2 /48 میلیــارددالر برســد.

گون
گونا
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 بلومبــرگ در بررســى اقتصــاد کشــورهاى وابســته بــه نفــت، پیش بینــى خود 
از اقتصــاد ایــن کشــورها در ســال 2018 را منتشــر کرد.

اینفوگرافیــک زیــر درباره کشــورهایى اســت که اقتصادشــان وابســتگى زیادى 
 بــه نفــت دارد و ایــن کشــورها را رتبــه بنــدى کــرده اســت. ایــن رتبــه هــا
بســته بــه پیــش بینــى تولیــد ناخالــص ملــى در ســال 2018 را بــا یکدیگــر 

مقایســه کــرده اســت.
ــن کشــور  ــه 32 درصــد از GDP ای عربســتان جــزو 5 کشــور اول اســت ک
در ســال 2018 از پــول نفــت خواهــد بــود. کشــورهایى ماننــد ایــران پیــش 
بینــى مــى شــود کــه تــا ســال 2018 وابســتگى درآمــد دولــت بــه نفتشــان کم 

مــى شــود و در صــادارت غیرنفتــى تمرکــز مــى کننــد.

اقتصادهای وابسته به نفت

اقتصادهایی با بیشترین وابستگی به نفت

بــراى درك بهتــر اعــداد و ارقــام مالــى بهتــر 
اســت از مثــال هاى ملموس اســتفاده شــود به 
طــور مثــال وقتــى گفتــه مى شــود کــه ارزش 
بــازار (Market Capitalization) شــرکت اپــل 
برابــر بــا 724 میلیارد دالر اســت، کافى اســت 
 در نظــر بگیریــد کــه ارزش کل شــرکت هــاى
بورســى کشــور مــا حــدود 100 میلیــارد دالر 
اســت. یعنــى اپل بــه تنهایــى 7 برابــر مجموع 
شــرکت هــاى بورســى کشــور مــا ارزش دارد. 
بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــد کــه عمــده 
ــى از  ــا ناش ــى م ــاى بورس ــرکت ه ارزش ش
مــواد خــام، زمیــن و مــواردى از ایــن دســت 

اســت، امــا اپــل ...
ــارد دالرى  ــد 485 میلی ــراى درك درآم ــا ب ی
شــرکت فروشــگاه هــاو هایپــر مارکــت هــاى 
ــره ایوالمــارت در ســال 2015، در نظــر  زنجی
ــول  ــران در ط ــى ای ــد نفت ــه  درآم ــد ک بگیری
103 ســال گذشــته تاکنــون حــدود یکهــزار و 
116 میلیــارد دالر بــوده اســت (معــاون اســبق 
وزیــر نفــت، 1391). بدیــن معنــا کــه شــرکت 
والمــارت در کمتــر از 3 ســال، بــه انــدازه 103 
ســال فــروش نفــت مــا، کاال فروختــه اســت 
(از تغییــر ارزش دالر در طــول زمــان صــرف 

نظــر شــده اســت).

درک بهتر اعداد و ارقام مالی
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اقالم عمده صادرات استان در دوماهه اول سال1394  و 1395

نام
درصد تغییراتدوماهه اول 1395دوماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

12.07916.696.00713.01417.159.00983زعفرا ن دربسته بندي بیش از 30 گرم

14-16-12.18317.950.31310.27615.395.345انواع زعفران دربسته بندي 30 - 10گرم آماده براي خرده فروشی 

9.951.9814.216.66130.236.54110.649.363204153سیب . تازه

کف پوش هاي غیرمخملی باف. ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده 
5-10-788.5778.406.125713.3138.016.039مصرف

33-4.971.59711.426.5695.646.2037.692.81714رب گوجه فرنگی

003.912.4995.062.973100100سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جاي دیگر

308.9262.655.851538.6944.810.6467481کابل هم محورو سایرهادي هاي برق هم محور

614.6401.840.0781.651.0344.797.031169161لوله و شیلنگ هاي سخت ا ز پلیمرهاي ا تیلن

16.970.8714.270.91018.560.9814.522.38696کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند

1.037.9121.139.3433.971.8264.371.379283283.7پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازي

35-32-763.7726.347.085516.5744.144.740 سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر تازه یا خشک کرده

15-15-1.534.9024.584.8981.299.3173.892.704سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون

00385.5073.694.028100100کف پوش هاي منگوله باف؛ ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی

36-20-106.475.2605.672.74784.995.1903.652.372 سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

20-43-7.895.7744.178.6904.501.3603.325.418قیر نفت

سایرمصنوعات  از موادپالستیکی غیرمذکور بجزکپسول  داروئی از نوع  
510.2051.593.1551.048.7773.180.916106100ژالتین  سخت

(M.F.C) 684.5602.031.3591.054.9473.176.2375456کولرهاي  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه

31-30-488.6554.400.962339.7283.053.062سیم براي سیم پیچی از مس

2.065.3341.931.0742.924.0472.972.5804254سایر خرماهاي  غیرمذکور در جاي  دیگر تازه یاخشک کرده 

(PET) 1.588.6362.697.2091.916.7992.938.903219پریفرم

22-5-130.339.849 166.767.372 167.594.393 175.943.189 سایر اقالم 

8-332.619.053269.633.429331.003.999246.847.7975/0جمع

براساس نتایج حاصل از آمارکارشناسى نشده سیستم تجارت خارجى گمرك ایران ، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوى طی دوماهه 
اول سال1395 ، معادل 331 هزارتن و به ارزش 250تقریبى میلیــون دالر می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن 1درصد و در ارزش 
11دالري درصد کاهش  داشته است. الزم به ذکر است وزن و ارزش صادرات کاالها در سال گذشته به ترتیب 333 هـــزار تــ ـن و 282 میلیون دالر 
 بوده است. از کل ارزش صادرات غیرنفتى در سالجارى رقم 2860 هزار دالر ازمحل تجارت چمدانی و  رقم 14165هزار دالر از  محل بازارچه  هاى

مرزي باجگیران ودوغارون بوده است.
در دوماهه اول سال1395 ، میـزان واردات استان بالغ بر 76هزار تن و بـه ارزش بالغ بر49/5 میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر 
 وزن و ارزش به ترتیب  5درصد و 6  درصد  کاهش داشته است . ضمناً واردات سال گذشته به میزان 80هزار تن به ارزش 52/7میلیون دالر می  باشد . 
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوى طى دوماهه اول سال سال1395 مثبت و معادل 200/5 

میلیون دالر مى باشد . 

