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بــازار افغانســتان هرچنــد دریــک دهــه اخیــردر ردیــف  بازارهــاى جــذاب بــراى فعــاالن اقتصــادى ایــران و متقابــال 
بــازار ایــران فرصــت مناســبى بــراى اســتفاده طــرف افغانــى از امکانــات صنعتــى، فنــى مهندســى و دسترســى آســان 
ــد از  ــع بســیار نتوانســته ان ــى، و اشــتراك مناف ــا اینکــه دو کشــور همســایه باوجــود همســایگى، همزبان ــوده، ام ب
ــد جــاى تاســف و تامــل دارد.  دالیــل آن هرچــه از جملــه فقــدان  ــل کمــال اســتفاده را ببرن ظرفیــت هــاى متقاب
امنیــت الزم، تحریــم هــا و یــا ســایرعوامل باشــد، بــى تردیــد آنچــه برجســته تــر مــى نمایــد عــدم تعریــف دقیــق  
منافــع اســتراتژیک دو کشــور منطقــه اســت. در شــرایطى کــه  منازعــات سیاســى افغانســتان و پاکســتان  بــاال گرفتــه 
و افغــان هــا ســال هاســت کــه  ایــن کشــور  فعــال در بــازار خــود را دشــمن و  حامــى اصلــى طالبــان مــى داننــد 
شــرایط ایجــاب مــى کنــد کــه افغــان هــا  در فکــر تقویــت  مناســبات بــا شــرکاى ســنتى وپایــدارى باشــند کــه بــه 
فکــر مطامــع سیاســى و نظامــى در ایــن کشــور جنــگ زده نباشــند. ایــن پیامــى بــود کــه در آخریــن ســخنرانى تنــد 

اخیــر رییــس جمهــور افغانســتان بــه روشــنى شــنیده مــى شــد.
افغــان هــا در شــرایطى بخــش مهمــى از بــازار خــود را در اختیــار ایــن کشــور قــرار داده کــه هنــدى هــا  بــه عنــوان 
رقیــب دیریــن پاکســتانى هــا بــه تازگــى در پیمانى ســه جانبــه  با احــداث پایانــه دریایــى در چابهارمنافع مشــترکى را 
بــا افغــان هــا ترســیم کــرده ودر پــى عملیاتــى کــردن آن هســتند. از ســویى دیگــر چینــى ها نیــز بــا احــداث راه آهن 
از میــان کــوه هــاى ســربه فلــک کشــیده، خــود را بــه مرزهــاى ایــن کشــور رســانده تــا مزیــت دسترســى جــاده اى 

رقبــاى خــود را از ایــن طریــق جبــران نماینــد.
در ایــن شــرایط  پرســش  مهــم ایــن اســت. اســتراتژى ایــران در بــازار  افغانســتان چیســت و چگونــه مــى تــوان از 

تجــارب گذشــته درس آموخــت؟ 
بــا نگاهــى تاریخــى بــه ســابقه ى تجــارت ایــران بــا کشــورهاى آســیاى میانــه وقفقــاز نشــان مى دهــد کــه بازرگانان 
و مســوولین کشــور بــه موقــع صــداى پــاى تغییــرات آشــکار در ایــن کشــورها را نشــنیده و دلخــوش بــه مبــادالت 
مــرزى و تجــارت چمدانــى در پاســخ گویــى بــه  نیــاز دوران گــذار از دوره ى تکوینــى کشــورهاى هــم مــرز غافــل 
ماندنــد و اکنــون در بســیارى  مــوارد هنــوز ســطح مبــادالت  بــه بیســت ســال پیــش بازنگشــته و حتــى، برخــى 
همســایگان چــون ترکمــن هــا هــر روز بــازى تــازه اى در مناســبات خــود بــا ایــران در مــى آورنــد. ایــن واقعــه در 

مــورد بــازار افغانســنان نیــز قابــل تکــرار اســت.
هــر چنــد بازرگانــان افغانــى، در بــازار ایــران فعــال بــوده و بخشــى از مایحتــاج خــود را راســا تهیــه مــى کننــد امــا 
همچنــان بخــش مهمــى از توانمنــدى غیــر تجــارى ایــران بــال اســتفاده باقــى مانــده اســت. حــوزه  خدمــات فنــى و 
مهندســى کشــور بــا تجــارب ارزشــمند و کامــال رقابتــى ظرفیــت هــاى فراوانــى دارد کــه بــه دلیــل فقــدان هماهنگى 
الزم بیــن دســتگاه هــاى دیپلماســى و اقتصــادى دو کشــور معطــل و بــى برنامــه مانــده اســت. دولتمــردان کشــورمان 
اکنــون پــس از رفــع تحریــم هــا مــى تواننــد از یکســو در دســتیابى پیمانــکاران ایرانــى بــه  پــروژه ها و مناقصــه هاى 
بیــن المللــى در افغانســتان  فعــال عمــل کــرده و از دیگــر ســو  بــا پوشــش بیشــتر ریســک از طریــق  صنــدوق 
ضمانــت صــادرات و انعقــاد  تفاهــم نامــه هــاى بیــن دولتــى، راه همــکارى فعــاالن اقنصــادى دو کشــور را هموارتــر 
ســازند. ســرمایه گــذارى مشــترك بویــژه در حــوزه صنعتــى و اســتفاده از ظرفیــت هــاى افغانســتان بــراى صــادرات، 

بایــد اوراق دیگــرى از برنامــه همــکارى دو کشــور باشــد.
ــده، مقطعــى و  ــت هــاى پراکن ــى، فعالی ــن الملل ــده در بازارهــاى بی ــت هــا ى پیچی ــد در کشــاکش رقاب ــى تردی ب
یــک جانبــه نمــى توانــد در بــازارى هرچنــد  کوچــک  بــه ثبــات دســتاوردها ختــم شــود چــه رســد بــه توســعه آن. 

بازار افغانستان در سایه آموخته ها ی بازار آسیای میانه و قفقاز



عــدم تــوان رقابــت صادراتــی کاالهــای 
ی لید تو

روشــنک، رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق 
ــدگان  ــه صادرکنن ــس اتحادی ــهد و رئی مش
خراســان رضــوى در ابتــدا بــا اشــاره بــه این 
کــه حــوزه صــادرات یــک حــوزه واســطه 
ــى  ــات صادرات ــى عملی ــت: یعن ــت گف اس
ــه اى  ــود به گون ــاز مى ش ــه دوم آغ در مرحل
ــراى صــادرات وجــود  ــى ب ــد کاالی ــه بای ک

داشــته باشــد و اگــر کاالیــى براى صــادرات 
وجــود نداشــته باشــد هــر مقــدار کــه شــما 
صادرکننــده قــوى باشــى صــادرات تحقــق 
ــار  ــا دچ ــون م ــه اکن ــد. آنچ ــدا نمى کن پی
ــراى  ــى ب ــه کاالی ــن اســت ک آن هســتیم ای
ــه در آن  ــدف ک ــاى ه ــه بازاره صــادرات ب
بازارهــا قــدرت رقابت داشــته باشــد بســیار 

کــم اســت.
ــان  ــدگان خراس ــه صادرکنن ــس اتحادی رئی

رضــوى بابیــان ایــن کــه کاالهــاى تولیــدى 
اســتان ازنظــر قیمــت و کیفیت تــوان رقابت 
ــا ســایر کشــورها در بازارهــاى هــدف را  ب
ــده  ــت تمام ش ــروز قیم ــت: ام ــدارد، گف ن
کاالهــاى مــا در اثــر عوامــل مختلــف چــون 
گرانــى مــواد اولیه کــه 45 درصــد آن حداقل 
ــیار  ــت، بس ــوده اس ــا ب ــل تحریم ه ــه دلی ب
بــاال اســت و درنتیجــه صادرکننــده چگونــه 
بــدون داشــتن اســباب الزم بــراى صــادرات 

مشکالت و پیشرفت های کوچک و بزرگ 
صادرات به افغانستان

در میزگرد با مدیران اجرایی و تشکل های خراسان رضوی مشکالت صادرات استان بیان گردید:

افغانسـتان به عنوان یکى از نقاط راهبردى در بخش تجارت خراسـان رضوى و سـهم 50 درصدى از صادرات سـاالنه اسـتان، شـریک 
بازرگانـى جـدى ایـن منطقه به شـمار مى رود. اسـتان خراسـان رضـوى با 302 کیلومتر مرز با افغانسـتان، یکـى از مهم تریـن دروازه هاى 
ورودى به این کشـور محسـوب شـده و وجود مرز مشـترك طوالنى بین دو کشـور و مشـترکات زبانى و فرهنگى فراوان موجب صرفه 
اقتصادى و سـرعت تبادالت بین دو کشـور گردیده اسـت. همچنین مجموع صادرات خراسـان رضوى به این کشـور حدود یک سـوم 
کل صادرات کشـور را شـامل مى شـود. این آمار نشـان مى دهد بازار افغانسـتان مهم ترین بازار صادراتى اسـتان خراسـان رضوى و مقصد 

حدود نیمى از صادرات اسـتان اسـت.
ظرفیت بازار افغانسـتان و توانمندى هاى اسـتان از یکسـو و فعال بودن رقباى اقتصادى در بازار این کشـور ایجاب مى کند که اسـتراتژى 
تجـارى کشـور در هـر دوره بازبینى شـده و راهکارهـاى جدیـدى براى حفظ و گسـترش ایـن بازار مورد توجـه قرارگیرد. در این راسـتا 
بـراى آشـنایى بـا ظرفیت هـا و مشـکالت فعـاالن در این بـازار، در میزگـردى نظر تعـدادى از مدیـران اجرایى و تشـکل هـاى ذى ربط 
را جویـا شـدیم. میهمانـان این نشسـت مهنـدس على رسـولیان، مدیرکل هماهنگى امور اقتصادى اسـتاندارى خراسـان رضوى، حسـن 
روشـنک، رئیس کمیسـیون تجارت اتاق مشـهد و مهندس محمود سـیادت، رئیس اتاق مشـترك ایران و افغانسـتان شـعبه مشهد بودند. 

ایـن میزگـرد در اتـاق بازرگانـى خراسـان رضوى برگزار شـد که حاصـل این هم اندیشـى در ادامه تقدیـم مى گردد:

ش ویژه
گزار
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حسین کوه زاد
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خــروج صــادر کننــدگان از حــوزه 
صــادرات

روشــنک تصریــح کــرد: فشــارها و شــرایط 
دشــوار صادراتــى در ســال هاى گذشــته 
ــده  موجــب شــد بســیارى از 800 صادرکنن
اســتان به تدریــج از حــوزه صــادرات خــارج 

شــوند.

غیرواقعــی بــودن نــرخ ارز، عامــل اصلی 
کاهش صــادرات کشــور

ــیادت،  ــود س ــه محم ــه جلس ــن ادام در ای
ــتان  ــران و افغانس ــاق مشــترك ای ــس ات رئی
ــدگان  ــات نماین شــعبه مشــهد و عضــو هی
رضــوى  خراســان  بازرگانــى  اتــاق 
ــادرات در  ــش ص ــت کاه ــن عل اصلى تری
ســطح ملــى را کاهــش نــرخ ارز و غیرواقعى 
بــودن آن عنــوان کــرد و گفــت: بیش از ســه 
ــت  ــک مرکــزى و دول ــه بان ســال اســت ک
نــرخ ارز را ثابــت نگه داشــته اند کــه بــا 
ــراى حضــور  ــا ب ــه خارجى ه ــد ب ــن رون ای
ــم. ــه پرداخــت مى کنی ــازار خــود یاران در ب
وى ادامــه داد: اقتصــاد مقاومتــى چیــزى 
ــى بخــش  جــز اقتصــاد مردمــى نیســت ول
ــته  ــاى گذش ــواره در دوره ه خصوصــى هم
ــده  ــت ش ــط دول ــت هاى غل ــلیم سیاس تس

اســت.
ــر  ــت تدبی ــه دول ــن ک ــان ای ــیادت بابی س
ــته  ــاى گذش ــه دولت ه ــبت ب ــد نس و امی
ــى  ــش خصوص ــا بخ ــى را ب ــط خوب رواب

ــوب و باقیمــت مناســب  ــى کاالى مرغ یعن
بــراى رقابــت در بازارهــاى هــدف، قــادر به 

رقابــت بــا ســایر رقبــا باشــد.

برقــرار کــرده، تصریــح کــرد: اقتصاد کشــور 
به انــدازه اى در دولت هــاى گذشــته بــه 
ــه از بخــش خصوصــى دچــار  ــل فاصل دلی
مشــکل شــده کــه اکنــون بــه یــک جراحــى 

ــاز دارد. نی
ــتان  ــران و افغانس ــاق مشــترك ای ــس ات رئی
شــعبه مشــهد ادامــه داد: در حــوزه اقتصــاد، 
ــر  ــت و دیگ ــرداب اس ــار گ ــور گرفت کش
تکــرار  و  کــردن  بــراى خطــر  جایــى 

ــدارد. ــود ن ــته وج ــتباهات گذش اش

سند صادرات کشور مملو از اشتباه
وى گفــت: بــا ادامــه رونــد موجــود و اتکاى 
بــه درآمدهــاى نفتــى بــا کاهــش جــدى در 

میــزان صــادرات روبه رو هســتیم.
ــا  ــته ب ــاى گذش ــزود: دولت ه ــیادت اف س
اتــکاى بــه درآمدهــاى نفتــى خــود را 
بى نیــاز از بخــش خصوصــى مى دیدنــد 
لــذا در نقشــه صــادرات بــه نظــرات بخــش 

ــت. ــده اس ــى نش ــى توجه خصوص
ایــن فعال اقتصــادى، ســند صادرات کشــور 
را مملو از اشــتباه دانســت و گفت: در مســیر 
ــى  ــیوه نامه هاى ابالغ ــراى ش ــل و اج تکمی
حــوزه صــادرات از ســوى دولت، تشــکل ها 
ــتقیم  ــى مس ــد نقش ــى بای ــاق بازرگان و ات

داشــته باشــند.

رکــود جــدی و کاهــش ارزش پــول در 
کشــورهای هــدف صادراتــی اســتان

ــرکل هماهنگــى امــور  علــى رســولیان مدی
اقتصــادى اســتاندارى خراســان رضــوى 
در ادامــه ایــن نشســت پیرامــون ســایر 
گفــت:  صــادرات  فــرآروى  مشــکالت 
دچــار  صادراتمــان  کشــور  ســطح  در 
ــش  ــه بخ ــت ک ــده اى اس ــکالت عدی مش
ــه  ــکالتى ک ــه مش ــردد ب ــده آن برمى گ عم
ــاى  ــال بازاره ــته ایم. به هرح ــد داش در تولی
هــدف صادراتــى مــا ازجملــه ترکمنســتان، 
ــوص در  ــتان به خص ــتان و افغانس تاجیکس
خراســان رضــوى دچــار مشــکل شــده اند 
کــه بیشــتر آن بــه رکــود جــدى و کاهــش 
ــردد  ــورها برمى گ ــن کش ــول در ای ارزش پ

ــه  و مشــکالت بانکــى نیــز صــادرات مــا ب
ایــن کشــورها را دچــار مشــکالت مضاعف 

ــت. ــرده اس ک

ابالغ بسته حمایت از صادرات
علــى رســولیان، مدیــرکل هماهنگــى امــور 
اقتصــادى اســتاندارى خراســان رضــوى 
خاطرنشــان کــرد: دو بســته بــا عنــوان بســته 
ــدى کوچــک  ــاى تولی ــى بنگاه ه ــن مال تأمی
و بــزرگ و بســته حمایــت از صــادرات 
در ســال جــارى بــراى رفــع و تســهیل 
مشــکالت فعــاالن اقتصــادى عملیاتى شــده 

اســت.
ــاى  ــى بنگاه ه ــن مال ــزود: بســته تأمی وى اف
ــان  ــط در خراس ــک و متوس ــدى کوچ تولی
ــایر  ــترى از س ــود بیش ــروز و نم ــوى ب رض
اســتان هاى کشــور داشــته کــه ایــن امــر بــه 
دلیــل ســهم 95 درصــدى بخــش خصوصى 

از صنعــت اســتان بــوده اســت.
رســولیان کاهــش تــوان تولیــدى بنگاه هــا را 
از مشــکالت اساســى در حــوزه صــادرات 
ــوان کــرد: مشــکالت جــدى  دانســت و عن
بنگاه هــاى تولیــدى درزمینــه ى تأمیــن 
مالــى، ســرمایه در گــردش و تأمیــن ســرمایه 
ثابــت بــراى بــه روز کــردن خطــوط تولیدى، 
بایــد برطــرف شــود تــا تــوان تولیــدى آن ها 

افزایــش یابــد.

بایــد اعتمــاد صادرکننــده و تولیدکننــده 
ــود ــاره بازسازی ش دوب

ــهد  ــاق مش ــارت ات ــیون تج ــس کمیس رئی
بــا اشــاره بــه ایــن کــه امــروز بایــد دوبــاره 
شناســایى، پیگیــرى وضعیــت و دالیــل 
ــش  ــن بخ ــى از ای ــاالن صادرات ــروج فع خ
ــع  ــروز توق ــرد: ام ــح ک ــال شــود، تصری دنب
ــه اى  ــت شــرایط را به گون ــا آن اســت دول م
ــده و  ــاد صادرکنن ــه اعتم ــد ک ــت کن مدیری
تولیدکننــده کــه در دولت قبل بشــدت لطمه 
ــردد. ــده و برگ ــاره بازسازى ش ــورده، دوب خ
بحــث  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــب  ــراى ترغی ــه ب ــى ک مشــوق هاى صادرات
ــن  ــه مى شــد، گفــت: ای ــدگان ارائ صادرکنن
مشــوق ها زمانــى مؤثــر اســت کــه مســتقیم 
ــن  ــود ضم ــت ش ــده پرداخ ــه صادرکنن ب
آنکــه همــان بخشــى هــم کــه درگذشــته به 
ــا 6  ــت، 5 ت ــاص مى یاف ــده اختص صادرکنن

ــد. ــى مى مان ــت باق ــون دول ــال در دی س
روشــنک تأکیــد کــرد: امــروز بایــد تولیدات 
ــرد و  ــورت گی ــادرات ص ــدف ص ــا باه م
ــده آن  ــت تمام ش ــور قیم ــن منظ ــراى ای ب
ــروش در  ــازه ف ــد و اج ــاوت باش ــد متف بای

ــته باشــد. داخــل کشــور را نداش
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ــهد  ــاق مش ــارت ات ــیون تج ــس کمیس رئی
ــدم  ــوزه را ع ــن ح ــالت ای ــه معض ازجمل
تقویــت زیرســاخت ها دانســت و گفــت: در 
ســال هاى گذشــته کــه درآمدهــاى هنگفــت 
ــکاى  ــا ات ــود ب ــور ب ــار کش ــى در اختی نفت
ــه آن هــا رشــد و ســهم صــادرات اســتان  ب
محقــق مى شــد امــا هیــچ گاه از محــل ایــن 
منابــع بــراى تقویــت زیرســاخت ها اســتفاده 

نشــد.

ــران و  ــن ای ــی بی ــه ترجیح موافقت نام
ــط ــده رواب ــترش دهن ــتان گس افغانس

ســیادت در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه مــا 
در بحث افغانســتان چند مشــکل ســاختارى 
داشــته ایم کــه در ســال گذشــته توفیــق 
ــود  ــن مشــکالت حــل ش ــد ای حاصــل ش
ــان  ــیم، خاطرنش ــاهد باش ــرات آن را ش و اث
ســاخت: یکــى بحــث کاهــش تعرفــه 
افغانســتان  بــود.  افغانســتان  از  واردات 
ــه  ــران دارد ک ــه ای ــدودى ب ــادرات مح ص
ــى  ــاورزى و باغ ــوالت کش ــوالً محص معم
بــا  محــدود  صــادرات  ایــن  و  اســت 
ــه اى در  ــر تعرف ــه اى و غی ــکالت تعرف مش
داخــل ایــران مواجــه بــود در شــرایطى کــه 
خیلــى از کشــورهاى دنیــا بــراى کمــک بــه 
رشــد اقتصــادى افغانســتان، تعرفــه واردات 
ــن  ــد. ای ــرده بودن ــر ک ــتان را صف از افغانس
بى ســلیقگى در بعضــى از مســئوالن مــا 
ــد ســال  ــا در طــى چن ــم اصــرار م على رغ
گذشــته همچنــان ادامه داشــت. از ســویى با 
توجــه بــه حجم صــادرات مــا به افغانســتان 
نیــاز بــود اجــازه دهیــم کاالى موردنیازمــان 
هماننــد کنجــد کــه از کشــورهاى دورتــرى 
مثــل آفریقــا، هنــد و پاکســتان وارد مى شــد، 
از افغانســتان کــه کنجد باکیفیتى را نیــز دارد، 
بــدون تعرفــه وارد شــود تــا ازنظــر روحــى 
و روانــى فضــاى همــکارى و پذیــرش 
ــل  ــتر ح ــتان بیش ــى در افغانس کاالى ایران
ــى  ــه ترفیع ــبختانه موافقت نام ــود، خوش ش
و ترجیحــى بیــن ایــران و افغانســتان امضــا 
شــد و تعرفــه واردات کنجــدى از 22 درصد 
بــه 5 درصــد کاهــش یافــت و تاکنــون نیــز 
ــه رقمــش  رشــد واردات داشــته ایم کــه البت
ــز  ــیار ناچی ــا بس ــادرات م ــه ص ــبت ب نس
اســت ولــى از بعــد روانــى بســیار اثرگــذار 

ــود. ب
وى تصریــح کــرد: نکتــه کــه در اینجــا بایــد 
بــه آن اشــاره داشــته باشــم ایــن اســت کــه 
ــترى  ــاهل بیش ــد تس ــئول بای ــات مس مقام
ــند  ــته باش ــتان داش ــراى واردات از افغانس ب
و الزامــاً بــه دنبــال تغییــر قوانیــن در مرکــز 
ــا ایجــاد یــک  نباشــند؛ چراکــه مى تواننــد ب

تعــادل نســبى و بــا اســتفاده از همیــن میزان 
از اختیــارات اســتانى مــراودات تجــارى 

ــد. ــرار کنن ــن کشــور برق ــا ای مناســبى را ب

ــتان  ــران - افغانس ــن ای ــدازی راه آه راه ان
ــت اســتان اولوی

رســولیان در ادامــه پیرامــون مشــکالت 
ــزود:  ــتان اف ــه افغانس ــادرات ب ــراروى ص ف
ــى  ــکل اساس ــک مش ــتان ی ــا در افغانس م
ــاى  ــودن هزینه ه ــاال ب ــز ب ــم و آن نی داری
مــرزى  هزینه هــاى  و  کاال  حمل ونقــل 
صادرکننــده  کــه  هزینــه اى  مى باشــد. 
ــوان  ــارون به عن ــرز دوغ ــور در م ــراى عب ب
ــت  ــز ورودى کاال و ترانزی ــن مرک بزرگ تری
بــراى افغانســتان و یــا مرزهــاى دیگــر بایــد 
پرداخــت کنــد و در اکثــر مــوارد هزینه هــاى 
متقابلــى کــه دو کشــور مى گیرنــد درقالــب 
هزینه هــاى تخلیــه و بارگیــرى از مشــکالت 

فــراروى صــادرات مى باشــد.
ــن  ــى از مهم تری ــه یک ــن ک ــان ای وى بابی
ــتیم و  ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــه م ــى ک کارهای
ــه  ــریع تر ب ــا س ــم ت ــالش مى کنی ــى ت خیل
نتیجــه برســد راه انــدازى راه آهــن ایــران بــه 
افغانســتان اســت، راه آهــن تــا نقطــه اى صفر 
ــران  ــط ای ــتان، توس ــران و افغانس ــرزى ای م
انجــام و بــراى داخــل خــاك افغانســتان نیــز 
حــدود 60 کیلومتــر زیرســازى آن تا نقطه ى 
ــتان  ــاك افغانس ــو در خ ــه جل ــام نقط ــه ن ب
ــک  ــزام ی ــال اع ــت. در ح ــده اس انجام ش
هیئــت هســتیم تــا در رابطــه بــا ریل گــذارى 
طــرف افغانســتان مذاکراتــى انجــام دهند که 
در صــورت راه انــدازى آن هزینه هــاى مرزى 
ــى  ــت. یک ــد یاف ــش خواه ــدت کاه به ش
از پیشــنهاد هاى اساســى اســتان کــه خیلــى 
پیگیــر هســتیم همیــن  اســت کــه مــا بتوانیم 
ایــن راه آهــن را هــر چــه زودتــر راه انــدازى 
کنیــم. کاهــش هزینــه مــرزى کمــک بزرگى 

بــه توســعه صــادرات خواهــد بــود.

رشد صادرات به افغانستان
ــتان  ــا افغانس ــه ب ــرد: در رابط ــد ک وى تأکی
ــور  ــن کش ــه واردات ای ــن ک ــم ای على رغ
به طورى کــه  اســت  پیداکــرده  کاهــش 
خیلى از کشــورها ازجمله پاکســتان (کشــور 
اول صادرکننــده بــه افغانســتان) ســهم خــود 
را ازدســت داده اند. بــا توجــه بــه ایــن 
کاهــش واردات، صــادرات مــا بــه ایــن 
کشــور افزایــش داشــته اســت به طورى کــه 
ــون دالر از  ــا 830 میلی ــته م ــال گذش در س
خراســان بــه افغانســتان صــادرات داشــته ایم 
ــد  ــد رش ــدود 5 درص ــزان ح ــن می ــه ای ک
ارزشــى و حــدود 12 درصــد رشــد وزنــى 

داشــته اســت.

لــزوم اتخــاذ سیاســت های حمایتــی 
ــتان ــازار افغانس ــظ ب ــرای حف ــاص ب خ
ــزى  ــه پى ری ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ســیادت ب
بــراى  صــادرات  ضمانــت  صنــدوق 
ــاى  ــادرات در بازاره ــه ص ــى ب خدمت ده
ــوده اســت، افــزود: مشــکلى  پــر ریســک ب
کــه مــا درگذشــته بــا آن در رابطــه بــا بــازار 
افغانســتان مواجــه بودیــم تلقــى ایــن بــازار 
ــاال و اخــذ  ــا ریســک ب ــازارى ب ــوان ب به عن
بیشــترین تعرفــه از آن بــود. پرداخــت تعرفه 
ــه ســه، عمــًال توجیــه صادراتــى  نزدیــک ب
ــت  ــس نمى توانس ــن هیچ ک ــت بنابرای نداش
ــس  ــد. پ ــرى کن ــات بهره گی ــن خدم از ای
بــا پیگیرى هــاى انجام شــده کــه نتیجــه 
هم افزایــى همــه دوســتان بــود تعرفــه 
بــه یــک درصــد کاهــش پیــدا کــرد و 
بهره گیــرى از خدمــات ایــن صنــدوق بــراى 

ــد. ــى ش ــده منطق صادرکنن
ســیادت خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در 
امــور کنســولى ســال ها بــراى  حــوزه 
صــدور روادیــد بــراى تجــار ایرانــى و افغان 
مشــکالتى وجــود داشــت کــه ایــن موضوع 
ــران در توســعه  ــد ای ــا رویکــرد جدی ــز ب نی
روابــط رفــع شــد و امــروز مشــکل روادیــد 

ــدارد. ــن دو طــرف وجــود ن بی
ــتان  ــران و افغانس ــاق مشــترك ای ــس ات رئی
شــعبه مشــهد رفــع معضــالت مربــوط بــه 
اعتبارســنجى خریــدار در روابــط تجــارى با 
ــت را از دیگــر  افغانســتان و تســهیل ترانزی
ــاق  ــن ات ــى ای ــت بررس ــاى در دس برنامه ه
ــدازى  ــان و تصریــح کــرد: موضــوع راه ان بی
شــرکت هاى تخصصــى در موضوعــات 
خــاص در افغانســتان نیز در دســت پیگیرى 

اســت.
ــه راه  ــن نقش ــر تدوی ــد ب ــا تأکی ــیادت ب س
ــزود:  ــادرات، اف ــه ى ص ــجمى درزمین منس
کشــورهاى چیــن، ترکیــه، پاکســتان و 
هندوســتان در بازار افغانســتان منافع سیاسى 
و ژئوپلیتیکــى خــود را دنبــال مى کننــد لــذا 
بایــد دولــت سیاســت هاى حمایتــى خاصى 
بــراى حفــظ بــازار افغانســتان اعمــال کنــد.
ســال هاى  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  وى 
گذشــته تجــار و ســرمایه گذاران زیــادى بــه 
دلیــل سیاســت هاى متضــاد دولت هــاى 
ــه  ــد ب ــه بای ــده اند ک ــته ش ــى ورشکس قبل
ســرپا شــدن مجــدد ایــن تجــار نیــز توجــه 

ــود. ش

تســهیالت  بانکــی  ســود  کاهــش 
صادراتــی
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روشــنک بابیــان ایــن کــه مــا تــوان و امــکان 
توســعه صــادرات راداریــم و مى توانیــم 
ــانیم،  ــق برس ــه رون ــدداً ب ــادرات را مج ص
افــزود: ایــن امــر الزاماتــى دارد کــه بایــد بــه 
آن توجــه شــود و در صــورت عــدم توجــه 
ــور  ــادرات کش ــراى ص ــنى ب ــده روش آین

ــود. متصــور نخواهــد ب
رئیس اتحادیــه صادرکنندگان و واردکنندگان 
ــا تأکیــد بــر ضــرورت  خراســان رضــوى ب
وجــود برنامه هایــى براى توســعه صــادرات، 
تصریــح کــرد: متأســفانه برنامه هایــى کــه در 
ــر وجــود  ــن ام ــراى ای ــى ب ــاى قبل دولت ه
ــگ  ــا کمرن ــه ی ــن رفت ــروز از بی ــته، ام داش

شــده اســت.
ــادرات  ــد ص ــت فرآین ــتار معافی وى خواس
ــت  ــرد: پرداخ ــه ک ــد و اضاف ــات ش از مالی
ــرخ  ــش ن ــادرات، کاه ــش ص ــوق بخ حق
صادراتــى،  تســهیالت  بانکــى  ســود 
ــع  ــد موان ــاى زیرســاختى مى توان حمایت ه

ــد. ــرف کن ــادرات را برط ــش روى ص پی
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق خراســان 
ــه اى  ــت تعرف ــد: حمای ــادآور ش ــوى ی رض
ــن  ــدگان و همچنی ــت از صادرکنن و حمای
ــود  ــت بهب ــده در جه ــرخ تمام ش ــش ن کاه
ــاى  ــد در برنامه ه ــادرات بای ــت ص وضعی

ــرد. ــرار گی ــت ق ــده دول آین
ــى را  روشــنک وجــود مشــوق هاى صادرات
بــراى توســعه صــادرات ضــرورى دانســت 
و اظهــار کــرد: درگذشــته ســازمان توســعه 
ــزارى نمایشــگاه هاى  ــه برگ صــادرات هزین
تولیــدات صادراتــى را در کشــورهاى هدف 
پرداخــت مى کــرده کــه تأثیــر چشــمگیرى 

در موفقیــت حــوزه صــادرات دانســت.
وى بــا اشــاره بــه ایــن کــه نــرخ تســهیالت 
صادراتــى درگذشــته کمتریــن بهــره را 
ــت  ــاى فعالی ــه داد: مبن ــت، ادام ــته اس داش
ــارت و  ــت از تج ــادرات حمای ــعه ص توس
صادرکننــدگان بــود، ولــى در حــال حاضــر 
ــارت در  ــوزه تج ــراى ح ــره ب ــترین به بیش

نظــر گرفته شــده اســت.
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق خراســان 
ــش  ــراى افزای ــه ب ــن ک ــان ای ــوى بابی رض
عملــى  مشــوق هاى  بایــد  صــادرات 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــراى صادرکنن ب
ــن  ــا ای ــنهاد م ــک پیش ــرد: ی ــان ک خاطرنش
اســت کــه بایــد بــه صادرکننــده اجــازه داده 
ــغ خاصــى از صــادرات  ــه ازاى مبل شــود ب
به طــور مثــال 5 میلیــون یــا 10 میلیــون دالر 
ــوارض  ــدون ع ــون ب ــک کامی ــادرات ی ص
گمرکــى از خــارج وارد کنــد و یــا هماننــد 
مناطــق آزاد اجــازه دهنــد یــک خــودرو وارد 
ــق  ــن متعل ــد شــود ای ــالك قی ــد و در پ کنن

بــه صادرکننــده اســت. اگــر مــا واقعــًا 
بخواهیــم صــادرات را تبلیــغ کنیــم راه هــاى 
ــس  ــه هیچ ک ــه ب ــود دارد ک ــیارى وج بس
ــم از  ــاً بخواهی ــر واقع ضــرر نمى رســاند اگ
صــادرات و صادرکننــده حمایــت کنیــم این 

ــم. ــد انجــام دهی ــا را بای کاره

تهیه نقشه راه صادرات استان
ســیادت بــا یــادآورى ایــن نکتــه کــه یکــى 
از کارهــاى بســیار خــوب و اثرگــذارى کــه 
در اســتان انجام شــده اســت تهیــه نقشــه راه 
صــادرات اســتان بــود، تصریــح کــرد: ایــن 
نقشــه کــه توســط اتــاق بازرگانــى و بخــش 
ــد  ــام ش ــاق انج ــن ات ــازار ای ــات ب مطالع
ــزى،  ــدف برنامه ری ــا ه ــاوت و ب کارى متف
در  اســتراتژى  تدویــن  و  ســازمان دهى 
رابطــه بــا بازارهــاى هــدف صادراتــى بــود 
واقعــاً اگــر ســرلوحه کار صــادرات اســتان 
ــا  ــد م ــادى مى توان ــا حــد زی ــرد ت ــرار گی ق
را جهــت پیشــبرد اهــداف موردنظــر پیــش 

ببــرد.

هلدینــگ هــای صادراتــی بایــد تقویــت 
شــوند

تشــکیل  عــدم  پیرامــون  رســولیان 
هلدینــگ هــاى صادراتــى در بــازار صادراتى 
 افغانســتان گفت: در ارتبــاط با هلدینگ هاى
ــئولیت  ــتان مس ــازار افغانس ــى در ب صادرات
ــاى  ــه آق ــادى را ب ــور اقتص ــرى ام ــى گی پ
ــترك  ــاق مش ــئول ات ــیادت مس ــدس س مهن

ــم. ــذار کردی ــتان واگ ــران و افغانس ای
ــعه  ــراى توس ــا ب ــگ ه ــزود: هلدین وى اف
ــى در  ــى و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص
ــى  اســتان تشکیل شــده و فعالیت هــاى خوب
هــم در کشــور عــراق و آســیاى میانه شــروع 
کرده انــد و جدیــداً وارد شــمال افریقــا 
ــز در  نیــز شــده اند و پیرامــون افغانســتان نی
ــتاندار  ــاى اس ــى آق ــفرهاى خارج ــام س تم
ایــن هلدینــگ هــا مــا را همراهــى مى کننــد 
و در مالقات هایــى کــه بــا اســتانداران 
کشــورهاى مقابــل داریــم زمینــه آشــنایى و 

ــم. ــرار مى کنی ــاط را برق ــاد ارتب ایج
اقتصــادى  امــور  هماهنگــى  مدیــرکل 
تأکیــد  رضــوى  خراســان  اســتاندارى 
کــرد: مــن نیــز اعتقــاددارم هلدینــگ هــاى 
صــادرات را بایــد تقویــت کنیــم و همچنین 
شــرکت هاى مدیریــت صــادرات نیــز بایــد 

ــود. ــکیل ش تش

عــدم توفیــق در ایجــاد هلدینــگ هــای 
تجــاری

روشــنک نیــز در رابطــه گفــت: مــا در بحث 

تجــارت در خصــوص هلدینگ تجــارى در 
کشــور در هیــچ بخشــى توفیــق نداشــته ایم 
ــا مشــکل  و هــر جــا کــه شــروع کردیــم ب
ــه در خراســان  مواجــه شــده اســت ازجمل
چنــد بــار ایــن تــالش صــورت گرفــت بــه 
دلیــل خــاص فنــى خــود در بخــش تجارت 

بــا شکســت مواجــه شــدیم.

ضــرورت ایجــاد شــرکت های مدیریــت 
صادرات

ســیادت نیــز در ایــن رابطــه افــزود: در حوزه 
تجــارت شــاید هلدینگ خیلــى کارایــى  در 
افغانســتان نداشــته باشــد چــون هــم تجــار 
افغانســتانى بــه بــازار و تولیــدات مــا کامــًال 
ــازار  ــه ب ــا ب ــد و هــم تجــار م اشــراف دارن

افغانستان.
وى در ادامــه بــا تأکیــد بــر ایــن کــه فعالیت 
هلدینــگ هــا در بخــش معــدن، کشــاورزى 
و صنعــت بیشــتر مى باشــد، گفــت: تا ســال 
ــا به صــورت مســتقیم  ــه خارجى ه 2014 ک
در افغانســتان حضورداشــته و بــر تمــام 
امــورات آن نظــارت و دخالــت داشــتند بــه 
ــا مــا و  دلیــل تقابــل قدرت هــاى جهانــى ب
بحــث تحریم هــا محدودیــت بــراى فعالیــن 
اقتصــادى به خصــوص بــراى ورود بــه 
ــاورزى،  ــى، کش ــى و مهندس ــاى فن پروژه ه
ــى  ــان خارج ــن کاالى حامی ــى و تأمی معدن
بــراى پروژه هــاى فراوانــى کــه در افغانســتان 
ــد از  ــت و بع ــود داش ــد وج ــام مى ش انج
ســال 2014 بــا توجــه بــه خــروج بســیارى 
ــه مســاعد شــد  از نیروهــاى خارجــى زمین
ــت در  ــود امنی ــدم وج ــل ع ــه دلی ــى ب ول
حوزه هایــى ماننــد کشــاورزى و معــدن کــه 
ــاز  بیشــتر در خــارج از شــهرها مى باشــد ب

ایــن هلدینــگ هــا شــکل نگرفتنــد.
ســیادت بــا یــادآورى ایــن نکتــه کــه 
در  صــادرات  مدیریــت  شــرکت هاى 
حقیقــت زمینه ســاز ایجــاد هلدینــگ اســت 
افــزود: مــا حتمــاً بایــد بــه آن ســمت ایجــاد 
این گونــه شــرکت ها برویــم و عــدم وجــود 

ــت. ــتان اس ــص در اس ــک نق ــا ی آن ه
ــت  ــرکت هاى مدیری ــه ش ــزود: تجرب وى اف
ــى  ــه خوب صــادرات در اســتان اصــًال تجرب
نبــوده اســت و به عنــوان تاریخچــه منفــى در 
ــد  ــى مى کن ــان خودنمای ــه همچن ــن قضی ای
ــؤال  ــت س ــا عالم ــدى را ب ــر کار جدی ه
مواجــه مى کنــد طبیعتــاً یکــى از انتظاراتــى 
کــه مى شــود از دولــت داشــت ایــن  اســت 
ــاص  ــرایط خ ــازات و ش ــا امتی ــد ب ــه بای ک
جاذبه هایــى را بــراى کنــار هــم جمــع 

ــد. ــن اقتصــادى ایجــاد کن شــدن فعالی
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بخــش خصوصــى در گزارشــى علــل تأخیر 
در پســا برجــام را چهــار عامــل عنــوان کــرد 
و معتقــد اســت بــا توجــه بــه ضمانت هــاى 
ــک  ــا در ی ــو تحریم ه ــده در لغ پیش بینى ش
دوره میان مــدت اقتصــاد ایــران شــاهد فتــح 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــد ب ــت خواه ــه موفقی قل
ــول و ســرمایه  ــازار پ ــزارش کمیســیون ب گ
اتــاق ایــران « وقفــه ناشــی از راســتی آزمایی 
تعهــدات، وقفــه ناشــی از زمــان الزم بــراي 
لغــو قوانیــن مربــوط بــه تحریم هــاي 
ســازمان ملــل و کشــورهاي غربــی به ویــژه 
ــه  ــال ب ــد س ــا چن ــد ت ــه می توان ــکا ک آمری
ــراي  ــی ب ــی و اجرای ــه فن درازا بکشــد، وقف
رســاندن تولیــد و صــادرات نفــت به ســطح 
ســابق (ایــن کار مســتلزم حــل چالش هــاي 
فنــی موجــود در تولیــد نفــت و نفــوذ مجدد 
در بازارهــاي نفتــی اســت)، وقفــه ناشــی از 
ــا  ــده ی ــع آزادش ــتفاده از مناب ــذاري اس اثرگ
ــا  ــایر محدودیت ه ــع س ــازاد و رف ــع م مناب
ــی»  ــر بخش هــاي مختلــف در اقتصــاد مل ب
ــرات  ــس اث ــه لم ــت ک ــى اس ــار عامل چه
ــق  ــه تعوی ــاد را ب ــر اقتص ــا ب ــو تحریم ه لغ
ــد  ــب هر چن ــن ترتی ــت. بدی ــه اس انداخت
ــق  ــول تواف ــال حص ــی رود به دنب ــار م انتظ
ــی  ــو برخ ــرف گفت وگ ــورهاي ط ــا کش ب
ــمتی از  ــود و قس ــته ش ــا برداش از تحریم ه
ــی  ــاي خارج ــران در بانک ه ــودي ای موج
ــدن  ــته  ش ــان برداش ــا زم ــا ت ــود، ام آزاد ش
کامــل تحریم هــا، در وضعیــت خوش بینانــه 
اقتصــاد ایــران حداقــل در یــک دوره ده ســاله 
درگیــر پیامدهــاي آن خواهــد بــود؛ بــا 
ــر آن  ــا ب ــده پیش بینی ه ــرایط عم ــن ش ای
اســت کــه در طــول 5 ســال آتــی وضعیــت 
اقتصــادي بهبــود جهشــی نخواهــد داشــت. 

برجام و اقتصاد ایران
پــس از اجرایــى شــدن برجام و حاکم شــدن 
آرامــش نســبى بــر فضــاى اقتصــاد کشــور، 

چشــم انداز مثبتــى در مــورد آینــده اقتصــادى 
به طورى کــه  گرفــت  شــکل  کشــور 
صنــدوق بین المللــى پــول در گــزارش ســال 
گذشــته خــود در مــورد وضعیــت اقتصــادى 
ــزى  ــیاى مرک ــه و آس ــورهاى خاورمیان کش
ــا  ــو تحریم ه ــر لغ ــه تاثی ــل را ب ــک فص ی
ــن  ــاص داد. در ای ــران اختص ــاد ای ــر اقتص ب
ــا  ــو تحریم ه ــى از لغ ــرات ناش ــزارش اث گ
و اجرایــى شــدن برجــام بــر اقتصــاد ایــران 
در چهــار محــور (صــادرات و حمــل و 
نقــل هیدروکربــن و محصــوالت مرتبــط بــا 
ــات  ــن، بانکــدارى و دیگــر خدم هیدروکرب
مالــى و معامــالت، شــامل دسترســى مجــدد 
بــه سیســتم پرداخــت بین المللى(ســوئیفت)، 
ــى خارجــى،  ــاى مال ــه دارایى ه دسترســى ب
فــروش، تامیــن قطعــات و انتقــال کاالهــا و 
ــل  ــودرو و حم ــاى خ ــات در بخش ه خدم
ســرمایه گذارى هاى  و  هوایــى  نقــل  و 
خارجــى مربــوط بــه ایــن بخش هــا) مدنظــر 

قــرار گرفــت.

سه مزیت اصلی لغو تحریم ها
ــار  ــن گــزارش در راســتاى چه براســاس ای
محــور مذکــور، لغــو تحریم هــا ســه مزیــت 
اصلــى بــراى اقتصــاد ایــران در پــى داشــت.
ــت  ــوك مثب ــا، ش ــن آنه ــن و مهم تری اولی
ــادرات  ــراى ص ــم ب ــى ه ــاى خارج تقاض
نفتــى و هم بــراى صــادرات غیرنفتى اســت. 
ــارت  ــه تج ــش هزین ــت، کاه ــن مزی دومی
خارجــى و مبــادالت مالــى به عنــوان شــوك 
ــران خواهــد  ــر اقتصــاد ای تجــارى مثبــت ب
بــود کــه ایــن اثــر عمدتــا از طریــق کاهــش 
قیمــت واردات و افزایــش قیمــت صــادرات 

نمایــان خواهــد شــد.
ســرانجام به عنــوان ســومین مزیــت، امــکان 
دوبــاره دسترســى بــه دارایى هــاى خارجــى 
و صــادرات بیشــتر نفــت، ثروت بیشــترى را 
بــراى ایــران بــه ارمغــان خواهــد آورد. ایــن 

ســه مــورد روى هم رفتــه بهبود چشــمگیرى 
را در چشــم انداز اقتصــادى ایــران طــى 

ــده ایجــاد خواهــد کــرد. ســال هاى آین
ــن  ــاد نشــریه اکونومیســت مهم تری ــه اعتق ب
جنبــه توافق هســته اى ایــران جنبــه اقتصادى 
ــالف  ــر خ ــران ب ــرا ای ــت زی ــارى اس و تج
ــیه  ــود در حاش ــرمایه دار خ ــایه هاى س همس
خلیج فــارس، یــک کشــور 100 درصــد 
نفتــى نبــوده و یــک قــدرت منطقــه اى 
ــى  ــاد صنعت ــدودى اقتص ــا ح ــه ت ــت ک اس
داشــته و همچنیــن از مزایایــى همچــون 
ــراوان  ــروى کار ف ــرده و نی ــراد تحصیلک اف
ــیارى از  ــده بس ــه عقی ــت. ب ــوردار اس برخ
اقتصاددانــان، پــس از برجــام بــا ورود و 
ــى  ــى و داخل ــرمایه هاى خارج ــت س هدای
ــورس،  ــق ب ــاهد رون ــه ســمت کشــور ش ب
ــرخ تــورم در کشــور  ثبــات ارز و کاهــش ن
ــه  ــى ک ــن، در صورت ــود. همچنی ــم ب خواهی
ــه شــکل  ــرمایه گذارى خارجــى ب ــع س مناب
ــود  ــق نش ــور تزری ــاد کش ــى در اقتص واقع
ــوع  ــت و تن ــوددهى، رقاب ــش س و در افزای
محصــوالت تولیــدى خــود را نشــان ندهــد 
نمى تــوان بــه آینــده برجــام خوش بیــن 
بــود. البتــه محقق شــدن جنبــه مثبــت تحلیل 
ارائــه شــده امــرى زمانبــر خواهــد بــود، زیرا 
ــاى  ــار تحریم ه ــار زیانب ــه آث ــه ب ــا توج ب
اقتصــادى صــورت گرفتــه بــر کشــور طــى 
ســالیان اخیــر، رونــق ســرمایه گذارى، جلــب 
اعتمــاد شــرکاى خارجــى، به روزرســانى 
سیســتم بانکــى و... امــرى ســخت و دشــوار 

ــود. ــد ب خواه

اثر برجام در سه حوزه
در ایـن گـزارش اثـرات ناشـى از برجـام بـر 
چهار بازار ارز، مسـکن، سـرمایه و پول مورد 
بررسـى قرار گرفته اسـت. نکته بسیار مهمى 
کـه نباید در رصد اقتصاد ایـران پس از برجام 
به دسـت فراموشـى سپرده شـود عوامل ذاتى 

بررسی تاثیر پسابرجام بر چهار بازار 
ارز، مسـکن، سـرمایه و پـول

چهار عاملی که لمس آثار لغو تحریم ها را به تعویق انداخت
)گزارشی از اتاق ایران(

اقتصاد ایران 
در پسا      تحریم



اسـت که اثر منفى بر رشـد و توسـعه اقتصاد 
کشـور در طول زمان داشـته اند. عواملى چون 
فساد، بوروکراسـى ادارى، وابستگى شدید به 
درآمدهـاى نفتـى و... از جمله عواملى اسـت 
کـه وراى تصویـب یا عـدم تصویـب برجام 
بـا اقتصـاد کشـور عجیـن شـده اند. در نتیجه 
رویکـرد برنامه ریـزى پس از برجـام عالوه بر 
توجـه بـه فرصت هـاى ایجـاد شـده ناشـى 
از اجـراى برجـام بایـد تـوام بـا برنامه ریـزى 
صحیـح بـراى کاهـش اثـرات منفـى ذاتـى 

اقتصـاد ایـران در بلندمدت نیز باشـد.

پسابرجام و بازار مسکن:
 از سـال 1391 کـه بخش مسـکن وارد رکود 
شـده اسـت تاکنـون متوسـط تـورم عمومى 
بـا لحـاظ نوسـانات آن بـه حـدود 20 درصد 
رسـیده اسـت. این در حالى اسـت که قیمت 
مسـکن ثابت مانـده و حتى در برخـى موارد 
بـا اندکـى کاهش همـراه بوده اسـت. بـا این 
حـال بازار مسـکن همچنان واکنـش چندانى 
نسـبت بـه تغییـر آیتم هـاى کالن اقتصـادى 
نشـان نمى دهد. جهش شـدید قیمت مسکن 
در سـال هاى 1390 و 1391 مهمتریـن عامـل 
تاثیرگـذار بـر رکـود حاکـم بـر مسـکن در 
کشـور اسـت. کاهش سهم تسـهیالت بانکى 
مسـکن نسبت به کل تسـهیالت نیز از جمله 
عواملـى اسـت که حاکـى از رکـود عمیق بر 
بـازار مسـکن در کشـور اسـت بـه گونـه اى 
کـه ایـن میـزان در سـال هاى 92، 93 و 94 به 
ترتیـب بـه 12، 8/ 11 و 3/ 10 کاهـش یافتـه 
اسـت. ایـن میزان کاهـش در حالـى صورت 
گرفته اسـت که طى 30 سـال گذشته متوسط 
سـهم تسهیالت بانکى مسـکن نسبت به کل 

تسـهیالت 25 درصـد بوده اسـت.
عـدم تمایـل بخـش عرضـه بـه فـروش در 
قیمت هـاى کنونـى ناشـى از رکود چندسـاله 
در بخـش مسـکن، بـه همـراه کاهـش تـوان 
سـمت تقاضـا به دلیـل قیمت هـاى حبـاب 
گونـه مسـکن در کشـور ازجملـه علـل کـم 
رمـق بـودن بـازار مسـکن در شـرایط کنونى 
اسـت. همچنین تاثیرپذیرى مسکن از کاهش 
درآمدهـاى نفتـى و بودجـه انقباضـى دولت، 
و  سـاختمانى  پروانه هـاى  صـدور  کاهـش 
رونـد نزولـى ارزش افزوده بخش سـاختمان 
طى سـه سـال اخیر نیز از جملـه گلوگاه هاى 
بخـش مسـکن در کشـور تلقـى مى شـود. 
بـر همیـن اسـاس، اثرگـذارى مثبـت برجـام 
بـر اقتصـاد ایـران و سـرمایه گذارى خارجـى 
مى توانـد طى سـال هاى آینـده رفـاه عمومى 
را افزایـش داده و متقاضیانـى را که به ناچار با 
بخش مسـکن قهـر کرده اند به بازار بکشـاند.
در نتیجـه، قرار گرفتن در شـرایط پسـابرجام 
همزمـان بـا اعمـال سیاسـت هاى مناسـب، 
کاهـش دخالت دولت و افزایـش حوزه نفوذ 
بخش خصوصـى در حوزه مسـکن مى تواند 
رونـق بـازار مسـکن را سـبب شـود بنابراین 
اجـراى برجـام و گشـایش هاى بین المللـى، 
موضوعـى اسـت کـه مى توانـد بـه دالیـل 
متعـددى زمینه تحوالت اقتصادى در کشـور 
را فراهـم کـرده و اثـرات مثبتى نیز بـر حوزه 
مسکن داشته باشـد. از سوى دیگر آزادسازى 
پول هـاى بلوکه شـده و افزایـش فروش نفت 
در راسـتاى اجـراى برجـام تاثیـر خـود را در 
اقتصـاد خواهد گذاشـت و این مسـاله باعث 
گـردش نقدینگـى، رونـق اقتصـادى و بـاال 

رفتـن سـطح اشـتغال مى شـود کـه مجموعه 
ایـن عوامـل تحرك در بازار مسـکن را در پى 

خواهد داشـت.

پسابرجام و بازار ارز:
بـه جـرات مى تـوان گفت کـه ثبـات در نرخ 
ارز یکـى از پیـش زمینه هـاى ایجـاد رونق در 
فعالیت هاى اقتصادى کشـور است. در مقابل، 
نبـود ثبـات در ایـن بـازار، منجر به آشـفتگى 
و عـدم اطمینـان در بازارهـاى مالـى و ایجاد 
اقتصـادى مى شـود.  فعالیت هـاى  رکـود در 
هـر چند کـه عواملى چـون نااطمینانى حاکم 
کاهـش  و سیاسـى،  اقتصـادى  بـر شـرایط 
منابـع ارزى، رشـد بى رویـه واردات، تحریم، 
افزایـش قـدرت دالر در برابـر ارزهـاى دیگر 
و... مى تواننـد موجب نابسـامانى و التهاب در 
بازار ارز شـوند، اما اتخاذ سیاسـت هاى ارزى 
و تدابیـر اقتصادى مناسـب از جانب دولت و 
بانـک مرکـزى از مهم تریـن عوامـل در ایجاد 

تعـادل و تثبیـت بازار ارز در کشـور اسـت.
در سـال هاى اخیـر، هـر کجـا بـا رشـد نرخ 
ارز در کشـور مواجه بوده ایم سـواى از سـایر 
عوامـل بیرونى یکى از انگشـت هاى اتهامات 
گرفتـه  نشـانه  دولـت  بـه سـمت  همـواره 
مى شـود. تجربـه چندیـن و چندبـاره دولت 
در جبران بخشـى از کسـرى بودجـه خود در 
بـازار ارز عاملى اسـت کـه ایجادکننده نوعى 
نگرش منفـى در ذهن فعاالن و تولیدکنندگان 
اقتصادى کشـور در زمینه مداخالت دولت در 
اقتصاد و همچنین بازار ارز کشـور است. نرخ 
ارز در کشـور تابعى از شرایط حساب جارى 
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بـوده و همچنیـن، بخش قابل توجهـى از این 
حسـاب نیز تحت تاثیـر صـادرات و واردات 
کشـور اسـت. در نتیجه، باال رفتن صادرات و 
ترغیـب دولت بـه افزایش هزینه هـا، منجر به 
کاهش نـرخ ارز و تقویت واردات در کشـور 
مى شـود. در نقطـه مقابل، کاهـش عرضه ارز 
ناشـى از کاهـش صـادرات منجـر بـه صعود 

نـرخ ارز خواهد شـد.

برقراری مجـدد روابط بین المللـی بانک های 
ایرانـی مسـتلزم تـاش در جهت رسـیدن 
بـه اسـتانداردهای بین المللـی در عرصه های 
گوناگونی همچون کفایت سـرمایه، حاکمیت 
شـرکتی، شفافیت اطاعاتی، اسـتانداردهای 
مبـارزه با پولشـویی، مبـارزه با تامیـن مالی 
تروریسـم، حسابرسـی و کنترل های مرتبط 

است آن  با 

در  و سعى  دولت جدید  آمدن  کار  روى  با 
ایجاد استقالل بیشتر در عملکرد بانک مرکزى 
نرخ ارز با آرامش نسبى بیشترى همراه شد. 
نوسانات معقول نرخ ارز و همچنین حرکت 
در کانالى معقول از حیث کاهش و افزایش، 
برجام که شوك  اجرایى شدن  از  حتى پس 
داشت  همراه  به  ایران  اقتصاد  بر  مثبت  آنى 
کامال مشهود بود. بازار ارز در دولت جدید، 
از شرایطى برخوردار شده که پس از نوسانات 
دور از انتظار افزایشى، روى ثبات نسبى را به 
خود دیده است. در کنار این امر شاید بتوان 
اجرایى شدن برجام را از مهم ترین عوامل موثر 
بر اقتصاد ایران دانست. پس از اجرایى شدن 
برجام، نرخ ارز باوجود پیش بینى تعداد زیادى 
از افراد با کاهش چشمگیرى همراه نبود. دالیل 
این امر را مى توان به عدم تمایل دولت و بانک 
مرکزى به کاهش شدید نرخ ارز، کاهش شدید 
قیمت جهانى نفت باوجود افزایش صادرات 
تغییر  بازار و عدم  تقاضا در  افزایش  کشور، 

عوامل بنیادین موثر بر عرضه نسبت داد.
با توجه به این موارد مى توان گفت در آینده، 
با شفاف تر شدن آثار واقعی متغیرهاي بنیادین 
اقتصاد، عادى سازى  در  ارز  نرخ  تعیین کننده 
روابط بانکى بین المللى، آزاد شدن منابع بلوکه 
شده و به کارگیرى ابزار هاى پرداخت بین المللى 
شاهد  اسنادى  بروات  و  اعتبارات  همانند 
خواهیم بود که دامنه نوسانات قیمت ارز بیش 
از پیش کاهش پیدا کند. در نهایت، رفتارهاي 
کاهش  اقتصادي  فعاالن  از  برخی  هیجانی 
انتظارات شکل  به  توجه  با  و  یافت  خواهد 
گرفته در مورد نرخ ارز، شاهد ثبات و پایدارى 

بیشتر نرخ در بازار خواهیم بود و نوسانات آن 
محدودتر خواهد شد.

پسابرجام و بازار پول: 
تحریم هاى وضع شده علیه نظام بانکى و مالى 
کشور آثار گسترده اى بر فعالیت هاى اقتصادى 
اکثر  روابط  به طورى که  داشته اند  کشور  در 
بانک ها و موسسات مالى خارجى با بانک هاى 
خارجى  شعب  فعالیت   همچنین  و  ایرانى 
بانک هاى ایرانى را به شدت محدود کرده بود. 
اجراى برجام تا حد زیادى توانست از گسترش 
نظام  بر  آثار سوء تحریم ها  و شدت گرفتن 
بانکى کشور جلوگیرى کند، تحریم هایى که 
درصورت ادامه و شدت یافتن آینده تاریکى را 
پیش روى نظام بانکى قرار مى داد. باید در نظر 
داشت که نظام بانکى و مالى ایران سال ها است 
که در نتیجه فشارها و تحریم هاى اعمال شده 
از بازارهاى بین المللى دور بوده است. طى این 
سال ها الزامات حضور در این بازارها به نحو 
جدى تحول یافته است. در نتیجه، برقرارى 
مجدد روابط بین المللى بانک هاى ایرانى مستلزم 
استانداردهاى  به  رسیدن  جهت  در  تالش 
بین المللى در عرصه هاى گوناگونى همچون 
شفافیت  شرکتى،  حاکمیت  سرمایه،  کفایت 
پولشویى،  با  مبارزه  استانداردهاى  اطالعاتى، 
مبارزه با تامین مالى تروریسم، حسابرسى و 

کنترل هاى مرتبط با آن است.
امکانات  از  استفاده  براى  که  دیگرى  اقدام 
پیش بینى شده در برجام ضرورت دارد، ارتقاى 
بین المللى  مالى  نظام  در  ایران  اعتبارى  رتبه 
است. انجام این امر هزینه تامین مالى براى 
کاهش  را  ایرانى  اقتصادى  فعاالن  و  بنگاه ها 
مى دهد. بهبود این امر از یکسو مستلزم اقدام 
در جهت پرداخت بدهى هاى فعلى است که 
در اثر تحریم هاى بین المللى امکان پرداخت 
از سوى دیگر مستلزم  نداشته و  آنها وجود 
مذاکرات فعال با آژانس هاى اعتبار صادراتى، 
موسسات  و  چندجانبه  توسعه اى  بانک هاى 
با  مرکزى  بانک  که  است  بین المللى  مالى 
همکارى سایر دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط در 
هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز 

کرده است.
در  کشور  مالى  نظام  فعال  همچنین حضور 
بازارهاى مالى بین المللى، انتشار اوراق بهادار 
مالى  تامین  به منظور  خارجى  بازارهاى  در 
پروژه هاى عمرانى کشور خصوصا در رابطه 
با صنعت انرژى کشور، جلب سرمایه گذارى 
خارجى و به طور کلى استفاده از ظرفیت هاى 
نظام مالى بین المللى از ضرورت هاى دوران 
پساتحریم است. به منظور انجام این امر، الزم 
است مذاکرات الزم با نهادهاى مختلف بخش 
هدف  کشورهاى  در  خصوصى  و  دولتى 

صورت گیرد و استراتژى مشخصى تعیین و 
بانک ها  است  نهایت، الزم  در  تعقیب شود. 
و موسسات مالى ایرانى با بررسى دقیق مفاد 
برجام و الزامات آن، با آگاهى کامل در مسیر 
اجراى آن گام بردارند و حداکثر بهره بردارى 
را از فرصت هاى انجام شده به عمل آورند. 
در تمامى این مراحل حضور هوشمندانه بانک 
مرکزى به عنوان نهاد نظارتى بسیار کارساز 

خواهد بود.

پسابرجام و بازار سرمایه: 
از تحمل یک دوره رکود  بازار سرمایه پس 
فرسایشى سخت، با سرریز نسبى نقدینگى ها و 
گرایش مجدد سرمایه گذاران حقیقى و حقوقى 
براى خرید سهام شرکت ها روبه رو شده است. 
در عین حال جذاب شدن قیمت سهام اغلب 
شرکت ها و صنایع بورسى در کنار لزوم تناسب 
فاصله ارزش ذاتى سهام شرکت ها تا ارزش 
جایگزینى آنها باعث شده تا در نیمه دوم سال 
گذشته و به ویژه پس از اجرایى شدن برجام 
به عنوان  سرمایه  بازار  بر  سرمایه گذاران  نگاه 
سرمایه گذارى  براى  اعتماد  قابل  گزینه  تنها 
متمرکز شود. از آنجا که بازار سرمایه محل 
ورود و خروج آزاد عرضه و تقاضا است، در 
نتیجه رشد با ثبات آن باعث تقویت نقدینگى 
موجود در آن و همچنین در نقطه مقابل ضعف 
در رشد منجر به کاهش نقدینگى بازار خواهد 
شد. از این رو در حال حاضر بازار سرمایه با 
هیچ گونه جو منفى و غیرمنطقى سیستماتیکى 
مواجه نبوده و در مدار نسبتا مثبت و صعودى 
قابل  رشد  باوجود  است.  حرکت  حال  در 
مالحظه حجم معامالت پس از توافق هسته اى 
و همچنین قرار گرفتن شاخص کل بورس 
نکته  باید  صعودى  مسیر  در  بهادار  اوراق 
مهمى را در نظر داشت. نکته مورد نظر لحاظ 
کردن اثرات عینی این توافق بر اقتصاد کالن 
و مسائل مالی شرکت ها است. در واقع باید 
اثرات واقعى این توافق بر صورت هاى مالى 
بیانگر رشد تولید  شرکت ها نمایان شود که 
و فروش و... آنها به صورت واقعى و حقیقى 
باشد. در این صورت چشم انداز مثبت توافق 
به صورت عینى بر اقتصاد کشور و در نتیجه 
بازار مالى کشور نمایان خواهد شد. همچنین 
یکى از نکات مهم و مرتبط با بازار سرمایه 
گشایش سیستم بانکى در آینده خواهد بود. 
این امر از این جهت که منجر به بازگشایى 
ال سى هاى ارزى، تبادالت مالى ارزان تر و... 
خواهد شد بسیار مفید خواهد بود. در نتیجه 
هم از حیث سودآورى بر سیستم بانکى و هم 
از حیث رشد سودآورى شرکت هاى صادراتى 
و شرکت هایى که مواد اولیه خود را از خارج 

وارد مى کنند، موثر خواهد بود.
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در سـال هاى پـس از جنـگ سـرد و افزایش 
پیچیدگـى و بـه هـم پیوسـتگى نظام هـاى 
در  اقتصـادى  توسـعه  مفهـوم  اقتصـادى 
نظـام  بـا  هماهنگـى  و  تعامـل  چارچـوب 
بین الملل در فرآیند جهانى شـدن معنى شـد، 
وضعیـت نظـام بین الملـل کنونـى با شـروع 
عصـر فنـاورى ارتباطـات شـتاب بیشـترى 
گرفت و پیوسـتگى جهانى با ظهور ابزارهاى 
ارتباطـى نوین صفحـه نمایش جهانـى را بر 
پـرده تلفن هـاى هوشـمند کاربـران پیوند زد 
و ملت هـا از دورتریـن نقـاط دنیـا بـه هـم 
متصل کرد. در چنین شـرایطى جهانى شـدن 
و توسـعه گرایى بر اسـاس اصول نظـام بازار 
آزاد بـه جریـان اصلـى گـردش اطالعـات، 
خدمـات و کاال بـدل شـده کـه بـه سـبب 
فراگیـر شـدن فنـاورى اطالعـات، ارتباطات 
بـه وجـه غالـب جهانى تبدیل شـده اسـت.
جهانى شـدن  فرآینـد  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
از ابتـداى دهـه 90 بـا نگرش هـاى طرفـدار 
نظـام اقتصـادى بـازار آزاد در سـطح جهانى 
تقویت شـد و بسـیارى از کشـورها دریافتند 
شـکوفایى و توسعه اقتصادى با اتخاذ راهبرد 
نمى شـود،  محقـق  انـزوا  در  و  خودکفایـى 
سـاختار نظام تجارت جهانى بر اسـاس ارتقا 
و توسـعه اقتصادى کشـورها از طریق بسـط 
حـذف  اسـت.  برنامه ریزى شـده  تجـارت 
تعرفه ها و موانع تجـارت در خالل مذاکرات 
میـان اعضـا به عنـوان راهکار بسـط تجارت 
موردپذیـرش واقع شـده و نیـز دسترسـى به 
بـازار به مفهومى که سـازمان تجارت جهانى 

دارد. مدنظر 

ایران به وقت جهانی
الزامات جهت عضویت در سـازمان تجارت 

جهانـى نیز بـراى هر کشـور متفاوت اسـت 
و در مـورد الزامـات خصوصـى و قانونـى 
بسـیارى  موضوعـات  ایـران  عضویـت 

موردبحـث اسـت.
در نخسـتین سال آغاز به کار سازمان تجارت 
جهانى ایران با اشـاره به برخـوردارى خود از 
عضویـت ناظر در موافقت نامه گات به همراه 
ارائـه یادداشـتى از سیاسـت هاى اقتصادى و 
تجـارى خـود، خواسـتار عضویـت ناظر در 
سـازمان تجـارت جهانـى شـد و سـازمان را 
مطلع سـاخت که درخواسـت الحاق خود را 
تحت بررسـى دارد؛ اما درخواست عضویت 
ناظـر ایـران هیـچ گاه موردبررسـى شـوراى 

عمومى قـرار نگرفت.
در نشسـت وزیران سـنگاپور در سـال 1996 
ایران خواسـتار برخوردارى از وضعیت ناظر 
در نشسـت وزیران سـنگاپور شـد کـه اعالم 
شـد براى پذیرش درخواسـت ایران اجماعى 
درخواسـت  درنهایـت  و  نـدارد  وجـود 
عضویـت ایـران بـراى اولیـن بـار در 8 مـى 
حاشـیه  در  اردیبهشـت 1380)   18)  2001
اجـالس دهـم آنکتاد بانکوك در دسـتور کار 
نشسـت شـوراى عمومـى سـازمان تجارت 
جهانـى قـرار گرفـت کـه اظهـارات نماینده 
آمریـکا در نشسـت مى 2001 و 20 نشسـت 
دیگـر شـوراى عمومـى، در طول سـال هاى 
1383-1380، مانـع از حصول اجماع بر سـر 
تشـکیل گـروه کارى مذاکرات الحـاق ایران 

. شد
سـرانجام بیست و سـومین نشسـت شـوراى 
عمومـى جهـت بررسـى درخواسـت الحاق 
ایـران در مـى سـال 2005 (5 خـرداد 1384) 
بـه انتظار طوالنى ایران بـراى ورود به فرآیند 
الحـاق پایـان داد و درخواسـت الحـاق ایران 

بـه اجماع اعضاى WTO رسـید. بـا پذیرش 
ایـن درخواسـت، ایـران بـه عضویـت ناظـر 
سـازمان تجـارت جهانـى درآمـد و رونـد 

عضویـت کامـل (الحـاق) آغاز شـد.

سـازمان های  در  ایـران  عضویـت  بـا 
خارجـی  سـرمایه های  ورود  و  بین المللـی 
نه تنهـا  تحریمـی  هـر  تأثیـرات  حاشـیه 
 شـدت می یابـد بلکـه اثـرات منفـی آن بـه 
سـمت کشـورهای عضو هم گسـترش پیدا 
می کنـد و همیـن موضوع عضویت ایـران در 
سـازمان ها و مجامـع بین المللـی را بـه یک 
اهـرم فشـار به نفـع ایـران تبدیـل می کند

یکـی از پیامدهـای مطلـوب برجـام بـرای 
تعامـل  فضـای  تلطیـف  کشـور  تجـارت 
اقتصـادی ایران بـا نظام بین الملـل در حوزه 
تجـارت و سـرمایه گذاری اسـت و نقـش 
فزاینـده برجـام می تواند بـه تقویت موضع 
 WTO سیاسـی ایران در مذاکرات الحـاق به

کند کمـک 
 

موانع
اصـوالً در الحـاق هر کشـور بـه بزرگ ترین 
دو  جهانـى  بـازار  در  تصمیم گیـر  سـازمان 

گـروه موانـع وجـود دارد.
گـروه اول موانعـى کـه بـه رژیـم تجـارى و 
قوانیـن و مقـررات یـک کشـور و انطباق آن 
با مقـررات سـازمان تجارت جهانـى مربوط 
اسـت و گروه دوم موانع سیاسـى الحاق یک 

پیوستن به WTO چه سودی برای اقتصاد ایران دارد؟

تاثیـر مثبت پسـا برجام
WTO بر الحاق ایران به

آنوش رحام، تحلیلگر امور گمرکی، مشاور 
کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران
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کشـور به WTO اسـت.
وجـود اختالف هاى عمیق سیاسـى ایـران با 
آمریـکا که یکـى از اثرگذارترین کشـورهاى 
عضو اسـت یکـى از چالش هـاى مهم الحاق 

ایـران به سـازمان تجارت جهانى اسـت.
در بخـش اول هماهنـگ کـردن قوانیـن و 
 WTO مقـررات تجـارى با ضوابط الحـاق به
یکـى از مهم تریـن بخش هاى فرآینـد الحاق 

است.
یکـى از مهم ترین ضوابـط و موافقت نامه هاى 
سـازمان تجارت جهانى مبحث دسترسـى به 
بـازار کاالهـا (جـداول تعهدات تعرفـه اى) و 
خدمـات (جـداول تعهدات خدمات) اسـت 
کـه در موافقت نامه خدمـات باید به دبیرخانه 
WTO تودیـع شـود و تنظیـم رژیـم تجارى 
کشور منطبق با سـؤاالت کمیته الحاق در سه 
 ،(GATT) بخـش توافقنامه هاى تجـارت کاال
تجـارت خدمات (GATS) و مالکیت معنوى 
(TRIPS) از اهمیت ویژه اى برخوردار اسـت 
اقدامـات الزم  ایـران  ایـن خصـوص  و در 
را انجـام داده و مجموعـه سـؤاالت توسـط 
وجـود  امـا  انجام شـده  الحـاق  کارگـروه 
تردیدهـاى داخلـى و نظـرات مخالف الحاق 
ایـران بـه سـازمان تجـارت جهانـى فرآینـد 
10 سـاله الحـاق را 20 سـال در هالـه اى از 
ابهـام قرار داده و در شـرایطى که کشـورهاى 
همسـایه مثـل افغانسـتان به WTO پیوسـتند 
همچنـان اجمـاع الزم بـراى وصل شـدن به 
کریـدور جهانى تجـارت در داخل کشـور به 
وجـود نیامده اسـت و همیـن موضوع باعث 
یـک سـردرگمى در تبییـن برنامـه بلند مدت 
اصالح نظام تعرفه اى در کشـور شـده اسـت 
به طورى کـه در طـول سـال تعرفه هـاى کاال 
چندیـن بـار تغییـر مى کننـد و دسترسـى به 
بازارهـاى صادراتـى با ابالغ عـوارض  متعدد 

از ثبـات الزم برخوردار نیسـت.
شـکلى  غـرب  هوشـمند  تحریم هـاى 
فلج کننـده و تأثیراتـى غیرقابل کنتـرل بر نظام 

گذاشـت. برجـاى  ایـران  اقتصـادى 
به طورى کـه صـادرات کشـور به دلیـل عدم 
دسترسـى بـه مـواد اولیه و ارز دچار مشـکل 
افزایـش  و  ارزى  نوسـانات  و  بـود  شـده 
افسارگسـیخته تـورم بـه زیربنـاى اقتصادى، 

صنعتـى و مالى کشـور به شـدت آسـیب زد.
قـرار  موردتوجـه  بیش ازپیـش  بایـد  آنچـه 
بگیـرد اثرات اسـتراتژیک عضویت دولت در 
سـازمان ها و مجامع بین المللى اسـت چراکه 
بـا عضویت ایران در سـازمان هاى بین المللى 
حاشـیه  خارجـى  سـرمایه هاى  ورود  و 
تأثیـرات هر تحریمـى نه تنها  شـدت مى یابد 
بلکـه اثـرات منفى آن به سـمت کشـورهاى 
عضـو هـم گسـترش پیـدا مى کنـد و همین 
موضـوع عضویـت ایـران در سـازمان ها و 
مجامـع بین المللـى را بـه یک اهرم فشـار به 

نفـع ایـران تبدیـل مى کند.
 