مقایسه عملکرد تجارت خارجی خراسان رضوی در دوماهه اول سال 94 و 95
سان

د خرا
تصا

اق
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کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان در دوماهه اول سال1394  و1395

نام
درصد تغییراتدوماهه اول 1395دوماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

5-6-208.346.876140.577.468195.398.923133.925.907افغانستان

21-86.054.39049.340.99196.494.23639.038.75012ترکمنستان

1522-1.008.08716.217.645854.65119.754.502امارات متحده عربی

8-15.594.43316.651.05517.652.91015.309.87713عراق

10-6.3728.916.0166.9658.031.5679اسپانیا

3.938.4625.786.5614.995.4125.952.013273قزاقستان

47-53-9.963.5048.880.9674.687.6804.687.967تاجیکستان

28-60-13.7484.681.5395.4733.355.066چین

25-39-4.435.9053.707.0802.711.2012.782.305ازبکستان

653.8101.256.9681.680.5992.368.31115788قرقیزستان

346.151727.0454.461.5071.825.8191189151پاکستان

1-8661.123.3883.6891.107.413326هنگ کنگ

455419.45018.562948.6743980126سوئد

50-17-209.7331.657.471173.710834.965لبنان

45-55-207.9441.355.84392.552742.926ایتالیا

12.523282.78157.001707.440355150کویت

995-416.801572.1905.275598.363قطر

12-37-372.251649.093235.469571.444هند

1-16.273439.31725.580434.15257لهستان

10128.557417345.6483131110سوئیس

45-3.524.68841   1.442.188 6.362.004 1.020.368 سایر کشورها

8-332.619.053269.633.429331.003.999246.847.7975/0جمع
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اقالم عمده واردات استان در دوماهه اول سال1394  و 1395

نام
درصد تغییراتدوماهه اول 1395 دوماهه اول 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

1.573.9913.484.8666.000.79911.544.331281231پنبه ، حالجی نشده یا شانه نزده

0030.004.1708.736.321100100 سایر مخلوط هاي گندم غیر مذکور در جاي دیگر  

5.381.6001.274.67514.464.5203.502.081169175سولفات آمونیوم

1.227.0002.112.1482.081.0943.225.4057053دانه کنجد حتی خرد شده

برنج نیمه سفیدشده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی 
81-72-8.389.80110.540.4672.358.9602.051.700یا براق شده

79-74-25.405.3007.884.6306.575.0001.649.708سایر به صورت دانه بجز گندم دامی 

00173.4461.448.729100100  تیوپ وایراوت المپ کم مصرف

71-68-17.898.4294.736.5565.721.4921.396.235جو باستثناي بذر

39-34-92.0902.089.78061.2291.278.881ا جزا ء وقطعات تلمبه هاي مایعات

 مخلوط یا فرآورده هاي خورا کی از چربی ها یا روغن  
هاي حیوانی و نباتی واجزاءآنها غیر مذکور در جاي  

دیگر
00471.200884.410100100

49-42-31.1021.262.09018.011644.054ا بریشم خام ( نتابیده )

81.0808.325627.05910396357961دستگاه هاي مبدل حرا رتی غیر خانگی

00488.900620.042100100لوبیا چیتی

19.888398.37134.904607.9697653ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536

 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهاي تحت خالویک 
0066.095607.875100100کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز1/5درصدبیشترباشد

سایرفرآورده هاي غذایی که درجاي دیگر مذکور یا 
66-90-250.3211.629.59425.036554.913مشمول نباشد

سایر دستگاه هاي تهویه مطبوع .توام شده بایک دستگاه 
762.52016.720541.6652190021395مولد سرما

32-33-345.537752.553230.400511.416قهوه ، بونداده ؛ کافئین نگرفته غیر مذکور

کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتی ساییده شده یا بهم 
83-81-8.419.4103.030.4151.586.935500.467فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از پنبه

10.534296.31120.117468.3809158سرسیم وسایرا تصاالت ورا بط ها برا ي سیم وکابل

38-48-11.371.38313.196.9095.902.4338.137.039سایر کاال

6-5-80.416.47052.692.96576.309.78649.538.680جمع 



42

13
95

اه 
د م

ردا
- خ

54
ره5

شما

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله

نام
درصد تغییراتدوماهه اول 1395دوماهه اول 1394

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

4.449.1611.925.59221.382.51016.580.664381761ازبکستان

252.670142.62429.480.3558.705.930115686004 ترکمنستان

37-27-24.885.9177.475.75118.053.8324.689.951 قزاقستان

13-86-2.380.3084.230.274339.5863.682.647 چین

1.974.2691.561.0651.978.7942.547.851063افغانستان

80-72-8.389.80110.540.4672.376.9922.138.716 پاکستان

43-87-1.069.0063.725.849142.1712.126.548 جمهوري کره 

48218-141.320301.88674.095959.812 هلند

39.35039.513471.200884.41010972138 مالزي

0013.238791.005100100 دانمارک

91.362316.101270.729646.819196105المان

11.617303.01923.377596.14710197 تایوان

58-23.3121.374.82340.452582.22374 ایتالیا

166.850368.748266.266515.0136040 تاجیکستان

00230.400511.416100100 ویتنام

15.463278.33932.754380.91711237 فرانسه

88-86-1.507.0122.984.944211.765344.740 ترکیه

007.472275.703100100 بحرین

97-100-22.791.09810.069.88486.168275.053 امارات متحده عربی

0044.826201.717100100 کنیا

70-94-12.227.9547.054.086782.8042.101.395سایر کشورها 

-6-80.416.47052.692.96576.309.78649.538.6775جمع

توضیح: واردات استان خراسان رضوی در دوماهه اول سال1395  از  35کشور جهان می باشد .

مسافری

درصد تغییرات دوماهه اول 1395 دوماهه اول 1394  عملکرد

-24 مسافر ورودي 223.531 169.155

-25 مسافر خروجی 216.395 163.266

-24 جمع کل 439.926 332.421
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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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اقتصـاد و  امـور  بـا حضـور معـاون وزیـر 
دارایـى؛ غالمحسـین شـافعى، نائـب رئیـس 
اتـاق بازرگانـى ایـران ،محمـد مهـدى مروج 
الشـریعه، معـاون هماهنگى امـور اقتصادى و 
توسـعه منابع اسـتاندارى خراسـان رضوى و 
جمعـى از مسـوولین حمـل و نقل کشـور و 
سـرمایه گـذاران خارجى و داخلـى در حوزه 
حمل و نقل همایـش بین المللى فرصت هاى 
طالیـى حـوزه حمـل و نقـل و ترانزیـت در 

منطقـه اقتصـادى سـرخس برگزار شـد.
همایش  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
و  هوایى  و  جاده اى  حمل ونقل  چشم انداز 
همچنین مدل هاى سرمایه گذارى در حوزه هاى 
مختلف منطقه ویژه اقتصادى سرخس از سوى 

متخصصان و صاحب نظران ارائه شد.
همچنیـن عـالوه بـر تشـریح فرصت هـاى 
سـرمایه گذارى و ظرفیت هاى قانونى موجود 
در حـوزه ریلـى، زمینـى و هوایى، بسـته هاى 
حمایتـى تدوین شـده از سـوى منطقـه ویـژه 

اقتصـادى سـرخس معرفى شـد.

ویژه  منطقه  تبدیل  برای  دولت  تالش 
اقتصادی سرخس به منطقه آزاد

محمد خزاعى در این همایش  افزود: بر اساس 
قانون تاسیس مناطق آزاد و ویژه سرمایه گذاران 
در این مناطق نه فقط از حمایت هاى منطقه 
اسالمى،  جمهورى  هاى  ضمانت  از  بلکه 
 مساعدت هاى سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى

اقتصادى و فنى ایران برخوردار خواهند شد.
رئیس سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى 
ویژه  منطقه  داد:  ادامه  ایران  فنى  و  اقتصادى 
اقتصادى سرخس یکى از مهمترین و راهبردى 

ترین مناطق اقتصادى کشور است.
 وى گفت: منطقه ویژه سرخس در محدوده اى

ایران واقع شده که دو عامل مهم توسعه  از 
اقتصادى شامل منابع عظیم گاز با بیش از 70 
سال ذخیره و آب کافى از طریق سد دوستى با 

ظرفیت یک میلیارد مترمکعب را دارد.
خزاعى افزود: همچنین به همت آستان قدس 
رضوى و دولت کلنگ راه آهن در این منطقه 
زده شده و بدین طریق سرخس به یک شاهراه 
المنافع  مشترك  کشورهاى  کل  به  ارتباطى 

آسیاى میانه(CIS) تبدیل خواهد شد.
وى ادامه داد: همسایگى منطقه ویژه اقتصادى 
سرخس با ترکمنستان و عبور خط انتقالى راه 
آهن از این منطقه عامل دیگر اهمیت راهبردى 

منطقه ویژه اقتصادى سرخس است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایى همچنین به 
پروژه هاى در حال اجرا مرتبط با منطقه ویژه 
اقتصادى سرخس اشره و بیان کرد: ایجاد خط 
ارتباطى از چابهار و امتداد آن از طریق زاهدان - 
مشهد به سرخس یکى از این پروژه ها به شمار 
مى رود که طى مذاکرات با مسئوالن طراز اول 
 کشور هند شتاب در اجراى آن دنبال مى شود.
وى گفت: همچنین در دولت یازدهم تالش 
اقتصادى  ویژه  منطقه  تبدیل  زمینه  مى شود 
سرخس به منطقه آزاد با جدیت پیگیرى شود.

باالترین مزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
دارا بودن انرژی و حمل و نقل است

محمد مهدى مروج الشریعه نیز در این همایش 
راه  ترین  صرفه  با  سرخس  داشت:  اظهار 
مبادالت با کشورهاى آسیاى میانه و شرق به 

غرب است.
وى افزود: مطالعات طرح آمایش سرزمینى که 
در سال 86 در استان خراسان رضوى انجام شد 
سرخس به تنهایى خود یک منطقه بر اساس 

18 شاخص استان برگزیده شد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
سرخس  گفت:  رضوى  خراسان  استاندارى 
داراى ظرفیت هاى باال در استان و کشور است 
که از آن باید به نحو شایسته اى استفاده شود. 

مروج الشریعه گفت: منتخب مردم این حوزه 
انتخابیه تالش کند گره تبدیل منطقه ویژه به 
 منطقه آزاد باز شود تا حق این شهر در حوزه ى

انرژى و چهار راه ترانزیت برآورده شود.
وى تصریح کرد: دستاورد این همایش مى تواند 
از یک سو در توجه به سرخس مهم واقع شود 
و از سوى دیگر مى تواند در کارگروه شرق 
کشور با حضور روساى اتاق هاى بازرگانى 
استان هاى عضو ارائه شود تا سرمایه گذاران از 

درهمایش بین المللی فرصت های طالیی حوزه حمل و نقل و ترانزیت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس عنوان شد:

منطقه ویژه اقتصادی سرخس
یکی از مهمترین و راهبردی ترین مناطق اقتصادی کشور

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی:
در دولت یازدهم تالش می شود زمینه تبدیل 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد با 

جدیت پیگیری شود

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری خراسان رضوی:

ویژه  منطقه  عریض  ریل  با  کاال  ترانزیت 
سرخس می تواند از سرخس تا سیبری بدون 
تعویض بوژی پیش رود و این تحولی در حوزه 

حمل و نقل و ترانزیت کاال می باشد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس :
از  غالت  ترانزیت  وسیع  حجم  به  توجه  با 
و  تخلیه  تجهیزات  میانه،  آسیای  کشورهای 
بارگیری که به زودی در این منطقه مستقر می 
شود می تواند کمک شایانی به حمل و نقل و 

رونق منطقه ویژه اقتصادی سرخس بکند
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این منطقه ویژه و منحصر بفرد استفاده نمایند.
انسانى  منابع  توسعه  و  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
استاندارى خراسان رضوى اذعان کرد: ترانزیت کاال با ریل 
عریض منطقه ویژه سرخس مى تواند از سرخس تا سیبرى 
بدون تعویض بوژى پیش رود و این تحولى در حوزه حمل 

و نقل و ترانزیت کاال مى باشد.
مروج الشریعه در پایان خاطرنشان کرد: تولیت جدید آستان 
قدس با رویکردى نو نقش مهم و تاثیر گذارى را در برطرف 
سازى مشکالت منطقه ویژه اقتصادى سرخس عهده دار 

است.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس به ریل عریض متصل به 
آسیای میانه مجهز است 

اظهار  این همایش   ادامه  نیز در  احمد صادقى گلمکانى 
داشت: ایران بهترین مکان براى دسترسى کشورهاى آسیاى 
میانه به آب هاى آزاد است و منطقه ویژه اقتصادى سرخس 
با توجه به این که از ریل عریض برخوردار است و همچنین 
موقعیت ژئوپولتیک، اقتصادى، امنیتى و فرهنگى، موقعیت 
بسیار خوبى براى ارتباط کشورهاى آسیاى میانه با آب هاى 

خلیج فارس را دارا است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى سرخس بیان کرد: عمده 
جذب  سرخس  اقتصادى  ویژه  منطقه  در  فعالیت ها 
سرمایه گذار در حوزه هاى مختلف صنعتى، تولیدى و تجارى 

با هدف افزایش سطح تولید و صادرات است.
باالیى در  صادقى گلمکانى خاطرنشان کرد: ظرفیت هاى 
حمل و نقل ریلى در این منطقه وجود دارد و 51 کیلومتر 
ریل عریض متصل به ریل آسیاى میانه از ویژگى هاى بارز 

منطقه ویژه اقتصادى سرخس است.
وى افزود: یکى دیگر از ظرفیت هاى منطقه ویژه اقتصادى 
سرخس در حوزه حمل و نقل وجود فرودگاه بین المللى 
الماس سرخس است که امکان نشستن انواع هواپیماهاى پنج 

پیکر در آن وجود دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى سرخس اظهار داشت: با 
توجه به حجم وسیع ترانزیت غالت از کشورهاى آسیاى 
میانه، تجهیزات تخلیه و بارگیرى که به زودى در این منطقه 
مستقر مى شود مى تواند کمک شایانى به حمل و نقل و 

رونق منطقه ویژه اقتصادى سرخس بکند.
تولیدى  واحدهاى  وجود  کرد:  عنوان  گلمکانى  صادقى 
با ظرفیت باال، وجود انبارهاى مدرن و سردخانه، استقرار 
مخازن بزرگ سوخت از ظرفیت هاى برجسته منطقه ویژه 

اقتصادى سرخس است.
وى اذعان کرد: تمام همت آستان قدس رضوى این است 
تا کمک خوبى براى دولت باشد و هزینه زیادى در منطقه 
سرخس توسط آستان قدس رضوى صورت گرفته است و 
 همچنین منطقه ویژه اقتصادى سرخس نیز در کنار دولت است.
اگر  داد:  ادامه  سرخس  اقتصادى  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
مى خواهیم کارى در رابطه با اقتصاد مقاومتى انجام بدهیم 
باید به مناطق اقتصادى ویژه و آزاد توجه کنیم چون براى این 

مناطق قوانینى براى سرعت بخشیدن به کارها وجود دارد.
صادقى گلمکانى بیان کرد: سرمایه گذارى و رونق منطقه ویژه 
اقتصادى سرخس مى تواند مشکل اشتغال شهرستان سرخس 

و شهرستان هاى همجوار را حل کند.