پسا برجام و تجارت منصفانه برای همه
بعـد از مذاکرات فشـرده ایران با کشـورهاى 
نظـر  بـه  ایـران  تحریم هـاى  لغـو  و   5+1
مى رسـد شـرایط سیاسـى عضویت ایران در 
سـازمان تجـارت جهانى از بسـیارى جهات 
هموارشـده و یکـى از پیامدهـاى مطلـوب 
برجـام براى تجـارت کشـور تلطیف فضاى 
تعامـل اقتصـادى ایـران با نظـام بین الملل در 
حـوزه تجـارت و سـرمایه گذارى اسـت و 
نقـش فزاینـده برجـام مى توانـد بـه تقویـت 
موضع سیاسـى ایـران در مذاکـرات الحاق به 

WTO کمـک کند.
اخیـراً فدریـکا موگرینـى مسـئول سیاسـت 
خارجـى اتحادیـه اروپـا در پـى بازگشـت 
اتحادیـه  گمرکـى  و  اقتصـادى  هیات هـاى 
اروپـا با صـدور بیانیـه اى از عضویـت ایران 
در WTO حمایـت کـرد کـه همیـن موضوع 
بـه معنـى عالقه منـدى اتحادیـه اروپـا براى 
تجـارت و سـرمایه گذارى از طریق عضویت 
WTO اسـت. لوئیـس فرنانـدز مدیر گمرك 
و مالیـات اتحادیـه اروپـا (TAXUD) نیـز در 
دیـدار مسـئوالن گمـرك و سـازمان توسـعه 
تجـارت از آمادگـى اتحادیـه گمرکـى اروپا 
بـراى تبـادل الکترونیکـى اسـناد تجـارى بـا 
ایـران خبـر داد و از طـرف ایرانـى خواسـت 
اولویت هـاى خـود را جهـت همـکارى بیان 

. کنند
کمـى  بخواهیـم  عمیق تر بـه بیانیه اگـر 

ینـى  گر نـگاه کنیم متوجه مو
موضـوع  ایـن 
کـه  مى شـویم 
ى  ف هـا طر

اروپایـى بـا توجـه به جایـگاه ویژه ایـران در 
اقتصـاد منطقه بـراى افزایش حجـم مبادالت 
خـود با ایـران و کاهـش اثـرات تحریم هاى 
احتمالـى کنگـره آمریـکا سـعى در تسـریع 
فرآینـد الحـاق ایـران بـه سـازمان تجـارت 

دارنـد. جهانـى 
پوتیـن رئیس جمهـور روسـیه نیـز از الحاق 
ایـران بـه سـازمان تجـارت جهانى اسـتقبال 
کرد و حمایت انگلسـتان و سوئیس از الحاق 
ایـران بـه سـازمان تجـارت بـراى اولیـن بار 
زمینه سـاز اجمـاع جهانى قدرت هـاى بزرگ 
اقتصادى که بیشـترین مبـادالت بازرگانى را 

در بیـن اعضـا در اختیاردارند شـده اسـت.
شـرایط مناسـبى که زمینه سـاز تحـرك نظام 
کشـورمان  تجـارى  توسـعه  و  اقتصـادى 
به جـاى تخاصم و رقابت منفى شـده اسـت 
برآینـد تعامـل سیاسـت خارجـى و بازدیـد 
هیات هـاى اقتصـادى اروپایـى از کشـورمان 

ست. ا
پى ریـزى  در  خصوصـى  بخـش  رویکـرد 
خصوصـى  بخـش  بدنـه  بـا  مناسـبات 
کشـورهاى اروپایـى و تبـادل ظرفیت هـاى 
اقتصـادى و صادراتـى کشـورمان با شـرکاى 
اروپایـى در ایجاد شـرایط مطلـوب فعلى نیز 

اسـت. قابل تأمـل 
درون گـرا  نـگاه صرفـاً  بـا  گرچـه عـده اى 
اتـاق  رئیـس  جالل پـور  تعاملـى  رویکـرد 
ایـران را در افزایش مناسـبات تجـارى ایران 
تصـدى  دوره  در  اروپایـى  کشـورهاى  و 
امـا  دادنـد  کمرنـگ جلـوه  اتـاق  ریاسـت 
تجـارى  ظرفیت هـاى  فعال سـازى  الزمـه 
و بهره گیـرى از فرصت هـا یکـى از اصـول 
حاکم بر دیپلماسـى و مناسـبات تجـارى در 
ادبیـات روابـط بین الملـل اسـت کـه عنـوان 

مى کشـد. یـدك  را  اسـتراتژى 
محسـن  کـه  رقابـت  و  همـکارى  اصـل 
آشـنا  به خوبـى  آن  قواعـد  بـا  جالل پـور 
سـیگنال هاى  پرتـو  در  آن  نتایـج  و  بـود 
مثبـت اخیـر از سـوى کشـورهاى اروپایـى 
به خوبـى هویداسـت؛ دیپلماسـى اقتصـادى 
کـه از سـه دهـه پیـش بـا تغییـر الزامـات 
تجـارت بین الملـل در ادبیـات سیاسـى باب 
شـد و منشـأ تحـوالت و تغییـرات بزرگـى 
به ویـژه  کشـورها  خارجـى  سیاسـت  در 
کشـورهاى درحال توسعه شـده است، ایجاد 
تعادل میان مناسـبات اقتصادى و سیاسـى 
اسـت از همین رو عضویت در سازمان ها 
بهره گیـرى  و  بین المللـى  مجامـع  و 
ادامه در  صفحه  31
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کارشناسان معتقدند که برجام فصل جدیدى 
را در صنعت گردشگرى ایران گشوده است؛ 
براى  پرتابى  سکوى  به  مى تواند  که  فصلى 
توسعه واقعى گردشگرى در همه ابعاد تبدیل 
آب  آن  دنبال  به  و  ژنو  توافق  از  پس  شود. 
شدن یخ روابط دیپلماتیک غرب و ایران، بازار 
گردشگرى ایران پویاتر شده است. آمارها از 
افزایش ورود گردشگران خارجى به کشور خبر 
مى دهند و پیش بینى ها هم از رونق این صنعت 

حکایت مى کنند.
رفــع تحریم هــا، دســتاوردهاى 
بخــش  در  بســیارى 
کــه  داشــته  گردشــگرى 
افزایــش گردشــگران خارجى، 
ورود ســرمایه گذاران خارجــى 
به کشــور بــراى مشــارکت در 

گردشــگرى،  پروژه هــاى 
توسعه اشتغال پایدار در 

این بخــش، کاهش 
ــه  ــتگى ب وابس
نفــت و امکان 

از  اســتفاده 
ــاى اعتبارى  کارت ه

کشــور  در  خارجــى 
ازجملــه آنهــا اســت. بــا 

این همــه برخــى فعــاالن ایــن 
صنعــت بــر ایــن باورنــد کــه 
ــک  ــه ی ــور ک ــران همان ط ای
توافــق خارجى را پشــت ســر 
ــق  ــک تواف ــد ی ــته، بای گذاش

داخلــى را نیــز پشــت ســر بگــذارد؛ تفاهــم 
بیــن بخــش  خصوصــى گردشــگرى بــا همه 
ــن شــرایطى  بخش هــا و ســازمان ها. در چنی
کمیســیون گردشــگرى اتــاق ایــران در یــک 
ــه از ســوى محمــود حســن پور  ــزارش ک گ
و مرضیــه شــاهى ســوندى صــورت گرفتــه، 
ــت  ــت صنع ــل وضعی ــى و تحلی ــه بررس ب
گردشــگرى ایــران در دوران پســاتحریم 
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــت. براس ــه اس پرداخت
برجام در 4بعد سیاســى، اقتصــادى، اجتماعى 
و فناورانــه بــر گردشــگرى ایران اثر گذاشــته 
ــز  ــى نی ــتا ضعف های ــن راس ــه در همی و البت

ــود. ــرف ش ــد برط ــه بای ــت ک ــود اس موج

بُعد سیاسی
براســـاس ایــن گـــــــزارش، گردشــگرى 
حــوزه اى اســت کــه هــم بــه صــورت 
مســتقیم و هــم غیرمســتقیم از جایـــگاه 
سیاســى کشـــورها در مناسبات بین المللى 

ــرد.  ــر مى پذی ــق و تاثی ــد از تواف بع
دنیــا در پــى تغییــر  نــگاه 

اعــالم کردنــد.
که  است  آن  گویاى  آمارها  دیگر،  سوى  از 
درخواست آمریکایى ها براى سفر به ایران در 
سال 2016 به بیش از 2 برابر افزایش یافته و 
افزایش تقاضاى سفر به کشور از سوى برخى 
کشورها 3 تا 4 برابر شده که این افزایش به رغم 
وجود مصوبه کنگره آمریکا و ممانعت ورود 
حال،  همین  در  است.  ایران  به  گردشگران 
شرایط  در  خارجـه  امــور  وزارت  راهکار 
طریق  از  روادید  اعطاى  در  تسهیل  کنونى، 
سیاست هایى مانند صدور روادید 
فرودگاهـــى است؛ نوعى ویزا 
که از آن با عنوان «برادرخوانده 
لغو روادید» یاد مى شود. صدور 
روادید خانوادگى، تخفیف براى 
محاسبه  و  گروهى  تورهاى 
نصف قیمت براى تورهاى 
اتوماسیون  سالمت، 
شدن صدور روادید 
و امکان پیگیرى 
از  ردیابى  و 
طریق این سامانه 
نیز از دیگر تسهیالت 
است  کشور  به  ورود 
که گزارش اتاق ایران به آنها 
اشاره مى کند. با این همه برخى 
روادید  صدور  از  آژانس داران 
گردشگران  براى  فرودگاهى 
و  صف  بودن  طوالنی  به دلیل 
کند بودن روند آن و در نتیجه 
نارضایتى گردشگر در بدو ورود، ابراز ناراحتى 
مى کنند؛ امرى که لزوم بررسى چنین جوانبى از 

صدور ویزاى فرودگاهى را نشان مى دهد.
این گزارش خاطرنشان مى کند که در بحث 
خط مشى هاى داخلى، آنچه پس از برجام از 
گوش  به  زیاد  گردشگرى  مسووالن  سوى 
مى رسد انحصارزدایى، اصالح و شفاف سازى 
قوانین و جدى گرفتن بخش خصوصى و بهره 
گرفتن از ظرفیت هاى آن در تمام زمینه هاى این 
صنعت است که الزمه آن تدوین مصوبه ها و 
آیین نامه هاى ویژه براى توسعه زیرساخت هاى 
سیاسى، فرهنگى و اقتصادى و قوانین مورد 

اثرات برجام بر گردشگری ایران

ــران،  ــه ای ر ب نتظــا ا
ســفر بــه این دوســتداران 

چنــد ســال وقفــه ســرزمین پــس از 
و انــزوا پایــان یافتــه و کشــور بــا رونــد رو به 
ــه کشــور مواجــه  ــفر ب ــان س رشــد متقاضی
شــده اســت. همچنیــن چنــدى پــس از لغــو 
تحریم هــا، 10 وزیــر و مقــام عالى رتبــه 
گردشــگرى از کشــورهاى مختلــف از جمله 
ــس  ــپانیا و صربســتان پ ــا، اس فرانســه، ایتالی
ــران،  ــازار گردشــگرى ای ــق ب از بررســى دقی
آمادگــى خــود را بــراى حضــور در ایــن بازار 



نیاز مربوطه از طرف دولت است. از سوى دیگر،  در مقطع پساتحریم و نشان 
دادن روى خوش ایران به جهانیان، الزم است ایران را آن چنان که شایسته است، 
معرفى کنیم. بنا به گفته مقامات، برخالف باور عامیانه اى که درباره موانع توسعه 
و جذب گردشگر خارجى در ایران وجود دارد، مسائلى مانند الزامات دینى 
همچون حجاب در صدر نیست؛ بلکه چهره منفى و ناامن نشان داده شده از ایران 
را مى توان اصلى ترین مانع دانست. چند پژوهش علمى و دانشگاهى نیز تاکنون 
انجام شده که نشان مى دهد گردشگران خارجى دیدگاه شان درباره امنیت ایران 
پیش و پس از سفر کامال دگرگون شده؛ اهمیتى که به لحاظ سیاسى بر گردشگرى 

پس از برجام اثر گذاشته است.
 

بُعد اقتصادی
براساس گزارش اتاق ایران، به گفته روزنامه فایننشال تایمز هرچند تحریم ها، 
به طور مستقیم صنعت گردشگرى را هدف قرار نداده  بود، اما مانع از انتقال پول 
به داخل و خارج از ایران مى شد. حاال پس از تحریم ها نگاه همه به سمت 
رشد اقتصادى حاصل از چرخیدن چرخ گردشگرى کشور است. به باور رئیس 
سازمان گردشگرى، دولت نگاه صنعتى به گردشگرى دارد؛ نگاهى که حاصل آن، 
ایجاد محیط برد- برد براى همه است. مسووالن دیگر نیز مسیر گردشگرى را 

مسیر توسعه اقتصادى کشور دانسته اند.
توافق،  از  پس  خوشحالى هاى  این  به رغم  معتقدند  کارشناسان  این همه  با 
نگرانى هایى نیز براى مواجه با سونامى ورود گردشگر و افزایش تعداد تورهاى 
ورودى وجود دارد زیرا تسهیالت و زیرساخت هاى گردشگرى ما براى تعداد 
گردشگر بیشتر، مناسب و کافى نیست. اما در پاسخ به این مشکل، برخى پیشنهاد 
مى دهند از ابزارهاى محدودکننده یا ابزارهاى بازاریابى معکوس نظیر عدم اعطاى 
روادید یک ماه به گردشگران، توزیع و تعریف بسته هاى سفر در سطح و ابعاد 
ملى و استانى و ترغیب تورهاى گروهى به حضور در ایران در فصل هاى غیر پیک 
سفر بهره گرفته شود تا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود. با این حال اگر 
گردشگرى را موتور محرکه اقتصادى کشور و راه فرار از رکود بدانیم، استفاده از 
ابزارهاى محدودکننده در بلندمدت تقاضا را به سمت مقاصد رقیب مى کشاند. 
پس آنچه مهم و ضرورى است تجهیز هرچه بیشتر و سریع تر زیرساخت ها 
و امکانات، مطابق با استانداردهاى بین المللى است که دستیابى به آن نیاز به 
برنامه هاى جدى و بلندمدت دارد و الزمه آن سرمایه گذارى هاى بخش خصوصى 

و همراهى بخش دولتى است.
معطوف به همین موضوع، از زمان امضاى توافق هسته اى در تیرماه سال گذشته 
و پس از اجراى برجام، گروه ها و شرکت هاى بزرگ هتل سازى جهان براى ورود 
و سرمایه گذارى در ایران بسیار اشتیاق نشان دادند؛ چراکه ایران یک بازار رو به 
ترقى و پیشرفت براى سرمایه گذاران خارجى و داخلى به شمار مى رود. به باور 
کارشناسان بهتر است شرایط براى سرمایه گذارى آنها مهیا شود تا به این وسیله 
هم گردشگران با خیالى راحت به ایران سفر کنند و هم دانش روز هتلدارى به 
ایران منتقل و فضاى صنعت هتلدارى کشور رقابتى شود. حاال به گفته مسووالن 
مذاکرات با طرف هاى غربى و کشورهایى که داراى فرهنگ فراگیر گردشگرى 
هستند، متمرکز بر 2محور بوده است؛ یکى افزایش تعداد تورها و گردشگران 
اعزامى به ایران و دیگرى، بحث سرمایه گذارى در زیرساخت هاى گردشگرى 
کشورمان. از سوى دیگر، سرمایه گذاران خارجى به دو صورت عمده با هتل هاى 
ایران همکارى خواهند کرد؛ یکى همکارى زنجیره هاى هتل سازى خارجى به 
صورت مجزا یا مشارکتى و دیگرى افزایش سطح کیفى خدمات و آموزش 

نیروى انسانى.
در راستاى لزوم سرمایه گذارى هاى گردشگرى یک بسته پیشنهادى سرمایه گذارى 
داخلى و خارجى مشتمل بر 1020 پروژه در حوزه هاى گردشگرى و صنایع 
دستى نیز تهیه شد که ساخت تعداد زیادى هتل 3، 4 و 5 ستاره، سرمایه گذارى در 
برخى مناطق نمونه گردشگرى، احیا و مرمت اماکن تاریخى و ایجاد بازارچه هاى 
صنایع دستى در این بسته گنجانده شده است. با لغو تحریم ها، شرکت هاى معتبر 
هتل سازى در دنیا به بازار ایران وارد شدند. از حدود مهرماه سال گذشته گروهى 
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از هتل هاى زنجیره اى فرانسوى آکور، دو هتل 
نووتل و ایبیس را در محوطه فرودگاه بین المللى 
امام خمینى تهران دایر کرد. هتل روتانا نیز که 
مقر آن در امارات است، 4 هتل در حال احداث 
در ایران دارد که دو مورد از آنها در تهران و 
دو مورد دیگر هم در شهر مشهد دایر خواهند 
شد. بعد از گروه  هتل هاى آکور و روتانا، جمیره 
وملیا هم به ایران  آمدند. گروه هتل هاى اسپانیایى 
ملیا ازجمله هتل هاى زنجیره اى است که با نام 
در سواحل  واقع  در سلمان شهر  گراندملیاقو 

دریاى خزر در دست احداث است.
اواخر  از  نیز  ایرفرانس  هواپیمایى  شرکت 
فروردین ماه 95، پروازهاى خود از پاریس به 
تهران را براى نخستین بار پس از سال 2008 از 
سر گرفت و شرکت هواپیمایى بریتیش ایرویز 
نیز قرار است از ماه هاى آینده همین رویه را 
دنبال کند. توافق براى خرید 118 هواپیماى 
مسافربرى تجارى نیز با ایرباس به امضا رسیده 
فرودگاه   توسعه  براى  توافق  همچنین  است. 
امام خمینى(ره) با شرکت فرانسوى ADP بین 
رئیس سازمان هواپیمایى کشور و مدیرعامل 
با رئیس  امام خمینى(ره)  شرکت فرودگاهى 
هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت امضا شد. 
این روند نشان مى دهد که تنوع پتانسیل هاى 
حوزه هاى  در  ایران  سرمایه گذارى  جذب 
مختلف اقتصادى بر کشورهاى جهان پوشیده 
نیست و سفرها و مذاکرات از سراسر جهان و 
به ویژه از قاره اروپا همچنان رو به فزونى است.

بُعد اجتماعی
اما گزارش اتاق ایران تاکید کرده که همه اثرات 
و  اقتصادى  اثرات  در  گردشگرى  بر  برجام 
سیاسى خالصه نمى شود. اگر ابعاد اقتصادى 
را به عنوان بعد کمى گردشگرى ارزیابى کنیم، 
ابعاد اجتماعى را مى توان به عنوان بعد کیفى 
آن مورد تحلیل قرار داد. با رشد قابل پیش بینى 
ورود گردشگران به کشور، باید منتظر نقش 
پررنگ گردشگران و جامعه میزبان در تعامالت 
احتمالى  بین فرهنگى و همچنین آسیب هاى 
ناشى از آن باشیم. ایران در دوران پساتحریم 
تجربه متفاوتى از گردشگرى و گردشگر را 
معتقدند  برخى  چنانچه  کرد.  خواهد  تجربه 
توافق هسته اى نقطه عطفى در تاریخ 200 ساله 
اخیر ایران است و اثرات فرهنگى و اجتماعى 
آن را در مقایسه با اثرات اقتصادى و سیاسى 
عمیق تر مى دانند. کارشناسان دیگر نیز نگاه کامال 
و  مى دانند  اشتباه  را  به گردشگرى  اقتصادى 
معتقدند از نظر همخوانى با ارزش هاى اجتماعى 
و فرهنگى ایران، اصلى ترین نوع گردشگرى در 
ایران که سود اقتصادى و اجتماعى به دنبال 
دارد، گردشگرى فرهنگى، مذهبى و گردشگرى 
مبتنى بر طبیعت است. طبق گفته آنها استفاده از 

انواع رویدادهاى بین المللى یا همان گردشگرى 
رویداد، انتخابى است که هم سریع به درآمدزایى 
منجر مى شود و هم نگاه جامعه جهانى  به ایران 
براى  جذاب  و  امن  مقصد  یک  به عنوان  را 

گردشگرى تغییر مى دهد.

در راستای لزوم سرمایه گذاری های گردشگری 
یک بسته پیشنهادی سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی مشتمل بر 1020 پروژه در حوزه های 
گردشگری و صنایع دستی نیز تهیه شد که 
ستاره،  و 5  هتل 3، 4  زیادی  تعداد  ساخت 
نمونه  مناطق  برخی  در  سرمایه گذاری 
گردشگری، احیا و مرمت اماکن تاریخی و ایجاد 
بازارچه های صنایع دستی در این بسته گنجانده 

شده است

گردشگران  روی  پیش  چالش های  از  یکی 
حوزه  در  بانکی  محدودیت های  ایران  در 
گردشگری خارجی است که انتظار می رود با 
تحوالت بانکی رخ داده و وصل شدن به جامعه 
جهانی و به کار گرفتن کارت اعتباری بین المللی 
این مشکل نیز حل شود. در صورت حل این 
مسئله، هزینه مربوط به مبادالت و نقل وانتقال 

پولی و مالی به حداقل ممکن خواهد رسید

در همین حال طى دوران پیش رو، پیش بینى 
مى شود باوجود روحیه اى که در مردم دمیده 
شد و همچنین به سبب ناامنى هاى منطقه اى، 
سفرهاى داخلى پربارتر از قبل باشد. برخى 
سفرهاى  رشد  دالیل  از  یکى  کارشناسان 
داخلى را  ناامنى منطقه و کاهش تقاضا براى 
سفر به کشورهاى همسایه خارجى ازجمله 
ترکیه عنوان مى کنند. درواقع آن ها معتقدند در 
پى استقبال از کمپین مردمى تحریم سفر به 
کشورهاى حامى داعش، مردم میزان سفرهاى 
خود را به این کشور و دیگر کشورهاى خارجى 

محدود کردند.
مطلـب  ایـن  اقتصـاد،  دنیـاى  گـزارش  بـه 
تأکیـد کـرده کـه بایـد بـا توجـه بـه افزایـش 
روزافزون گردشـگران و تقاضاى رو به رشـد 
آن هـا بـراى ورود بـه کشـور، لـزوم ترویـج 
گردشـگرى پایـدار و اهمیـت جامعـه محلى 
را جـدى گرفـت. همچنیـن توجه بـه توزیع 
عادالنـه درآمدهـاى گردشـگرى و شـریک 
کـردن جامعـه محلـى از سـودهاى حاصله از 
گردشـگران، اقـدام دیگرى اسـت کـه نیازمند 
توجـه روزافـزون دولـت اسـت. برنامه ریزى 
بـراى کنترل پیامدهاى فرهنگى -گردشـگرى 

ضمـن توجه به ظرفیـت قابل تحمل فیزیکى، 
روانى و اجتماعى مقصدهاى گردشـگرى نیز 
بایـد در صـدر اولویت هـاى اجرایـى مدیران 
گردشـگرى باشـد. درعین حـال، برخى تأکید 
مى کننـد کـه زیرسـاخت هاى گردشـگرى با 
پـول و رفـع تحریم هـا درسـت خواهد شـد، 
امـا نمى شـود در یک شـب نیـروى انسـانى 
خـوب تربیت کرد. ازاین رو، نیروى انسـانى را 
معضلى مى دانند که با آن مواجهیم. مسـئوالن 
گردشگرى کشـور نیز عنوان مى کنند ازجمله 
مشـکالتى کـه در شـرایط پـس از تحریـم 
نیـروى  آمـوزش  بخـش  داشـت  خواهیـم 
انسـانى در بخش گردشگرى اسـت؛ بنابراین 
در بحـث نرم افـزارى تـالش ویـژه اى بـراى 
آمـوزش نیـروى انسـانى بایـد صـورت گیرد 
تـا افراد متخصص موردنیـاز در ابعاد مختلف 
بـا اسـتفاده از امکانـات مراکـز آمـوزش عالى 
کشـور تربیـت و تأمیـن شـود. امـا از سـوى 
دیگـر، پـس از برجام، ایران تبدیـل به یکى از 
کشـورهایى شـده که نقل محافل رسـانه هاى 
جهان اسـت؛ تاجایى که کشـورمان از سـوى 
نشـریات  و  مراکـز  سـازمان ها،  از  بسـیارى 
از  یکـى  به عنـوان  دنیـا  معتبـر گردشـگرى 
مهم ترین مقاصد گردشـگرى جهان در سـال 
2016 معرفى شـد. سـى ان ان،  گاردین، نشنال 
جئوگرافیـک، دیلى میل، نیویـورك تایمز و... 
تنها بخشـى از رسـانه هاى معرفى کننـده ایران 

بوده انـد.

بُعد فناورانه
گردشگران  روى  پیش  چالش هاى  از  یکى 
حوزه  در  بانکى  محدودیت هاى  ایران  در 
گردشگرى خارجى است که انتظار مى رود با 
تحوالت بانکى رخ داده و وصل شدن به جامعه 
جهانى و به کار گرفتن کارت اعتبارى بین المللى 
این مشکل نیز حل شود. در صورت حل این 
مسئله، هزینه مربوط به مبادالت و نقل وانتقال 
پولى و مالى به حداقل ممکن خواهد رسید. در 
همین راستا سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
اجراى  و  به ساماندهى  و گردشگرى کشور 
طرحى پرداخته که بر اساس آن، براى گردشگران 
خارجى کارت اعتبارى متصل به شبکه شتاب 
صادر کند. حاال شواهد نشان مى دهد مسئوالن، 
صنعت گردشگرى را مکمل راهبرد سیاست 
خارجى دولت یازدهم معرفى کردند که این از 
اهمیت این صنعت در سیاست هاى کالن کشور 
حکایت دارد. بااین حال، هنوز این امر از حرف 
به عمل تبدیل نشده و به گفته کارشناسان در 
حال حاضر بزرگ ترین مشکل نداشتن سیاست 
کلی گردشگري و یک برنامه ریزي و نظام جامع 

گردشگري در دولت است.



حاصـل  سـود  نـرخ  تعییـن 
حـوزه  در  سـرمایه گذارى  از 

ساخت وسـاز مسـکن بـه عوامـل متعـددى 
مرتبـط اسـت، یکـى از عوامـل مؤثـر در ایـن زمینـه، 

زمـان الزم بـراى حصـول سـود از فعالیت هـاى سـاختمانى اسـت 
کـه بـر اسـاس آن باید این موضوع در نظر گرفته شـود که سـود ساخت وسـاز 

مسـکن در درازمـدت حاصـل مى شـود و در کوتاه مدت نمى تـوان انتظار نتیجه بخشـى دراین 
زمینـه را داشـت؛ ضمـن ایـن که رغبت سـرمایه گذاران خـرد و موقت همواره به سـمت انجام 
فعالیت هایى بوده اسـت که گردش سـریع در سـرمایه گذارى و کسـب سـود در کوتاه مدت را 
به همراه داشـته باشـد که باتوجه به نرخ سـود باالى سـپرده گذارى در بانک ها و ریسـک کمتر 

آن، تمایـل بـراى سـپرده گذارى سـرمایه گذاران خـرد در ایـن زمینـه بیشـتر اسـت.
یکـى دیگـر از فاکتورهاى مهم و موثر براى سـرمایه گذارى درحوزه سـاخت و سـاز، دوره هاى 
رونـق و رکـود مسـکن اسـت و در حـال حاضـر کـه در دوره رکود به سـر مى بریم و شـرایط 
بازار مسـکن نامسـاعد اسـت افرادى که در حوزه سـاختمان، فعالیت مسـتدام ندارند و دراین 
بخـش به طـور حرفه یـى فعالیـت نمى کننـد در زمان رکود (4-3 سـال گذشـته) سـرمایه خود 
را از بخـش مسـکن خـارج مى کننـد زیرا بازگشـت سـرمایه آنهـا در دوران رونـق خواهد بود 
که زمان آن هنوز مشـخص نیسـت و آنها دنبال بازگشـت سـرمایه به همراه سـود در کمترین 

زمان ممکن هسـتند.
بـا توجـه به دالیـل ذکر شـده و همچنین تجربه سـال هاى گذشـته در دوران رکود، نرخ سـود 
سـرمایه گذارى در حـوزه سـاخت و سـاز پایین تـر از نـرخ تورم اسـت عـالوه برایـن که نرخ 
سـرمایه گذارى درایـن بخـش نسـبت بـه سـایر فعالیت هـاى اقتصـادى در دوران رکـود کمتر 
مى شـود و در شـرایط کنونـى کـه دیگـر بخش هـاى اقتصـادى نیز همچـون مسـکن در رکود 
فـرو رفته انـد، سـرمایه گذارى در صنعـت سـاختمان حتـى بـراى سـرمایه گذاران تخصصى و 
فعـاالن این بخـش نیز جذابیت الزم را ندارد اگرچه سـرمایه گذاران بخش مسـکن همواره این 
موضوع را نیز در نظر دارند که دوره بازگشـت سـرمایه فعالیت درحوزه صنعت سـاختمان، 5 
 سـاله اسـت و هنگام بازگشت سـرمایه حجم آن ممکن است چندین برابر سـرمایه اولیه باشد.
در دوران رونـق، قیمـت مسـکن همـواره افزایش مى یابد و در این زمینه نسـبت بـه رونق بازار 
سـایر کاالهـا و خدمـات در صدر قرار دارد بر همین اسـاس اگر شـاخص تورم تمـام کاالها را 
در 40 سـال گذشـته مـورد بررسـى قـرار دهیم به این موضوع مى رسـیم که نرخ تورم مسـکن 
2,5 برابـر شـاخص میانگین تورم سـایر کاالهاسـت درواقع افزایش قیمت مسـکن نسـبت به 

سـایر کاالها در زمان رونق بیشـتر اسـت.
علـت افزایـش قیمت مسـکن در دوران رونق را مى توان ناشـى از رشـد تقاضاى موثرمسـکن 
در ایـن دوران دانسـت، بدیـن معنـا کـه در دوره رونـق کـه تقاضـاى موثر براى خرید مسـکن 
افزایـش مى یابـد، تـورم ایـن کاالى سـرمایه یى نیـز رشـد مى کند و همیـن موضوع نرخ سـود 
سـرمایه گذاران را در زمـان رونـق افزایـش مى دهـد به عنوان نمونه در سـال 88، 89 که مسـکن 

در حال ثبات بود شـاخص سـود 10 درصد 
بـود اما در سـال 90 و با ایجاد رونـق در بازار 
مسـکن، ایـن رقـم به چندیـن برابـر افزایش 
یافـت این در حالى اسـت که هزینه سـاخت 
مسـکن در آن سـال ها به شـدت پاییـن بـود 
و قیمـت مصالـح و خدمات سـاختمانى هم 
کمتـر از 30 تـا 40 درصـد رشـد کـرد اما در 
مقابـل فـروش مسـکن 140 درصد سـود را 

بـراى سـرمایه گذاران به همراه داشـت.

در زمـان رونـق و رکـود 4 عامـل همـراه بـا 
یکدیگـر تغییـر می کننـد بـه عنـوان نمونه 
سـرمایه گذاری،  تولیـد،  رونـق  زمـان  در 
قیمـت و حجـم معامـات افزایـش می یابد 
و در زمـان رکـود نیـز اینگونـه اسـت یعنی 
سـرمایه گذاری، میـزان معامـات و تولیـد 
کاهـش می یابـد امـا قیمـت در ایـن میـان 
استثناسـت و ثابت می مانـد و تغییر نمی کند 
علـت ایـن موضـوع را می تـوان در میـزان 

عرضـه و تقاضـا دانسـت

در  3-2 سـال گذشـته به علت رکـود حاکم 
بـر اقتصـاد کالن ایران، حجم سـرمایه گذارى 
درحـوزه مسـکن کاهـش یافتـه اسـت کـه 
برخـى بـاال بـودن قیمـت زمیـن و همچنین 
ایـن  علـت  را  سـپرده گذارى  سـود  نـرخ 

تقاضای مطلق مانع کاهش قیمت مسکن

نویسنده: بیت اهلل ستاریان
استاد دانشگاه تهران
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رخدادهاى اقتصادى-سیاسى در ترکیه، بازار 
پرتگاه قرار داد.  لبه  این کشور را در  امالك 
ناامنى ناشى از «حوادث تروریستى» و کودتاى 
نافرجام اثر منفى بر روند «سرمایه گذارى هاى 
ساختمانى» این کشور به خصوص از سمت 
سرمایه گذاران کشورهاى همسایه گذاشته و 
باعث شده تعداد خریداران خارجى برج هاى 
مسکونى پایتخت و شهرهاى توریستى ترکیه 
به شدت کاهش پیدا کند. پیش تر، خارجى ها 
ترکیه  آپارتمان هاى  عمده  خریداران  جزو 
محسوب مى شدند و سهم حداقل 30 درصدى 
در معامالت ملک داشتند؛ اما در حال حاضر 
حضور این گروه به یک ششم رسیده است. 
تحقیقات یک نهاد آمریکایى مطالعات بازار 
 5 طى  ترکیه  چه  اگر  مى دهد  نشان  ملک 
سال منتهى به پایان 2015،  در بین کشورهاى 
اروپایى به لحاظ بیشترین رشد قیمت مسکن، 
مقام اول را به خود اختصاص داد، اما هم اکنون 
به خاطر حباب موجود در قیمت امالك این 
رو  سرمایه گذاران  خوش  روزهاى  کشور، 
سیاست گذاران  تالش  همه  است.  پایان  به 
اقتصادى در ترکیه، بر پنهان سازى حباب قیمت 
مسکن و عادى جلوه دادن رشد 100 درصدى 
قیمت ها – طى 5 سال – است؛ اما به رغم حفظ 
ظاهر، در پى افت یکباره خریداران خارجى، 
شرایط بازار ملک به مرز سقوط کشیده شده 
این  در  مسکن  حباب  تخلیه  شروع  است. 
کشور مى تواند بحرانى شبیه «دبى 2008» براى 

سرمایه گذاران خارجى به وجود بیاورد.
از  خود  تحلیل  در  ساکس»  «گلدمن  نشریه 
وضعیت ترکیه، افزایش شدید قیمت مسکن 
در این کشور را نشان دهنده وجود حباب در 
این بازار مى داند. به این معنى که افزایش سریع 
قیمت مسکن و نرخ بهره پایین وام ها باعث 
افزایش وام گیرى و تقاضا مى شود تا وقتى که 
وضعیت مسکن به وضعیت بى ثباتى برسد و 
پس از آن قیمت ها به شدت سقوط خواهد 
کرد. مى توان گفت دولت با ایجاد تسهیالت در 
حال حاضر سعى در کنترل وضعیت موجود 

دارد تا از ترکیدن حباب جلوگیرى کند، اما اگر 
قیمت ها کنترل نشوند و افزایش قیمت ها به 
همین صورت ادامه پیدا کند رونق بازارمسکن 

در این کشور از بین خواهد رفت.
حضور سرمایه گذاران خارجى در ترکیه نیز 
ترکیه  بود.  شده  مسکن  بخش  رونق  باعث 
کشورهاى  با  مشترك  مرز  داشتن  دلیل  به 
جنگ  زده اى مانند سوریه و عراق و فرهنگ 

8/ 8 درصد روس و 6/ 4 درصد ایرانى بودند. 
اما امسال با توجه به حوادث تروریستى و به 
وجود آمدن رعب و وحشت در این کشور، 
آمار سرمایه گذارى خارجى به شدت افت پیدا 
کرده است. در حالت معمول بازار مسکن ترکیه 
30 تا 35 درصد خریداران خارجى داشت که 

امسال این آمار به 5درصد رسیده است.

پنج پرچمدار اروپا در بازدهی مسکن
پنج کشور  اروپایى که در بازار پرنوسان ملک 
بیشترین رقابت را در جذب سرمایه گذار و 
رونق بخشى به ساخت و خرید مسکن طى 
معرفى  داده اند،  نشان  خود  از  اخیر  5سال 
این رتبه بندى درپى مطالعه تحوالت  شدند. 
که  شد  انجام  اروپایى  کشور   16 اقتصادى 
داراى بیشترین رشد قیمت مسکن بودند. گروه 
«سى بى آرایى» این مطالعه را با هدف شناسایى 
بازار مسکن اروپا  پرشتاب ترین کشورها در 
(هم به لحاظ حجم سرمایه گذارى ملکى و هم 
از بابت تغییرات قیمت مسکن) انجام داد. گروه 
«سى بى آر ایى» یک موسسه امالك و مستغالت 
آمریکایى است که در زمینه مدیریت امالك 
تجارى، توسعه و نوسازى امالك و مستغالت، 
سرمایه گذارى و ساخت وساز فعالیت مى کند. 
بر اساس نتایج بررسى هاى این موسسه، اگرچه 
در انگلیس قیمت باالى مسکن فشار هزینه ها 
را سرسام آور افزایش داده است اما این رشد 
در 5 سال اخیر نسبت به کشورهاى ترکیه، 
ایسلند و اتریش کمتر بوده و در رتبه چهارم 
قرار گرفته  است. بر این اساس، قیمت مسکن 
در ترکیه در 5 سال گذشته دو برابر شده  و در 
رتبه اول قرار گرفته  است. این کشور در سال 
2015 نیز با رشد 18 درصدى قیمت مسکن 
روبه رو بوده که باالترین رشد قیمت مسکن در 
جهان طى سال گذشته  است. جالب است که 4 
کشور اول این فهرست به جز ترکیه در منطقه 
غیربحرانى اروپا قرار دارند. نشریه «تلگراف» 
دلیل افزایش قیمت در این 5 کشور را بررسى 

کرده  است.

امالک ترکیه در لبه پرتگاه

حباب قیمت بازار مسکن همسایه شمال غربی به آستانه ترکیدن رسید

رعــب و وحشــت حــوادث تروریســتی، 
ــه را  ــاک ترکی ــی ام ــرمایه گذاران خارج س

ــش داد ــم کاه ــک  شش ــه ی ب

تحقیقـات یـک نهـاد آمریکایـی مطالعـات 
بـازار ملـک نشـان می دهـد اگر چـه ترکیه 
طـی 5 سـال منتهـی بـه پایـان 2015،  در 
بین کشـورهای اروپایی به لحاظ بیشـترین 
رشـد قیمـت مسـکن، مقـام اول را بـه خود 
اختصـاص داد، امـا هم اکنـون به خاطر حباب 
موجـود در قیمت اماک این کشـور، روزهای 
خـوش سـرمایه گذاران رو بـه پایان اسـت

ــار  ــه در کن ســرعت رشــد اقتصــادی ترکی
نشــان دهنده  پاییــن،  ســرانه  در آمــد 
ــره  ــه  در زم ــه اقتصــاد ترکی ــن اســت ک ای

ــت ــان اس ــور جه ــای نوظه اقتصاده

ایران،  مانند  مسلمان  کشورهاى  با  مشترك 
کویت و عربستان سرمایه گذاران زیادى را به 
امید زندگى بهتر جذب کرده بود. طبق آمار 
خارجى  سرمایه گذاران  کل  از   ،2013 سال 
در بخش مسکن ترکیه، 4/ 18درصد عراقى، 
8/ 11 درصد عربستانى، 2/ 9 درصد کویتى، 
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ترکیه: این کشور با این که هنوز نتوانسته است عضو اتحادیه اروپا 
شود اما در مسابقه رشد قیمت هاى  مسکن در بین 16 کشور اروپایى 
مورد مطالعه قرار گرفت. این کشور از سال 2011 به دلیل شرایط 
نا امن سوریه، همسایه مرزى اش تنش هاى زیادى را متحمل شده و 
اکنون نیز در قلب بحران مهاجرت به اروپا قرار دارد اما این شرایط 
هنوز نتوانسته از رشد قیمت مسکن در این کشور بکا هد و در 5 
سال گذشته با مجموع رشد 3/ 91 درصدى قیمت مسکن، مقام 

نخست را در این رتبه بندى به دست  آورده است.
سرعت رشد اقتصادى ترکیه در کنار در آمد سرانه پایین، نشان دهنده 
این است که اقتصاد ترکیه  در زمره اقتصادهاى نوظهور جهان است. 
جمعیت جوان نیز در تالش براى سرمایه گذارى در مسکن هستند. 
جالب است که در حباب مسکن ترکیه هیچ نشانه اى براى از بین 
 رفتن وجود ندارد و مردم به دلیل افزایش سریع  تر قیمت مسکن 
نسبت به سایر کشورها به صورت منظم در حال بازپرداخت وام هاى 
خود هستند. همچنین به دلیل گسترش شرکت هاى وام دهى و 
افزایش قدرت بانکى بخش مسکن در ترکیه، قدرت خرید باال رفته 

و بازار مسکن پر رونق  است.
ایسلند: این کشور با افزایش 1/ 42 درصدى قیمت در 5 سال اخیر 
در رتبه دوم قرار گرفته  است. بعد از سال 2008 که سیستم بانکى و 
بازار مسکن ایسلند به دلیل بحران مالى جهان سقوط کردند، اکنون 
این رشد مى تواند نشان دهنده  بهبود شرایط اقتصادى این کشور  باشد. 
قیمت ملک در ایسلند بسیار متنوع است و سرمایه گذاران شخصى 
که عموما آمریکایى هستند ملک هاى گران قیمت در پایتخت را  

خریدارى مى کنند.
اتریش: به رغم رشد ناچیز اقتصاد، اتریش با افزایش 6/ 27 درصدى 
قیمت مسکن در 5 سال اخیر روبه رو بوده است. یکى از مهمترین 
دالیل رونق بازار مسکن در اتریش، کیفیت باالى زندگى است. 
امسال وین به عنوان بهترین شهر جهان براى زندگى انتخاب شد و 
موسسات سرمایه گذارى و سرمایه گذاران خارجى زیادى به این شهر 
آمده اند. همچنین کشورهاى اروپاى  شرقى مانند روسیه و اوکراین به 
دلیل شرایط سیاسى مطمئن در اتریش و تشابه فرهنگى که دارند این 
کشور را براى خرید خانه انتخاب مى کنند. مى توان گفت بیش از 40 

درصد از خریداران مسکن در اتریش خارجى هستند.
خانه هاى  و  گران  خانه هاى  خاطر  به  که  کشور  این  انگلستان: 
اجتماعى  اش در بازار جهانى ملک معروف است، با افزایش 8/ 26 
درصدى قیمت مسکن در پنج سال اخیر در رتبه چهارم قرار گرفته  
است. هجوم سرمایه گذاران خارجى از سال 2011 به این کشور 
با  بازار مسکن شده است که  ایجاد تحوالت سریعى در  باعث 
سرعت رشد در آمدها همخوانى ندارد و در حال حاضر بسیارى از 
مردم آرزوى خانه داشتن را بسیار دور مى بینند. در ماه گذشته نسبت 
قیمت خانه به در آمد ساالنه معادل 89/ 5 بود که باالتر از زمانى بود 
که انگلستان در سال 2008 دچار رکود اقتصادى شده بود اما دولت 
انگلستان از سال 2015 با ارائه وام هاى متنوع سعى در کنترل این 
افزایش قیمت دارد. موافقان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر این 

باورند که این اتفاق باعث کاهش قیمت مسکن نیز خواهد شد.
سوئد: کشورى که هرگز بازار مسکن در آن، حتى در بحران هاى 
اقتصادى دچار رکود نشده ، به دلیل امکانات بسیار زیاد خرید خانه 
و وام هاى بدون محدودیت که به همه متقاضیان حتى سرمایه گذاران 
داده مى شود، دچار افزایش قیمت 8/ 25 درصدى در 5 سال اخیر 
بوده است. به همین منظور براى سرد کردن بازار مسکن، بانک 
مرکزى وام طوالنى مدت 140 ساله خرید مسکن را به 105 سال 

کاهش داده است.