همزمان با برگزارى نمایشگاه جمهورى اسالمى ایران  در بصره عراق با محوریت 
 استان خراسان رضوى از 29 اردیبهشت تا اول خرداد سال جارى، جلسات مذاکره اى
مختلفى برگزار و طى آن توافقات ارزشمندى در زمینه صنعت، معدن و 

تجارت صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى، 
ناصر بهزاد ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: فراهم شدن مقدمات انعقاد 
10 میلیون دالر قرارداد صادرات مستقیم کاال توسط شرکت هاى ایرانى و 
اعطاى 5 نمایندگى مستقیم محصوالت ایرانى در بصره عراق، از مهمترین 

توافقات صورت گرفته در این بخش مى باشد.
وى با بیان این که در دیدار با رئیس هیات سرمایه گذارى و رئیس اتاق 
بازرگانى بصره توافقات دیگرى نیز به منظور تسهیل صادرات کاال به  بصره 
انجام شد، تصریح کرد: در این دیدار مقرر گردید با هدف استفاده از ظرفیت 
هاى تولیدى استان خراسان رضوى و تحریک تقاضاى داخلى براى ورود 
به بازار بصره، ارسال کاالهاى نیمه آماده از استان به ویژه در حوزه مواد 
غذایى، کاشى و سرامیک، ظروف اپال، سیم و کابل و فراورده هاى تبدیلى، 
انجام شده و پیوند و مشارکت تجار ایرانى و عراقى، در این زمینه بررسى و 

عملیاتى گردد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجى  بازرگانى  اداره  رئیس 
فراورى  خصوص  در  جلسه،  این  در  افزود:  رضوى  خراسان 
هاى نوآورى  و  بندى  بسته  کیفیت  و  تکنولوژى  انتقال  و   خرما 
مورد نیاز در زنجیره تبدیل این محصول، مقرر شد در 2 مرحله همکارى 
استان خراسان رضوى و بصره پیگیرى شود که شامل تهیه پروپوزال مطالعاتى 
تحقیقات کاربردى براى انتقال دانش فنى بسته بندى و فراورى و کیفى سازى 
محصول خرما براى استان بصره در مرحله اول و نیز عقد موافقتنامه همکارى 

در مرحله دوم مى باشد.
بهزاد، گفت: همچنین در جلسه مذکور، اجراى طرح هاى توسعه اولویت دار 
سرمایه گذارى استان خراسان رضوى در موضوعات داراى مزیت طرفین با 
تاکید بر فراورى باریت و بنتونیت به ارزش 200 میلیارد ریال مورد مذاکره 
قرار گرفت و مقرر شد طرف عراقى ضمن بررسى جزئیات، نحوه مشارکت 

خود را اعالم نماید.
بازرگانى و صنعتى، شناسایى  بیشتر روابط  منظور توسعه  به  افزود:  وى 
مشکالت فراروى تجارت فیما بین و تالش جهت رفع موانع غیر تعرفه اى 
و اتخاذ تدابیر الزم با هدف ایجاد زیرساخت هاى تجارى، موافقت گردید که 
کمیته همکارى مشترکى بین 2 استان با محوریت اتاق بازرگانى مشهد و اتاق 

تجارت بصره تشکیل و زمینه هاى تقویت روابط، بررسى گردد.
وى اظهارداشت: همچنین با توجه به آمادگى استان براى ایجاد مرکز دائمى 
تجارت خراسان رضوى در بصره، توسط بخش خصوصى و بدون استفاده از 
اعتبار دولتى، مقرر شد موضوع امکان واگذارى رایگان زمین از سوى مقامات 
بصره دنبال شده و این پروژه در صورت تخصیص زمین به مساحت 10 هزار 

متر مربع به ارزش 3 میلیون دالر، عملیاتى گردد.
بهزاد تصریح کرد: براساس بازارسنجى انجام شده: بازار بصره به عنوان گلوگاه 
اقتصادى عراق، مستعد حضور کاالهاى ایرانى بویژه با اولویت مواد غذایى، 
ابزار و قطعات، مواد شوینده و بهداشتى، دارو و تجهیزات پزشکى مى باشد.

فراهم شدن مقدمات انعقاد 10 میلیون دالر 
قرارداد صادرات مستقیم کاال به بصره عراق
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منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون در نقطــه 
صفــر مــرزى واقــع شــده و معبــر آن یکــى 
ــه  ــر گمرکــى اســت ک ــن معاب از قدیمى تری
بیــش از 100 ســال قدمــت تاریخــى دارد و 
در مســیر جــاده ابریشــم قــرار گرفتــه اســت 
ــدور بین المللــى  ــه نوعــى محــور و کری و ب

ــود. ــى کشــور محســوب مى ش قانون
ــژه  ــه وی ــل منطق ــر عام ــى مدی ــر گرام دکت
ــرى  ــت خب ــارون در نشس ــادى دوغ اقتص
ــان مطلــب  ــگاران ضمــن بی ــا خبرن خــود ب
فــوق  بــه همجــوارى دوغــارون بــا والیــت 
والیــت  تریــن  اقتصــادى  کــه  هــرات 
افغانســتان محســوب مى شــود، اشــاره کــرد 
ــن هم جــوارى، باعــث تقویــت  ــزود: ای و اف
ارتباطــات بیــن دو کشــور شــده و بــر ایــن 
ــا  ــارون ب ــالت دوغ ــعه تعام ــاس توس اس
افغانســتان در دســتور کار قــرار گرفته اســت.

سهم 30درصدی از صادرات کل کشور
 بــه گــزارش روابط عمومى و امــور بین الملل
ــا  منطقــه ویــژه اقتصــادى  دوغــارون، وى ب
ــادرات کل  ــد ص ــه 30 درص ــن ک ــان ای بی
ــود  ــام مى ش ــارون انج ــرز دوغ ــور از م کش
ــى،  ــح ســاختمانى، مــواد غذای گفــت: مصال
میلگــرد و ســوخت عمده تریــن محصوالت 
صادراتــى منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون 

بوده انــد.
گرامــى گفــت: در بحــث اقتصــاد مقاومتــى 
ــى همچــون گســترش و توســعه  موضوعات
تولیــد، انتقــال فنــاورى، تأســیس منابــع مالى 
و جــذب ســرمایه گذار خارجــى در بنــد 11 
سیاســت هاى ابالغــى مقــام معظــم رهبــرى 
ــادى  ــژه اقتص ــه وی ــت و در منطق ــده اس آم
ــون  ــى همچ ــه موضوعات ــم ب ــارون ه دوغ
تولیــدات  ترانزیــت، توســعه  گســترش 
صنعتــى و معدنــى، توســعه بازرگانــى و 
حضــور در بازارهــاى جهانــى، توســعه 
گردشــگرى و توســعه آمــوزش عالــى توجه 

ــده اســت. ــژه اى ش وی
ــث  ــل در بح ــن معض ــزود: بزرگتری وى اف
ــادى  ــژه اقتص ــه وی ــى منطق ــعه اراض توس
دوغــارون پــس از گذشــت 5 ســال در هفتــه 
ــان  ــتاندار خراس ــاعدت اس ــا مس ــته ب گذش
رضــوى برطــرف شــد و قطعــه زمیــن 1417 
هکتــارى فــاز دوم منطقــه تحصیــل گردیــد.
اقتصــادى  منطقــه ویــژه  مدیــر عامــل 
هماهنگــى  برابــر  داد:  ادامــه  دوغــارون 
بــا مشــاور طــرح ،  فــاز دوم بــه گونــه 
ــى و  ــاى متقاض ــع و واحده ــه صنای  اى ک
ــود  ــت ش ــر رعای ــورد نظ ــاى م اولویت ه
در دســت مطالعــه و تهیــه بــود و از خــرداد 
ــه بخــش  مــاه ســال 95 امــکان واگــذارى ب

مى شــود. فراهــم  خصوصــى 
گرامــى در پاســخ بــه ســوال دیگــرى 
ــش  ــرورت افزای ــر ض ــد ب ــا تأکی ــت: ب گف
ــت کاال در  ــادرات و ترانزی ــدى ص 30 درص
این منطقــه، برخــوردارى از معافیــت مالیاتى 
منطقــه محــروم، معافیــت قانــون رفــع موانع 
تولیــد، امــکان واردات تکنولوژى و پوشــش 
ــه  ــرمایه گذاران ب ــه ریســک سیاســى س بیم
ــه  ــد ب ــور مى کنن ــه وارد کش ــزان ارزى ک می
ــاده  ــه تســهیالت آم ــت از جمل دســت دول
شــده بــراى ســرمایه گذاران خارجــى اســت.
وى محــور اصلــى اقتصــاد مقاومتــى در 
ــت  ــادرات، و ترانزی ــارت، ص ــه را تج منطق
ــق  ــراى تحق ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک کاال عن

ایــن مهــم دولــت بایــد در راســتاى توســعه 
اقتصــاد  مناطــق مــرزى و مقاوم ســازى 
ــى و  ــم فرهنگ ــل تهاج ــگ در مقاب و فرهن
ــى و  ــک سیاس ــگان، ریس ــادى بیگان اقتص
ــارات الزم را در  ــرمایه گذاران اختی ــه س بیم
ــه ادارات اســتان و شهرســتان  ــه ب ــن زمین ای

ــد. اعطــا کن
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغارون 
میــزان رشــد صــادرات به لحــاظ ارزشــى در 
ســال 94 نســبت بــه ســال 93 را 750 درصد 
ــرز  ــادرات از م ــزود: ص ــرد و اف ــوان ک عن
دوغــارون در ســال 93 بــه ارزش 34 میلیــون 
دالر بــوده کــه ایــن رقم در ســال 94 بــه 240 
ــد  ــان دهنده رش ــید و نش ــون دالر رس میلی
750 درصــدى صــادرات در منطقــه اســت.

گرامــى افــزود: افزایــش 460 درصــدى 
ترانزیــت منطقــه و 115 درصــدى تــردد 
کامیــون نســبت بــه ســال 93 از دیگــر 
خدمــات انجــام شــده در ســال 94 در حــوزه 
ــوده  ــاردارى ب ــل و انب ــادرات، حمل ونق ص

ــت. اس
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغارون 
اقدامــات  پیرامــون  ســوالى  پاســخ  در 
ــع  ــع موان ــورد رف ــه در م انجــام شــده منطق
ــن  ــت: مهم تری ــه گف موجــود توســعه منطق
از  اســتان  مطالبــات  بحــث  در  مســئله 
ــت  ــت. دول ــارات اس ــث اختی ــت بح دول
ــراى  ــى اج ــا توانای ــه تنگناه ــه ب ــا توج ب

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون خبرداد:

رشد 7 برابری صادرات به افغانستان 
ازمنطقه ویژه دوغارون
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بایــد  و  نــدارد  را  عمرانــى  پروژه هــاى 
بــه ســمت خصوصى ســازى و بخــش 
خصوصــى گرایــش بیشــترى داشــته باشــد 
لــذا بــراى فعــال کــردن بخــش خصوصــى 
نیازمنــد اختیــارات اســت،که ســال گذشــته 
درخواســت تفویــض اختیــارات بــه اســتان 
و اســتاندار مطــرح گردیــد و اخیــرا هــم در 
ســفر دکتــر جهانگیــرى معــاون اول محتــرم 
رئیــس جمهــور بــه مشــهد ایــن موضــوع از 
طریــق اســتاندار محبــوب پیگیــرى گردیــد.
گرامــى در ادامــه بــا بیان ایــن که مناطــق آزاد 
ــوب  ــراى اســتفاده مطل ــژه اقتصــادى ب و وی
براســاس  و  اقتصــادى  ظرفیت هــاى  از 
مزیت هــاى موجــود در کشــور طراحــى 
شــده اند، هــدف از ایجــاد ایــن مناطــق 
ــاى  ــادرات، ارتق ــراى ص ــردازش کاال ب را پ
دانــش فنــى، توانمندســازى منابــع انســانى، 
تأمیــن نیازهــاى انســانى و اشــتغال زایى 

ــرد. ــوان ک عن
ــه  ــول آنچ ــور معم ــرد: به ط ــح ک وى تصری
ــد،  ــاق بیفت ــت اتف ــرار اس ــق آزاد ق در مناط
ــه در  ــت ک ــب وکار اس ــاى کس ــود فض بهب
پایلــوت مناطــق ویــژه اقتصــادى تســریع و 
بهبــود خدمات رســانى نســبت بــه ســرزمین 
اصلــى بــراى فعــاالن حــوزه اقتصــادى دنبال 

مى شــود.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغارون 
تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه راهبــرد توســعه 
ــرق  ــیر ش ــت کاال از مس ــر ترانزی ــى ب مبتن
کشــور کــه توســعه ایــن محــور را بــه همراه 
دارد، منطقــه ویــژه دوغــارون، مکمل فعالیت 
ــت و  ــتان اس ــار و سیس ــق آزاد چابه مناط
ــاى  ــى از آب ه ــًال امن ــیر کام ــون مس هم اکن
گــرم خلیج فــارس بــه کشــور افغانســتان بــه 
عنــوان یــک معبــر مهــم قانونــى و رســمى 

ایجــاد شــده اســت.
گرامــى در پایــان برنامه هــاى عملیاتــى 
ــیس  ــال 95 را تأس ــراى س ــده ب پیش بینى ش
ــه  ــگاه آزاد در منطق ــل دانش ــد بین المل واح
ــکى،  ــکى و غیرپزش ــته هاى پزش ــراى رش ب
صــدور گــذر مــرزى بــراى ســرمایه گذاران، 
ــه  ــان ب ــاران و دانشــجویان افغ ــار و بیم تج
ــزا، ایجــاد  ــى اخــذ وی ــد طوالن جــاى فرآین
نمایشــگاه دائمــى کاال در منطقــه، برگــزارى 
ــى  ــى و دیوار کش ــراى حصار کش ــه ب مناقص
منطقــه، تخصصــى کــردن گمــرکات وانتقال 
گمــرك تجارى(کامیونــى) بــه منطقــه ویژه و 
تعییــن گمــرك دوغــارون بــه عنــوان گمرك 

ــرد. ــالم ک ــافر برى اع ــرزى مس م

رئیــس اداره بازرگانــى خارجى ســازمان صنعت, 
معــدن و تجــارت خراســان رضــوى از امضــاى  
ــه  ــکارى, ب ــت هم ــه و یادداش ــت نام 8 موافق
عنــوان دســتاوردهاى دیــدار بــا هیــات اقتصــادى 

ترابــوزان ترکیــه خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان صنعــت, 
معــدن و تجارت خراســان رضــوى, ناصــر بهزاد 
اظهارداشــت: در دیــدار هیات اقتصــادى ترابوزان 
ــا فعــاالن اقتصــادى خراســان رضــوى ــه ب  ترکی
4 موافقتنامــه و 4 یادداشــت تفاهــم بــه امضــاى 