تقاضای مطلق مانع کاهش قیمت مسکن

موضـوع مى داننـد درحالى که چنین اسـتداللى صحیح نیسـت 
زیـرا قیمـت زمیـن بـه عنـوان بخشـى از قیمـت سـاختمان 
محسـوب مى شـود و در 4-3 سـال گذشـته که قیمت مسـکن 
رشـد نکرد ارزش زمین نیزافزایش چندانى نداشـت است پس 
نمى تـوان بـاال بودن قیمت زمیـن را دلیلى بـراى کاهش رغبت 
سـرمایه گذاران دانسـت زیـرا قیمـت تغییـرى نکـرده و تقریبا 
برابـر بـا دوران رونق بازار مسـکن اسـت اگرچـه ناگفته نماند 
که زمین و واحد مسـکونى پتانسـیل نهانى دارند و در صورت 

بازگشـت رونـق، قیمت شـان افزایـش مى یابد.
بـراى تحلیـل شـرایط کنونـى مى تـوان بـه یـک فرمـول مهـم 
اقتصـادى در زمینـه بـازار مسـکن اشـاره کـرد براسـاس ایـن 
معادلـه در زمـان رونـق و رکود 4 عامل همـراه با یکدیگر تغییر 
مى کننـد به عنوان نمونـه در زمان رونق سـرمایه گذارى،  تولید، 
قیمـت و حجم معامـالت افزایش مى یابـد و در زمان رکود نیز 
اینگونـه اسـت یعنـى سـرمایه گذارى، میزان معامـالت و تولید 
کاهـش مى یابـد امـا قیمـت در ایـن میـان استثناسـت و ثابـت 
مى مانـد و تغییـر نمى کنـد علـت ایـن موضـوع را مى تـوان در 
میـزان عرضـه و تقاضـا دانسـت، زیـرا قیمت مسـکن بیش از 
همه تابع عرضه و تقاضاسـت و تقاضا همیشـه در بازار مسکن 
وجـود دارد یعنى دو تقاضاى مطلـق (تقاضاى مطلق مربوط به 
افـرادى اسـت که انگیزه خریـد دارند اما قـدرت خرید ندارند) 

و موثردرایـن بازار وجـود دارد.
باتوجـه بـه آنکه بازار مسـکن، یک بازار زیسـتى اسـت وجود 
رکـود، همچنین قیمـت باالى ایـن کاال نمى توانـد مانعى براى 
خرید مسـکن شـود و متقاضیـان خرید مسـکن مجبوربه تهیه 
آن هسـتند، درواقـع همیشـه تقاضـاى مطلـق در بازار مسـکن 
وجود دارد و همین موضوع سـبب مى شـود که قیمت مسـکن 

هیچـگاه در دوران رکـود نیز کاهش چندانى نداشـته باشـد.
در پایـان بایـد بـه این موضوع اشـاره کـرد، باوجـود آنکه نرخ 
سـود حاصـل از سـرمایه گذارى در بخـش مسـکن بـه زمان و 
همچنیـن دوران رکود و رونق بازار وابسـته اسـت امـا درکل با 
توجه به آنکه مسـکن کاالیى سـرمایه یى اسـت و دوره ساخت 
آن باالى 1,5 سـال اسـت و حداقل 2 تا 3 سـال سـوددهى آن 
بـه طـول مى انجامد تعیین رقم دقیق سـوددهى فعالیـت در این 

بخـش به سـختى صـورت مى گیرد.

ادامه از  صفحه 15



18

13
95

اه 
ر م

یـو
هر

- ش
54

ه 8
مار

ش

توانمنـدی بدنه پزشـکی کشـور با صرف 
وقـت و انـرژی بیشـتر از سـوی دولت و 
بخش خصوصـی در مدت زمـان کوتاهی، 
نویدبخـش درآمدهـای باالیـی در صنعت 
گردشـگری پزشـکی و قطـع وابسـتگی 

بیشـتر از صنعـت نفـت خواهـد بود.
این که کشـور عزیزمان ایـران باوجود دارا 
بودن کادر پزشـکی زبردسـت و باهوش و 
امکانـات درمانـی نسـبتاً قابل قبـول چـه 
سـهمی از ایـن بـازار را از آن خودکـرده 
اسـت، جـای بحـث دارد. در این فرصت 
و  فعالیت هـا  بـه  کـه  داریـم  آن  قصـد 
سـرعت چشمگیر رشـد کشـور ترکیه در 
این زمینـه بپردازیـم. همچنین مقایسـه ای 
خواهیـم داشـت بـر سیاسـت گذاری ها و 
نحوه برخـورد با فرصت ها در کشـورهای 

ایـران و ترکیه.

گزارش آماری
بنـا بـه گـزارش مرکـز آمـار ترکیـه، تعـداد 
گردشـگران سـالمت در ترکیه در سال 2008 
حـدود 74 هـزار نفـر بوده اسـت که با رشـد 
بسـیار چشـمگیر به بیش از 500 هزار نفر در 
سـال 2014 رسـیده اسـت. این تعـداد حدود 
25 درصـد کل گردشـگران ترکیـه را به خود 
اختصـاص داده اسـت. تعـداد قابل توجهـى 
از ایـن گردشـگران از کشـورهاى اروپایـى 
بوده انـد که خدمـات درمانى ترکیـه را حدود 
60 درصـد ارزان تـر از کشـور خـود یافته اند. 

شـایان ذکر اسـت گردشـگران پزشکى حدود 
12 برابـر گردشـگر عـادى هزینـه مى کنند.

هفدهـم  رتبـه  در  ترکیـه   2010 سـال  در 
رتبه بنـدى جهانى گردشـگرى پزشـکى بوده 
اسـت، درحالى کـه در سـال 2015 بـه یکـى 
از 10 مقصـد برتـر گردشـگرى پزشـکى در 
جهـان تبدیل شـده و سـاالنه پذیـراى بیماران 
زیـادى با مشـکالت چشم پزشـکى، زیبایى، 
دندانپزشـکى، نابـارورى و ... از کشـورهایى 
مانند لیبـى، آلمان، عراق، آذربایجان، سـوریه، 

افغانسـتان و ... اسـت.
امـا کشـور ترکیـه بـراى بـه دسـت آوردن 
گردشـگرى  درزمینـٔه  ممتـاز  جایـگاه  ایـن 
پزشـکى و درآمـد سرسـام آور ناشـى ازآنچه 
اقداماتـى انجـام داده اسـت؟ چه سیاسـت ها 
در  را  کشـور  ایـن  سـرمایه گذارى هایى  و 
ایـن زمینـه، در منطقـه بى رقیـب و یکه تـاز 
کـرده اسـت؟ آیـا هماهنگى هـا و تالش هاى 
انجام شـده در ترکیـه مى توانـد الگویـى براى 
استفاده از پتانسـیل هاى پزشکى کشورمان در 

عرصـه گردشـگرى پزشـکى باشـد؟

اهداف
وزارت بهداشـت ترکیـه اهـداف زیـر را در 
حیطـه گردشـگرى سـالمت از سـال 2013 
تـا 2017 تعییـن کـرده اسـت: توسـعه نظـام 
سـالمت به عنـوان یـک ابـزار جهت توسـعه 
بهداشـت  و  ترکیـه  اقتصـادى  و  اجتماعـى 

نى. جها

اسـاس  بـر  و  جدیـد  نیازهـاى  شناسـایى 
در  اقتصـادى جدیـد  نظامـات  آن طراحـى 
تولیـدى،  دانش بنیـان  فعالیت هـاى  قالـب 
خدماتـى و قطـع وابسـتگى از منابـع طبیعى 
ماننـد نفـت و گاز همـواره سـرلوحه برنامـه 
اقتصـادى دولت ها بوده اسـت. کشـور ترکیه 
بـا وجـود این که پیشـینه چنـدان قابل قبولى 
در علوم پزشـکى نداشـته و ندارد، با کشـف 
نیاز کشـورهاى همسـایه و حتى کشـورهاى 
اروپـاى به دلیـل باال بـودن خدمـات درمانى 
در آن هـا، حسـاب ویـژه اى در گردشـگرى 
سـالمت بازکرده اسـت و به شیوه اى منسجم 
و هدفمنـد هرروز بیش ازپیش بر توسـعه این 

اقتصـاد سـودآور جامـه عمـل مى پوشـاند.

تقویت گردشگری سالمت در ترکیه
گردشـگرى سـالمت در هـر کشـورى بیش 
آن  پزشـکى  به نظـام  وابسـته  چیـز  هـر  از 
کشـور بـوده و تقویـت آن منـوط بـه تقویت 
توانمندى هـاى پزشـکى اعـم از بنیـه علمـى 
مـدرن  تجهیـزات  از  اسـتفاده  پزشـکان، 
پزشـکى در بیمارسـتان ها، تربیـت نیروهـاى 
حرفه اى و اخالق مدار پیراپزشـکى و داشـتن 
بیمارسـتان هاى مجهز و مدرن اسـت. کشـور 
ترکیـه در سـال هاى اخیـر درزمینـٔه بهبـود 
تمامـى ایـن جوانـب فعـال بـوده و نتیجه آن 
جذب هزاران گردشـگر سـالمت از سراسـر 

اسـت. جهان 
ایـن در حالـى اسـت کـه کشـورمان ایـران 

تحوالت ترکیه
 فرصتی دوباره برای رونق گردشگری سالمت در ایران

گردشگری
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باالیـى  مانـور  قـدرت  بالقـوه  به صـورت 
درزمینٔه علوم پزشـکى داشـته و حتى باوجود 
تحریم هـاى سـال هاى اخیـر، کوچک تریـن 
افـت کیفـى درزمینـٔه خدمـات پزشـکى آن 
مشـاهده نشده اسـت؛ اما جاى خالى رفتارها 
کادر  در  محـور  اخـالق  آموزش هـاى  و 
پزشـکى و رعایت اسـتانداردهاى بین المللى 
در بیمارسـتان ها اعم از ساختمانى، تجهیزات 
و به ویژه نیروى انسـانى بسـیار مشهود است.

میزبـان دارد. در ایـن راسـتا قبـل از ایـن کـه 
ارائه دهنده هـاى مختلـف خدمـات پزشـکى 
در جـذب بیمـار بـه رقابـت باهـم بپردازند، 
بـا دولـت و  ضـرورى اسـت کـه همـگام 
به صـورت یکپارچـه و بـا یک  صـداى واحد 
در زمینـه معرفـى توانمندى هـاى کشـور در 
مقولـه خدمـات پزشـکى، سـرمایه گذارى و 

اقـدام مشـترك انجـام دهنـد.
ــى گردشــگرى  ــن جهان ــت در انجم عضوی
و  کنگره هــا  در  شــرکت  پزشــکى، 
نمایشــگاه هاى معتبــر جهانــى ازجملــه 
ــرح  ــد در مط ــه مى توان ــت ک ــى اس اقدامات
ــگرى  ــٔه گردش ــور درزمین ــک کش ــردن ی ک
ســالمت مؤثــر باشــد. کشــور ترکیه بــا درك 
ــل  ــال ها قب ــوع از س ــن موض ــت از ای درس
به خوبــى درحالى کــه انجــام آن اســت، ولــى 
ــا  ــام صحبت ه ــم تم ــا به رغ ــور م در کش
هیــچ اقــدام عملــى مؤثــر در ایــن خصــوص 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص

گسترش دامنه خدمات گردشگری سالمت
از انــواع دیگــر کســب وکار گردشــگرى 
ــى،  ــواع آب درمان ــه ان ــوان ب ــالمت، مى ت س
ــه  ــرد ک ــاره ک ــپا و ... اش ــى، اس گل درمان
ــا  ــر ب ــال هاى اخی ــه در س ــور ترکی در کش
اســتفاده از منابــع طبیعــى و ایجــاد امکانــات 
جنبــى، بهتریــن بهره بــردارى را در تمــام این 
زمینه هــا کــرده اســت. ایــن در حالــى اســت 
کــه فرهنــگ و آموزه هــاى اســالمى حاکــم 
بــر کشــور عزیزمــان به عنــوان یــک مزیــت 
ــى  ــیار خوب ــت بس ــد فرص ــبى، مى توان نس
بــراى اســتفاده کشــورهاى مســلمان به ویــژه 
ــگرى  ــات گردش ــلمان، از امکان ــوان مس بان

ــم آورد. ــران فراه ــتى ای ــالمت و تندرس س

آموزش، بهبود و ارتقای مدیریت گردشگری 
سالمت

الزم  جدیـد،  کسـب وکارهاى  پیدایـش  بـا 
اسـت نسـبت به تدویـن دوره هـاى آموزش 
دانشـگاهى و علمـى مربوطـه اقدام شـود. در 
شـرایطى کـه در کشـور ترکیـه سال هاسـت 
گردشـگرى  مدیریـت  ماننـد  رشـته هایى 
سـالمت در قالب رشـته تحصیلى دانشگاهى 
یـا دوره هاى کوتاه مـدت و میان مدت تدریس 
مى شـود، ولـى هنـوز در دانشـگاه هاى معتبر 
کشـورمان تربیـت دانشـجویانى کـه هـم بـه 
امـور گردشـگرى و هـم به امور بیمارسـتانى 
مسـلط باشـند، نادیـده گرفتـه مى شـود. در 
«مدیریـت  رشـته  خالـى  جـاى  یـک کالم 
گردشـگرى پزشـکى» به عنوان یک تخصص 
بین رشـته اى در تمامـى مقاطـع دانشـگاهى 

مى شـود. احسـاس  به شـدت 

اقدامات انجام شده
در  انجام شـده  اقدامـات  اهـم  زیـر  مـوارد 
سـال هاى اخیـر در ترکیـه اسـت: هماهنگـى 
بخش خصوصـى و دولتى در معرفى صنعت 

گردشـگرى پزشـکى ترکیـه بـه دنیا.
به عنوان مثال با اقداماتى مانند ایجاد وب سایت 
 TurkishHealthcareTravelCouncil.org
در سـال 2007 سـعى در معرفـى همه جانبـه 
امکانـات خـود در ایـن زمینـه دارد. تقریبـًا 
تمـام کشـورهاى صاحـب کرسـى در بـاب 
گردشگرى سـالمت، داراى چنین وب سایت 
یکپارچه اى هسـتند که تمامى بیمارسـتان ها، 
شـرکت هاى تسـهیل گر، هتل ها، آژانس هاى 
مسـافرتى و ... بدون هیچ رقابتى توسـط این 

سـایت معرفى مى شـوند.
وزارت  محتـرم  نهـاد  دو  اسـت  شایسـته 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان 
میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
پـس از شناسـایى و انتخـاب مجموعه هـاى 
فعـال و ذى صـالح و اعطاى مجوز به ایشـان 
بـا همـکارى خـود آن هـا چنین وب سـایتى 
را طراحـى کننـد و به عنـوان یـک منبـع اولیه 
براى شـناخت امکانات گردشـگرى سالمت 
در دسـترس بیمـاران خارجـى، شـرکت هاى 
تسـهیل گـر خـارج از ایـران و بیمه هـا قـرار 

دهند.

تبلیغات گسترده و سازمان یافته برای معرفی 
از  در خارج  این کشور  پزشکی  امکانات 

ترکیه
هرگـز نمى توان انتظار داشـت بدون عرضه و 
معرفى امکانات پزشـکى کشـورمان، بیماران 
سـایر کشـورها راه خـود را به کشـور ما پیدا 

کنند.
در شرایطى که بعضى از شبکه هاى تلویزیونى 
و  بیمارستان ها  تبلیغات  از  پر  پربیننده، 
مدیکال پارك هاى ترکیه است. هیچ حرکت 
شایان ذکرى براى معرفى مزایاى نسبى امکانات 
سایر  در  ایران  اسالمى  جمهورى  پزشکى 
کشورها به صورت هدف دار و برنامه ریزى شده 

اتفاق نمى افتد.

کیفیت  ارتقای  برای  قابل توجه  اقدامات 
خدمات درمانی و آموزش مدیریت صنعت 

گردشگری پزشکی
قبـًال نیـز اشـاره شـد کـه موفقیـت در ایـن 
صنعـت وابسـته به ارتقـاى دانش پزشـکى و 
اسـتفاده از تجهیزات پزشـکى مدرن و به روز 
و توسـعه آموزش دانشـگاهى و بهبود روحیه 
وجـدان محور و اخالق مـدار کارکنان حیطه 
پزشـکى، پیراپزشـکى و رشـته هاى وابسـته 

است.

هفدهـم  رتبـه  در  ترکیـه  در سـال 2010 
رتبه بندی جهانی گردشـگری پزشـکی بوده 
اسـت، درحالی کـه در سـال 2015 بـه یکی 
از 10 مقصـد برتر گردشـگری پزشـکی در 
جهان تبدیل شـده و سـاالنه پذیرای بیماران 
زیادی با مشـکات چشم پزشـکی، زیبایی، 
دندانپزشـکی، نابـاروری و ... از کشـورهایی 
آذربایجـان،  عـراق،  آلمـان،  لیبـی،  ماننـد 

سـوریه، افغانسـتان و ... است

در  پزشـکی  دانـش  محوریـت  باوجـود 
صنایـع  و  افـراد  سـامت،  گردشـگری 
وابسـته نیـز به عنـوان مکمل، نقش بسـیار 
کلیـدی در افزایـش رضایتمندی و اسـتقبال 
بیمـاران بـازی می کننـد. ایـن عناصر مکمل 
شـامل سـاختمان بیمارسـتان ها، تجهیزات 
پزشـکی و به ویژه نیروی انسـانی شـاغل در 

بخش هـای مرتبـط هسـتند

در ایـران هنوز سـازوکار مشـخصی درزمینٔه 
اخـذ مجـوز فعالیـت در ایـن زمینـه وجـود 
نـدارد. وجود کشـمکش میان سـازمان های 
مدعـی در ایـن زمینـه، خألهـای قانونـی، 
بوروکراسـی و اتـاف وقـت بـرای ورود در 
شـاخه های مختلف این صنعـت، ناهماهنگی 
فرصت هـای  خصوصـی،  بخـش  و  دولـت 
طایـی موجـود را یکـی پـس از دیگـری از 
بیـن می بـرد و زمینه را بـرای سوءاسـتفاده 

می کنـد فراهـم  دالالن  بیش ازپیـش 

استراتژی ها
کشـور ترکیـه براى رسـیدن بـه ایـن اهداف 
اسـتراتژى هاى زیـر را در نظـر گرفته اسـت: 
تبلیغـات مؤثـر و سـازمان یافته و ایجاد جاذبه 

در مورد گردشـگرى سـالمت.
صنعـت گردشـگرى سـالمت از آن دسـته 
ارائـه  بـه  مبـرم  نیـاز  کـه  اسـت  صنایعـى 
یـک چهـره امـن، آرام و باثبـات از کشـور 
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اصالح زیرساخت های صنایع وابسته مانند 
حمل ونقل و هتلداری

شما هم موافقید که نخستین تجربه از یک 
افراد یک جمع  با  یا نخستین برخورد  سفر 
در  مى ماند.  یاد  در  همواره  سفر  انتهاى  تا 
به  بحث گردشگرى سالمت نمى توان فقط 
توانمندى هاى پزشکى تکیه کرد، درحالى که 
گردشگران قبل از رسیدن به پله هاى بیمارستان 
و  سیستم حمل ونقل  رانندگان  مهمان  شما، 

هتلداران بوده اند. نحوه برخورد و رفتار و 
چگونگى ارائه خدمات در دو قسمت بسیار 
مهم حمل ونقل و هتل دارى، در موفقیت 
و  تأثیرگذار  سالمت  گردشگرى  صنعت 

تعیین کننده است.

تجمیع خدمات درمانی تحت عنوان یک 
برای  پارک  مدیکال  ایجاد  و  واحد  برند 

سهولت دسترسی گردشگران پزشکی
وارد  درمان  به قصد  که  گردشگرى  براى 
بیمارستان یا کلینیکى مى شود و زبان و آداب 
کشور شمارا نمى داند امتیاز بسیار ویژه آن است 
موردنیاز  پزشکى  خدمات  تمامى  بتواند  که 
خود را در همان بیمارستان یا کلینیک دریافت 
کند و به بهانه هایى مانند بعضى از امکانات 
تشخیصى نظیر MRI و آزمایشگاه و ... مجبور 
به خروج هاى متعدد از بیمارستان و مراجعه به 

مرکز درمانى دیگرى نباشد.
کشور ترکیه با ایجاد مدیکال پارك در مناطق 
ویژه و تجمیع امکانات در این زمینه بسیار 
این در حالى است  موفق عمل کرده است. 
داراى  کشورمان  در  بیمارستانى  کمتر  که 
با  بین الملل  بیماران  پذیرش  استانداردهاى 

تجمیع کلیه امکانات است.

در  انگیزه  ایجاد  برای  تسهیالتی  اقدامات 
پزشکان

با توجه به این که اساس صنعت گردشگرى 
است،  پزشکان  و  پزشکى  سیستم  سالمت 
کشور ترکیه براى رونق بخشیدن به این صنعت 
و تبع آن سودآورى در صنایع جنبى، سعى در 
ایجاد انگیزه و تعریف بسته هاى تشویقى براى 
پزشکان و بیمارستان ها کرده است. از آن جمله 
مى توان به معافیت مالیاتى پزشکان فعال در این 

صنعت اشاره کرد.
ولى متأسفانه در کشور عزیزمان این بسته هاى 
مانند  درستى  نه چندان  قالب  در  تشویقى 
افزایش تا سه برابرى تعرفه هاى پزشکى براى 
اتباع خارجى اتفاق افتاده است که به دلیل عدم 
نظارت کافى، خود راه بعضى از سوءاستفاده ها 
را هموار کرده است و مزیت نسبى استفاده 
از خدمات ارزان قیمت را از بین برده است. 

از دیگـرى از بیـن مى بـرد و زمینـه را بـراى 
فراهـم  دالالن  بیش ازپیـش  سوءاسـتفاده 

مى کنـد.
به عنوان مثـال ثبـت یـک شـرکت حمل ونقل 
مسـافربرى کـه از ارکان اصلـى ایـن صنعت 
و  امکانـات  داشـتن  صـورت  در  اسـت، 
سـرمایه کافـى در اسـتان ها و شهرسـتان هاى 
مـرزى به قـدرى انـرژى و سـرمایه و زمـان 
نه تنهـا  کـه  مى دهـد  هـدر  را  سـرمایه گذار 
فرصت هـا از دسـت مـى رود، بلکه بـه منافع 
ملـى و انگیزه سـرمایه گذاران لطمـات فراوان 
وارد مى شـود. این تأخیـر نه به دلیل مخالفت 
ترجمان هـا و سـازمان هاى ذى ربـط، بلکه در 
مـواردى به عنوان مثـال، به دلیـل توجیه نبودن 
چندیـن کارشـناس سـاده در اداره حمل ونقل 

و پایانه هـا اسـت.
امـا آیـا بـا تحـوالت اخیـر ترکیـه و تهدیـد 
شـدید امنیـت گردشـگرى ترکیـه، شـانس 
همسـایه  کشـورهاى  گردشـگران  جـذب 
مشـترك به کشـور عزیزمان رو نکرده است؟
از  یکـى  آذربایجـان  کشـور  به عنوان مثـال 
جذاب تریـن بازارها براى جذب گردشـگران 
پزشـکى در منطقه اسـت. در سـال هاى اخیر 
ترکیـه میزبـان قشـرى از مـردم آذربایجـان 
بـا تمکـن ملـى بـاال بـوده اسـت. درحالى که 
کشـورمان ایران عمدتاً مقصد قشر متوسط و 
ضعیـف آذربایجان بـراى انجام امـور درمانى 
بـوده اسـت. واضـح اسـت ناامنى هـاى اخیر 
ترکیـه بر کاهش تعداد گردشـگران سـالمت 
ورودى از آذربایجـان بـه ایـن کشـور تأثیـر 
قابل توجهـى خواهـد گذاشـت و ایـن گروه 
به دنبـال انتخاب مقصد گردشـگرى درمانى 

جدیـدى خواهنـد بود.

پرداخت  علت  به  بین الملل  بیمار  حال آنکه 
نقدى به خودى خود نسبت به بیمار داخلى که 
از بیمه هاى درمانى استفاده مى کنند، سودآورتر 

هستند.

اخذ استانداردهای بین المللی و عضویت در 
انجمن های جهانی

یکى از شرایط ورود به بازارهاى اروپایى و 
براى  بیمه گذار  شرکت هاى  با  قرارداد  عقد 
جذب بیماران گروهى آن ها داشتن گواهینامه 
بیمارستانى  استانداردى که  بین المللى است. 
بین المللى  عرصه  به  ورود  شایسته  را 
 Joint Commission) گواهینامه  مى کند، 
 48 حاضر  حال  در  است.   (International
معتبر  این گواهینامه  داراى  ترکیه  بیمارستان 
است. در شرایطى که حتى یک بیمارستان در 

کشورمان چنین گواهینامه اى ندارد.

نتیجه گیری
نتیجه این تفکر و عملکرد براى کشور ترکیه، 
در سال 2014 دستیابى به بیش از 110 هزار 
گردشگر پزشکى و سالمت فقط از کشورهاى 
سوریه،  عراق،  آذربایجان،  مانند  همسایه 

افغانستان و ترکمنستان بوده است.
ایـن رونـد رو به رشـد درزمینٔه گردشـگرى 
پزشـکى در کشـور ترکیـه در شـرایطى ادامه 
دارد کـه در ایـران هنوز سـازوکار مشـخصى 
درزمینـٔه اخـذ مجـوز فعالیـت در ایـن زمینه 
میـان  کشـمکش  وجـود  نـدارد.  وجـود 
سـازمان هاى مدعـى در این زمینـه، خألهاى 
قانونـى، بوروکراسـى و اتـالف وقـت بـراى 
ورود در شـاخه هاى مختلـف ایـن صنعـت، 
بخـش خصوصـى،  و  دولـت  ناهماهنگـى 
فرصت هـاى طالیـى موجـود را یکـى پـس 



صنعــت گردشــگري در ایــران بــا توجــه بــه 
ــور  ــه ط ــران ب ــد ای ــداز 1404؛ بای چشــم ان
ســاالنه بــه حــدود 20میلیــون نفر گردشــگر 
و 25میلیــارد دالر درآمد گردشــگري برســد. 
ــعه  ــازمان توس ــی س ــار اعالم ــاس آم براس
تاکنــون،  ابتــداي ســال 95  از  تجــارت 
2میلیــارد و 850میلیــون دالر ارز از ورود 
گردشــگران خارجــی بــه کشــور بــه دســت 
آمــده کــه براســاس برنامــه چشــم انــداز باید 
بــه بیــش از چهــار میلیــارد دالر برســد کــه 
بــا ایــن حســاب، تقریبــا دو ســوم از اهــداف 
کشــور محقــق شــده اســت. ایــن رقم نشــان 
ــون  ــه 23میلی ــد متوســط روزان ــده درآم دهن
ــا  ــه تقریب ــت ک ــگري اس ــراي گردش دالر ب
ــاعتی  ــگر س ــر گردش ــت ه ــوان گف ــی ت م
ــور  ــراي کش ــد ب ــون دالر درآم ــک میلی ی
دارد. در همیــن حــال، بــا توجــه بــه اجرایــی 
شــدن برجــام، شــرایط بــراي صنعــت 
ــه  ــت؛ چراک ــرده اس ــر ک ــگري تغیی گردش
ــگاه  ــان، ن ــیاري از کارشناس ــده بس ــه عقی ب
جهانیــان بــه ایــران متفــاوت از قبــل اســت؛ 
هرچنــد بــراي توســعه گردشــگري همچنان 
چالــش هایــی وجــود دارد. در ایــن زمینــه، 
«کمبــود زیرســاخت هــاي مناســب اقامتــی 
ــدم  ــی»، «ع ــی و ریل ــل هوای ــل و نق و حم
ــه حــوزه  ــا نســبت ب شــفافیت سیاســت ه
گردشــگري»، «طوالنــی بودن فرآینــد صدور 
مجــوز»، «تصویــب، ابــالغ و پرداخــت 
گردشــگري»،  هــاي  طــرح  تســهیالت 
ــگران  ــز گردش ــب و تمرک ــع نامناس «توزی
داخلــی و ورود بــه مناطــق محــدود کشــور» 
و «مشــکالت متعــدد درخصــوص اســتفاده 
ــراي گردشــگران  ــاري ب ــاي اعتب از کارت ه
ورودي» ازجملــه ایــن چالــش هاســت. 
البتــه عــدم هماهنگــی تعطیــالت ایــران بــا 

کشــورهاي دیگــر جهــان نیــز ازجملــه موانع 
تجــارت ایــران با جهــان و همچنین توســعه 
ــادل،  ــزارش تع ــه گ ــت.  ب ــگري اس گردش
ــرار اســت  ــه ق ــی شــد ک ــه م ــد گفت هرچن
تغییــر تعطیــالت در هیــات دولــت بررســی 
شــود امــا رییــس ســازمان توســعه تجــارت 
ایــن موضــوع را تکذیــب کــرده اســت. او در 
عیــن حــال بــر ایــن عقیــده اســت کــه اگــر 
ــکل  ــن ش ــه همی ــه ب ــر هفت ــالت آخ تعطی
کنونــی ادامــه یابــد، شــاید نتوانیــم متناســب 
بــا ظرفیــت کشــور در تجــارت بیــن الملــل 

موفــق باشــیم.

باشــد.
ــر همراهــی دســتگاه هــاي  ــد ب ــا تاکی وي ب
دولتــی و بخــش خصوصــی بــراي توســعه 
صنعــت توریســم، اظهــار داشــت: بــا توجــه 
ــده در  ــود آم ــه وج ــد ب ــرایط جدی ــه ش ب
روابــط بیــن کشــورمان و جامعــه بیــن الملل 
کــه باعــث تغییــر نــگاه و رویکــرد جهانیــان 
خصوصــا جوامــع اروپایــی بــه ایــران شــده، 
ــعه  ــازمان توس ــوي س ــی از س ــه های برنام
تجــارت براي توســعه صادرات گردشــگري 

در دســت طراحــی اســت.
 

برنامه 18گانه براي توسعه گردشگري
ــه هــاي ســازمان توســعه  افخمــی راد برنام
ــت:  ــمرد و گف ــد برش ــارت را در 18بن تج
تدویــن آییــن نامــه و شــیوه نامــه حمایــت 
از صادرکننــدگان خدمــات گردشــگري، 
خدمــات  صــادرات  گواهــی  صــدور 
گردشــگري بــراي فعــاالن ایــن حــوزه، 
ــور  ــاي حض ــه ه ــی از هزین ــش بخش پوش
در  گردشــگري  برتــر  هــاي  شــرکت 
نمایشــگاه هــاي بیــن المللــی تخصصــی در 
ــاي  ــگاهی، ارتق ــاي نمایش ــه ه ــب یاران قال
ســطح دانــش بازاریابــی بیــن المللــی فعاالن 
ایــن عرصــه بــا برگــزاري ســمینارها و 
کارگاه هــاي آموزشــی، ازجملــه برنامــه هاي 

ــت. ــارت اس ــعه تج ــازمان توس س
ــاد،  ــراي ایج ــزي ب ــه ری ــزود: برنام وي اف
ــگري  ــی گردش ــد مل ــج برن ــت و تروی ثب
ایــران، ارائــه آمــوزش هــاي الزم بــه رایزنــان 
ــاي  ــات ه ــرش هی ــزام و پذی ــی، اع بازرگان
تجــاري گردشــگري بــا هــدف بازاریابــی و 
جــذب ســرمایه گــذاري هــاي خارجــی، از 
دیگــر برنامــه هــاي 18گانه ســازمان توســعه 
تجــارت بــراي توســعه گردشــگري اســت.

درآمد 3 میلیارد دالري ایران از گردشگري 

ــران  ــداز 1404 ای ــم ان ــند چش ــق س طب
ــي  ــد جهان ــد درآم ــش از 2درص ــد بی بای
گردشــگري، یعنــي حــدود 25میلیــارد دالر 
ــیدن  ــه رس ــد ک ــود کن ــال را از آن خ در س
بــه ایــن هــدف تنهــا بــا همراهــي بخــش 

ــت ــن اس ــي ممک خصوص

تحقق چشم انداز با 20میلیون گردشگر
بــا ایــن حــال، رییــس ســابق ســازمان 
توســعه تجــارت در خصــوص توســعه 
گردشــگري اعــالم کــرده اســت کــه طبــق 
ســند چشــم انــداز 1404 ایــران بایــد بیش از 
2درصــد درآمــد جهانــی گردشــگري، یعنــی 
حــدود 25میلیــارد دالر در ســال را از آن خود 
کنــد کــه رســیدن بــه ایــن هــدف تنهــا بــا 
همراهــی بخــش خصوصــی ممکــن اســت. 
ولــی ااهللا افخمــی راد گفــت: کشــورمان 
بــراي تحقــق ایــن امــر بایــد میزبــان بیــش 
از 20میلیــون گردشــگر بیــن المللی در ســال 
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گردشـگران مسـلمان بیش از هر زمـان دیگر 
بـه خـود  را  گردشـگري  بازارهـاي  توجـه 
معطـوف کرده انـد. قطعـاً رشـد جمعیـت و 
درآمـد مسـلمانان در ایـن امـر بى تأثیـر نبوده 
اسـت. مسـلمانان با باالترین رشـد جمعیتی، 
23 درصـد از جمعیـت جهـان را تشـکیل 
مى دهنـد کـه تـا سـال 2030 بـه 5,26 درصد 
خواهـد رسـید. عـالوه بر ایـن آینـده دنیا در 
دسـت جوانان اسـت و مسـلمانان بیشـترین 
جمعیـت جـوان را دارنـد. همین امـر آن ها را 
بـه مصرف کنندگان اصلـی بازارهـاي جهانی 
تبدیـل کـرده اسـت. انتظـارات مسـلمانان از 
حـالل،  مالـی  سیسـتم هاى  حـالل،  غـذاي 
حمل ونقـل حـالل، تعطیالت حـالل و... تنها 
یکـی از بـرگ خریدهایى اسـت کـه منجر به 

رشـد بـازار حـالل مى شـود.
بنـا بـر آمارهاي ارائه شـده از مسـتر کارت، در 
سـال 2014 بـازار گردشـگري حـالل 108 
میلیون بازدیدکننده را به ارزش 145 میلیارد 
دالر بـه خـود جـذب کـرده و پیش بینـى 
مى شـود این مقـدار در سـال 2020 به 150 

میلیون بازدیدکننده بـاارزش 200 میلیارد دالر 
برسـد. از سـوي دیگر، یک گردشگر معمولی 
متقاضـی بـازار گردشـگري حـالل حـدود 
1700 دالر خـرج سـفر خود مى کنـد که 500 
دالر بیشـتر از میانگیـن هزینه کـرد اروپایى ها 

است.
همـه ایـن آمـار نشـان از پتانسـیل هاى باالي 
گردشـگري حـالل و گردشـگران مسـلمان 
دارد؛ آمـاري کـه قطعاً نباید توسـط بازاریابان 
دنیـا  گردانـان گردشـگري  تـور  و  مقاصـد 
نادیـده گرفتـه شـود. پیش بینى هـا در حـوزه 
گردشـگري حـالل به نقطه اى رسـیده اسـت 
که خبـر از افزایش تعداد گردشـگران ورودي 
بـه خاورمیانه مى دهـد؛ البتـه خاورمیانه اى که 
بتوانـد امنیت و ثبات سیاسـی مقاصد خود را 
حفـظ کنـد. از طرف دیگر شـواهد تحقیقاتی 
از  گردشـگري حـالل  کـه  مى دهـد  نشـان 

ى  نسـیل ها جـذب پتا بـراي  الزم 
گردشگران غیرمسلمان 
و  مقاصـد  بـه 

محصـوالت حـالل نیـز برخـوردار اسـت.
گردشـگري حـالل بـا ایـن مفهوم کـه بتواند 
و  مقاصـد  در  را  مسـلمانان  مالحظـات 
بسـته هاى سفر پیشـنهادي رعایت و نیازهاي 
آن هـا را برطـرف کنـد، پتانسـیلی اسـت کـه 
بـدون نیاز به ایجاد بسترسـازى هاى گسـترده 
و  ظرفیت هـا  اسـت.  امکان پذیـر  ایـران  در 
پتانسـیل هاى ذاتـی ایران به عنوان یک کشـور 
اسـالمی در گردشـگري حالل در کنار توجه 
ویـژه سـازمان متولـی امـر گردشـگري بـا 
برگـزاري سـومین جشـنواره مشـارکت ملی 
گردشـگري بـا محوریت گردشـگري حالل 
از اقتبـاس اسـتراتژي گردشـگري حـالل - 
نه تنهـا به عنوان یـک محصول بلکـه به عنوان 
یـک شـیوه ارائه محصـوالت گردشـگري – 
حکایـت مى کنـد. در همیـن رابطه تعـادل در 
گفت وگویـى با محمدعلى فیاضـی، مدیرکل 
دفتر همـکاري و توافق هاى ملی گردشـگري 
کـم و کیـف این نـوع از گردشـگري در ایران 

را بررسـی مى کنـد.
فیاضـی در توضیـح چرایـی اتخاذ اسـتراتژي 

آینده گردشگري در دست بازارهاي حالل
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دخیل سـازند. پرداختن به گردشـگري حالل 
در بـازار کنونـی نیـز ناشـی از توجه بـه بازار 

گردشـگري اسـت.
وي ادامـه مى دهـد: صـرف برخـورداري از 
داشـته ها و محصوالت گردشگري، نمى تواند 
براي کشـور گردشـگر به ارمغـان آورد. تنها با 
بررسـی بـازار و آگاهـی از سـالیق و نیازهاي 
گردشـگر در متـن ظرفیت هـاى گردشـگري 
کشـور اسـت که مى تـوان بـا برنامه ریزى هاى 
راهبـردي  بسـته هاى  بلندمـدت،  و  مـدون 
مشـخص در حوزه تبلیغات و بازاریابی ایجاد 
کـرد و گردشـگران مسـلمان را بـه بازدیـد از 

کشـور عالقه منـد کرد.

بازاري با هزینه کردهاي پایین
توافـق هـاى  و  دفتـر همـکارى  مدیـر کل 
هـدف  بـازار  بـه  اشـاره  در  گردشـگرى 
مى کنـد:  اظهـار  ایـران  حـالل  گردشـگران 
عمـده گردشـگران مـا کـه چیزي حـدود 80 
درصـد مى شـود، مسـلمان هسـتند و به تبـع 
و  اسـالمی  کشـور  یـک  ظرفیت هـاى  از 
حـالل اسـتفاده مى کننـد. کشـورهاي عـراق، 
ارمنسـتان،  ترکیـه،  افغانسـتان،  آذربایجـان، 
بحریـن، لبنان، سـوریه مهم ترین کشـورهاي 
گردشـگر فرصت به ایران هسـتند و در سـال 
1394 سـهم باالتري از بازار گردشـگري ایران 

را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
بااین حـال، اغلـب گردشـگران ایـن بـازار که 
البته گردشـگران بازار سـنتی ایران نیز هستند، 
از هزینـه کردهاي پایین ترى نسـبت به سـایر 
کشـورهاي اسـالمی و متقاضیان گردشـگري 

حـالل برخوردارند.
مدیـرکل دفتـر همـکاري و توافق هـاى ملـی 
گردشـگري در همیـن رابطـه اضافـه مى کند: 
و  شـکننده  صنعتـی  گردشـگري  صنعـت 
حسـاس اسـت و تحـوالت سیاسـی بـر آن 
تأثیـرات جدي بر جـاي مى گذارد. متأسـفانه 
بـه سـبب بحران هاى سیاسـی پیش آمـده بین 
دولت ایران با دولت هاى عربسـتان سـعودي، 
بحریـن و کویـت، سـهم گردشـگري مـا از 
گردشـگران این کشـورها کاهش یافته اسـت. 
معمـوالً چنیـن تنش هایـى باعث مى شـود تا 
این کشـورها بسـترها و امکانات الزم را براي 
سـفر شـهروندان خـود بـه کشـور مـا فراهم 

نکنند.
وي ادامـه مى دهـد: به هرحـال نبایـد فراموش 
کـرد که حمایت هـاى دولت ها چـه در مبدأ و 
چـه در مقصد گردشـگري در رونق بازارهاي 
گردشگري تأثیرگذار است و مبادالت سیاسی 
بیـن دولت هـا در حجم ورود گردشـگران اثر 

خـود را به جـاى خواهد گذاشـت. بـا در نظر 
گرفتـن ایـن موضـوع مى توانیـم نتیجه گیرى 
کنیم سـهم کشـور مـا از حـوزه گردشـگران 
اسـالمی نسـبت به گذشته کمتر شـده است.