بخــش خصوصــى طرفیــن رســید.
وى افــزود: یادداشــت هــاى همــکارى مذکــور شــامل همــکارى بــراى تامیــن 
ــن مــواد  ــا تامی ــى ب ــراى ســاخت پوشــش هــاى بتن ــاز ب ــه مــورد نی مــواد اولی
اولیــه از خراســان رضــوى جهــت همــکارى شــرکت هــاى بخــش خصوصــى 
ــه افغانســتان و ترکمنســتان,  ــا در ســایر کشــورها ازجمل ــروژه ه در اجــراى پ
همــکارى شــرکت هــاى اســتان بــا شــرکت هــاى ترکیــه بــراى اجــراى روش 
جــت گروتینــگ( Jet grouting) یــا شــیوه هــاى بهســازى و افزایــش مقاومــت 
و تــوان بــارورى خــاك بــه صــورت درجــا کــه تکنولــوژى آن در ایــران وجــود 
دارد و مشــارکت در پــروژه دکــور آیتــم هــاى ســفید اوپــال و انجــام بازاریابــى 
در کشــور ترکیــه و ســایر کشــورهایى کــه ترکیــه بــه آنهــا صــادرات مــى نماید, 

مــى باشــد.
وى گفــت: همچنیــن بــا حضــور هیات ترکیــه, تبــادل اطالعــات در زمینــه هاى 
 , PVC مختلــف از جملــه تولیــد شیشــه, محصــوالت اســتیل, درب و پنجــره
فــروش محصــوالت معدنــى , تجهیــزات صنعتــى خانگــى و غیــره بیــن بخــش 
خصوصــى دو کشــور انجــام شــد کــه در صــورت نهایــى شــدن بــه تقویــت 

ارتباطــات تجــارى کمــک خواهــد نمــود.
ــز شــامل  ــه نی ــاى صــورت گرفت ــت ه ــن موافق ــرد: همچنی ــح ک ــزاد تصری به
همــکارى بــراى تهاتــر صــادرات خرمــا و پودر خرمــا از اســتان در قبــال واردات 
بــادام زمینــى, ســرمایه گــذارى در بخــش تولیــد بتــن, ایجــاد ســردخانه هــاى 
ــاق اتمســفر در متراژهــاى مختلــف و مذاکــره موافقــت همــکارى  مــدرن و ات
بــراى ارتقــاء کیفیــت محصــوالت غذایــى, چــاى, ادویــه, حبوبــات و لبنیــات 

مــى باشــد.
یــادآور مــى شــود هیــات مذکــور بــا مجــوز ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
و هماهنگــى نمایندگــى وزارت امــور خارجــه در شــرق کشــور توســط اتــاق 
بازرگانــى, صنایــع, معــادن و کشــاورزى مشــهد از تاریخ 3 تــا 95/3/5 در اســتان 
پذیــرش شــدند و ضمــن آشــنایى بــا بخــش هــاى مختلــف صنایــع اســتان در 

خصــوص زمینــه هــاى همــکارى مذاکــره نمودنــد.

امضای ۸ موافقت نامه و یادداشت همکاری 

در دیدار با هیات اقتصادی ترکیه

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت. معدن و 
تجارت خراسان رضوی خبر داد:
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ــن  ــرزى بی ــترك م ــت مش ــن نشس پنجمی
وزارت راه و شهرســازى جمهــورى اســالمى 
ــوردى  ــپورت و هوان ــران و وزارت ترانس ای
جمهــورى اســالمى افغانســتان این نشســت 

برگــزار گردیــد.
 به گزارش اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى
رضــوى،  خراســان  رضــوى  خراســان 
مدیــرکل حمــل و نقــل و پایانــه هــاى 
خراســان رضــوى ضمــن بیــان مطلــب 
فــوق گفــت: در راســتاي گســترش روابــط 
و تعامــالت فــی مابیــن جمهــوري اســالمی 
ایــران و افغانســتان و بــا عنایــت بــه موافقت 
نامــه ي کریــدور حمــل و نقــل بیــن المللــی 
ترانزیتــی چابهــار،  اولیــن نشســت مــرزي در 
ــی  ــت ایران ــب دو هیئ ــاري در قال ــال ج س
ــرداد در  ــه ي 11 خ ــتانی در مورخ و افغانس
گمــرك اســالم قلعــه ي افغانســتان برگــزار 
و پــس از بحــث و گفتگوهــاي کارشناســی، 
مصوبــات موثــري بــراى کاهــش مســائل و 
مشــکالت ناوگان حمــل و نقل دو کشــور و 
همچنیــن موضوعاتــی در خصــوص افزایش 
امکانــات خدماتــی و امنیتــی بــراي رانندگان 
ایرانــی در طــول مســیر تــا هــرات و حمــل 
ــل  ــداث پ ــدنی – اح ــد ش ــوالت فاس محم
ــی  ــه مصوبات دوم میلــک مطــرح و منجــر ب

نیــز گردیــد.
سرپرســت هیئــت ایرانــى افــزود: در همیــن 
ــت  ــن نشس ــه اولی ــد ک ــق ش ــاط تواف ارتب
مشــترك مــرزى طــى مردادمــاه امســال 

ــود. ــزار ش برگ
وى ادامــه داد: همچنیــن بــه منظــور یکســان 
ســازى عــوارض دریافتى رســمى از وســایط 
ــور  ــافر، دو کش ــاده اى کاال و مس ــه ج نقلی
موافقــت کردنــد کــه حداکثــر طــى دو مــاه 
ــه لیســت عــوارض  آینــده نســبت بــه مبادل
دریافتــى از وســایط نقلیــه جــاده اى طــرف 

ــن  ــای خراســان رضــوی ضم ــه ه ــل و پایان ــل و نق ــرکل حم مدی
تشــریح توافقــات نشســت اخیــر مــرزی بــا افغانســتان عنــوان کــرد:

برگزاری اولین نشست مشترک مرزی با 
افغانستان برای بررسی مشکالت تردد ناوگان

مقابــل از طریــق مجــارى دیپلماتیــک اقــدام کننــد و در جریان ششــمین اجالس جــاده اى در 
شــهر کابــل، تصمیمــات الزم را در ارتبــاط بــا یکســان ســازى عــوارض اتخــاذ کننــد.

وحدتــى فــرد یــادآور شــد: در ایــن نشســت همچنیــن مقــرر شــد کــه ششــمین اجــالس 
کمیتــه مشــترك همــکارى هــاى حمــل و نقــل بیــن جــاده اى بیــن دو کشــور در اجــراى 
توافقــات حاصلــه منــدرج در بنــد 14 چهارمیــن اجــالس، در مهرمــاه امســال در شــهر کابــل 
برگــزار شــود کــه زمــان دقیــق و دســتور ایــن نشســت از طریــق مجــارى دیپلماتیــک مبادلــه 

مــى شــود.

تخفیف نرخ سوخت و تعرفه های حقوق و عوارض بندری برای افغانی ها
 همچنیــن بــا توجــه بــه موافقــت نامــه چابهــار و بــه منظــور تشــویق و ترغیــب شــرکت هاى
حمــل و نقــل و تجــار کشــور افغانســتان بــراى بهــره بــردارى از بنــدر چابهــار، بــه طــرف 
ــل  ــه حم ــدام ب ــتانی اق ــاى افغانس ــون ه ــه کامی ــان چ ــه چن ــم ک ــالم کردی ــتانی اع افغانس
محمــوالت ترانزیتــى از مبــدا بنــدر چابهــار کننــد، مشــمول تخفیــف هــاى ویــژه از جملــه 
تخفیــف 33درصــدى در نــرخ ســوخت و نیــز تخفیــف 50درصــدى در تعرفه هــاى حقوق و 
عــوارض بنــدرى، تخلیــه و بارگیــرى و انبــاردارى مــى شــوند کــه طــرف افغانســتانی ضمــن 
اســتقبال از تخفیــف هــاى ارائــه شــده، اعــالم کــرد کــه مراتــب را بــه شــرکت هــاى حمــل و 

نقــل و تجــار خــود اطــالع رســانى مــى کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت درخصــوص رعایــت قوانیــن و مقــررات مهــار ایمن بار توســط نــاوگان 
افغانســتانی متــردد در ایــران توضیحــات الزم نیــز داده شــدو در جریــان مالقات مــرزى انجام 

شــده یــک نســخه از قانــون مهــار ایمــن بــار به طــرف افغانســتانی داده شــد

حمل و نقل
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ــب رئیــس کمیســیون  ــد نای ــى بهارون مجتب
ــا  ــران ب ــى ای ــاق بازرگان ــل ات ــل و نق حم
ــه  ــور را فراگرفت ــود کش ــه رک ــن ک ــان ای بی
ــیار  ــم بس ــتغال ه ــد و اش ــت تولی و وضعی
ــه جــاى  ــد: در هم ــى اســت، مى گوی بحران
ــان  ــار و خدمت رس ــا در اختی ــا دولت ه دنی
ــران،  ــا در ای ــتند ام ــى هس ــش خصوص بخ
ــاب بخــش خصوصــى  ــت خــود را ارب دول

مى دانــد.
رئیــس کمیســیون حقوقــى و قضایــى 
اتــاق بازرگانــى مشــهد، پیرامــون وضعیــت 
اقتصــادى خراســان رضوى گفــت: وضعیــت 
مجمــوع  در  خراســان رضوى  اقتصــادى 
چنــدان خــوب نیســت و ایــن موضــوع در 
ــده و  ــود آم ــال به وج ــال هاى س ــول س ط
هــم اکنــون مــا بــر خــالف دنیــا بــه ســمتى 
ــم کــه تمــام اقتصــاد کشــور  حرکــت کردی
ــوع در  ــن موض ــه ای ــه البت ــده ک ــى ش دولت
زمــان خــود اقتضائاتــى داشــت کــه بایــد بــه 
مــرور از آن گــذر مى کردیــم؛ تجربــه نشــان 
داده کــه دولت هــا تاجــر، شــرکت و یــا 
بنــگاه دار موفقــى نیســتند کــه علــت آن هــم 
ایــن اســت کــه شــاید مدیــران دولتــى انگیزه 
ــته و  ــگاه را نداش ــا بن ــراکت ب ــى در ش کاف
بــراى همیــن بــه میــزان بازدهــى آن توجهى 

ــد. ندارن
ــاد  ــى اقتص ــکل کنون ــه مش ــت: ک وى گف
ــه  ــت ک ــى اس ــهیالت و نقدینگ ــث تس بح
ــان  ــه گریب ــت ب ــا آن دس ــد ب ــش تولی بخ
اســت؛ به عبــارت دیگــر بخــش صنعــت در 
کشــور و خراســان رضوى بــا رکــود مواجــه 
اســت. از ســوى دیگــر بخــش خصوصــى 
توانــى بــراى ادامــه حیــات در برابــر بخــش 
ــه  ــادى ک ــع در اقتص ــدارد در واق ــى ن دولت
ــکیل  ــت تش ــد آن را دول ــش از 80 درص بی

داده و قســمتى از آن نیــز در تصــرف بخــش 
شــبه دولتى اســت بخــش خصوصى بســیار 
نحیــف و ضعیــف بــوده و بــا حمایت هــاى 
ــار  ــز دچ ــان نی ــول زم ــم در ط ــیار ک بس

ضعــف بیشــترى شــده اســت.

  بــا توجــه بــه ســمتى کــه شــما در 
کمیســیون قضایــى اتــاق بازرگانــى مشــهد 
داریــد، بیشــترین مشــکالتى کــه در حــوزه 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــر ب ــا و کارگ کارفرم

بیــکارى وجــود دارد، چیســت؟
ــه  ــاال ب ــه در ب ــرى ک ــن تفک ــر همی به خاط
آن اشــاره شــد بایــد گفــت کــه طــرز فکــر 
دولتــى ســال ها اســت کــه در میــان کارگــر 
ــان  ــاده و زم ــا افت ــى ج ــاى ایران و کارفرم
مى بــرد تــا از مغــز مــا خــارج شــود بنــگاه 
بخــش خصوصــى هــم کــه بیشــتر بــه دنبال 
ــال  ــه دنب ــا ب ــا تنه ــت ت ــود اس ــع و س مناف
اشــتغال باشــد و بــا وضعیــت کنونــى میلــى 

ــدارد. ــه ادامــه حیــات ن ب
یکــى از معضــالت مــا در کشــور و بــه تبــع 
ــراد  ــه اف ــت ک ــن اس ــان رضوى ای آن خراس
ــد  ــاید کار نمى کنن ــد و ش ــه بای ــان ک آنچن
ــر ایــن اســت کــه  اعتقــاد شــخصى بنــده ب
ــکار  ــت بی ــچ وق ــد هی ــردى کار کن ــر ف اگ
ــک  ــر ی ــر اگ ــى دیگ ــد و از نگاه نمى مان
ــد  ــته باش ــوب داش ــى خ ــا، کارگران کارفرم
کــه برایــش بازدهــى اقتصــادى را بــه ارمغان 
بیاورنــد نــه تنهــا دســت بــه تعدیــل نمى زند 

بلکــه آن هــا را افزایــش نیــز مــى دهــد.
همچنیــن رکــود موجــود ســبب شــده 
ــراى  ــه اى ب ــد و هزین ــکالت درآم ــه مش ک
کارفرماهــا بــه وجــود بیایــد و بنابرایــن 
کارفرمایــان چــاره اى جــز تعدیــل نــدارد که 

مربــوط بــه هیــچ دولتى نیســت و از گذشــته 
ــه دارد.  ــون ادام تاکن

در نظــر بگیریــد در بخــش حمــل و نقــل در 
بندرعبــاس کــه مهم تریــن بنــدر تجــارى و 
ــون  ــک میلی ــر ی ــران اســت، زی ــى ای ترانزیت
کانتینــر در روز وارد و خــارج مى شــود، امــا 
ــه  ــه روزان در کشــور ســنگاپور ایــن آمــار ب
ــه  ــى ک ــد در حال ــر مى رس ــون کانتین 6میلی
مــا وضعیــت بســیار مناســبى در ایــن حــوزه 
داریــم کــه ایــن موضوع بــه علت بهــره ورى 
بــاالى کار در کشــورهاى خارجــى اســت و 
بایــد گفــت تــا زمانیکــه مــا از تســلط دولت 
ــى  ــه  جای ــوزه ب ــن ح ــم در ای ــور نکنی عب

نمى رســیم.