دلیل ناکامي ایران در گردشگري حالل
فیاضـی بـا اشـاره بـه ایـن که کشـور مـا تنها 
سرتاسـر  در  کـه  اسـت  مسـلمانی  کشـور 
اسـالمی  احـکام  و  قوانیـن  آن  جغرافیـاي 
الزم االجراسـت، افـزود: ولـى هنوز نتوانسـته 
مقصـد  یـک  به عنـوان  را  خـود  اسـت 
گردشـگري حـالل بـه دنیـا معرفـی سـازد.
اعتمـاد  جلـب  در  ناتوانـی  داد:  ادامـه  وى 
مسـلمانان نسـبت بـه حـالل بـودن سیسـتم 
گردشـگري مقصـد، عدم توفیـق در تبلیغات 
و بازاریابى هاى منسـجم و معرفی گردشگري 
حـالل،  گردشـگري  یـک  به عنـوان  ایـران 
بى توجهـى به ایجاد اسـتانداردهاي بین المللى 
و معتبـري کـه گردشـگري حـالل را تبیین و 
اجرایـی سـازد در کنار کیفیـت پایین خدمات 
گردشـگري و ناتوانـی در نزدیک کـردن آن ها 
بـه سـطح بین المللـى از جملـه مشـکالت 
مى باشـد کـه نیازمنـد ایجاد زیرسـاخت هاى 
بسـیاري در بخش هـاى ارائه دهنـده خدمـات 

به گردشـگران اسـت.
در  پیشتاز  کشورهاي  مى دهد:  ادامه  فیاضی 
گردشگري حالل و کشورهایی که توانسته اند 
سهم قابل توجهى از درآمد گردشگري خود را 
از قبل جلب گردشگران مسلمان به دست آورند 
به خوبى به این موضوع پی برده اند که درصد 
قابل توجهى از مسلمانان و کشورهاي مسلمان 
که اتفاقاً از گردش مالی خوبی نیز برخوردارند 

نیازمند دریافت خدمات ویژه اى هستند. 
وي با اشاره به این موضوع که در ایران هنوز 
استانداردها و قوانین الزم در حوزه گردشگري 
عقب  مى کند:  اضافه  تدوین نشده اند،  حالل 
افتادن ایران در گردشگري حالل تا جایی است 
که حتی معیارها و پیش شرط هاى موردنیاز براي 
شهروندان ایرانی نیز فراهم نیست. سواحل ما 
بین المللى الزم  استانداردهاي  و  قابلیت ها  از 
در بهره مندى گردشگران مسلمان و بانوان در 
استفاده از چنین فضاهایی همچنان با چالش ها و 

معایب بسیاري روبرو است.
فیاضی ادامه مى دهد: به نظر من دیگر جاي 
تعجیل نیست و دیر یا زود باید به سمت تدوین 
استانداردها و برنامه ریزى هاى مشخص رفت. 
باید ظرفیت هاى حداکثري در این حوزه احصا 
به سرعت  الزم  زیرساخت هاى  و  سازه ها  و 
بین  در  الزم  هماهنگى هاى  و  شود  فراهم 
دستگاه ها و سازمان هاى متخلف صورت پذیرد.

بنــا بــر آمارهــاي ارائه شــده از مســتر کارت، 
ــال  ــگري ح ــازار گردش ــال 2014 ب در س
108 میلیــون بازدیدکننــده را بــه ارزش 
ــرده  ــذب ک ــود ج ــه خ ــارد دالر ب 145 میلی
و پیش بینــی می شــود ایــن مقــدار در 
ســال 2020 بــه 150 میلیــون بازدیدکننــده 

ــد ــارد دالر برس ــاارزش 200 میلی ب

ــازار  ــي ب ــي متقاض ــگر معمول ــک گردش ی
گردشــگري حــال حــدود 1700 دالر خرج 
ســفر خــود می کنــد کــه 500 دالر بیشــتر 
از میانگیــن هزینــه کــرد اروپایی هــا اســت

و  داشــته ها  از  برخــورداري  صــرف 
ــد بــراي  محصــوالت گردشــگري، نمی توان
ــا  ــان آورد. تنه ــه ارمغ ــگر ب ــور گردش کش
ــایق و  ــي از س ــازار و آگاه ــي ب ــا بررس ب
ــای  ــن ظرفیت ه ــگر در مت ــاي گردش نیازه
ــوان  ــه می ت ــت ک ــور اس ــگري کش گردش
ــدت،  ــدون و بلندم ــای م ــا برنامه ریزی ه ب
در  مشــخص  راهبــردي  بســته های 
ــرد  ــاد ک ــي ایج ــات و بازاریاب ــوزه تبلیغ ح
ــد از  ــه بازدی ــلمان را ب ــگران مس و گردش

کشــور عاقه منــد کــرد

ناتوانـي در جلـب اعتماد مسـلمانان نسـبت 
بـه حال بودن سیسـتم گردشـگري مقصد، 
عـدم توفیـق در تبلیغـات و بازاریابی هـای 
ایـران  گردشـگري  معرفـي  و  منسـجم 
به عنوان یک گردشـگري حـال، بی توجهی 
و  بین المللـی  اسـتانداردهاي  ایجـاد  بـه 
معتبـري کـه گردشـگري حـال را تبییـن و 
اجرایي سـازد در کنار کیفیـت پایین خدمات 
گردشـگري و ناتوانـي در نزدیک کردن آن ها 
بـه سـطح بین المللـی از جملـه مشـکات 

گردشـگری حـال می باشـد

از  یکـی  به عنـوان  حـالل  گردشـگري 
محصـوالت گردشـگري ایـران مى گویـد: در 
دنیـاي گردشـگري امـروز آنچه اهمیـت دارد 
در  اسـت.  مشـترى گرایى  و  شناسـی  بـازار 
عرصـه رقابتـی دیگر کشـورها تنها بـه دنبال 
ارائـه داشـته هاى خـود نیسـتند. بلکـه سـعی 
مى کننـد با شـناخت بازار گردشـگري خود و 
دنیا، تقاضا و نیاز گردشـگر را در اسـتراتژى ها 
ارائـه  در  تصمیم گیـرى  سیاسـت هاى  و 
محصـوالت و داشـته هاى گردشـگري خـود 
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نیازى جدى و مهم در زمینه جذب مسافران 
طریق  از  خدمات  و  سرویس ها  به  مسلمان 
به کارگیرى امکانات فناورى اطالعات وجود 
دارد که با توجه ویژه، امید به جذب بیشتر و 
بهتر مسافران مسلمان به کشورمان روز به روز 

بیشتر خواهد شد.
گردشگرى حالل به عنوان یک مفهوم تقریباً نو 
در صنعت گردشگرى مطرح شده است که در 
سال هاى اخیر دست اندرکاران این صنعت و 
به خصوص کشورهاى پیشرو در گردشگرى 
و مهمان پذیرى به آن توجه ویژه اى داشته اند. 
این مفهوم درواقع نوع جدیدى از گردشگرى 
به  نسبت  جدید  رویکرد  یک  بلکه  نیست، 
مى رود.  شمار  به  گردشگرى  مختلف  انواع 
در حقیقت گردشگرى حالل همان گونه که 
و  آماده سازى  آمده،  مفهوم  این  تعاریف  در 
و  گردشگرى  محصوالت  و  خدمات  ارائه 
مهمان پذیرى به نحوى است که به قواعد و 
چارچوب هاى اعتقادى و دینى مسلمانان توجه 
و با در نظر گرفتن آن شرایط، تمام محصوالت 

و خدمات موردنظر را ارائه مى کند.
ایـن نـگاه جدیـد زمانـى بـه وجـود آمـد 
دریافتنـد  گردشـگرى  پژوهشـگران  کـه 
کـه  دنیـا  در  مسـلمان  گردشـگران  تعـداد 
بـه ایـن اصـول در سـفرهاى خـود پایبنـد 
هسـتند روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت 
و گردشـگران مسـلمان به طـور فزاینـده اى 
مطالبات بیشـترى از مقاصـد و ارائه دهندگان 
سـرویس هاى گردشـگرى در مورد خدمات 
و محصـوالت منطبـق بـا موازیـن اسـالمى 
پیداکرده انـد. بـه دنبـال پیدایـش ایـن نـگاه 
ویـژه بـه صنعـت گردشـگرى، کشـورهایى 
که پذیـراى مسـلمانان از سراسـر دنیا بودند 
بـه فکـر ارائـه این گونـه خدمـات افتادنـد و 
رسـتوران هاى  حـالل،  هتل هـاى  درنتیجـه 
حـالل،  بهداشـتى  سـرویس هاى  حـالل، 

خدمـات حـالل و ... بـه وجـود آمدنـد.

نقش مهم فناوری اطالعات و اپلیکیشن ها
و  محصوالت  از  فزاینده  رشد  این  کنار  در 
خدمات با نشان حالل در مقاصد گردشگرى 
در تمام دنیا، سرویس هاى مبتنى بر فناورى 
اطالعات نیز رشد پیدا کردند و سعى در ارائه 
خدمات گردشگرى الکترونیکى به مسافران 
کردند؛ اپلیکیشن هایى که مى توانید با گشتى 
در موتورهاى جست وجو به آن ها دسترسى 
اکثر  کنید.  استفاده  آن ها  خدمات  از  و  پیدا 
ها  اپلیکیشن  این  توسط  که  سرویس هایى 
ارائه مى شوند شامل ارائه اطالعات در مورد 
مساجد اطراف، اوقات شرعى نماز، جهت قبله، 
سرویس هاى بهداشتى، پیدا کردن رستوران هاى 
را  نماز  زمان  که  پروازهایى  بررسى  حالل، 
دربرمى گیرند و برنامه ریزى براى آن پروازها، 
اخالق و اصول سفر مبتنى بر آموزه هاى اسالم، 
جاذبه هاى گردشگرى حالل و مناسب براى 
خانواده ها و درنهایت دعاهاى مربوط به سفر 
هستند که در قالب هایى زیبا و مخاطب محور 
به عالقه مندان به سفر ارائه مى شود. این ها از 
مواردى هستند که براى گردشگران مسلمان از 
اهمیت باالیى برخوردارند و گاه حتى وجود 
یا نبود آن ها مى تواند برنامه هاى سفر آن ها را 

تغییر دهد.

ظرفیت های توریسم حالل در ایران
کشور ما با دارا بودن پیشینه تاریخى که در 
معمارى ها و بناهاى زیادى نمود پیداکرده و 
جاذبه هاى طبیعى بدیع و گوناگونى که تعدادى 
تعداد  ساالنه  شده اند،  جهانى  ثبت  آن ها  از 
زیادى گردشگر را به خود جذب مى کند. ایران 
در حال حاضر اهتمامى ویژه در جذب بیشتر 
مسافران از سراسر دنیا دارد. در کنار این دو 
نوع جاذبه مهم، ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل 
باالى گردشگرى مذهبى (به دلیل وجود اماکن 
میان  در  گردشگرى سالمت  نیز  و  مذهبى) 
کشورهاى منطقه، ساالنه تعداد زیادى گردشگر 

مسلمان را (به ویژه از کشورهاى اطراف) به 
خود جذب مى کند. راه یابى به بازارهاى جدید 
مسافران مسلمان در سراسر دنیا (و شاید به ویژه 
کشورهاى شرق آسیا)، نیازمند معرفى ایران 
به عنوان مقصد گردشگرى حالل در دنیا است. 
ایران بهترین تجربه براى افراد و خانواده هایى 
و  سفر  بودن  دارند حالل  دوست  که  است 
بودن در محیط هایى را که با محیط خانوادگى 
این صورت  کنند؛ در  دارد تجربه  سازگارى 
آن ها مى توانند به راحتى نوجوانان خود را براى 
سفر به این مکان ها تشویق کنند (حتى امکان 

دارد که این افراد لزوماً مسلمان نباشند).
متشکل  است  مقصدی  ایران  ازآنجایی که 
از مقاصد تاریخی، مذهبی، طبیعی و تمام 
جاذبه هایی که لمس آن ها در محیط مطمئن 
گردشگران  برای  نشدنی  تکرار  تجربه ای 
خواهد بود و در کنار این که کشور ما تمام 
دارا  را  حالل  گردشگری  خریدهای  برگ 
است، سرمایه گذاری در این حوزه می تواند 
بسیار درآمدزا و منطقی بوده و گردشگران 
زیادی را به ایران جذب کند؛ اما آنچه ضعف 
و درواقع نیاز اصلی این بخش از صنعت 
شناساندن  و  بازاریابی  است،  گردشگری 
این مقصد حالل به گردشگران دنیا است. 
مهم ترین بستر بازاریابى در حال حاضر در دنیا 
بستر اینترنت و ابزارهاى هوشمند و شبکه هاى 
این  تاکنون در  ما  اجتماعى است که کشور 
زمینه، استفاده بهینه اى از این فضا نکرده است؛ 
بنابراین به نظر مى رسد نیازى جدى و مهم 
درزمینٔه جذب مسافران مسلمان به سرویس ها 
و خدمات از طریق به کارگیرى امکانات فناورى 
اطالعات وجود داشته باشد که با توجه ویژه 
متصدیان و مسئوالن این امر (همان گونه که 
در ماه هاى اخیر مى توان این توجه را از سوى 
مسئوالن سازمان به وضوح دید) امید به جذب 
بیشتر و بهتر مسافران مسلمان به کشورمان 

روزبه روز بیشتر خواهد شد.

گردشگری الکترونیکی
و پتانسیل های گردشگری حالل

مهدی نوابی
عضو جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک
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اقتصادهایى که براى سال ها در ناکارآیى فرورفته اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت ساز هستند. در واقع براى حل مشکالت 
اقتصادى هیچ گونه راه حل ساده اى وجود ندارد و آنان که مسیرهاى ساده و آسانى را براى برون رفت از جایگاه فعلى مطرح مى کنند یا ناآگاه 
هستند یا مغرض. اصالحات اقتصادى به نوعى همانند انتخاب در دو بده _ بستان یکى در عرض جغرافیا و دیگرى در طول تاریخ است. از 
یک سو سیاست گذاران اقتصادى باید قادر باشند منافع گروه هاى قلیل، اما ذى نفع را قربانى کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را برآنان ترجیح 
دهند. از سوى دیگر اصالحات اقتصادى نیازمند نوعى پرداخت هزینه امروز براى دستیابى به عافیت فردا است. این امر را مى توان به معتادى 

تشبیه کرد که براى دستیابى به سالمتى بلندمدت باید هزینه کوتاه مدت سنگینى را پرداخت کند.
دوره اى که در پزشکى از آن به نام دوره «بازپرورى» و در ادبیات اقتصادى از آن به نام «تخریب سازنده» یاد مى شود. اساسا اصالحات اقتصادى 
همچون یک جراحى عمیق است که بیمار پس از آن باید یک دوران نقاهت یا «پست آپ» طوالنى را طى کند تا اندك اندك بتواند فعالیت هاى 
روزمره خود را آغاز کند. به این ترتیب این جراحى عمیق اگرچه بیمار را تا مدتى خانه نشین خواهد کرد و ممکن است هزینه هاى اقتصادى و 
اجتماعى زیادى را در کوتاه مدت بر او تحمیل کند، ولى در بلندمدت خواهد توانست سالمتى وى را براى سال هاى سال تضمین کند. همین امر 
عینا در مورد اصالحات اقتصادى نیز صادق است. اصالحات اقتصادى نیازمند آن است که ساختارهاى جدیدى بنیان گذارى شوند و بسیارى از 
ساختارهاى قبلى فروریزند. در این بین بسیارى از مشاغل از بین خواهند رفت و بسیارى از صنایع ورشکست خواهند شد تا صنایع و مشاغل 

جدیدى خلق شوند که با مزیت هاى نسبى اقتصاد همخوانى بیشترى دارند.
در کشورهایى که با مشکالت و ساختارهاى معیوب فراوانى روبه رو هستند، دو گزینه بیشتر پیش روى آنان قرار ندارد. راه حل اول 
آنکه با بیمارى کنار بیایند و به نوعى رفتار «کج دار و مریز» پیشه کنند و خود را با احتیاط از معرض ریسک هاى احتمالى دور 
نگه دارند. راه حل دوم آن است که یک بار براى همیشه رنج یک جراحى عمیق را به تن بکشند و با یک درد کوتاه مدت 
خود را براى عافیت بلندمدت آماده کنند. به لحاظ اقتصاد سیاسى هر زمان انتخابات نزدیک است و از سوى دیگر 
هزینه اصالحات باال است، دولت ها راه آسان یعنى تداوم شرایط فعلى را انتخاب مى کنند و بنابراین از توسل 
به سیاست هاى پرریسک پرهیز مى کنند. این امر باالخص در کشورهایى مانند ایران که سیاست هاى 
عوام گرایانه براى سال ها در آن ریشه دوانده است، بیشتر نمایان مى شود. درحالى که دولت روحانى 
چهارمین سال فعالیت خود را آغاز مى کند، نیاز به ارائه دستاوردهاى ملموس در سال آینده 

بیشتر خود نمایى مى کند.
سیاست گذاران اقتصادى که بسیارى از اصالحات خود را به دوران پسایرجام موکول 
کرده بودند، اکنون با شرایطى روبه رو هستند که بسیارى از مفروضات داخلى و خارجى 
را حداقل در کوتاه مدت محقق شده نمى بینند و از سوى دیگر اجراى اصالحات پرهزینه را در سال 
آخر و پیش از آغاز انتخابات بسیار دشوار مى دانند. به همین دلیل بسیارى از دولتمردان نیازمند تعریف 
دقیق از توالى مناسب در اجراى اصالحات هستند، تا بلکه بتوانند همچون مربى که در دقیقه 80 
بازى هنوز به یک نتیجه مطلوب دست نیافته است، با یک تعویض طالیى تیم را پیروز از میدان 
خارج سازد. متاسفانه به نظر مى رسد هنوز سیاست گذاران از شناخت دقیق شرایط موجود و 
انتخاب قاطع بهترین سیاست گذارى مناسب به دور هستند و سرنوشت اقتصاد کشور را به اما 

ساخته اند. البته باید توجه داشت که تصمیم و اگرهاى غیرمحتمل آینده مرتبط 
در این زمینه کفایت نمى کند و اجراى این سیاست گذاران 

و  عمومى  افکار  اقناع  نیازمند  تصمیمات 
جلب مشارکت و همکارى همه مردم در 
طول این مسیر دشوار است. در سال هاى اخیر که 
دولت از مقبولیت عمومى بسیارى برخوردار بوده است، 
باید قدر فرصت را دانست و با ترسیم تبعات دشوار تداوم 
مسیر فعلى، مردم را به قبول یک جراحى سخت، ولى آینده ساز 

ترغیب کرد.

دکتر علی فرحبخش

اقتصاد ایران به کدامین سو؟

ایران
صاد 

اقت
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 Gross Domestic) تولید ناخالص داخلى یا
مقیاس هـاى  از  یکـى   (product -GDP
اندازه گیـرى در اقتصاد اسـت. تولید ناخالص 
داخلـى در بر گیرنـده ارزش مجمـوع کاالها 
و خدماتى اسـت کـه طى یـک دوران معین، 
معمـوالً یـک سـال، در یـک کشـور تولیـد 

مى شـود.
 

ایـران رتبه نوزدهم تولیـد ناخالص داخلی 
در ۲۰15

براسـاس آمارهاى منتشـر شـده توسط بانک 
جهانـى و صندوق بیـن المللى پـول، اقتصاد 
ایـران در سـال 2015 بزرگتـر از کشـورهایی 
مثـل نیجریه، اسـترالیا، تایـوان، مصـر، هلند، 
امـارات و ونزوئـال اما پایین تـر از ترکیه بود. 
پیـش بینـى مى شـود تولید ناخالـص داخلى 
ایـران در سـال هـاى آینده بهبود یابـد و رتبه 
نوزدهـم ایـران در اقتصادهـاى جهـان حفظ 
شـود. برخـى موسسـات بیـن المللـى نظیـر 
بینزنـس مانیتـور اینترنشـنال نیـز پیـش بینى 
کـرده انـد که نرخ رشـد اقتصـادى ایـران در 
چهارسـال آینـده رقمـى بیـن 2 تـا 4 درصد 
خواهـد بـود و بـه تدریـج روبـه بهبـودى 

گذاشـت. خواهد 

پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی
سـرانه تولیـد ناخالص داخلـى، ارزش تمامى 
کاالهـاى تولیـد داخلى و خدمـات مربوط به 
آن ها در طول سـال اسـت که بـه دالر آمریکا 
تبدیـل و بـر متوسـط جمعیت آن کشـور در 

همان سـال تقسیم شـده است.
براسـاس گزارش بانک جهانى، سـرانه تولید 
ناخالـص داخلـى ایـران آخریـن بـار  رقـم 
16507 دالر آمریکا در سـال 2014 ثبت شده 
کـه بر اسـاس (برابـرى قدرت خریـد به دالر 
آمریکا) محاسـبه شده اسـت. تولید ناخالص 
داخلـى سـرانه کـه براسـاس برابـرى قدرت 
خریـد اسـت، در ایـران معـادل 93 درصد از 

سرانه تولید ناخالص داخلی 
ایران تا ۲۰۲۰

میانگین جهانى اسـت.
متوسـط تولید ناخالـص داخلى سـرانه ایران 
«PPP» از سـال 1990 تـا سـال 2014، بالـغ 
بـر 13605.34 دالر آمریکا بوده که بیشـترین 
میـزان آن 17949.20 دالر آمریـکا در سـال 
2011 و پاییـن تریـن رکـورد آن 10173.70 

دالر در سـال 1990 گـزارش شـده اسـت.
 

افزایش سـرانه درآمـد داخلـی در ایران تا 
 ۲۰۲۰

همچنیـن براسـاس مدل هاى اقتصادسـنجى 
 سایت تریدینگ اکونومیکز، پیش بینى مى شود

تولیـد ناخالص داخلى سـرانه «PPP»تا سـال 
2017 به 16585 دالر و تا سـال 2018 به رقم 
16759 دالر برسـد، ایـن در حالـى اسـت که 
تولیـد ناخالـص داخلـى سـرانه «PPP» ایران 
در بلند مدت تا سـال 2020 رقم 17116 دالر  

پیش بینى مى شـود.
در همیـن حال، تولید ناخالص داخلى سـرانه 
در کشـور قطـر کـه بـه عنـوان ثروتمندترین 
کشـور دنیـا شـناخته مـى شـود، در سـال 
2017رقـم 135297 ریـال آمریـکا خواهـد 
رسـید و پیـش بینى مـى شـود در بلند مدت 
تا سـال 2020 بـه رقـم 135224 ریال آمریکا 

یابد. کاهـش 
همچنیـن براسـاس مدل هـاى اقتصادسـنجى 
 سایت تریدینگ اکونومیکز، پیش بینى مى شود
تولید ناخالص داخلى سـرانه پنجمین کشـور 
ثروتمنـد جهان یعنـى کویـت، در بلند مدت 
و تا سـال 2020 بـه 68345 دالر کاهش یابد. 
امـا در هفتمیـن کشـور ثروتمند جهـان یعنى 
امـارات، پیـش بینى مى شـود تولیـد ناخالص 
داخلـى سـرانه ایـن کشـور بـه  80300 دالر 

افزایـش یابد.

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــی س در حال
ایــران )PPP ( آخریــن بــار در ســال 2014 
ــوده  ــکا ب ــادل 1۶507 دالر آمری ــی مع رقم
کــه براســاس پیــش بینــی اقتصادســنجی 
ســایت تریدینــگ اکونومیکــز، ایــن میــزان 
تــا ســال 2020 بــه 1711۶ دالر افزایــش 

خواهــد یافــت
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۲465,1۰۲63۰۲۰63۰۲63۰۲63۰فلسطین

69۲5,5۲76378۰5185158515فیلیپین

1353۲1,69135۲97135۲1۰135۲8۰135۲8۰قطر

5۰۲83,9751357519995۲6165۲616عربستان سعودی

8۰191,5485۰5787۰7789۲۰789۲۰7سنگاپور

34386,57347۰۰356۰۰378۰۰378۰۰کره جنوبی

۲616,19۲74۲۲811۲884۲884تاجیکستان

15365,3615974163651676716767تایلند

155۲7,4۰1819419484۲۰9۰۰۲۰9۰۰ترکمنستان

661۰۲,197۰5۰۰748۰۰778۰۰778۰۰امارات متحده عربی

پیش بینی تولید ناخالص داخلی سرانه PPP کشورهای آسیایی  )۲۰16-۲۰۲۰( 
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به  که  هرمس»  «اویلر  اعتبارسنجى  موسسه  
سنجش و ارزیابى ریسک کشورها و رتبه بندى 
اعتبارى آنها مى پردازد، گزارش جدیدى منتشر 
کرده و در آن نمره و رتبه  اعتبارى کشورهاى 
دنیا را براساس شاخص ها و تحلیل هاى خود 
این  ایران در  اعتبارى  ارائه کرده است. نمره  
گزارش نسبت به دوره هاى گذشته تغییرى را 
نشان نداده است. این در حالى است که بنابر 
آخرین گزارش سازمان همکارى هاى اقتصادى 
و توسعه که در سال 2015 منتشر شده بود، 
رتبه  اعتبارى ایران بهبود پیدا کرد. کاهش نمره  
از  ایران  براى  این سازمان  شاخص سنجش 
7 به 6 نشان دهنده  کاهش ریسک تجارى و 

اقتصادى در کشور بوده است.
ریسک  هرمس»  «اویلر  موسسه  دیدگاه  از 
کلى یک کشور شامل دو مولفه  اعتبارسنجى 
میان مدت و تعیین نمره اى براى کشور بر این 
اساس و همچنین ارزیابى سطح ریسک کشور 
در کوتاه مدت است. نمره دهى میان مدت یک 
کشور عدم تعادل هاى اقتصاد، کیفیت فضاى 
نابسامانى ها  احتمال  و  در کشور  کسب و کار 
و تهدیدهاى سیاسى را ارزیابى مى کند. این 
نمرات در شش پله و بین AA تا D اختصاص 
 AA داده مى شوند که در این سیستم نمره دهى
متناظر کمترین میزان ریسک و D بیشترین 

میزان ریسک را شامل مى شود.

رتبه اعتباری میان مدت
رتبه  اعتبارى و نمره  میان مدت از مجموع وزنى 

سه مولفه تشکیل مى شود: اول رتبه بندى اقتصاد 
کالن کشور که براساس تحلیل و ارزیابى ساختار 
اقتصادى کشور، کیفیت و کارآیى سیاست هاى 
پولى و مالى اتخاذ شده توسط دولت و بانک 
مرکزى، میزان بدهى دولت و ریسک متناظر با 
آن، تراز خارجى، پایدارى و قابلیت اعتماد نظام 
بانکى و سنجش میزان ظرفیت اقتصاد براى 
تشخیص ضعف ها و ناکارآمدى ها و اصالح 
آنها، این رتبه اختصاص داده مى شود. دوم، رتبه  
کشور براساس ساختار فضاى کسب و کار که با 
سنجش کیفیت مقررات و چارچوب قانونى و 
قضایى کشور، سطح مبارزه با فساد و راحتى 
انجام کسب و کار در کشور تعیین مى شود و 
سوم رتبه بندى ریسک سیاسى کشور که براى 
تحلیل  و  ارزیابى  مختلفى  مسائل  آن  تعیین 
مى شود مانند مکانیزم انتقال و تمرکز قدرت در 
ساختار سیاسى کشور، اثرگذارى سیاست هاى 
اتخاذ شده، استقالل موسسات و شرکت ها در 
بازار، همبستگى اجتماعى و میزان روابط با 

دیگر کشورها.

رتبه  اعتباری کوتاه مدت
رتبه بندى کوتاه مدت که سطح ریسک کشور 
را در نظر مى گیرد بر تهدیدهاى کوتاه مدت 
این  براى  دارد.  تمرکز  اقتصاد  روى  پیش  و 
رتبه بندى مسیر کلى اقتصاد در افق کوتاه مدت 

با تخمین مسیر  مثال  براى  ارزیابى مى شود. 
تولید ناخالص داخلى طى 6 تا 12 ماه آینده 
پیش بینى  براى  مالى  تحلیل شاخص هاى  یا 
احتمال یک بحران مالى در نتیجه  انحراف ها 
در مسیر جریان سرمایه و تامین مالى سعى در 
برداشت تصویرى از ریسک اقتصاد در افق 
کوتاه مدت دارد. این شاخص در یک بازه  چهار 
سطحى بین یک تا 4 اندازه گیرى مى شود که 
یک نشان دهنده  کمترین ریسک و 4 نشان دهنده  
بیشترین ریسک براى اقتصاد است. شاخص 
رتبه بندى کوتاه مدت از مجموع دو شاخص 
ساخته مى شود: اول، شاخص جریان مالى که 
شاخصى است براى اندازه گیرى ریسک تامین 
پرداخت هاى  مى تواند  که  کوتاه مدت  مالى 
را  شرکت ها  بین  تجارى  مبادالت  از  ناشى 
تحت تاثیر قرار بدهد. دوم، شاخص ریسک 
چرخه اى که اختالالت کوتاه مدت در تقاضا را 
اندازه گیرى مى کند. در محاسبه  این شاخص از 
پیش بینى هاى متغیرهاى کالن اقتصادى و نیز 
احتمال مواجه شدن شرکت ها و موسسات با 
کمبود نقدینگى در افق کوتاه مدت اندازه گیرى 

مى شود.
در مجموع پنج شاخص مزبور رتبه  ریسک 
موسسه   دیدگاه  از  را  کشور  یک  کلى 
اعتبارسنجى «اویلر هرمس» شکل مى دهد. در 
جدول این نوشته ریسک اعتبارى کشورهاى 

جایگاه ایران
در ریسک تجاری

)OECD( وضعیت ریسک ایران در آغاز و پایان دولت های اخیر براساس اطالعات

دولت یازدهم دوات دهم دولت نهمدولت هشتم دولت هفتم

گروه ریسک ایران در 
آغاز دولت

6
)پرریسک(

5
)ریسک متوسط رو باال(

4
)ریسک متوسط(

6
)پرریسک(

7
)بسیار پر ریسک(

گروه ریسک ایران در 
پایان دولت

5
)ریسک متوسط رو به باال(

4
)ریسک متوسط(

6
)پر ریسک(

7
..........)بسیار پر ریسک(
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دنیا در ارزیابى این موسسه در ژوئن 2016 آورده 
شده است.

ریسک اعتباری ایران
رتبه  ریسک اعتبارى ایران براساس رتبه سنجى 
این موسسه طى سال هاى اخیر تغییرى نداشته و 
چه در شاخص کوتاه مدت و چه کوتاه مدت هر 
دو با باالترین ریسک ارزیابى شده است. نمره  
D براى میان مدت (ریسک اقتصاد کالن، ریسک 
فضاى کسب و کار و ریسک سیاسى) و نمره  4 
براى کوتاه مدت (ریسک تامین مالى کوتاه مدت 
و ریسک اختالالت تقاضا) هر دو نشان دهنده  
باالترین ریسک براى کشور است. این در حالى 
است که بنابر اعتبارسنجى سازمان همکارى هاى 
اقتصادى و توسعه (OECD) از ریسک کشورها 
که در اکتبر سال 2015 منتشر شد، رتبه  اعتبارى 
ایران بهبود یافته بود. پیش از اعمال تحریم ها نمره  
ایران براساس ارزیابى هاى تحلیلگران این سازمان 
4 بود که با شروع تحریم ها به 7 رسید که باالترین 
سطح ریسک در رتبه بندى این سازمان است. 
رتبه  اعتبارى در آخرین گزارش این سازمان، در 
زمانى که ایران در آستانه  لغو تحریم هاى ناشى 
از توافق هسته اى قرار داشت و البته هنوز به طور 
رسمى اتفاق نیفتاده بود، به 6 کاهش یافت که 
نشان دهنده  بهبود در ریسک کشور بوده است. 
در طبقه بندى این سازمان هشت سطح ریسک 
بین نمرات صفر تا 7 در نظر گرفته مى شود که 
نمره  صفر نشان دهنده  کشورى با کمترین ریسک 
کلى است. براى طبقه بندى ریسک کشورها از 
مى شود  استفاده  کشور»  ریسک  ارزیابى  «مدل 
که در این مدل براساس سه گروه از معیارهاى 
ریسک، ریسک اعتبارى کشورها مورد ارزیابى 
کمى قرار مى گیرد. این معیارهاى ریسک عبارتند 
از: تجربه پرداخت مشارکت کنندگان، وضعیت 
مالى و وضعیت اقتصادى، همچنین کارشناسان 
ریسک کشورهاى عضو سازمان همکارى هاى 
اقتصادى و توسعه یک ارزیابى کیفى از کشورها 
انجام مى دهد و عواملى را که در «مدل ارزیابى 
ریسک کشور» درنظر گرفته نشده اند، به حساب 

مى آورد.
به  توجه  با  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
ورود  در  شده  ارزیابى  ریسک  میزان  اهمیت 
جریان سرمایه گذارى خارجى و جذب اعتبارات 
نمره   و  ریسک  رتبه   بهبود  براى  را  مذاکراتى 
اعتبارى ایران با سازمان همکارى هاى اقتصادى 
و توسعه و گروه هاى ذى ربط این سازمان انجام 
داده است. بر همین اساس، انتظار مى رود گروه 
ریسک ایران که مسوولیت ارزیابى ریسک این 
کشور را دارند، در اجالس اکتبر امسال یا ژانویه 
2017 در ریسک اعتبارى ایران تجدید نظر کرده 
و آن را به درجه 5 یا 4 که پیش از تحریم قرار 

داشت، بازگردانند.

گزارش ژوئن ۲۰16 موسسه ” اویلر هرمس“ از ریسک اعتباری برخی از کشورهای دنیا

رتبه اعتباری میان مدترتبه اعتباری میان مدتنام کشور
باالD4افغانستان
باالD4آلبانی
متوسطC۲الجزیره
با حساسیت باالC3انگوال

باالC4آرژانتین
باالD4ارمنستان
پایینAA1استرالیا
پایینAA1اتریش

با حساسیت باالC3جمهوری آذربایجان
متوسطB۲بحرین

با حساسیت باالC3کرواسی
باالD4کوبا
با حساسیت باالB3قبرس

پایینBB1جمهوری چک
پایینAA1دانمارک
باالD4جیبوتی
باالD4مصر
پایینAA1فرانسه
پایینAA1آلمان
با حسیاست باالC3یونان
باالD4ایران
باالD4عراق
پایینA1ایرلند
متوسطA۲ایتالیا
پایینA1ژاپن

باالD4کره شمالی
پایینBB1کره جنوبی

پایینBB1کویت
باالD4قرقیزستان

باالD4لبنان
باالD4لیبی
متوسطBB۲مالزی

پایینBB1مکزیک
با حساسیت باالC3موزامیبک

پایینAA1هلند
پایینAA1نیوزیلند

پایینBB1قطر
پایینBB1عربستان سعودی

باالD4تاجیکستان
متوسطA۲تایوان
با حساسیت باالC3ترکیه

باالD4ترکمنستان
پایینBB1امارات متحده عربی
پایینAA1ایاالت متحده آمریکا
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فرآیند خرید ساده بسیارى اوقات با انتخاب 
تصمیم،  این  مى شود.  آغاز  خرید  جایگاه 
انتخاب یک مکان فیزیکى (فروشگاهى براى 
خرید محصوالت با دفترى براى اخذ خدمات) 
فزاینده،  به گونه اى  امروز  دارد.  دنبال  به  را 
مرحله دوم مراجعه به یک وبگاه محصوالت 
این جریان ساده،  در پس  است.  و خدمات 
براى  که  پنهانند  مهمى  جزئیات  و  ظرایف 
خدمات  و  محصوالت  ارائه کننده  بنگاه هاى 
مورد  در  دارند.  مالحظه اى  قابل  پیامدهاى 
یک فروشگاه فیزیکى عواملى چون سهولت، 
شهرت، قابلیت دسترسى، قیمت و...تعیین کننده 
هستند. بیشتر این عوامل در مورد فروشگاه هاى 
که  تفاوت  این  با  دارند،  اهمیت  نیز  آنالین 
نخستین نقطه تماس میان مصرف کننده و بنگاه 
این دلیل که خرید  به  بنگاه است.  نام دامنه 
amazon.com، digikala. بى اختیار  آنالین، 

com یا apple.com را تداعى مى کند؛ بنابراین 
از خود زیرساخت اینترنت که بگذریم، سامانه 
نام دامنه بیشترین سهم را در موفقیت امروزى 

تجارت الکترونیک داشته  است.
حدود 300 میلیون نام دامنه در جهان به ثبت 
رسیده است. تا همین اواخر یک خصوصیت 
مشترك همه دامنه ها این بود که پسوند همه، 
بود.  التین  الفباى  به   co.uk.و  com، ir.مثال
چند سال پیش در سایه رشد جهانى اینترنت، 
آیکون، سازمانى که مدیریت نام هاى دامنه را 
به عهده دارد فراخوانى براى دامنه هاى اینترنتى 
بین المللى (IDN) به زبان ها و خطوط گوناکون 
داد. دات بازار این  گونه به دنیا آمد. دات بازار 
همانند com. وir. یک دامنه مرتبه اول است، 
ولى به الفباى فارسى-عربى. لغت بازار را بیش 
از 500 میلیون نفر در جهان به عنوان جایگاه 
و پرتال فعالیت تجارى مى شناسند. در کشور 
ما تقریبا هر شهر بازارخود را دارد و هر کاال، 
مانند فرش یا طال بازار پرتال گونه خود را. 
میان  زیادى  شباهت  تخصصى  بازار  هر  در 
وجود  آن  تجارى  همباره هاى  و  بازار  لغت 

دارد. به اعتبارى مى توان دات بازار را یک دامنه 
روح  که  کرد  تجسم  پرده  پشت  اول  مرتبه 
اولیه دات کام را تسخیر مى کند، یعنى همانا 
نمایش دهنده اختصارى «تجارى». با جهانى تر 
شدن اینترنت، بیشترین کاربردهاى مفید آن 
به طور فزاینده اى ماهیت محلى پیدا کرده اند. در 
واقع تقریبا 80 درصد هزینه مصرف کنندگان در 
فاصله 6 تا 8 کیلومترى خانه آنها است. این 
امر اهمیت زبان محلى در تجارت به مفهوم 
عام و در تجارت الکترونیک، به طور خاص را 
پررنگ تر مى کند. دات بازار با هدف مشخص 
الکترونیک  تجارت  توانمندسازى  و  ترویج 
محلى و ایجاد ورودى ارزان قیمت به عرصه 
کسب و کار آنالین پدید آمد. وبگاه هایى چون 
موبایل بازار، سفر بازار و کفش بازار مى توانند 
و  شوند  گرفته  خدمت  به  پرتال   نقش  در 
نمونه هایى از مایملک هاى منحصربه فرد آنالین 
باشند. حمایت از محتواى محلى به باور ما 
دات بازار از روند رشد محتواى محلى به زبان 
محلى سود خواهد برد و متقابال به تسریع رشد 

این روند کمک خواهد کرد.
بیشتر  محلى:  زبان  از  استفاده  حمایت 
سایت هایى که محتوا به زبان محلى دارند براى 
تعامل به زبان و خط محلى تنظیم شده ند (مثال 
پر  اجازه  که  الکترونیک  تجارت  سایت هاى 
کردن فرم مى دهند). دات بازار با این گرایش به 
تعامل آنالین با زبان محلى سازگار است و از 

آن حمایت مى کند.
مهم  دالیل  جمله  از  دامنه:  شناسایى  بهبود 
و معتبر براى داشتن دامنه مرتبه اول به خط 
محلى این است که راحت تر در حافظه کاربران 
معنى دارترند.  آنان  براى  و  مى مانند  محلى 
نمایش  معموال  لغت ها  که  این  با  به  عالوه، 
استاندارد منحصربه فردى در زبان اصلى دارند، 
بازنویسى آنها به خط دیگر ممکن است شکل 
استانداردى نداشته  باشد؛ مثال لغت «عروسى» 
چون  مختلفى  اشکال  به  التین  الفباى  به 
Arousi، Aroosi و Arusi نوشته مى شود. این 

نکته به یک ناکارآمدى جدى در به کارگیرى 
الفباى التین در بازارهایى که زبان رایجشان 
از الفباى فارسى-عربى استفاده مى کند اشاره 
وبگاه  به  را  کاربر  دامنه،  نام  آواى یک  دارد: 
منحصربه فردى هدایت نمى کند. درگوش دادن 
به رادیو اغلب به این مشکل برمى خوریم. این 
در حالى است که ایجاد تناظر یک به یک میان 
نام کاال یا خدمات از یکسو و دامنه از سوى 
دیگر براى تثبیت برند در یک بازار شلوغ امرى 

بسیار حساس است.