  در بحث هــاى حمــل و نقلــى مشــکالت 
زیــادى در خراســان رضوى وجــود دارد، 
 بهتریــن اقداماتى کــه در این حــوزه مى تواند

انجام شود چیست؟
ــم در  ــه بتوانی ــدارم ک ــده ن ــخصه عقی به ش
آینــده صــادرات بیشــترى داشــته باشــیم زیرا 
زمانــى صــادرات افزایــش پیــدا مى کنــد کــه 
ــد  ــى تولی ــوب و ارزان ــول خ ــوان محص بت
کــرد در واقــع صنعــت خراســان رضوى بــه 
علــت مســائل ذکــر شــده در بــاال و وجــوه 
دولتــى کــه بایــد پرداخــت کنــد بســیار گران  
ــا مشــابه  ــد ب ــى شــود و نمــى توان تمــام م
ــت  ــا دول ــد. ت ــت کن ــود رقاب ــى خ خارج
ــاى  ــخت و مالیات ه ــررات س ــن و مق قوانی
مختلــف را از ســر تولیــد برنــدارد، وضــع به 

ــد. ــى مى مان ــوال باق ــن من همی
مشــکالت سیاســى کشــور مــا با کشــورهاى 
ــل  ــال ح ــام در ح ــت برج ــه عل ــر ب دیگ

رکـود فراگیـر درکشـور
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران:
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شــدن اســت کــه ایــن موضــوع مــى توانــد بــه 
ورود  باشــد،  کمک دهنــده  تکنولــوژى  ورود 
ایــن فناورى هــا از کشــورهاى دیگــر مــى توانــد 
کیفیــت تولیــدات را افزایــش دهــد امــا بــاز هــم 
قیمــت تمــام شــده بــاال اســت و تنهــا در صورتى 
مى تــوان رقابــت داشــت کــه بتــوان محصــوالت 
ــورهاى  ــه کش ــر ب ــت پایین ت ــا قیم ــود را ب خ

ــرد. هــدف صــادر ک
ــزود:  ــه اف ــد در ادام ــزارش تســنیم، بهارون ــه گ ب
در مــورد مشــکالت بخــش حمــل و نقــل، 
ــر  ــل ب ــل و نق ــش حم ــان بخ ــام کارشناس تم
ــه  ــى ک ــه موقعیت ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــن باورن ای
ــد ــى توان ــش م ــت کاال برای ــران دارد؛ ترانزی  ای
باشــد  داشــته  درآمــد  میلیــارد دالر  تــا 10 
ــاس  ــر کــه از بندرعب ــال یــک کانتین ــوان مث به عن
تــا ترکمنســتان ترانزیــت مى شــود بــا احتســاب 
هزینه هایــش در ترکمنســتان 2000 دالر بــراى 
ایــران ســود به همــراه دارد اگــر 100 کانتینــر 
ترانزیــت شــود 200 هــزار دالر درآمــد وارد 
کشــور شــده امــا بــر ســر راه آن 2 مشــکل 

اساســى وجــود دارد.
ــن  ــل ای ــاوگان حمــل و نق ــه ن ــن ک نخســت ای
بخــش بســیار فرســوده اســت و علــت آن ایــن 
اســت کــه قیمــت هــر کامیــون در ایــران 4 برابــر 
کشــورهاى همســایه اســت و تســهیالت خریــد 
آن 30درصــد بــوده و وثایــق آن در برخــى از 
مــوارد بســیار ســخت و تهیه آن هــا امــکان ناپذیر 
اســت بنابرایــن امــکان نوســازى آن اصــال وجود 

نداشــته و از توجیــه اقتصــادى خــارج اســت.
ــوع  ــر موض ــف ب ــتگاه مختل ــن 20 دس همچنی
ترانزیــت نظــارت دارنــد کــه ایــن رونــد را 
ــه  ــد ک ــى دارن ــرد بازدارندگ ــرده و رویک ــد ک کن
ــرد  ــه ف ــه اى ب ــرات اظهارنام ــتین مغای ــا نخس ب
اطــالق  را  قاچاقچــى  لقــب  ترانزیت کننــده 

مى کننــد.
در بحــث ریــل هــم مشــکالت دیگــرى وجــود 
ــت اســت و  ــار دول ــران  در اختی ــن ای دارد. راه آه
ــاى  ــى از ویژگى ه ــه یک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ترانزیــت ســرعت آن اســت در برخــى از مــوارد 
ــد،  ــود مى آی ــه وج ــوزه ب ــن ح مشــکالتى در ای
ــتفاده از  ــا اس ــارى ب ــت ب ــرار اس ــر ق ــى اگ یعن
کامیــون و جــاده در 10 روز بــه مقصــد برســد، در 
راه آهــن حمــل همــان بــار حــدود 30 روز طــول 
مى کشــد کــه در برخــى از مواقــع ارســال کاال را 

ــد. ــى مى کن ــادى خارج ــه اقتص از توجی
 واگن هــا بــه بخــش خصوصــى واگــذار نشــده و 
ــا را  ــدام تعرفه ه راه آهــن جمهــورى اســالمى  م
بــاال مى بــرد کــه ایــن موضــوع بــاز هــم ترانزیت 
بــا ریــل را از توجیــه اقتصــادى خــارج مى  کنــد، 
هم اکنــون بــراى بســیارى از کشــورهاى همجــوار 
اصــًال حمــل کاال بــا راه آهــن اقتصــادى نیســت و 

تولیدکننــدگان بــه آن عالقــه اى ندارنــد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
گفت: ناوگان ترانزیتى افغانستان در صورت حرکت از مبدا چابهار و سیر در 
این کریدور ترانزیتى به مقصد کشور خود از تخفیف 50 درصد در هزینه هاى 
بندرى، تخلیه و بارگیرى و انباردارى و همچنین 33 درصد تخفیف سازمان 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى در مابه التفاوت سوخت ناوگان افغانى برخوردار 

مى شوند.
به گزارش روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، محمدجواد 
عطرچیان با اشاره به موافقت نامه کریدور ترانزیتى و حمل ونقل بین المللى میان 
سه کشور جمهورى اسالمى ایران، هند و افغانستان موسوم به موافقت نامه 
چابهار اظهار داشت: این موافقت نامه مهم ترین موافقت نامه بین المللى ترانزیتى 

منطقه و دروازه  دسترسى هند به افغانستان و ماوراى آن به شمار مى رود.
وى افزود: ناوگان ترانزیتى افغانستان در صورت حرکت از مبدا چابهار به مقصد 
کشور خود از تخفیف 50 درصد در هزینه هاى بندرى، تخلیه و بارگیرى و 
انباردارى و همچنین 33 درصد تخفیف سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 

در مابه التفاوت سوخت ناوگان افغانى برخوردار مى شوند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاى مرزى با توجه به تخفیف هاى در نظر 
گرفته شده براى عبور کاالها از این داالن بیان داشت: حجم بار عبورى از این 
مسیر بسیار بیشتر از میزان کنونى مى شود. همچنین در صورت انجام به موقع 
تشریفات گمرکى زمان سیر کاالهاى ترانزیتى به کمتر از یک هفته خواهد 

رسید.
عطرچیان با بیان این که « از حمل ونقل دریایى، جاده اى و در صورت فراهم 
بودن زیرساخت ها از حمل ونقل ریلى در این موافقت نامه چندوجهى استفاده 
مى شود» افزود: با امضاى موافقت نامه، طرف هندى کاالهاى تجارى خود را 
از طریق بندر چابهار، مرزهاى میلک، ماهیرود و دوغارون ترانزیت مى کند و 
این موافقت نامه موجب توسعه تجارت و روابط حمل ونقلى بین سه کشور، 
عمران و آبادانى استان سیستان و بلوچستان، منطقه چابهار و استان هاى مرزى 

با افغانستان مى شود.
 وى تصریح کرد: کامیون هاى کشور افغانستان مى توانند با بارگیرى از بندر 
چابهار و سیر در این  کریدور ترانزیتى تا مقصد کشور خود در توسعه این مسیر 

ترانزیتى سهیم باشند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاى مرزى خاطرنشان کرد: این موافقت نامه پس 
از دو نشست کارشناسى که به ترتیب در تهران و هند با حضور نمایندگان و 
کارشناسان هر سه کشور، جمع بندى و نهایى شد و طى مراسمى با حضور 

سران سه کشور به امضا رسید.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاى مرزى خبر داد:

تخفیف ترانزیتی ایران در ازای عبور 
ناوگان افغانی از کریدور چابهار
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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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