چند سال پیش در سایه رشد جهانی اینترنت، 
آیکون، سازمانی که مدیریت نام های دامنه را 
به عهده دارد فراخوانی برای دامنه های اینترنتی 
بین المللی )IDN( به زبان ها و خطوط گوناکون 
داد. دات بازار این  گونه به دنیا آمد. دات بازار 
همانند com. وir. یک دامنه مرتبه اول است، 
ولی به الفبای فارسی-عربی. لغت بازار را بیش 
از 500 میلیون نفر در جهان به عنوان جایگاه و 

پرتال فعالیت تجاری می شناسند

وابسـتگى محلـى: بـا وجـود بـرد و پوشـش 
جهانى آن، بخش عمده اى از اسـتفاده اینترنت 
محلى اسـت، از قبیـل اطالعات محلى، اخبار 
محلـى، فیلـم و سـینماى محلـى و خریـد 
محلـى. نـام دامنـه الزم نیسـت فقـط یـک 
نشـانى اینترنتى باشـد، بلکـه مى تواند حاوى 
اطالعاتـى در مـورد آنچـه سـایت مى خواهد 
حکایـت کنـد و هویـت مخاطبان آن باشـد. 
دامنـه یـک بنـگاه، هویـت و برنـد آنالین آن 
اسـت و اطالعـات زیـادى را بـراى مخاطبان 
بازگـو مى کنـد؛ مثـال دامنـه (بـه التیـن) بـه 
انـدازه >طـال. بـازار< (بـه فارسـى) گویـاى 

نیسـت. اطالع 

فرهاد نافعی
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد

اهداف دات بازار

ادامه در صفحه 6۲
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بررسى تازه ترین وضعیت از نرخ بیکارى 42 کشور جهان نشان دهنده تغییرات محسوس در 
وضعیت بازار کار کشورها است. جدیدترین نرخ بیکارى در ایران نیز 17,1 درصد پیش بینى 

و برآورد شد.
بررسى تازه ترین جزئیات نرخ بیکارى در کشورهاى مختلف جهان نشان دهنده تغییرات جدید 
در وضعیت بازار کار و اشتغال کشورهاى مختلف واقع در قاره هاى جهان است به نحوى که 
آفریقاى جنوبى با 24 درصد باالترین و تایلند نیز با 1 درصد از کمترین نرخ بیکارى در 

کشورهاى جهان برخوردار هستند.

ایران
در بین کشورهاى این جامعه آمارى براى ایران نرخ بیکارى 17,1 درصدى پیش بینى شده است 
که البته در مورد ایران باید گفت پس از نرخ بیکارى 14,6 درصدى بهار 89 تاکنون هیچ گونه 
گزارش رسمى از سوى مرکز آمار ایران ارائه نشده و یا دست کم جزئیات آن منتشرنشده است.

سایر نقاط جهان
جدیدترین نرخ بیکارى از بازار کار و اشتغال ایاالت متحده آمریکا نیز نشان دهنده نرخ بیکارى 

8,8 درصدى است درحالى که این نرخ براى بریتانیا معادل 8 درصد اعالم شده است.
همچنین براى منطقه یورو نیز نرخ بیکارى 9,9 درصدى و براى کانادا هم نرخ بیکارى 7,8 
درصدى برآورد شده است. نرخ بیکارى در برخى کشورهاى اروپایى مانند اتریش نیز معادل 

4,3 درصد است.
کشور آسیایى اروپایى ترکیه هم اکنون 11,4 درصد بیکارى دارد و این وضعیت در کشور 
مهاجرپذیر استرالیا معادل 4,9 درصد است. همچنین کشور آمریکاى التین آرژانتین نیز داراى 

نرخ بیکارى معادل 7,3 درصد است.
وضعیت در دیگر کشورهاى آمریکاى التین نشان دهنده وضعیتى مشابه آرژانتین است 
به نحوى که نرخ بیکارى برزیل نیز در آخرین برآورد صورت گرفته 6,4 درصد اعالم شده 

است.
شیلى در آمریکاى التین هم اکنون 7,3 درصد بیکارى را پشت سر مى گذارد و کلمبیا داراى 

12,8 درصد بیکارى است. 
بر پایه این گزارش، کشور مصر در آفریقا داراى 8,9 درصد بیکارى است و آفریقاى جنوبى 

نیز 24 درصد بیکارى را به ثبت رسانیده است.
وضعیت بیکارى در کشورهاى واقع در منطقه آسیا کمى متفاوت تر است به نحوى که در این 
بخش از جهان برخى کشورهاى درحال توسعه و صنعتى و یا پیشرفته توانسته اند دستاوردهاى 
خوبى در کنترل بیکارى داشته باشند به نحوى که هم اکنون نرخ بیکارى در کشور ژاپن معادل 

4,6 درصد است.
چین به عنوان یکى از بزرگ ترین جمعیت هاى جهان داراى نرخ بیکارى 6,1 درصدى است و 

این وضعیت در هنگ کنگ معادل 3,6 درصد است.
هندوستان به عنوان یکى دیگر از کشورهاى پرجمعیت واقع در منطقه آسیا داراى 10,8 درصد 
بیکارى است ولى بررسى این وضعیت در کشور اندونزى نشان دهنده نرخ بیکارى 7,1 

درصدى است.

پیش بینی 17 درصدی بیکاری در ایران

ادامه از  صفحه 11

پیوستن به WTO چه سودی برای ...

کاهـش  متـرادف  را  تعامـل  فرصـت  از 
آسـیب ها در سـطح بین المللـى مى داننـد 
و  اقتصـاد  پیش ازایـن  تـا  درصورتى کـه 
متغیرهاى اقتصادى بیشـتر به عنوان تأمین 
بازیگـرى عوامـل  بـا  منافـع سیاسـى و 
محـدود و دولتـى نقش آفرینـى مى کـرد 
کـه بـراى بخـش خصوصـى هم سـهمى 
قائـل نبـود امـا در طـرف دیگـر سـکه با 
رشـد فرآینـد جهانى شـدن همکارى هاى 
اقتصادى، سـازمان ها و نهادهاى منطقه اى 
و بین المللـى اقتصادى به عنـوان تضمینى 
بـراى امنیت و ثبات قدرت اقتصادى و در 
راسـتاى سیاسـت خارجى توسعه محور و 

برونگـرا تعریـف مى شـد.
متأسـفانه در شـرایطى که قانون عضویت 
در  ایـران  اسـالمى  جمهـورى  دولـت 
سـازمان ها و مجامـع بین المللـى بیـش از 
سـه دهـه اسـت که بـه تصویـب مجلس 
تجربیـات  و  رسـیده  اسـالمى  شـوراى 
پیوسـتن ایـران به کنوانسـیون ها و مجامع 
بین المللى همـواره در برگیرنـده تعامالت 
تبـادل  و  سـودآور  تجـارى  اقتصـادى، 
کشـورمان  بـراى  دانـش  و  تکنولـوژى 
بـوده تعلـل و تشـکیک براى پیوسـتن به 
سـازمان تجـارت جهانـى نتیجـه اى جـز 
ایـن نداشـته اسـت کـه نقـش جمهورى 
بزرگ تریـن  به عنـوان  ایـران  اسـالمى 
اقتصـاد خارج از سـازمان تجارت جهانى 
در  آنتیگـوآ  مثـل  کوچکـى  جزیـره  از 
حـوزه سیاسـت گذارى تجـارت جهانـى 
کمرنگ تر اسـت. امیـد مى رود مسـئوالن 
بـا در نظـر گرفتـن آثـار مثبـت عضویت 
در پیمان هـاى منطقـه اى و بین المللى مثل 
کنوانسـیون تجدیدنظر شـده کیوتـو، یاتا، 
فیاتـا، تیر و ایـرو هر چـه زودتر مقدمات 
جهانـى  تجـارت  سـازمان  بـه  الحـاق 
به عنـوان بزرگ تریـن سـازمان تأثیرگـذار 

بـر تجـارت خارجـى را فراهـم کننـد.



شاخص هاى سازمان ملل متحد و موسسه بین المللى مدیریت آب، حاکى از این است که ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران شدید آبى است. 
ایران براى حفظ وضع موجود تا سال 2025 میالدى باید بتواند به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب 
موجود غیرممکن به نظر مى رسد. این بدان معناست که حتى با باالترین راندمان و بهره ورى ممکن در مصرف آب، گروهى از کشورها براى تأمین 
نیازهایشان منابع آب کافى در اختیار نخواهند داشت. حدود 25 درصد مردم جهان ازجمله ایران مشمول این گروه هستند. اما سؤال این است که قرار 
گرفتن ایران در بحران آبى از کجا نشات مى گیرد؟ بررسى هاى کارشناسى حاکى از این است که افت شدید منابع آب سفره هاى آب زیرزمینى کشور، 
باال بودن نسبت اراضى آبى، کاهش کیفیت منابع آبى، رشد جمعیت، ضعف در ایجاد مکانیزم هاى کارآ در برنامه جهت ایجاد نظام قیمت گذارى و 
تعیین ارزش آب و ارزیابى تولیدات کشاورزى بر مبناى مصرف آب و ضعف و خالءهاى موجود در قوانین موضوعه ازجمله عواملى هستند که به 
بحران آبى کشور دامن زده اند. به اعتقاد کارشناسان، مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادى آب، شامل ارزش ذاتى آن در هر یک از حوضه هاى 
آبریز، متناسب با شرایط طبیعى و اقلیمى دسترسى به آب، ارزش سرمایه گذارى هاى تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب براى بخش هاى مختلف 

مصرف را تعیین و اعالم کند تا در برنامه هاى توسعه بخش هاى مصرف، منظور شود.
اعالم  متولیان حوزه آب، در 40 سال قبل هر ایرانى ساالنه بیش از 7500 مترمکعب آب تجدیدشونده در مطابق 

داشت،  ولى در حال حاضر این میزان به کمتر از 1400 مترمکعب کاهش یافته و منابع آبى نیز با افزایش مصرف اختیار 
و میزان سرانه در اختیار هر ایرانى، روزبه روز محدود مى شود. با توجه به نظریه سازمان ملل متحد، در 
کشورهایى که به ازاى هر فرد در طول سال کمتر از 1500 مترمکعب آب تجدیدپذیر در اختیار باشد، 
آن کشور در مرحله بحران به سر مى برد. این در حالى است که به اعتقاد مسئوالن کشور، ایران از 
این وضعیت عبور کرده و هم اکنون در مرحله بحران قرار دارد. عالوه بر این، آمار و ارقام نشان 
مى دهد که در ایران بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور استحصال و مصرف مى شود. 

در  موارد  کنار پیش بینى تداوم خشکسالى در کشور و تغییر اقلیم حاکى از وقوع بحران آب است. مصادیق این 
مانند  بحران  ز این  بین رفتن زیست بوم هاى آبى کشور، تخریب منابع آب زیرزمینى و بروز مناقشات محلى در مورد آب ا

قابل ذکر است. مطابق جدیدترین گزارش ها، 301 شهر ایران در استان هاى فارس، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبى و بخش هایى 
از سیستان و بلوچستان با تنش آبى (نقطه سربه سر تولید و مصرف آب) مواجه هستند که یک عالمت خطر بزرگ براى کشور است. 
وضعیت کنونى ریزش هاى جوى و روان آب هاى کشور حاکى از این است که مقدار متوسط ریزش هاى جوى بلندمدت براى کشور 
برابر 4/ 243 میلى متر است. حداکثر و حداقل بارش ساالنه بلندمدت به ترتیب برابر 5/ 344 و 3/ 138 میلى متر است که در سال هاى 
آبى 1372-1371 و 1387-1386 رخ داده است. همچنین مقدار متوسط بارش 10 ساله اخیر حدود 5/ 222 میلى متر بوده که نسبت 

که معادل 6/ 8 درصد کاهش است. مقدار متوسط بلندمدت حجم جریان سطحى به متوسط بلندمدت 21 میلى متر کاهش داشته 
مقادیر حداکثر و حداقل آن حدود 174 و 38 میلیارد مترمکعب، به ترتیب مربوط آب نیز حدود 86 میلیارد مترمکعب بوده و 
جریان 1387 است. متوسط 10 ساله به سال هاى آبى 1348-1347 و 1388- حجم  اخیر 

کاهش بلندمدت، حدود 32 سطحى نسبت به دوره  درصد 
کاهش برخالف درصد داشته است.  کم 

منشـا بحـران آب ایـران

غزاله طایفه

32

13
95

اه 
ر م

یـو
هر

- ش
54

ه 8
مار

ش



بخش کشاورزى در جهان حدود 75 درصد و 
در کشورهاى ما نزدیک به 87 درصد است. 
پژوهش هاى  مرکز  کارشناسى  تحلیل هاى 
مجلس حاکى از این است که به رغم وجود 
برخى نقاط قوت و فرصت ها در بخش آب 
گسترده  تأسیسات  و  زیرساخت ها  ازجمله 
موجود و وجود اسناد باالدستى متعدد، نقاط 
ضعف و چالش هاى متعددى در این بخش 
وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش هاى 
ناکارآمد،  مقررات  و  قوانین  دلیل  به  مذکور 
برنامه هاى  نبود  انباشته،  سوءمدیریت هاى 
بلندمدت و برخى محدودیت هاى جغرافیایى 
و طبیعى است. در حال حاضر، از نبود اقتدار 
در بخش آب و آبفا، عدم ارتباط و هماهنگى 
منسجم بین دستگاه هاى مختلف در راستاى 
حکمرانى مؤثر، عدم رویکرد اقتصادى به آب، 
خدمات و نظام یارانه اى باقیمت تمام شده، عدم 
توجه به آمایش سرزمین و برنامه ریزى مبتنى بر 
آن، ضعف در هماهنگى هاى فرابخشى، پایین 
بودن بهره ورى آب و نبود الگوى مصرف بهینه 
آب در بخش هاى مختلف مصرف، استهالك 
تأسیسات و نبود اعتبارات مناسب براى تعمیر 
و نگهدارى، نبود قوانین بازدارنده مناسب براى 
با مصرف بى رویه آب در بخش هاى  مقابله 
منسجم  اطالعاتى  پایگاه  نبود یک  مختلف، 
در بخش آب و آبفا، عدم توان تأثیرگذارى بر 
تقاضا و اصالح الگوى مصرف به خصوص 
به عنوان  و صنعت  کشاورزى  بخش هاى  در 
از سوى  مى برند.  نام  این بخش  چالش هاى 
براى  مناسب  قوانین  کارآیى  عدم  دیگر، 
حضور و مشارکت بخش خصوصى، ضعف 
اطالع رسانى، آموزش همگانى و فرهنگ سازى، 
تعدد پروژه هاى نیمه تمام اجرایى، بهره بردارى 
مشترك،  و  مرزى  آب هاى  منابع  از  کم 
بهره بردارى ناکارآمد از امکانات طبیعى موجود، 
وابستگى زیاد به منابع مالى عمومى و عدم 
تغییر  و  با خشکسالى  تطبیق  و  برنامه ریزى 
اقلیم به عنوان دیگر چالش هاى این بخش یاد 

مى شود.
از سوى دیگر، منابع آب کشور با تهدیدهایى 
به  مى توان  آن  ازجمله  که  است  روبه رو  نیز 

آب  منابع  کاهش  و  طبیعى  محدودیت هاى 
تجدیدشونده و تغییر اقلیم و آثار آن بر منابع 
آب کشور، اتکاى بیش ازحد به آب در توسعه 
نقاط مختلف کشور، افزایش نرخ رشد جمعیت 
افزایش  شرب،  آب  کمبود  و  شهرنشینى  و 
آالینده ها در محیط هاى آبى، تنش هاى ناشى 
از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، تعارضات 
منطقه اى براى استفاده از منابع آب هاى مرزى 
و مشترك، افزایش تقاضاى آب در کشور، عدم 
وجود الگوى کشت متناسب با اقلیم مناطق 
مختلف، دخالت عوامل سیاسى در برنامه ریزى 
بخش، کاهش ذخایر آب هاى زیرزمینى و افت 
سطح آبخوان ها، عدم تدوین و تصویب سند 
ملى و طرح جامع بلندمدت آب اشاره کرد. 
واضح است که با تداوم سیاست هاى بخش 
آب به صورت فعلى، چالش هاى بیشتر و ابعاد 
تازه اى از بحران آب در آینده آشکار خواهد 
شد، ازجمله مى توان به کاهش بیشتر منابع آب 
موجود، تهدید امنیت آبى و غذایى کشور، از 
بین رفتن زیست بوم هاى آبى و تحت الشعاع 
کرد.  اشاره  کشور  ملى  امنیت  گرفتن  قرار 
لزوم جهت گیرى ها  مطالب  این  به  توجه  با 
و  کامًال ضرورى  برنامه ریزى بخش آب  در 

غیرقابل اجتناب است.
مسئوالن هشدار مى دهند که تداوم وضعیت 
کنونى بحران آب در کشور و هم زمان با آن 
به  اقلیمى  تغییرات  و  زمین  کره  شدن  گرم 
آینده  در  اجتماعى  بحران هاى  ایجاد  معناى 
خواهد بود. برخى از ارزیابى ها حاکى از این 
است که تهدید دوم بعد از تنش هاى سیاسى 
در منطقه، جنگ هایى است که ممکن است بر 
سر منابع آب ایجاد شود. در حال حاضر، براى 
پایدارى در توسعه و منابع آب، الزم است که 
مصرف کاهش یابد، زیرا ادامه وضعیت موجود 
تهدید  مورد  را  ایران  تمدن  و  انسان  حیات 
قرار مى دهد. به اعتقاد برخى از کارشناسان، 
استفاده از تجربیات کشورهاى دیگر به ویژه 
دارند،  ایران  مشابه  اقلیمى  که  کشورهایى 
مى تواند بسیار راهگشا باشد و نباید خود را 

اسیر آزمون وخطاهاى دوباره کنیم.

مطابق اعام متولیان حوزه آب، در 40 سال 
قبل هر ایرانی ساالنه بیش از 7500 مترمکعب 
آب تجدیدشونده در اختیار داشت، ولی در حال 
حاضر این میزان به کمتر از 1400 مترمکعب 
کاهش یافته و منابع آبی نیز با افزایش مصرف 
و میزان سرانه در اختیار هر ایرانی، روزبه روز 
سازمان  نظریه  به  توجه  با  می شود.  محدود 
ملل متحد، در کشورهایی که به ازای هر فرد 
آب  مترمکعب  از 1500  کمتر  در طول سال 
تجدیدپذیر در اختیار باشد، آن کشور در مرحله 
بحران به سر می برد. این در حالی است که به 
اعتقاد مسئوالن کشور، ایران از این وضعیت 
عبور کرده و هم اکنون در مرحله بحران قرار 

دارد 

کاهش  درصد  کشور،  در  جوى  ریزش هاى 
حجم جریان سطحى زیاد است. علل اصلى 
این امر را مى توان در عدم تغذیه رودخانه از 
منابع آب زیرزمینى به دلیل افت سطح آب 
و  کشاورزى  توسعه  زیرزمینى،  آبخوان هاى 
بیشتر  برداشت  و  زیرکشت  سطح  افزایش 
و  سطحى  جریان هاى  و  رودخانه ها  از  آب 
روان آب ها  مولد  بارش هاى  الگوى  تغییر 
دانست. افزایش کسرى تجمعى در مخازن و 
 ،1347 سال هاى  طى  زیرزمینى  آبخوان هاى 
1361، 1384، 1389 و 1392 به ترتیب حدود 
1/ 0، 2/ 2، 2/ 65، 97 و 109 میلیارد مترمکعب 
است که بحرانى جدى و فشارى بیش از آستانه 

تحمل آبخوان ها، به آن ها وارد کرده است.
تعداد دشت هاى ممنوعه کشور نیز از حدود 
15 دشت در سال 1347 به 319 دشت در سال 
1393 افزایش یافته و به دلیل روند صعودى 
مصارف و بهره بردارى هاى ناپایدار از منابع آب 
زیرزمینى، تعداد دشت هاى ممنوعه در حال 
افزایش است. از عکس العمل هاى آبخوان ها 
به این امر، کاهش ظرفیت آبى آن ها است که 
به رغم افزایش تعداد چاه ها از سال 1388 به 
بعد روند افزایش تخلیه چاه ها تبعیت از افزایش 
تعداد چاه ها نداشته و قدرت آبدهى چاه ها به 
دلیل افت زیاد سطح آب و کاهش ظرفیت 
داده هاى  است.  داده  نشان  کاهش  آبخوان، 
آمارى وزارت نیرو حاکى از این است که عمده 
مصارف آب سطحى و زیرزمینى در کشور را 
بخش کشاورزى با حدود 89 درصد به خود 
اختصاص داده است. پس ازآن بخش شرب 
و بهداشت با حدود 8 درصد در رتبه دوم و 
صنعت با 3 درصد در مکان سوم قرار دارد. 
البته ذکر این نکته ضرورى است که بخشى 
مصرف  در  کشاورزى  بخش  باالى  سهم  از 
آب به دلیل ماهیت آن است، به طورى که سهم 

کشاورزیصنعتشربنوع منبع
4/46۰/9۲4۰/73چاه

۰/6۰۰/۰43/۲8چشمه
۰/۰8۰/۰13/۰7قنات

۲/91/7738/51اب های سطحی
96/36جمع کل

8/3۲/888/9در صد توزیع مصرف
ماخذ:گزارش آخرین آمار و ارقام ریزش ها ی جوی،روان آب و آب های زیر زمینی در کشور،وزارت نیرو،1394

33

13
95

اه 
ر م

یـو
هر

- ش
54

ه 8
مار

ش



قیمـت محصـوالت معـدن و صنایـع معدنی 
پـس از گـذران یـک دوره طالیـی، از سـال 
2011 میـالدي رونـد کاهشـی را آغـاز کـرد 
(در برخـی محصـوالت نظیـر سـنگ آهن تا 
بیـش از 5 برابر) و بـازار تقاضاي محصوالت 
ایـن بخـش را وارد مرحلـه بحران کـرد. این 
تغییـرات حـدود 3 سـال پس از بحـران مالی 
سـال 2007 میـالدي اتفاق افتاد کـه دلیل آن، 
کاهـش میـزان نقدینگـی در نظـام بانکـی و 
اعتبـاري بـود و این بحـران با انفجـار حباب 
در بـازار مسـکن امریـکا آغـاز شـد. بحـران 
مذکـور به تدریـج بـه اتحادیـه اروپـا و آسـیا 
نیـز رسـید و بـه کاهش شـدید قیمـت نفت 
و فروریختـن بـازار سـهام کشـورها منجـر 
شـد. گفتـه مى شـود بحـران مالـی جهانـی، 
3٫9 تریلیـون دالر به اقتصاد جهان خسـارت 
بـه بـار آورده اسـت. در ایـن فاصلـه زمانـی، 
اغلـب بخش هـاى اقتصـادي در فاصله کمی 
از ایـن بحـران متأثـر شـدند اما بخـش معدن 
و صنایـع معدنی بافاصله زیـادي وارد معرکه 
بحـران مالـی دنیـا شـدند کـه ایـن موضـوع 
حاکـی از تأثیرپذیرى دیرهنگام بخش مذکور 
اسـت.  نوسـانات تخریـب زاي جهانـی  از 
بااین حـال، حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی 
به ویـژه از سـال 2013 عمـق بحـران را لمس 
کـرده و بازارهـاي جهانـی بـا رکـود عمیقی 

مواجـه شـده اند.
برخـی  تقریبـی  قیمـت  زیـر  جـدول  در 

محصـوالت بخـش معـدن و صنایـع معدنی 
طـی سـال هاى 2011 تـا 2016 آمـده اسـت:

مواجـه  مشـکل  بـا  بخـش  ایـن  چـرا  امـا 
شـد؟ کمبـود نقدینگـی و به تبـع آن کاهـش 
و  ساخت وسـاز  بخـش  در  سـرمایه گذارى 
نظیـر  کشـورهایی  در  عمرانـی  طرح هـاى 
چیـن (به عنـوان مصرف کننـده عمـده فلزات 
پایـه)، موجـب شـد تـا بخـش وسـیعی از 
بـازار محصـوالت معدنـی دچار رکود شـود. 
همچنین مسـائلی نظیـر تقویـت ارزش دالر، 
بحـران اروپـا و مشـکالت ایجادشـده بـراي 
برخـی کشـورهاي ایـن قـاره نظیـر یونـان 
صنعتـی  تولیـدات  کاهـش  بـه  اسـپانیا،  و 
روى آورنـد. در همیـن حـال عرضـه انبـوه و 
ارزان محصوالت معدنی از سـوي کشورهاي 
معـدن خیز نظیـر برزیـل، اسـترالیا و غیره به 

کاهـش قیمت تولیـدت معدنی دامـن زد. در 
چنیـن شـرایطی، معـادن ایـران نیـز متأثـر از 
وضعیـت بازارهـاي جهانی دچار رکود شـده 
و بـا توجـه بـه کاهـش قابل توجـه قیمـت، 
اسـتخراج و تولید مـواد معدنـی کمتر صرفه 
به طورى کـه معـادن  پیداکرده انـد.  اقتصـادي 
کشـور با کاهـش ظرفیت تولید روبه رو شـده 
و موجـودي انبارهـاي محصـوالت معدنـی 
افزایش یافتـه اسـت؛ امـا اکنـون نشـانه هایى 
از رشـد قیمت محصـوالت معـدن و صنایع 
معدنـی در حال ظاهر شـدن اسـت و مى رود 
تـا به تدریـج قیمت هاى این نـوع محصوالت 
پـس از افت وخیزهایـى در ماه هـاى اخیـر، 

رونـد مثبتـی بـه خـود بگیرند. 

پایان دوران کاهش قیمت مواد معدنی؟!!

قیمت۲۰11محصول
)دالر(

قیمت۲۰16
)دالر(

میزان 
تغییر
)دالر(

53،8-1۰14۰468۰مس

4۲،9-۲75۰157۰آلومینویم

66،7-6۰۰۲۰۰فوالد

43،3-3۰۰۰17۰۰سرب

16،4-۲5۰۰۲۰9۰روی

68،۲-۲8۰۰۰891۰نیکل

8۰،۰-۲۰۰4۰سنگ اهن
واحد:دالر در تن)تقریبی(

معادن ایـران نیز متأثر از وضعیـت بازارهاي 
جهانـي دچـار رکـود شـده و بـا توجـه بـه 
و  اسـتخراج  قیمـت،  قابل توجـه  کاهـش 
تولیـد مـواد معدني کمتـر صرفـه اقتصادي 
کشـور  معـادن  به طوری کـه  پیداکرده انـد. 
بـا کاهـش ظرفیـت تولیـد روبـه رو شـده 
و موجـودي انبارهـاي محصـوالت معدنـي 

اسـت افزایش یافتـه 
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شاخص های بخش های اقتصادی روسیه
هرچنـد شـاخص هاى کالن اقتصـاد روسـیه تـا سـال 2012 رونـد تقریباً منظـم و درعین حـال رو به رشـدى را تجربـه مى کردند، امـا این روند 
از ایـن سـال به واسـطه تأثیـرات بحـران اقتصـادى بین المللـى بـا چالش همـراه شـد. از سـال 2014 و در سـال 2015 نیز به تبع تنش بـا غرب و 
اعمـال تحریـم علیـه روسـیه، ایـن شـاخص ها هر چه بیشـتر با نوسـان مواجه شـدند کـه دراین بین، کاهـش بهاء نفـت نیز مزید بر علت شـد. 
مقامـات مسـکو بـا تأکیـد بر تحکیـم اقتصاد ملى و تقویت زیرسـاخت هاى کشـور با اتـکا به داشـته هاى بومى، تـالش دارند تا تأثیـرات منفى 
عوامـل سیاسـى ازجملـه تحریم هـاى غرب را کاهـش داده و ثبات و رشـد را به ایـن اقتصاد بازگردانند. مهم ترین شـاخص هاى اقتصاد روسـیه 

طـى جـدول و نمودارهاى زیر قابل بررسـى اسـت؛

تولید ناخالص داخلی
روسـیه بزرگ تریـن کشـور جهـان و یازدهمین اقتصـاد بزرگ دنیاسـت و اقتصاد آن کاال محور اسـت. این کشـور بزرگ تریـن تولیدکننده نفت 
(14 درصـد تولیـد جهانـى)، گاز طبیعـى (18 درصد تولید جهانى) و نیکل (12 درصد) در جهان اسـت. بخش انـرژى بزرگ ترین بخش اقتصاد 
روسـیه اسـت کـه 20 الـى 25 درصـد تولیـد ناخالص داخلـى، 65 درصـد کل صـادرات و 30 درصد بودجه دولت روسـیه را شـامل مى شـود. 
تولیـد ناخالـص داخلـى روسـیه در سـال 2015 به رقم 1861 میلیـارد دالر رسـید؛ درحالى که در سـال 2104 این رقم معـادل 2079 میلیارد دالر 

بوده اسـت.

روابط تجاری روسیه با ایران و جهان

دوره زمانیمبناواحدقبلیضریب تغییرفعلی

ساالنه۲۰15میلیارد دالر۲۲31۲۰79: 1861196تولید ناخالص داخلی

سه ماهه۲۰15درصد31/1-4/1: 5/4-57/۰-نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

سه ماهه۲۰15درصد3/8-1/1۲: ۲/11-۲۰/1-نرخ ساالنه رشد تولید ناخالص داخلی

سه ماهه۲۰16میلیارد روبل1717116517: 135766567تولید ناخالص داخلی حسب قیمت های ثابت

ساالنه۲۰14دالر69۲369۲3: 68443۲83سرانه تولید ناخالص داخلی )درآمد سرانه(

سه ماهه ۲۰16میلیارد روبل69386938: ۲9448/7تولید سرمایه ناخالص ثابت

تولید سرانه ناخالص داخلی حسب شاخص 
ساالنه۲۰14دالر۲3561۲3561: ۲3۲9311173برابری قدرت خرید

tradingeconomics منبع

اشتغال
جمعیــت روســیه در دســامبر 2015 معــادل 146 میلیــون نفــر بــوده اســت. درحالى کــه ایــن کشــور در ســال قبــل از آن حــدود 144 میلیون نفر 
جمعیــت داشــته اســت. ازنظــر وضعیــت اشــتغال در روســیه نــرخ بیــکارى در مــاه مــى 2016 برابــر 5/6 درصــد بوده اســت کــه در مقایســه با 
مــاه قبــل از آن کــه نــرخ بیــکارى 5/9 درصــد بــود، ایــن رقــم کاهش یافتــه اســت. در همیــن مقطــع زمانــى (مــى 2016) تعــداد افراد شــاغل نیز 
معــادل 72/2 میلیــون نفــر بــوده اســت. ایــن در حالــى اســت کــه در مــاه آوریــل 2016 تعــداد افــراد شــاغل 71/8 میلیــون نفــر بــود و ازایــن رو 

شــاخص مذکــور نیــز رونــد رشــد مثبتــى را شــاهد بوده اســت.

هانی
ت ج

تجار



)Business( کسب وکار
ضریــب اطمینــان کســب وکار در مــاه ژوئــن 2016 در روســیه 4- بــود کــه نســبت بــه مــاه قبــل از آن تغییــرى نداشــت. شــاخص تولیــدات 
کارخانــه اى در ژوئــن 2016 برابــر بــا 51/5 واحــد بــود. در مــاه مــى ایــن شــاخص رقمــى معــادل 49/6 واحــد بــود و ازایــن رو شــاهد بهبــود 
بــوده اســت. شــاخص تولیــد بخــش خدمــات نیــز در مــاه ژوئــن 2016 برابــر بــا 53/8 بــود کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل از آن افزایش داشــت. 

ایــن شــاخص در مــاه مــى برابــر بــا 51/8 بــود.
ازنظــر تولیــدات صنعتــى در مــاه مــى 2016 میــزان تولیــدات صنعتــى روســیه 0/7 درصــد بــود کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل از آن افزایــش 
داشــت. ایــن شــاخص در مــاه آوریــل برابــر بــا 0/5 درصــد بــود. همچنیــن در بخــش ثبــت خــودرو در مــاه مــى 2016 ایــن شــاخص برابــر با 
107665 بــود؛ درحالى کــه در مــاه آوریــل معــادل 121272 بــود. میــزان ورشکســتگى در مــاه مــارس 2016 برابــر بــا 1194 شــرکت ثبت شــده؛ 

درحالى کــه در نوامبــر 2015 برابــر بــا 955 شــرکت بــود.
ازنظــر شــاخص رقابــت در ســال 2016 روســیه 4/44 امتیــاز کســب کــرد کــه در مقایســه بــا ســال قبــل از آن ایــن شــاخص افزایــش داشــته 
اســت. در ســال 2015 ایــن شــاخص معــادل 4/37 بــود. رتبــه رقابــت روســیه در ســال 2016 نیــز برابــر بــا 45 بــود کــه این شــاخص در ســال 
قبــل رقــم 53 بــود. ازنظــر شــاخص فســاد، روســیه در ســال 2015 میــالدى 29 امتیاز کســب کــرد و در جایــگاه 119 قــرار گرفــت. درحالى که 

در ســال قبــل از آن امتیــاز ایــن کشــور 27 بــود و در جایــگاه 136 قــرار داشــت.

دوره زمانیمبناواحددامنه تغییرقبلیفعلی

ماهانهژوئن ۲۰16-۲۰:7-4-4-ضریب اطمینان کسب وکار

ماهانهژوئن ۲۰16-47,6:53,۲-51/549/6شاخص تولیدات کارخانه ای

ماهانهژوئن 53/851/841,3:57,6Indexpoints۲۰16شاخص تولید بخش خدمات

ماهانهمی ۲۰16درصد17/7: 16/9-۰/7۰/5تولیدات صنعتی

ماهانهمی ۲91۰۲۰۲۰16: 1۰76651۲1۲7۲39497ثبت خودرو

ماهانهمارس ۲۰16شرکت9551194917:1585ورشکستگی

ساالنهدسامبر ۲۰16امتیاز4/44: 4/444/374/13شاخص رقابت

ساالنهدسامبر ۲۰16-455345:67رتبه رقابت

ساالنهدسامبر ۲۰15امتیاز۲9۲7۲1:۲9شاخص فساد

ساالنهدسامبر ۲۰15-11913647:154رتبه فساد

International Trade Center منبع

تجارت
نســبت حســاب جارى بــه تولیــد ناخالــص 
داخلــى در دســامبر 2014 برابــر بــا 3/1 
درصــد بــود کــه ایــن رقــم در دســامبر 2013 
ــود.  بدهــى خارجــى  معــادل 1/7 درصــد ب
ــادل 516  ــارس 2016 مع ــاه م ــیه در م روس
میلیــارد دالر بــود کــه ایــن رقــم در ســه ماهه 
آخــر ســال 2015 رقمــى برابــر 515 میلیــارد 
دالر بــود و ازایــن رو بدهــى خارجى روســیه 
افزایــش یافــت.  همچنیــن گــردش ســرمایه 
در مــارس 2016 برابــر بــا 9026 میلیون دالر 
بــود؛ درحالى کــه در دســامبر 2015 ایــن 
شــاخص برابــر بــا 17078 میلیــون دالر بــود.  
ــل 2016  ــیه در آوری ــارى روس ــه تج موازن
معــادل 6750 میلیــون دالر بــوده اســت. ایــن 
ــارس 2016  ــاه م ــه در م ــى اســت ک در حال
رقــم ایــن موازنــه 7712 میلیون دالر بــود. در 
ــیه  ــادرات روس ــان ارزش کل ص ــن زم همی
برابــر بــا 21860 میلیــون دالر ارزش کل 
واردات ایــن کشــور معــادل 15108 میلیــون 

دالر بــوده اســت. درحالى کــه ارزش کل 
صــادرات روســیه در مــاه مــارس 2016 برابر 
بــا 22989 میلیــون دالر و ارزش کل واردات 
ایــن کشــور برابــر 15277 میلیــون دالر بــود. 
ــزان حســاب جارى روســیه در  ــن می همچنی
ســه ماهه اول ســال 2016 میــالدى برابــر بــا 
ــن  ــه ای ــوده اســت ک ــون دالر ب 11700 میلی
رقــم در ســه ماهه چهــارم ســال 2015 برابــر 

ــود. ــون دالر ب 13000 میلی
نســبت حســاب جارى بــه تولیــد ناخالــص 
داخلــى در دســامبر 2014 برابــر بــا 3/1 
درصــد بــود کــه ایــن رقــم در دســامبر 2013 
ــود.  بدهــى خارجــى  معــادل 1/7 درصــد ب
ــادل 516  ــارس 2016 مع ــاه م ــیه در م روس
میلیــارد دالر بــود کــه ایــن رقــم در ســه ماهه 
آخــر ســال 2015 رقمــى برابــر 515 میلیــارد 
دالر بــود و ازایــن رو بدهــى خارجى روســیه 
افزایــش یافــت.  همچنیــن گــردش ســرمایه 
در مــارس 2016 برابــر بــا 9026 میلیون دالر 
بــود؛ درحالى کــه در دســامبر 2015 ایــن 

شــاخص برابــر بــا 17078 میلیــون دالر بــود.  
ذخایــر طــالى روســیه در مــاه مــارس 2016 
ــم  ــه حج ــود؛ درحالى ک ــن ب ــر 1460 ت براب
ــر در ســه ماهه آخــر ســال 2015  ــن ذخای ای
برابــر بــا 1415 تــن بــود. ازنظــر تولیــد نفت 
خــام در ماه هــاى ژانویــه و فوریــه 2016 
روســیه 10485 میلیــون بشــکه نفــت خــام 
ــامبر  ــاه دس ــه در م ــرد. درحالى ک ــد ک تولی
2015 برابــر بــا 10407 میلیــون بشــکه بــوده 
مســتقیم  ســرمایه گذارى  میــزان  اســت. 
ــک دوره  ــارس 2016 و در ی ــى در م خارج
ــود  ــون دالر ب ــادل 280- میلی ــه ماهه مع س
کــه در ســه ماهه قبــل از آن ایــن رقــم برابــر 
ــه  ــزان حوال ــود. می ــون دالر ب ــا 5081 میلی ب
ــک دوره ســه ماهه  ــز در ی ــال وجــه) نی (انتق
در دســامبر 2015 میــالدى 4863 میلیون دالر 
ــود کــه ایــن رقــم در ســه ماهه قبــل از آن  ب
4226 میلیــون دالر بــود و ازاین رو شــاخص 

ــت.   ــه اس ــور  افزایش یافت مذک
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دوره زمانیمبناواحددامنه تغییرقبلیفعلیشاخص قیمت
ماهانهژوئن۲۰16درصد۲333: 7/57/33/6نرخ تورم

ماهانهژوئن ۲۰16درصد1۰۰: ۰/37-۰/4۰/4نرخ تورم )ماهانه(
)CPI( 5۲3: 5۲35۲3۰/1شاخص قیمت مصرف کنندهIndex Points۲۰16 ماهانهمی

ماهانهمی ۲۰16درصد17/5: 7/57/64/۲8نرخ اصل تورم
سه ماههمارس 175Index Points۲۰16: 13713343/41تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی

ماهانهمی 59۰Index Points۲۰16: 59۰584۰قیمت تولیدکننده
ماهانهمی ۲۰16درصد33/7: 1۲/3-3/۲۰/9تغییرات قیمت تولیدکننده

ماهانهژوئن ۲۰16درصد۲6/1: ۰/33-6/15/3تورم مواد غذایی
tradingeconomics منبع

تجارت خارجی روسیه
تجارت خارجى روسیه همچون وضعیت اقتصادى آن تا سال 2012  -  2013 وضعیت نسبتاً مساعدى داشت تا این که در این سال متأثر از امواج 
بحران اقتصاد بین المللى و پس ازآن در سال 2014 و 2015 با اعمال تحریم هاى غرب علیه این کشور و خصوصاً کاهش بهاء نفت در بازار جهانى 
با چالش هایى مواجه شده است. هرچند بخش عمده تجارت خارجى روسیه را نفت، گاز، میعانات نفتى و محصوالت وابسته تشکیل مى دهد، اما 
این کشور در زمینه هاى صنعتى و کشاورزى نیز از قابلیت هاى خوبى برخوردار است. در این شرایط، با توجه به این که به نظر نمى رسد فشارهاى 
خارجى ازجمله تحریم ها علیه روسیه در کوتاه مدت کاهش یابد، لذا، مسکو افزون بر تأکید بر تأمین نیازهاى خود از بازار داخل، در پى افزایش 
تجارت با کشورهاى آسیایى و خاورمیانه برآمده است که همین مسئله پتانسیل هایى را براى همسایگان آن ازجمله ایران فراهم مى کند. شاخص هاى 

اصلى تجارت خارجى روسیه در جداول زیر قابل بررسى است؛

۲۰11۲۰1۲۲۰13۲۰14۲۰15کشور
18۰5745939618۰9153۲7751855۲445385186953۲176۰163۰4۰744۰۰مجموع صادرات جهان1
18983884۰۰۲۰4878۲۲۰۰۲۲۰9۰۰7۲8۰۲34۲343۰11۲۲818559۲۲چین۲
148168۲۲۰۲154493۲۰141577587۲5۲161974۲86415۰387۰438آمریکا3
148۲۲۰۲۲741416184۲۰۰1458646978151113651۰1331193671آلمان4
8۲3183759798567588715۰97۲446838456۲۰6۲5۰۲48۲3ژاپن5
58154187155657568۲567987698566656165573۰55549فرانسه6
555۲۰8898547854448559618559573۰911345۲69۰۰733کره جنوبی7
45557338۰49۲9۰747۲5351867435۲4۰648994985576۲۰هنگ کنگ8
53۰5757595546779۰7571۲46855574475734471957653هلند9
517۲88693481۲۲5754548۰41853511۰764814659۲16۰9بریتانیا1۰
5۲3۲56۲965۰15۲8851518۰951۰35۲836836۲458751۲39ایتالیا11
51699۲6185۲47664۲15۲7۲6591949۲14488۰3439۰765۲روسیه1۲

جایگاه روسیه در صادرات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )۲۰11-۲۰15(

International Trade Center منبع

۲۰11۲۰1۲۲۰13۲۰14۲۰15کشور
18۲۲945565918۲۲713۰331185845488811874۰۰7118۰16496۰8867۰مجموع واردات جهان1
۲۲۰5556۲97۲۲74461871۲۲65911۲68۲346۰4۰54۰۲3۰68۲۲161آمریکا۲
17433949۰۰1818199۲۰۰194999۲3151958۰۲13۰1168167۰816چین3
1۲6۰۲975371173۲876۰۰119448۲6۲51۲۲38365931۰5634۰5۲9آلمان4
7۰۰851646663۲6864۰671۲5355365987۲۰766514956۰5فرانسه5
7176۰6۲33689137۰11657۲۲۲5۲86948۲3۲386۲9۲۲8889بریتانیا6
85538۰474885843335833166۰618۲۲۲5111۲6۲6۰8۲778ژاپن7
51۰8547385534864696۲14168686۰۰613۰66547568456هنگ کنگ8
5۲44۰5۲۲451957559751557۲97۰5۲55638374365477۲1کره جنوبی9
49۲83763۲5۰11343۰۲5۰616۲3۰95۰8438۲14419۰77۲۰3هلند1۰
45۰5795۰946۲36618146176414۰463۰۲93374188۰1۰83کانادا11
3۰6۰9149۰31619۲918314945۰95۲8۲6۰۲36718۲781965روسیه1۲

International Trade Center منبع

جایگاه روسیه در واردات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )۲۰11-۲۰15(
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تجارت دوجانبه ایران و روسیه
تهران و مسکو باوجود تعامالت زیاد سیاسى، مبادالت تجارى ناچیزى دارند، به طورى که تبادالت تجارى دوجانبه درصد اندکى از تجارت خارجى آن ها 
را شامل مى شود. اقالم عمده صادراتى ایران به روسیه را میوه جات، خشکبار، سبزیجات، پسته و انگور خشک شامل مى شود و عمده ترین محصوالت 
وارداتى از روسیه نیز غالت، چوب، کاغذ، ماشین آالت و فلزات هستند. یکى از موانع عمده براى فعال کردن پتانسیل هاى موجود در تجارت دو کشور، 
مسائل سیاسى ازجمله تحریم ها علیه ایران است که دو طرف امیدوارند با برطرف شدن آن ها، حجم مبادالت را افزایش دهند. اعمال تحریم هاى غرب 
علیه روسیه در سال 2014 و ادامه آن ها در سال 2015، در کنار ایجاد برخى مشکالت، فرصت هایى جدیدى براى تجارت دوجانبه میان مسکو و تهران به 
وجود آورده است. به رغم این تحریم ها، دو طرف برافزایش سطح تبادالت تجارى تأکید کرده اند که بر اساس آن، افزون بر حوزه هاى انرژى و کشاورزى 
که طرفین هم اکنون در آن مشغول مبادالت هستند، قرار است در حوزه فنى ازجمله ساخت و مدرنیزاسیون نیروگاه هاى جدید نیز همکارى هاى جدیدى 

پیگیرى شوند. آمار و شاخص هاى اصلى تجارت ایران و روسیه و جایگاه تهران در تجارت خارجى مسکو در جدول هاى زیر قابل بررسى است؛

کاال
۲۰13

کل واردات روسیهکل صادرات ایرانصادرات ایران به روسیه

۲۰14۲۰15۲۰13۲۰14۲۰15۲۰13۲۰14۲۰15

43۲،9۲1355،1۲9۲61،38667،884،44167،431،38438،316،53۰314،945،۰95۲86،648،77718۲،781،965کل کاالها

سبزیجات و ریشه های 1
115،3۰9117،4141۰6،931۲۲۰،586۲38،917174،883۲،881،787۲،959،۰781،891،685خوراکی

میوه های خوراکی،۲
16۰،1341۰3،۲648۲،8841،۲۲۲،۲771،459،9641،1۰5،4596،4۰1،8985،479،5773،944،184آجیل، خشکبار،  صیفی جات

نمک، گوگرد، خاک، سنگ، 3
48،8154۲،۲1113،445599،339665،5۰5557،۰891،519،4481،433،786858،596گچ، آهک و سیمان

14،96819،۰441۲،55۲3،۰79،8463،۲78،855۲،914،46۰11،466،6۲111،۰3۰،۰3۲7،6۲9،191پالستیک و مواد پالستیکی4

سبزیجات، میوه، آجیل و 5
۲3،178۲3،8579،58676،67778،9۲744،4931،6۰۰،49۲1،6۰5،۰481،۰85،۰51مواد آماده کردن خوراک

انوع ماشین آالت، راکتورهای 6
۲،5851،45۰6،31418۲،837195،8۰384،۲6156،964،8445۲،1۰5،38734،147،899هسته ای، دیگ و غیره

13،57413،۲155،85998،۰5585،۲4148،۰8۲14،55۲،45۰1۲،8۰4،39۰8،691،484محصوالت دارویی7

۲1،۲6111،8514،۰643،۰61،455۲،368،۲96۲،۰79،۲4۰3،3۲9،۰683،۰99،۲۲4۲،645،671مواد شیمیایی آلی8

5483813،878۲،753،73۲۲،165،5571،138،4961،754،۲691،91۰،۲761،111،337کانی ها، تفاله، خاکستر9

قهوه، چای، ماته، ادویه و 1۰
۲،76۲۲،۲19۲،8811۲8،876137،9۲۲11۰،4۰41،۲61،7741،3۰۰،1۰۰1،۲۲۲،6۲1ترشیجات

وسایل نقلیه غیر از راه آهن، 11
3،3۲۰۲،8۰51،97681،6۰77۲،3۲33۲،3۰94۰،193،69731،4۲6،47415،377،788تراموا

83۲341،46۲11،4861۲،58۰9،۲581،817،94۲1،765،1۲81،1۰۲،941فراورده های خوراکی متفرقه1۲

7،154۲،9۲11،۲3۲83،99484،6۰657،7181،۲54،4۲۲1،154،631719،731شیشه و ظروف شیشه ای13

3،183۲،۰۰91،۰7۰58،۲9654،37834،9948،185،1916،9۰4،8۲34،۰77،681قطعات آهن یا فوالد14

سایر منسوجات، کاالهای 15
1،4۰494۰94513،15۰1۰،3487،۰871،۰9۲،7۲۲9۲۲،643673،3۰6پارچه ای، پوشاک مستعمل

International Trade Center منبع

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول صادراتی ایران به روسیه ۲۰15-۲۰13 )هزار دالر(
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کاال
۲۰13

کل صادرات روسیهکل واردات ایرانصادرات روسیه به ایران

۲۰14۲۰15۲۰13۲۰14۲۰15۲۰13۲۰14۲۰15

1,168,6161,3۲5,5141,۰17,۲1463,677,7917۲,7۲3,۲7843,86۰,8445۲7,۲65,919497,833,5۲9343,9۰7,65۲کل کاالها

3۰4،4۰۰53۲,817437,۰6۲4,994,۰5۲4,999,۲38۲,588,6784,75۲,1377,۰86,7165,65۲,551غالت1

363،86۰396,5۲4۲۰7,343۲,4۲5,۰۰73,138,145۲,631,119۲۰,۰69,844۲۰,555,65515,۲۲۰,4۰8آهن و فوالد۲

چوب، فرآورده های 3
166،9113۰,۰1۰1۲۰,۲94576,8۰5671,۰45567,4767,33۰,19۲7,763,7496,313,519چوبی و زغال چوب

انواع ماشین آالت، 4
۲5،39515,۲4۰69,۰589,۰۲9,41۰11,89۰,9377,1۰9,6648,867,9۲39,۲56,93۲8,677,456رآکتورهای هسته ای

روغن و چربی های 5
38،۲464۲,۰9۰3۲,۲711,937,86۰1,۲۰7,494739,۲۲9۲,185,193۲,۲66,۲951,873,97۰حیوانی و گیاهی

کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ 6
3۰،817۲6,149۲9,1781,39۰,7551,474,57997۲,777۲,۰55,۰68۲,۲6۰,19۲1,831,3۰3و کارتن

وسایل برقی و 7
78،۰885۲,6۲5۲۲,۲3۲5,4۲۰,۰۲۰7,1۰7,9۲13,944,۲684,977,3۰74,9۲9,۰463,458,775الکترونیکی

8
مواد شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات فلزی گرانبها، 

ایزوتوپ ها
5،59۲16,544۲۰,989369,۰67347,5433۲۰,4378,۰35,۰555,13۰,8۲13,843,344

کتاب، روزنامه، تصاویر 9
7،9958,۰5417,56۰1۰8,۲19116,49137,393469,19۲43۲,53۲535,36۰و غیره چاپی

1۰
سوخت های معدنی، 

روغن، مواد تقطیر شده 
و غیره

59،389۲7,9719,9۰3516,۲68757,745357,15737۲,۰36,۰96346,119,387۲16,1۰1,147

11
خمیر چوب، مواد 

الیافی سلولزی و مواد 
بازیافتی آنها

9،6441۰,۰9۲7,5161۰۲,8۲687,5۰179,9471,1۲5,۲331,194,71۰1,15۰,۲6۰

کشتی، قایق و سایر 1۲
14،۲3914,77۲6,۲88317,56937,۰93158,75۰۲,3۰۰,8368۲4,1561,۲47,۰85وسایل شناور

تنباکو و بدل ساخته 13
9،97۲4,8875,۲791,۲5۲,5۲8949,914387,5۰3735,159816,3۰۲778,8۰9تنباکو

پالستیک و مصنوعات 14
8،9896,3454,957۲,۲۰5,957۲,776,7181,8۰3,461۲,57۰,4۲3۲,68۰,9۲4۲,3۰8,999پالستیکی

وسایل نقلیه به غیر از 15
3۰9764,7۰84,484,99۲6,188,3763,198,51۰4,8۲1,5533,۲46,557۲,7راه آهن، تراموا

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول وارداتی ایران از روسیه ۲۰15-۲۰13 )هزار دالر(

صنعت توریسم روسیه
 آژانـس فـدرال گردشـگرى روسـیه زیـر نظـر وزارت فرهنـگ این کشـور فعالیـت مى کند. ایـن آژانس عـالوه بر ارائـه طرح هـا و راهکارهاى 
مختلـف توسـعه صنعـت توریسـم در داخل روسـیه و همچنین با دیگر کشـورها، به همـراه دو اتحادیه صنفـى (انجمن تورگردانـان و اتحادیه 
صنعـت گردشـگرى) بـر روند اجراى قوانین مصوب کشـور درزمینهیتوریسـم از سـوى آژانس هاى توریسـتى و تورگردانان نظـارت مى کند. 

 صنعت توریسم روسیه در رتبه سوم صنایع برتر این کشور (بعد از نفت و خودروسازى) قرار دارد.
 بر اسـاس آمار منتشـره از سـوى آژانس فدرال گردشـگرى روسـیه روند افزایش 20 درصدى گردشـگران خارجى به روسـیه برخالف انتظار 
سـازمان هاى مرتبـط ایـن کشـور به دلیـل تحریم هـاى بین المللى در سـال 2014 تحقق نیافتـه و این روند بـراى سـال 2015 نیز ادامه داشـته که 
افزایـش مزبـور بنـا به آمار غیررسـمى فقط 5درصد بوده اسـت. به هرتقدیر با افزایش 5درصد آمار توریسـت ورودى به روسـیه در سـال 2014، 
ایـن رقـم بـه 32/5 میلیـون نفر رسـید که بیانگر کاهش 7 میلیون نفرى در مقایسـه با سـال قبل از آن اسـت. همچنین مقایسـه رقم گردشـگران 
مسـافر روس (حدود 46 میلیون نفر) در همین سـال، عدم تجانس  30درصد را نشـان مى دهد. تورم شـدید سـال هاى اخیر در روسـیه در این 

موضوع نقش مهمى داشـته که باعث ورشکسـتگى برخى شـرکت بزرگ گردشگرى روسـیه گردیده است.  
 در سـال 2015 ترکیه با جذب بیش از چهار میلیون گردشـگر روس ( 8درصد) در مقام اول ازنظر مقصد گردشـگران روسـیه قرارگرفته اسـت. 

پس ازآن کشـورهاى فنالند، قزاقسـتان، اوکراین و مصر به ترتیب مهم ترین مقاصد سـنتى گردشـگرى شهروندان روسـیه در این سال بوده اند. 
بنـا بـه اعـالم مراجـع صالحیـت دار روسـیه درآمـد بخـش گردشـگرى ایـن کشـور 20درصد معمـول جهانى و کشـورهاى مشـابه اسـت که 
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تـا حـدودى ناشـى از ضعـف 
ساختارهاى توریسـتى مى باشد.
توسـعه  اسـتراتژى  راسـتاى  در 
گردشـگرى مصوب سال 2014، 
روسـیه قصـد دارد گردشـگران 
ورودى بـه کشـور را در سـال 
2020 تـا سـقف 40 میلیـون نفر 
افزایش دهد. طبـق برنامه دولت 
ظرفیـت هتل هـا در روسـیه نیـز 
در این سـال تقریباً با بیش از 50 
درصـد افزایـش بـه  77 میلیون 

نفر خواهد رسـید. 
  

همکارى هاى توریسـتى ایران و 
روسیه 

خصـوص  در  ارقـام  و  آمـار 
سـفر متقابـل گردشـگران ایرانى 
سـطح  بـا  متناسـب  روس،  و 
نیسـت.  کشـور  دو  روابـط 
ذى ربـط  مراجـع  رویکـرد 
روس و ایـران ازجملـه سـازمان 
میـراث فرهنگـى، صنایع دسـتى 
و  کشـورمان  گردشـگرى  و 
فعالیت هـاى سـفارت درجهـت 
افزایش همکارى هاى توریسـتى 
و  دولتـى  بعـد  در  کشـور  دو 

خصوصـى بـوده اسـت.  
بـر اسـاس آمـار آژانـس فـدرال 
میـزان  روسـیه  گردشـگرى 
توریسـت هاى  تعـداد  افزایـش 
ایرانى به مقصد روسـیه در سـال 
2015 حـدود 100درصـد بـوده 
کـه بر این اسـاس کشـورمان در 
ردیـف اول بـوده اسـت. بنـا بـه 
اعـالم مراکـز غیررسـمى ایرانى 
ازجملـه آژانس هـاى توریسـتى 
کشـورمان، در سال 2015 حدود 
اتبـاع  بـراى  روادیـد  هـزار   32
ایرانى صادرشـده است. این رقم 
بـراى اتبـاع روس نیـز  21000 
نفـر بوده کـه رشـد 10 درصدى 
نشـان  بـه سـال 2014  نسـبت 
مى دهـد، البته در مقایسـه با آمار 
میلیونى کشورهایى مثل ترکیه و 

مصر ناچیز مى باشـد.  

ترکیه با 30 میلیون توریسـت در 2013 و اوایل 2014 درآمدي برابر 30 میلیارد دالر را در 
اختیار داشـت. طبق اسـتانداردهاي گردشـگري هر توریسـت را برابر با 1000 دالر درآمد 
ملـی محاسـبه مى کننـد یعنی اگـر 30 میلیون توریسـت به ترکیـه وارد مى شـد درآمد آن 
برابـر سـی میلیـارد بود این رقم به جز توریسـت هایى کـه مدت اقامت آن هـا بیش از یک 

هفته باشـد که در آن صورت درآمد آن 1500 دالر محاسـبه مى شـود.
نقـش توریسـت عـالوه بـر درآمدهاي مربوطـه در حوزه هتـل داري، متـل، مهمانکده ها، 
مسـافرخانه ها، چایخانه ها که گروه کثیري از مشـاغل حوزه گردشـگري را دربرمى گیرد. 
صنوف متعددي را در صنایع دسـتى، صنایع ظریف، لباس، کفش و خدمات گردشـگري 
سـالمت، کـوه و گردشـگري دریایـی، صنایع غذایی و شـرکت هاى توریسـتی باألخص 
در حـوزه خدمـات، صنایـع هوایی و شـرکت هاى حمل ونقل دریایی، هوایـی، زمینی نیز 

ایجـاد مى کند.
گفتـه مى شـود فقـط شـهر اسـتانبول روزانه 500 هزار نفر گردشـگر ایسـتا داشـت یعنی 
گردشـگري کـه تقریبـاً تعـداد آن ثابـت بـود یعنـی با یـک حسـاب سرانگشـتی روزانه 
500000 نفـر برابـر بـا یـک و نیم میلیـارد دالر درآمد ملـی رقمی که هم اکنون این شـهر 

از آن محروم اسـت.
صنعـت توریسـم در ترکیـه حـرف اول را در اقتصـاد ملـی دارد، شـهرهاي آنتالیـا، آنالیا، 
بـادروم، گومـوش یقه، ازمیر، گوش آداسـی، مناطـق آداالر (کوچک و بیـوك آدا) و ده ها 

مراکـز دیگـر امـروز از کمبود توریسـت رنج مـی برد.
چنـدي پیـش رئیـس اتـاق بازرگانی صنایع و معـادن آنتالیـا در اتاق ایران مطـرح کرد که 
فقـط در آنتالیـا 250 هتـل 5 سـتاره وجـود دارد کـه این رقم در کل اسـپانیا بـه 150 هتل 
مى رسـد. در حدفاصـل آنتالیـا و آنالیـا و ازمیـر ده هـا هتل 5 سـتاره موجود اسـت. رئیس 
اتـاق آنتالیـا اعـالم کرد که شـاید ما در تولید هتل افـراط  کارى کردیم. با توجه به شـرایط 
بعد از کودتا و تصفیه بزرگ سیاسـی، اداري، بدیهی اسـت که چشـم تیزبین گردشـگران 
بـه تیتـر روزنامه هـا و سـایت هاى خبـري اسـت کـه به دنبـال فضـاي آرامی هسـتند که 
بـر مناطـق گردشـگري ترکیه حاکم شـود و بدین جهـت کودتاي نافرجـام ترکیه صنعت 
توریسـم را در اسـپانیا، یونـان پررونق کرده و در فرانسـه نیز با توجه بـه اتفاقات دنیس و 

پاریس بر تعداد توریسـت تأثیر گذاشـته اسـت.
بـا توجـه بـه اعالم سـه مـاه وضعیـت فوق العـاده از سـوي رجـب اردوغـان در ترکیه و 
همچنیـن اعـالن این جمله کـه احتمال و امـکان تمدید ایـن وضعیت فوق العـاده وجود 
دارد چراکـه بنـا بـه ادعـاي ریاسـت جمهور ترکیـه امـکان وقـوع کودتـاي دیگري حس 
مى شـود. مشـخص اسـت که روى آورى توریست و گردشـگري به ترکیه در یک شرایط 

کامًال محتاطانه قـراردارد.

صنعت گردشگري ترکیه در بحران
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شماره پیوست معرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخمناقصه

۲5 نوامبر 351۰4759۲۰16مناقصه ی الکترونیکی برای خرید تیرهای بتن مصلح 

۲3 نوامبر 351۰475۲۲۰16توسعه ی برنامه ی مدیریت ضایعات

۲5 نوامبر 35۰99976۲۰16مناقصه ی الکترونیکی برای خرید جعبه های بتن و سیم 

۲5 نوامبر 35۰837۲1۲۰16تدارک پماد سرمازدگی

۲3 نوامبر 35۰83666۲۰16پوشش دهی ارتباط با خدمات

۲4 نوامبر 35۰8366۰۲۰16توسعه ی حفاری چاه های نفت و گاز

۲۲ نوامبر 35۰38794۲۰16تدارک مصالح ساختمانی

31 دسامبر 35۰18399۲۰16تأمین آب و خدمات فاضالب

18 نوامبر 349963۰6۲۰16کارهای تعمیرات معدن

31 دسامبر 349196۰7۲۰16تعمیر و نگهداری محوطه )باغبانی(

31 دسامبر 347174۰5۲۰16برنامه ی تعمیرات و نگهداری

31 دسامبر 3464۲۰7۰۲۰16تعمیرات محوطه

31 دسامبر 3464۲۰6۰۲۰16تعمیرات محوطه ی اطراف منطقه ی حفاظت شده

31 دسامبر 3464۲۰59۲۰16حفاظت و حمل و نقل مواد

31 دسامبر 346۲367۰۲۰16خدمات برای سیل

۲1 جوالی 3458۰955۲۰17نوسازی بخش ذخیره ی گاز زیرزمینی بوزوآ

۲۰ جوالی 3455376۲۲۰17بازسازی تراموا و تجدید بخشی ناوگان تراموای موجود

31 دسامبر 345۲۲113۲۰16حفاظت و تعمیرات

31 دسامبر 345۲۲۰87۲۰16مرمت و بازسازی خانه ها

31 دسامبر 34497۰۲6۲۰16تعمیرات و نگهداری فاضالب

31 دسامبر 34478784۲۰16کارهای پل ها و اتصاالت

31 دسامبر 3447878۲۲۰16نصب، راه اندازی و تعمیرات

1۰ می 3353394۰۲۰17نوسازی و بروزرسانی زیرساخت های تأمین آب

13 می 3356۲944۲۰17تجهیزات و نوسازی ولتاژ پایین و متوسط

31 دسامبر 333۲3539۲۰16احداث 1۰۰۰ چاه

31 دسامبر 333۰۰7۰3۲۰16ساخت مکان برای فوتبال

31 دسامبر 333۰۰699۲۰16ساخت مکان برای بسکتبال

31 دسامبر 333۰۰696۲۰16ساخت مکان برای والیبال

31 دسامبر 333۰۰693۲۰16ساخت مکان برای هاکی

۲۲ آوریل 33317465۲۰17نصب DH سنج

31 دسامبر 3318914۰۲۰16ساخت شبکه های گرمایشی بخش مسکونی

31 دسامبر 3۲9156۲6۲۰16حفاظت خیابان، پارک و روشنایی داخلی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قزاقستان 

گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

31 دسامبر 35۰891۲۰۲۰17توسعه ی باغ های مرسه

31 ژانویه ی 35۰818۲۰۲۰17ساخت و ساز بندر اصلی ماهیگیری

11 اکتبر 3487۰938۲۰16ساخت و ساز ساختمان اداری

3۰ ژوئن 34514۲46۲۰17پروژه ی تولید برق

31 دسامبر 3۲991۰84۲۰16اجرا و تعمیرات شبکه های آب ایستگاه های پمپاژ چاه های آب مسقط 

31 دسامبر 3۲991۰81۲۰16اجرا و تعمیرات شبکه های آب ایستگاه های پمپاژ چاه های آب سیب 

31 دسامبر 3۲99۰513۲۰16اجرا و تعمیرات شبکه های آب ایستگاه های پمپاژ چاه های آب جنوب بتینه 

31 دسامبر 3۲99۰51۲۲۰16اجرا و تعمیرات شبکه های آب ایستگاه های پمپاژ چاه های آب جنوب دخیلیه 

3۰ ژوئن 3۲634893۲۰۲۰پروژه ی توسعه ی نفت یبل خوف

3۰ ژوئن 3۲6۰97۰6۲۰۲۰احداث مرکز خدمات در جنوب غربی مسقط

11 فوریه ی 3199668۲۲۰17تعمیرات و نگهداری کارهای عمرانی

11 فوریه ی 31996679۲۰17تعمیرات و نگهداری استخر شنا

3۰ نوامبر 31941486۲۰16احداث نیروگاه برق

۲8 دسامبر 31۲5۲8۰3۲۰16تدارکات حفاظت از فیبر نوری بین مسقط و سوهار

۲8 دسامبر 31۲518۲3۲۰16تدارکات تعمیرات و نگهداری استخر شنا

۲8 دسامبر 31۲518۰5۲۰16تدارکات تعمیرات و نگهداری کارهای عمرانی

3۰ نوامبر 3۰64۲668۲۰16احداث مجتمع گردشگری مسقط

5 اکتبر ۲9678944۲۰17اجرا و نگهداری کارخانه ی فاضالب

3۰ مارس ۲949548۰۲۰17پروژه ی بازار سوهار

31 دسامبر ۲9۲65۲7۰۲۰18پروژه ی شهر جدید لیوا

31 مارس ۲9176313۲۰18زیرسازی پروژه ی شهر جدید لیوا

3۰ ژوئن ۲86۰۰659۲۰17انجام کارهای ابزار دقیق ستاج الرزبوت

3۰ ژوئن ۲8۲71543۲۰17ساخت مجتمع اقامتی

31 دسامبر ۲79۲۰655۲۰18احداث هتل 5 ستاره

3۰ ژوئن ۲7735134۲۰17انجام کارهای مکانیکی، برقی و لوله کشی ۲ هتل

3۰ سپتامبر ۲71۲9845۲۰18نصب سیستم جمع آوری گاز در پروژه ی گازی خازان

31 دسامبر ۲6391489۲۰17ساخت دو منطقه ی جدید مسکونی

31 دسامبر ۲63۲۲1۲4۲۰16مشاوره و توسعه ی مجدد پایانه ی بار بندر سالله

31 دسامبر ۲6۲53185۲۰17ساخت و ساز دفتر مرکزی جدید بانک ملی عمان

31 دسامبر ۲54515۰4۲۰16اعطای قرارداد هتل جدید

3 دسامبر ۲534۲466۲۰17ساخت و ساز ساختمان پلیس سلطنتی عمان

31 دسامبر ۲3753۲45۲۰16ساخت و ساز فاز بعدی پروژه ی زاها

گروه ترجمه

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

مهلت ارسال مدارک و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

3۰ ژوئن 3456931۲۲۰19تدارکات نوسازی و توانبخشی
6 آوریل 33۰۰114۲۲۰17ساخت 6 بخش خدماتی

19 مارس 3۲141713۲۰17احداث بیمارستان 5۰ تخت خوابی در منطقه ی زورمت استان پاکتیا
19 مارس 3۲1417۰5۲۰17احداث بیمارستان 5۰ تخت خوابی در منطقه ی صالح استان بغالن

19 مارس 3۲141467۲۰17احداث بیمارستان 1۰۰ تخت خوابی در استان دایکندی
19 مارس 3۲1417۰3۲۰17احداث بیمارستان 1۰۰ تخت خوابی در استان نیمروز

19 مارس 3۲141464۲۰17احداث و توسعه ی امکانات بهداشت و درمان و بیمارستان قندهار
19 مارس 3۲141444۲۰17احداث بیمارستان 5۰ تخت خوابی زنان در استان هلماند

14 ژانویه ی 3۲1411۲۲۲۰17احداث 14,3 کیلومتر جاده
19 مارس 3۲1411۲۰۲۰17نوسازی 1۲,3 کیلومتر جاده و 36 متر پل

18 فوریه ی 3۲14۰664۲۰17احداث جاده از کابل به روستای مزاری صفا
19 مارس 3۲1۲5653۲۰17احداث جاده از قله نجار به چاره تمانی

19 ژانویه ی 3۲119873۲۰17احداث کلینیک بهداشت و درمان
18 فوریه ی 3۲11966۲۲۰17آسفالت

3 سپتامبر ۲4485996۲۰17تدارکات ساخت و ساز

گروه ترجمه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

مکان  شادترین  واقع  در  لبخند  سرزمین 
دنیاست؛ دست کم از نظر ثابت نگهداشتن 
میزان اشتغال و حفظ تورم در میزانى بسیار 

پایین.
به گزارش بلومبرگ، شاخص فالکت، که از 
مجموع نرخ بیکارى و تورم محاسبه مى شود 
در تایلند معادل 1,11 درصد محاسبه شده تا 
این کشور در میان 74 اقتصاد مورد بررسى 
بلومبرگ پایین ترین شاخص فالکت را از آن 

خود کند.
پس از تایلند،  سنگاپور و ژاپن به ترتیب با 
نرخ فالکت 1,40 درصدى و 2,70 درصدى 
رتبه هاى بعدى را در اختیار دارند. رتبه بریتانیا 
در رده بندى حداقل فالکت هفدهم و رتبه 
آمریکا بیست ویکم گزارش شده است. چین 
نیز مکان بیست وسوم را در این رتبه بندى از 

آن خود کرده است.
ونزوئال که با سقوط درآمد نفتى و قحطى 
شدید غذا و دارو مواجه است، تورمى معادل 
به  توجه  با  را تجربه مى کند.  181 درصد 
شاخص فالکت 118,2 درصدى، این کشور 
آمریکاى جنوبى به راحتى در صدر جدول 
« فالکت بارترین کشورهاى دنیا» قرار دارد. 
پس از این کشور، بوسنى با 48,97 درصد و 

وضعیت شاخص فالکت در جهان

آفریقاى جنوبى با 32,90 درصد رتبه هاى بعدى را در اختیار دارند.
نرخ بیکارى تایلند در پایان ماه ژوئن 2016، در حدود یک درصد بوده در حالى که شاخص 
قیمت مصرف کننده در ماه جوالى 0,1 درصد افزایش داشته است. با این حال، اوضاع در این 
کشور جنوب شرق آسیایى گل و بلبل نیست. کندى تورم، ممکن است به کاهش سالمت 

اقتصاد منجر شود. 
ساتوشى اوکاگاوا، تحلیلگر بازار جهانى گروه بانکدارى سومیتومو میتسوى اعالم کرد: کاهش 
تورم نشانه ایست که تقاضاى اجناس و خدمات براى تطبیق با عرضه در اقتصاد ناکافى است. 
این موضوع موجب تشویق مصرف کنندگان براى تاخیر در خرید اجناس به منظور ارزان تر 
شدن قیمت ها و کاهش تقاضا خواهند شد. در چنین مارپیچ تورمى،  دستمزدها افت خواهد کرد.
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نمایشگاه های بازرگانی

Integrated Systems Russia

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فناوری های بخش های تجاری، حرفه ای و مسکونیتوضیحات
1 تا 3 نوامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 8۰ 99 551 )499( 7+ و نمابر: 7496 737 )495( 7+اطالعات تماس
daria@midexpo.ru پست الکترونیک

http://en.isrussia.ruوب سایت

ISE Integrated Systems Europe

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فناوری های بخش های تجاری، حرفه ای و مسکونیتوضیحات
۲۲ تا ۲4 ژانویه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
دبی، امارات متحده ی عربیمحل برگزاری
تلفن: ۲4۲4 ۲4۰ ۲۰ 31+ و نمابر: ۲4۲5 ۲4۰ ۲۰ 31+اطالعات تماس
office@iseurope.orgپست الکترونیک

https://www.iseurope.orgوب سایت

intersec

نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت تجاری، پلیس، حریق، بهداشت و ایمنیتوضیحات
1۰ تا 18 ژوئن ۲۰17تاریخ برگزاری
آلمان، ویلینگنمحل برگزاری
تلفن: 45۰۰ 389 4 971+اطالعات تماس
andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

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

Nufam

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه ی تجاریتوضیحات
۲8 سپتامبر تا 1 اکتبر ۲۰17تاریخ برگزاری
آلمان، کارلسروههمحل برگزاری
تلفن: 5133 37۲۰ 7۲1 )۰( 49+ و نمابر: 5133 99 37۲۰ 7۲1 )۰( 49+اطالعات تماس
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

https://www.nufam.de/website/home/index.jspوب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

easyFairs Logistik

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
۲9 تا 3۰ مارس ۲۰17تاریخ برگزاری
سوئد، مالمومحل برگزاری
تلفن: ۰۰ 53 ۲8۰ 3 )۰( 3۲+ و نمابر: 53 53 ۲8۰ 3 )۰( 3۲+اطالعات تماس
antwerp@easyfairs.comپست الکترونیک

http://www.easyfairs.com/visit-the-future/وب سایت

Multimodal

نمایشگاه بین المللی صنایع حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
4 تا 6 آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری
انگلستان، بیرمینگاممحل برگزاری
تلفن: 7759 7384 ۰۲۰اطالعات تماس
jenny.moore@clarionevents.comپست الکترونیک

http://www.multimodal.org.ukوب سایت

TransRussia

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات صادرات بارتوضیحات
18 تا ۲۰ آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: ۲8 ۰8 75۰ )499( 7+ داخلی 4161اطالعات تماس
Alexander.Ezhov@ite-russia.ruپست الکترونیک

http://www.transrussia.ruوب سایت

نمایشگاه های بازرگانی، حمل ونقل، لوازم و تجهیزات پزشکی و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
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TransCaspian

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، ترانزیت و واردات و صادراتتوضیحات
۲6 تا ۲8 آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری
آذربایجان، باکومحل برگزاری
تلفن: 4۰41۰۰۰ 1۲ 994+ و نمابر: 4۰41۰۰1 1۲ 994+اطالعات تماس
transport@iteca.az پست الکترونیک

http://www.transcaspian.az/۲۰17/وب سایت

Transport Logistic

نمایشگاه بین المللی واردات و صادرات، فناوری اطالعات و زنجیره ی تأمینتوضیحات
9 تا 1۲ می ۲۰17تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن: ۲۰7۲۰ 949 89 49+ و نمابر: ۲۰7۲9 949 89 49+اطالعات تماس
info@messe-muenchen.deپست الکترونیک

http://www.transportlogistic.deوب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Basrah Building

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت سنگ، شهرداری، عمران و ساخت وسازتوضیحات
11 تا 14 دسامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
عراق، بصرهمحل برگزاری
تلفن: ۲8 ۲8 575 ۲16 9۰+ و نمابر: ۰۲ ۰1 11 575 ۲16 9۰+اطالعات تماس
info@pyramidsfair.comپست الکترونیک

http://www.basrahbuilding.comوب سایت

Anfas Hotel Equipment

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و دکوراسیون مهمان نوازیتوضیحات
18 تا ۲1 ژانویه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
ترکیه، آنتالیامحل برگزاری
تلفن: ۰۰ ۲۰ 46۲ ۲4۲ 9۰+ و نمابر: 9۰ 19 46۲ ۲4۲ 9۰+اطالعات تماس
info@anfas.com.trپست الکترونیک

http://www.anfashotelequipment.comوب سایت

Laundry and Dry-cleaning

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و امکانات خشک شویی و پاک کننده هاتوضیحات
۲4 تا ۲6 ژانویه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
بالروس، مینسکمحل برگزاری
تلفن: 83 9۰ ۲۲6 17 375+ و نمابر: 58 98 ۲۲6 17 375+اطالعات تماس
minskexpo@solo.byپست الکترونیک

http://www.minskexpo.com/englishوب سایت

TechnoWelding

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات جوشکاری و برش حرارتیتوضیحات
7 تا 9 دسامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
روسیه، کازانمحل برگزاری
تلفن / نمابر: ۲6 51 57۰ )843(اطالعات تماس
expokazan.ru@d9پست الکترونیک

http://www.svarkaexpo.ru/rus/وب سایت

 Hong Kong International Bakery
Expo

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت قهوه، بستنی، نانوایی، پیتزا و غیرهتوضیحات
1 تا 3 دسامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
چین، هنگ کنگمحل برگزاری
تلفن: ۰۰6۲ ۲5۲8 85۲+ و نمابر: ۰۰7۲ ۲5۲8 85۲+اطالعات تماس
info@HKBakeryExpo.comپست الکترونیک

http://www.hkbakeryexpo.com/general_info/enوب سایت

نمایشگاه های تجهیزات پزشکی

 Nordic Health Technology &
eHealth Forum

نمایشگاه بین المللی فناوری بهداشت و سالمت الکترونیکتوضیحات
11 تا 13 ژانویه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
فنالند، هلسینکیمحل برگزاری
تلفن: ۰۰ 53 ۲8۰ 3 )۰( 3۲+ و نمابر: 53 53 ۲8۰ 3 )۰( 3۲+اطالعات تماس
antwerp@easyfairs.comپست الکترونیک

http://www.easyfairs.com/visit-the-future/وب سایت
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Arab Health

نمایشگاه بین المللی صنایع دندان پزشکی و مراقبت های بهداشتی مدیترانهتوضیحات
3۰ ژانویه تا ۲ فوریه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن: ۲797 4۰7 4 971+اطالعات تماس
arabhealth@informa.comپست الکترونیک

http://www.arabhealthonline.comوب سایت

De Nationale Gezondheids Beurs

نمایشگاه بین المللی بهداشتتوضیحات
۲ تا 5 فوریه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
هلند، اوترختمحل برگزاری
تلفن: 39 97 377 ۰۲6 و نمابر: 36 97 377 ۰۲6اطالعات تماس
info@gezondheidsbeurs.nlپست الکترونیک

http://www.denationalegezondheidsbeurs.nlوب سایت

IWF

نمایشگاه بین المللی بهداشت، سالمتی و تناسب اندامتوضیحات
1 تا 3 مارس ۲۰17تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن: 66۲67۲۲۲ ۲1 86+ و نمابر: 635785۰۰ ۲1 86+اطالعات تماس
iwf@donnor.comپست الکترونیک

http://www.ciwf.com.cn/en/وب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

 Kuwait Green Building Exhibition
& Conference

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ساختمان سبز مدیترانهتوضیحات
9 تا 1۰ نوامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
کویت، کویتمحل برگزاری
تلفن: ۲۲1۲ ۲۲46 965+اطالعات تماس
info@promediakw.comپست الکترونیک

http://kuwaitgreenbuild.comوب سایت

Industrial Automation India

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون ساختمان و اتوماسیون فرایند و تولیدتوضیحات
1 تا 3 دسامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
هند، بمبئیمحل برگزاری
تلفن: 55۲8 6687 ۲۲ 91+اطالعات تماس
 sales@hmf-india.comپست الکترونیک

-http://www.win-india.com/page=industrial-automation-indiaوب سایت
۲۰16&menu=shows&sub=industrial-automation-india

IGB Expo

نمایشگاه بین المللی ساختمان و صرفه جویی انرژیتوضیحات
7 تا 9 دسامبر ۲۰16تاریخ برگزاری
چین، گوآنجومحل برگزاری
تلفن: 8339۲687 ۲۰ 86+ و نمابر: 833۰۰15۲ ۲۰ 86+اطالعات تماس
expoart@vip.163.comپست الکترونیک

http://www.igbchina.comوب سایت

Häuslbauermesse

نمایشگاه بین المللی ساخت وساز و نوآوریتوضیحات
1۰ تا 1۲ فوریه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
اتریش، کالگنفورتمحل برگزاری
تلفن: ۰ 568۰۰ 463 43+ و نمابر: ۲8 568۰۰ 463 43+اطالعات تماس
office@kaerntnermessen.atپست الکترونیک

https://www.kaerntnermessen.atوب سایت

ImmobilienTage

نمایشگاه بین المللی ساخت وساز، نوآوری و سرمایه گذاریتوضیحات
1۰ تا 1۲ فوریه ی ۲۰17تاریخ برگزاری
آلمان، آگسبرگمحل برگزاری
تلفن: 4495163۰ ۰8۲1 و نمابر: 4495۲9۰6 ۰8۲1اطالعات تماس
info@boehme-event.deپست الکترونیک

http://www.immobilientage-augsburg.de/messeprofil/rueckblende/وب سایت



با  را  شما  ما،  است  قرار  گزارش  این  در 
شغل هایى آشنا کنیم که فیش حقوقى ندارند اما 
درآمدهاى عجیب وغریبشان در مخیله هیچ کدام 

از ما نمى گنجد.

جراحان پالستیک در صدر
دکتر فوق تخصص جراحى پالستیک و دکتر 
متخصص قلب در سال هشت میلیارد تومان 
درآمد دارند. البته ارقامى که در این گزارش به 
آن ها اشاره مى شود متوسط درآمد سالیانه در 
سال 93 است. باگذشت دو سال و با احتساب 
تورم، شما به راحتى متوجه مى شوید که این ارقام 
کمى باالتر رفته و درآمدها بیشتر شده است.به 
گزارش عصر اعتبار، البته جراحى پالستیک در 
ایران یک شغل پردرآمد به حساب مى آید و در 
دیگر کشورها این تخصص در مراتب پایین ترى 

از درآمد پزشکان قرارگرفته است.

فوتبالیست ها هم از قلم نمی افتند
حدس شما کامالً درست است. حتى مطمئنیم 
که خیلى ها در ذهنشان رتبه یک را به این شغل 
اختصاص مى دادند اما خب واقعیت این است که 
فوتبالیست و مربى (البته از نوع درجه یک آن) در 
رتبه بعدى قرار دارند و با کسب درآمد به میلیارد 
در سال، جایگاه دومین شغل پردرآمد در ایران را 

به دست آورده اند. 

رقابت تنگاتنگ سه شغل
رتبه سوم و چهارم و پنجم در این جدول به 
سه شغل متفاوت از هم و جالب تعلق مى گیرد. 
شغل هایى که هیچ قرابتى با یکدیگر ندارند. 
فوق  که  دندان پزشک  یک  درآمد  متوسط 
لباس عروس و  با یک طراح  تخصص دارد 
یک مدرس کنکور زیست شناسى به یک اندازه 
است. متوسط سالیانه آن ها یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان است و آن ها جزو پردرآمدترین 

افراد در ایران هستند.

چه کسی گفته در هنر پول نیست؟
رتبه هفتم هم باز به هنر تعلق مى گیرد. البته 
بهتر است از فضاى میلیاردى خارج شوید. در 
این بخش از این پایان نامه درآمد یک بازیگر 
تومان  میلیون  هشت صد  سال،  در  درجه یک 

تخمین زده شده است. 

تعمیرکارها را فراموش نکنید
نهم و دهم هم جالب اند.  رتبه هاى هشتم و 
تعمیرکاران خودرو با درآمد سالیانه 600 میلیون 
تومان جزو 10 شغل پردرآمد در ایران هستند. 
با  و  دارند  درآمد  میلیون  پنجاه  ماهیانه  آن ها 
مدرسان کنکور ارشد و مهندسان و دکترهاى 

کارخانه هاى صنعتى در یک 
رده قرار مى گیرند. 

علم تا اینجا بازنده نیست
میلیون  سال، 400  در  عمومى  دندان پزشکان 
درآمد دارند. تا اینجاى گزارش، وزنه تحصیالت 
بیشتر  بوده است.  برابر  بامهارت و تخصص 
پزشکان در ایران درآمد مناسبى دارند و این نشان 
مى دهد درنبرد میان علم و ثروت، علم خیلى هم 

بازنده نبوده است. 

خلبان ها و آرایشگران زنان در یک ردیف!
این که خلبان ها افراد پولدارى باشند دور از ذهن 
نیست. یک خلبان درجه یک در سطح جهانى در 
سال 300 میلیون درآمد دارد. البته شغل حساس 
و پرخطر خلبانى باعث شده خیلى از خلبانان از 
این میزان درآمد چندان هم راضى نباشند چراکه 
درآمد آن ها با آرایشگرهاى زنان و برنامه نویسان 

کامپیوتر در یک رده قرار مى گیرد.

نصابانی با درآمدهای آن چنانی
نصاب هاى ماهواره در ایران با درآمد ساالنه 200 
میلیون تومان به این جایگاه رسیده اند. جالب 
این که درآمد استاد تمام دانشگاه و گوینده هاى 
حرفه اى اخبار در رده هاى پایین تر قرار دارد و 
آن ها سالیانه 50 میلیون کمتر از نصابان ماهواره 

درآمد کسب مى کنند.

پولدارهای ایران چه شغل هایی دارند؟

گون
گونا
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از من مى پرسند: «به جز کشور  گاه و بى گاه 
دارى؟»  عالقه  دیگر  کشور  کدام  خودت  به 

همیشه یک جواب داشته ام:
تایوان و مردم مى پرسند «تایوان؟ چرا تایوان؟» 
تایوان  چون  است.  ساده  خیلى  جواب 
امواج  از  پر  دریایى  در  لم یزرع  صخره اى 
توفانى و بدون منابع طبیعى براى زندگى کردن 
از چین  باید  براى ساخت وساز  است. حتى 
شن و ریگ وارد کند و باوجود همه این ها 
چهارمین ذخایر کالن مالى دنیا را در اختیار 
دارد. زیرا به جاى کندن زمین و استخراج هر 
آنچه باال مى آید،  تایوان ذهن و افکار 23 میلیون 
تایوانى را مى کاود ، استعدادشان را، انرژى  شان 
را و هوش و ذکاوت شان را. چه زن و چه 
مرد. همیشه به دوستانم در تایوان مى گویم:  
شما خوشبخت ترین مردم دنیا هستید، چطور 
دارید،   نفت  شده اید؟  نه  این قدر خوشبخت 
نه طال،  الماس،   نه جنگل،  نه  نه سنگ آهن، 
گاز  و  زغال سنگ  ذخایر  کمى  مقدار   فقط 
طبیعى  و به خاطر همین هم است که فرهنگ 
تقویت مهارت هایتان را توسعه داده اید؛ کارى 
که امروزه ثابت شده باارزش ترین و تنها منبع 
تجدید پذیر واقعى در جهان است. حداقل این 
برداشت شهودى من بود؛ اما ما در اینجا دالیلى 

نیز داریم که این موضوع را ثابت مى کند.
تیمى از سوى «سازمان همکارى اقتصادى و 
توسعه» اخیراً مطالعه اى کوچک اما جالب انجام 
داده و رابطه بین عملکرد افراد در تست هایى 
به نام «برنامه بین المللى ارزیابى دانش آموزان» 
یا PISA (که هر دو سال مهارت هاى ریاضى، 
علوم و درك خواندن افراد 15 سال را در 65 
کشور امتحان مى کند) و درآمد کلى منابع طبیعى 
یا تولید ناخالص داخلى را   G.D.P به عنوان
براى هر کشور شرکت کننده موردبررسى قرار 
داده است. اگر بخواهیم خیلى کوتاه توضیح 
دهیم این گونه مى شود که  ریاضى دانش آموزان 
دبیرستانى شما در مقایسه با مقدار نفت یا مقدار 

خوب  چقدر  مى کنید  استخراج  که  الماسى 
است؟ 

 O.E.C.D آندریاس شلیچر کسى که از طرف
بر تست هاى PISA نظارت مى کند مى گوید:  
نتایج نشان داد که رابطه اى فوق العاده منفى بین 
پولى که کشورها از منابع طبیعى خود به دست 
مى آورند و دانش و مهارت هایى که جمعیت 
یک  «این  دارد.  وجود  دارند،   دبیرستانى شان 
الگوى جهانى است که در همه 65 کشورى 
که در آخرین تست هاى ارزیابى PISA شرکت 
و  نفت  اسم  به  چیزى  دارد»  وجود  کرده اند 

PISA باهم و در کنار هم وجود ندارد.

تایــوان ذهــن و افــکار 23 میلیــون تایوانــی 
را مــی کاود ، استعدادشــان را، انرژی  شــان را 
ــه  ــه زن و چ ــان را. چ ــوش و ذکاوت ش و ه
ــوان  ــتانم در تای ــه دوس ــه ب ــرد. همیش م
ــردم  ــبخت ترین م ــما خوش ــم:  ش می گوی

دنیــا هســتید

کــه  بدانیــد  می خواهیــد  واقعــاً  اگــر 
ــل  ــه عم ــرن 21 چگون ــور در ق ــک کش ی
ــای طــای  ــع و معدن ه ــرد،  مناب ــد ک خواه
ــد  ــه بای ــد،  بلک ــاب نیاوری ــه حس آن را ب
ــن آگاه و  ــذارش را،  والدی ــای تاثیرگ معلم ه
دانش آمــوزان متعهــدش را مــد نظــر قــرار 

ــد دهی

 PISA بـه گفتـه شـلیچر،  در آخریـن نتایـج
کشـورهاى  دانش آمـوزان  کـه  شـد  معلـوم 
سـنگاپور،  فنالند، کـره جنوبـى،  هنگ کنگ و 
ژاپـن بـا وجـود بهره انـدك از منابـع طبیعى، 
درحالى کـه  دارنـد.  باالیـى   PISA نمـرات 
بـا دارا بـودن بیشـترین مقـدار درآمـد نفتـى، 

دانـش آمـوزان قطـر و قزاقسـتان کمتریـن 
نمرات PISA را به دسـت آوردند. (عربسـتان 
سـعودى، کویـت،  عمـان،  الجزیـره، بحریـن 
و سـوریه نمـرات مشـابه سـال 2007 را در 
تسـت هاى بین المللى ریاضیـات و مطالعات 
علمـى به دسـت آوردند، این در حالى اسـت 
کـه دانـش آمـوزان لبنـان، اردن و ترکیـه- که 
بازهـم جـزء کشـورهاى خاورمیانه هسـتند، 
امـا بـا منابع طبیعـى کمتر- نمـرات بهترى را 
به دسـت آوردنـد). دانش آموزان کشـورهاى 
آمریـکاى التین کـه جزو کشـورهاى غنى و 
داراى منابع طبیعى زیاد محسـوب مى شـوند،  
مثـل برزیـل، مکزیـک و آرژانتیـن در آخرین 
تسـت PISA نمـرات ضعیفـى بـه دسـت 
آوردنـد. در مـورد آفریقـا بایـد بگوییـم کـه 
نداشـت.  ایـن تسـت ها شـرکت  اصـًال در 
کانادا،  اسـترالیا  و نروژ، کشـورهایى که بازهم 
داراى منابـع طبیعـى زیـادى هسـتند،  نمرات 
خوبـى در PISA کسـب کردنـد؛ کـه به گفته 
شـلیچر بخش اعظم آن مربوط به این اسـت 
که هر سـه کشـور سیاسـت هاى برنامه ریزى 
شـده و سـنجیده اى را در قبـال ذخیـره کردن 
و سـرمایه گذارى درآمدهـاى حاصل از منابع 

طبیعى شـان اتخـاذ کرده انـد.
همـه ایـن بررسـى ها و نتایج به مـا مى گوید 
کـه اگـر واقعـاً مى خواهیـد بدانیـد کـه یـک 
کشـور در قـرن 21 چگونه عمل خواهد کرد،  
منابـع و معدن هـاى طـالى آن را به حسـاب 
نیاوریـد،  بلکـه بایـد معلم هـاى تاثیرگذارش 
را،  والدیـن آگاه و دانش آمـوزان متعهـدش را 
مـد نظر قـرار دهید. شـلیچر مى گویـد: نتایج 
یادگیـرى در مـدارس امـروز،  شـاخصى از 
ثـروت و فوایـد اجتماعـى دیگرى اسـت که 
کشـورها در درازمدت حاصـل خواهند کرد. 
اقتصاددانـان خیلـى وقت اسـت کـه در مورد 
«بیمـارى هلنـدى» صحبـت مى کننـد. ایـن 
امـر زمانـى بـه وقـوع مى پیوندد که کشـورى 

علم بهتر است یا نفت؟
توماس فریدمن
مترجم: مالله حبیبی 
منبع: نیویورک تایمز
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آن قـدر متکـى بـه صـادرات منابـع طبیعـى خـود 
باشـد کـه ارزش پـول رایـج آن به شـدت بـاال رفته 
و درنتیجـه تولیـد داخلـى آن بـه دلیل وجود سـیلى 
از واردات تحـت تأثیـر قرارگرفته و نابود مى شـود و 
در ایـن حالت قیمت کاالهاى صادراتى پیوسـته باال 
مـى رود. چیـزى کـه تیـم PISA نشـان مى دهد یک 
بیمـارى مرتبط با آن اسـت: جامعه هایـى که به منابع 
طبیعـى خـود بیش ازحـد وابسـته شـده اند، مسـتعد 
پـرورش والدیـن و جوانانـى هسـتند که بخشـى از 
غرایـز،  عادات و محرك هایشـان را بـراى انجام دادن 
تکالیـف و تقویـت مهارت هایشـان ازدسـت داده اند.
در مقایسـه بـه گفتـه شـلیچر: «در کشـورهایى بـا 
منابـع طبیعـى انـدك – فنالند، سـنگاپور یـا ژاپن- 
تحصیـالت،  نتایـج و شـأن و مقـام باالتـرى دارد؛ 
حداقـل تا حدى؛ زیـرا در کل عموم مردم فهمیده اند 
کـه کشـور بایـد بادانـش و مهارت مردمـش به پیش 
رود و ایـن موضـوع باکیفیت تحصیالت و سیسـتم 
آموزشـى مرتبـط اسـت. والدیـن و فرزنـدان در این 
کشـورها مى داننـد که ایـن مهارت هـا و توانایى هاى 
بچه ها هسـتند که شـانس هاى آن هـا را رقم مى زنند 
نجـات  را  آن هـا  نمى توانـد  دیگـرى  هیچ چیـز  و 
دهـد؛ بنابرایـن فرهنـگ و سیسـتم آمـوزش کاملى 
را بنـا مى نهنـد». یـا همان طـور که دوسـت هندى- 
آمریکایـى من کى. آر. سـریدهار، مؤسـس شـرکت 
سـوخت باتـرى بلوم انـرژى مى گویـد: «وقتى منابع 
نداریـد، مبتکـر مى شـوید.» بـه خاطـر همین اسـت 
کـه کشـورهاى خارجى با بیشـترین تعـداد کمپانى 
در لیسـت نـزدك، چین، هنـگ کنگ، تایـوان، هند،  
کـره جنوبـى و سـنگاپور هسـتند. هیچ کـدام از این 
کشـورها از منابـع طبیعى براى پیشـبرد اهداف خود 

نمى برند. بهـره 
امـا این مطالعات پیـام مهمى هم براى جهان صنعتى 
در بـردارد. مطمئنـاً در یک رکود اقتصـادى دیرگذر، 
بـراى «انگیـزه» جایگاهـى وجـود دارد؛ اما شـلیچر 
مى گویـد «تنهـا راه معقـول ایـن اسـت کـه مسـیر 
خـود را از طریـق فراهـم نمـودن دانـش و مهـارت 
بـراى افراد بیشـترى، به منظـور رقابت، همـکارى و 
ارتبـاط برقـرار کردن در راسـتاى پیشـرفت کشـور، 
همـوار نماییـم.» بـه گفته شـلیچر، به طـور خالصه 
در اقتصادهـاى قرن بیسـت و یکم دانـش و مهارت 
تبدیـل بـه پـول رایـج جهانى  شـده اسـت،  اما هیچ 
بانـک مرکـزى کـه ایـن پـول را چـاپ کنـد وجود 
نـدارد. هـر کـس مجبـور اسـت کـه خـود تصمیم 
بگیرد چقدر پول چاپ خواهد کرد. مسـلماً داشـتن 
نفـت،  گاز و المـاس خیلـى خـوب اسـت. باوجود 
آن هـا فرصت هاى شـغلى زیـادى به وجـود مى آید، 
امـا در درازمـدت جامعـه را ضعیـف خواهنـد کرد؛ 
مگـر این که براى سـاختن مـدارس و ایجاد فرهنگ 
یادگیرى همیشـگى استفاده شـود. شلیچر مى گوید: 
 چیـزى که شـمارا همـواره به سـمت جلـو مى راند 
و باعـث پیشـرفت شـما مى شـود، چیزى اسـت که 

خودتـان آن را سـاخته اید.

کشــور قطــر در ســال 2015 بــا درآمــد ســرانه 146 هــزار دالر جایــگاه 
ــود  ــه خ ــان را ب ــا کشــورهاى جه ــن ه نخســت فهرســت ثروتمندتری
ــن  ــد ای ــد رش ــان، رون ــى کارشناس ــش بین ــاس پی ــاص داد. براس اختص
کشــور بــا ســرعت باالیــى روبــه جلــو اســت بــه گونــه اى کــه تــا ســال 
2022 کــه ایــن کشــور میزبــان مســابقات جــام جهانــى فوتبال اســت این 

رونــد ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
ــول،  ــى پ ــن الملل ــدوق بی ــى و صن ــک جهان ــات بان ــاس اطالع براس
ثروتمندتریــن و فقیرتریــن کشــورها بــا توجــه به درآمــد ســرانه داخلى و 
قــدرت خریــد هــر شــهروند بــا در نظــر گرفتــن هزینــه نســبى زندگى و 

ســطح تــورم در آن مــورد انــدازه گیــرى قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش مجله ایــن مجلــه ثروتمندترین کشــورهاى جهان بــه ترتیب 
قطــر ، لوکزامبورگ و ســنگاپور هســتند و برونئــى، کویت، نــروژ، امارات 
ــکا، ســوئیس، عربســتان ســعودى،  ــگ، آمری ــگ کن ــى، هن متحــده عرب
بحریــن، هلنــد، ایرلنــد، اســترالیا، اتریــش، ســوئد، آلمــان، تایــوان، کانــادا، 
دانمــارك ، عمــان، ایســلند، بلژیــک و فرانســه در رده هــاى بعــدى قــرار 

دارنــد.
فقیرتریــن کشــورهاى جهــان هــم در ایــن رتبــه بنــدى آفریقــاى مرکزى، 
کنگــو و مــاالوى، لیبریــا، جمهــورى بوروندى، نیجــر، موزامبیــک، اریتره، 

گینــه نــو و ماداگاســکار معرفــى شــده اند.
1- قطر درآمد سرانه: 146 هزار دالر

2- لوکزامبورگ درآمد سرانه:  94000 دالر
3- سنگاپور درآمد سرانه:  85000 دالر

4- برونئى درآمد سرانه: 80هزار دالر
5- کویت درآمد سرانه: 72هزار دالر
6- نروژ درآمد سرانه: 68هزار دالر

7- امارات متحده عربى درآمد ساالنه:   68هزاردالر
8- هنگ کنگ درآمد سرانه: 57676 دالر

9- ایاالت متحده آمریکا درآمد سرانه:   57هزار دالر
10- سوییس درآمد سرانه: 56هزار دالر    

ثروتمندترین  کشورهای جهان
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عــدم اطمینــان، عامــل اصلــى خریــد طــال 
ــدار  ــامل مق ــه ش ــوده ک ــال جــارى ب در س
زیــادى نگرانى هــاى سیاســى، پولــى و 
کیت کــو  بــود.  خواهــد  کالن  اقتصــاد 
ــه باعــث  ــى ک ــى از عوامل فهرســت کوتاه
ایجــاد ناآرامــى در مدیــران پولــى جهانى در 

ــت.  ــه داده اس ــده را ارائ ــال 2016 ش س
 

حرکت به سمت فضایی با نرخ بهره منفی
بــرآورد مى شــود کــه نزدیــک بــه 500 
میلیــون نفــر از مــردم دنیــا در کشــورهایى 
ــى  ــى زندگ ــره منف ــرخ به ــت ن ــا سیاس ب
مى کننــد کــه نزدیــک بــه 25 درصــد 
مى دهنــد.  ارائــه  را  جهانــى   GDP از 
ــا در حــال  بانکــداران مرکــزى سراســر دنی
تجربــه کــردن نــرخ بهــره منفــى بــه عنــوان 
ــقوط  ــا س ــه ب ــراى مقابل ــالش ب ــن ت آخری
شــدید هســتند. پیامــد ان چــه خواهــد بود؟ 
در واقــع هیچ کســى نمى أانــد و ایــن یعنــى 

ــان. ــدم اطمین ع

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
ــه  ــر نشــان مى دهــد ک نظرســنجى هاى اخی
رقابــت ریاســت جمهورى آمریــکا هــر 
لحظــه شــدیدتر شــده و کلینتــون و ترامــپ 
شــانه بــه شــانه هــم حرکــت مى کنند. بــازار 
ســهام، اقتصــاد و کســب وکار بالتکلیفــى را 
ــد رو  ــن محیطــى رون ــدارد. چنی دوســت ن
بــه جلــوى کســب وکارها را از بیــن  بــرده و 

ســرمایه گذارى هاى جدیــد در زیرســاختها، 
تکنولــوژى و اســتخدام را کــم مى کنــد. 
ــر  ــات ریاســت جمهورى و اث نتیجــه انتخاب
آن بــر بــازار نیــز بــر عدم اطمینــان موجــود 

بــر اقتصــاد افــزوده اســت.
 آیــا فــدرال رزرو در ســال 2016 نــرخ بهــره 

را افزایــش خواهــد داد
آمریــکا  اشــتغال  آمــار  دور  آخریــن 
ــث  ــود و باع ــار ب ــد انتظ ــر از ح ضعیف ت
شــد تــا افزایــش نــرخ بهــره در نشســت ماه 
ــام  ــه اى از ابه ــدرال رزرو در هال ــپتامبر ف س
ــران  ــان، تحلیلگ ــن زم ــرد. در ای ــرار بگی ق
مــاه  نشســت  بــازار و سیاســت گذاران 
بــراى  زمــان  محتمل تریــن  را  دســامبر 
 2016 ســال  در  بهــره  نــرخ  افزایــش 
مى داننــد. بــا افزایــش 0,25 درصــدى نــرخ 
بهــره در مــاه دســامبر 2015،  نــرخ کنونــى 
نــرخ بهــره تنهــا اندکــى از محــدوده نزدیک 
ــان  ــت. زم ــه اس ــه گرفت ــر فاصل ــه صف ب
ــده و از  ــى مان ــامبر باق ــاه دس ــا م ــادى ت زی

لحــاظ شــرایط بــازار، سیاســى و اقتصــادى 
ــادى رخ خواهــد  ــات زی ــان اتفاق ــا آن زم ت
داد. افزایــش نــرخ بهــره در ســال 2016 نیــز 
باعــث افزایــش عــدم اطمینان شــده اســت.

 
آیا آمریکا قبل از این که سیاست های پولی 

خود را تعدیل کند وارد رکود خواهد شد
ــت  ــان اکثری ــا و زم ــه چرخه ه ــا توجــه ب ب
ــه ایــن پرســش جــواب بلــه  تحلیلگــران ب
مى دهنــد. چرخــه توســعه کنونــى پیــر 
ــط  ــول متوس ــت. ط ــده اس ــى ش و طوالن
چرخه هــاى توســعه آمریــکا 69,5 مــاه 
بــوده اســت. اقتصــاد آمریــکا در حــال 
توســعه  مــاه  هشــتادوهفتمین  حاضــر 
ــد آن  ــذارد. بع ــر مى گ ــت س ــود را پش خ
فــدرال رزرو چــه خواهــد کــرد؟ نــرخ بهــره 
پــول هلى کوپتــرى، تســهیالت  منفــى، 

ــت. ــخص نیس ــتر؟ مش ــى بیش کم

برگزیت
ــه راى برگزیــت  ــرات اولی ــى کــه اث در حال
ــیار  ــى بس ــى جهان ــاى مال ــر روى بازاره ب
کــم بــوده ، اثــر واقعــى آن روى اقتصــاد و 
بــازار هنــوز تحقــق نیافتــه اســت و همه در 
انتظــار دســتورالعمل خــروج هســتند. ایــن 
ــد گذاشــت؟  ــرى خواه موضــوع چــه تاثی

عــدم اطمینــان.

دلیل رشد ۲5 درصدی طال و نقره 
در سال ۲۰16 چیست؟ 

برگزیــت، انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــیاری  ــی در بس ــره منف ــرخ به ــکا و ن آمری
از کشــورها باعــث ایجــاد عــدم اطمینــان 
ــن  ــده و ای ــا ش ــی در دنی ــی وسیاس مال
افزایــش  دلیــل  مهم تریــن  موضــوع 
قیمــت طــا در ســال جــاری بــوده اســت
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از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران و مشهد که 
مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 درصد 
تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و 40 درصد تخفیف ارائه شده توسط نشریه 
استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را 

بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق 

سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر خواهد بود.

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 
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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خراسان  خارجی  تجارت  عملکرد  مقایسه 
رضوی در پنج ماهه اول سال 94و 95

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی
بــر اســاس نتایــج حاصــل از آمــار کارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجــى گمــرك ایــران، میــزان صــادرات کاال از گمــرکات خراســان 
رضــوى طــی پنج ماهــه اول ســال1395، معــادل 825 هزارتــن و بــه ارزش 633 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــــل در وزن  5 درصــد و در ارزش دالري 7درصــد کاهــش  داشــته اســت. الزم بــه ذکر اســت وزن و ارزش صادرات کاالها در ســال گذشــته 

بــه ترتیــب 866  هـــــزار تــن و  825  میلیــون دالر بوده اســت. 
از کل ارزش صــادرات غیرنفتــى در ســال جــارى رقــم 6449  هــزار دالر از محــل تجــارت چمدانــی و 22370 رقــم هــزار دالر از  محــل 

ــوده اســت. ــارون ب ــران و دوغ ــرزي باجگی ــاى م بازارچه ه
در پنج ماهــه اول ســال 1395، میـــزان واردات اســتان بالغ بــر 175 هــزار تــن و بـــه ارزش بالغ بــر 145 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزن و ارزش بــه ترتیــب 10 درصــد و 7 درصــد کاهــش داشــته اســت. ضمنــاً واردات ســال گذشــته بــه میزان 

195 هــزار تــن بــه ارزش 157 میلیــون دالر مى باشــد.
بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات تــراز بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى پنج ماهــه اول ســال 1395 مثبــت 

و معــادل 488 میلیــون دالر مى باشــد.

اقالم عمده صادرات استان در پنج ماهه اول سال 1394 و 1394

پنج ماهه اول نام
1394

پنج ماهه اول 
درصد تغییرات1395

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
۲۰,545۲7,99۰,۲974۲,1176۰,۲31,۰۰3105115زعفران دربسته بندي بیش از 3۰ گرم

کف پوش های غیرمخملي باف ازسایرموادنسجي سنتتیک 
۲,145,376۲5,648,34۲3,61۲,۲6936,467,3۰۲6842یامصنوعي آماده مصرف

38-1۲,۲۲4,954۲7,88۲,37413,۰9۰,7۰717,۲7۲,۰677رب گوجه فرنگي
91۰,7697,877,۲851,576,17۲14,۰9۲,6۰87379کابل هم محور ) axialco(و سایرهادي هاي برق هم محور

18-18-1۲,349,5۲116,۰44,۲۲91۰,11۰,58813,1۲9,544تخم خوراکي مربوط به انواع گونه هاي ماکیان تازه
1۲,19۰,1735,155,96137,384,6۲51۲,63۰,1۲6207145سیب تازه

انواع زعفران دربسته بندي 3۰-1۰ گرم آماده براي خرده 
66-67-۲5,۲1437,۰17,7548,37۲1۲,595,814فروشي.

سایرمصنوعات ا زموا دپالستیکي غیرمذکوربجزکپسول دا روئي 
1,۲8۲,۲783,979,9۰84,۰59,۲۲۲1۲,169,353217206ا زنوع ژالتین سخت

383,۰7۰3,179,3۲۲1,449,75۲11,991,95۰278277پسته ها با پوست تازه یا خشک
28-3۰5,554,31516,38۲,7۰۲319,83۲,19611,875,9595سیمان پورتلند )باستثناي سفید(

اقتصاد خراسان



53

13
95

اه 
ر م

یـو
هر

- ش
54

ه 8
مار

ش

کشورهاى عمده مقصد کاالهاى صادراتى استان در پنج ماهه اول سال 1394 و 1395

درصد تغییراتپنج ماهه اول 1395پنج ماهه اول 1394نام
ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

55.6-473,847,64۰331,999,756447,85۰,67135۰,751,976افغانستان
36-3-۲81,۰۲۰,۲۲۰133,۲13,۲3۰۲7۲,53۲,۲9585,59۲,691ترکمنستان

3845-۲,945,35433,114,9311,839,۰7548,۰9۰,19۲امارات متحده عربي
24-4-43,۰93,4۲444,۲۰۰,41741,355,56۲33,658,654عراق

30-31-34,۲74,۰۰۲33,۰31,5۰4۲3,49۰,819۲3,۰1۲,468تاجیکستان
18,۲9815,765,978۲۲,36918,۲۰7,6482215اسپانیا

16-2-1۰,۲39,3۲۲15,87۰,7881۰,۰51,46113,۲66,831قزاقستان
46-17۲,4۲۰8,3۰5,918165,۰438,77۰,13۲چین

21-33-11,314,9131۰,414,6337,573,6۰18,188,676ازبکستان
۲,759,9745,17۲,4۰54,۲45,3۰56,38۲,5145423قرقیزستان

اقالم عمده واردات استان در پنج ماهه اول سال 1394 و 1395
در جدول ذیل اقالم عمده وارداتى استان در پنج ماهه اول سال 95 درمقایسه با مدت مشابه سال 94 اعالم مى گردد.

پنج ماهه اول نام
1394

پنج ماهه اول 
درصد تغییرات1395

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
7,31۰,43316,134,4591۲,158,458۲3,1۲4,4316643پنبه، حالجي نشده یا شانه نزده

11-3-66,757,835۲۰,614,85464,68۰,94518,445,۰4۰سایر به صورت دانه بجز گندم دامي
برنج نیمه سفیدشده )Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید 

63-48-31,۰۲۰,13338,974,۰8۲16,154,69714,۲76,454شده )Wholly milled Rice( حتي صیقلي یا براق شده

4,36۲,۲9۲7,5۲6,97۰6,455,3۰18,965,1444819دانه کنجد حتي خرد شده
18,889,6۰۰4,569,46۰۲۲,199,97۰5,343,7781817سولفات آمونیوم

16-9-۲3۲,8654,969,165۲11,6834,196,735ا جزا ء و قطعات تلمبه هاي مایعات
1۲6,۲641,616,133351,353۲,98۰,۰3917884تیوپ و ایراوت المپ کم مصرف
۰۰85,443۲,636,697100100ماشین هاي ریسندگي موا دنسجي

۰۰9,696,۰۰۰۲,636,587100100سایر مخلوط هاي گندم غیر مذکور در جاي دیگر
شیرخشک اطفال دربسته بندي هاي تحت خال و یک 

۰۰۲65,749۲,455,5۰6100100کیلوگرم وکمتر با میزا ن موادچرب از 1/5 درصد بیشتر باشد

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
طبق جدول ذیل در پنج ماهه اول سال 1395، کاالهاى واردتى استان از کشورهاى ذیل وارد کشور گردیده است.

درصد تغییراتپنج ماهه اول 1395پنج ماهه اول 1394نام
دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

46,431,759۲1,979,4۲956,77۲,66۰۲7,۰58,6692223امارات متحده عربي
63-49-33,۲۲7,۰854۰,417,5۲516,835,65۰14,845,746پاکستان

31-9,993,93۰۲۰,8۰3,۰361۲,۰94,65714,389,8۰۰21جمهوري کره
۲,۰37,6139,۲7۲,4475,6۰4,31514,۰48,11817552ترکیه

8123-16,175,۰375,866,۰۰614,84۲,13113,۰68,9۲۰ازبکستان
5,۲94,9415,51۰,7391۰,589,۰۲91۰,۰4۰,46510082افغانستان

8012-5,816,۲598,۰۲7,97۰1,145,8938,969,9۰8چین
۲,587,6۲81,۲14,۰313۰,1۲9,1438,739,96۲1064620ترکمنستان

147,7۲61,451,3۰4917,1887,788,3۲9521437آلمان
65-59-3۲,999,5651۰,618,۰۲813,49۲,8۰13,7۲4,745سوئیس
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عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی:

ســهامدار و شــرکت پدیــده در بلندمــدت 
ســود خواهنــد بــرد

عضــو هیــات رئیســه خانــه صنعــت، معــدن 
و تجــارت خراســان رضــوى گفــت: اعتقــاد 
ــا 50  ــون 40 ت ــه هم اکن ــت ک ــن اس ــن ای م
درصــد مشــکالت ســر راه پدیــده حل شــده 
و بــراى رســیدن بــه 100 درصــد بایــد یــک 
تقســیم کار بیــن ســتاد تدبیــر و هیــات مدیره 
صــورت گیــرد به گونــه اى کــه مســائل 
مربــوط بــه گذشــته را ســتاد پیگیــرى کنــد 
و هیئت مدیــره جدیــد تنهــا بــه دنبــال رونــد 

ازســرگیرى پــروژه باشــد.
محســن شــرکا در میزگــرد تخصصــى 
تأمیــن نقدینگــى بــراى پدیــده بابیــان ایــن 
ــده  کــه ســرمایه گذارى کــه در شــرکت پدی
صــورت گرفتــه بایــد بــه نحــو شایســته بــه 
بهره بــردارى برســد، اظهــار کــرد: امــروز باید 
از ایــن منظــر بــه پدیــده نــگاه شــود کــه این 
پــروژه بــا تمــام مزایــا و معایبــى کــه داشــته 
بایــد بــه بهره بــردارى برســد و در این راســتا 
همــه و همه اعــم از مســئوالن تا شــهروندان 

عــادى دخیــل هســتند.
عضــو هیــات رئیســه خانــه صنعــت، معــدن 
و تجــارت خراســان رضــوى تصریــح کــرد: 
بــر اســاس اعــالم کارشناســان رســمى، ایــن 
ــش از  ــان بی ــارد توم ــزار میلی ــروژه 2 ه پ
ــر  ــال اگ ــى دارد، ح ــود دارای ــاى خ بدهى ه
بتوانیــم ایــن پــروژه را در قالــب واقعیت هــا 
پیــش ببریــم، هــم ســهامدار و هــم شــرکت 
در بلندمــدت ســود خواهــد بــرد و جامعــه 

ــرد. ــر مى پذی ــر تأثی ــن ام هــم از ای

ــهامداران  ــوق س ــه حق ــن ک ــان ای وى بابی
ــارغ از  ــد حفــظ شــود، تصریــح کــرد: ف بای
ــر  تخلفــات گذشــته پــروژه پدیــده، بایــد ب
ایــن مســئله واقــف بــود کــه در ایــن پــروژه 
ــه  ــورت گرفت ــى ص ــرمایه گذارى عظیم س
بنابرایــن بایــد در حــال حاضــر از ایــن پروژه 
ــا  ــردارى کــرد ت ــه نحــو شایســته اى بهره ب ب
اعتمــاد ازدســت رفته اى کــه درزمینــه ی 
ــورت  ــتان ص ــطح اس ــرمایه گذارى در س س

ــه مــردم بازگــردد. گرفتــه ب
وى عنــوان کــرد: بــازار بــورس، قــوه مقننــه، 
مجریــه و قضائیــه بایــد کمــک کننــد تــا این 
ــرد  ــرار گی ــون ق ــل قان ــر روى ری ــروژه ب پ
زیــرا ایــن امــر یــک الــزام بــراى بازگشــت 

اعتمــاد مــردم اســت.
ــده  ــم پرن ــرمایه گذار حک ــه داد: س وى ادام
را دارد، چنــان چــه احســاس امنیــت نکنــد، 
خواهــد پریــد، همان گونــه کــه امــروز 
ســرمایه گذارى از ایــن اســتان در حــال 
ــان  ــتان خراس ــفانه اس ــت. متأس ــدن اس پری
امنیــت ســرمایه گذارى نــدارد و آمارهــا هــم 
خوشــایند نیســت، به طــور مثــال اســتان در 
رتبــه کار و کســب در 3 مــاه نخســت ســال 
ــال  ــت س ــاه نخس ــه 3 م ــبت ب ــارى نس ج
ــن  ــه ای ــرده ک ــزول پیداک ــه ن گذشــته 5 رتب

مســئله باعــث شــرمندگى اســت.

مدیر سابق بورس خراسان:
ورود پدیــده بــه بــورس به نفع ســهامدار، 

شــرکت و حتی بورس اســت
عبــاس علــى طوســیان مدیــر ســابق بــورس 
خراســان نیــز در ایــن میزگــرد گفــت: 
ورود پدیــده بــه بــورس بــه نفــع ســهامدار، 

ــت. ــورس اس ــى ب ــرکت و حت ش
وى ادامــه داد: یکــى از مکان هایــى کــه 
را جــذب  کم وزیــاد  مى توانــد ســرمایه 
کنــد بــازار بــورس اســت به طورى کــه 
ــردم  ــد م ــورها 80 درص ــى از کش در برخ
ســهامدار هســتند. مــا نیــز مى توانیــم از 
ــردم  ــرد م ــرمایه هاى خ ــورس، س ــق ب طری
ــزرگ  را جمــع آورى و فعالیــت اقتصــادى ب
ایجــاد کــرده و محصــوالت خــود را صــادر 

ــم. کنی
وى در ارتبــاط بــا ایــن کــه آیــا ورود پدیــده 
ــار  ــت؟ اظه ــت اس ــه مصلح ــورس ب ــه ب ب
کــرد: ورود پدیــده بــه بــورس بــه نفــع همــه 
ازجملــه ســهامدار، شــرکت و حتــى بــورس 
اســت و وقتى تمامى مســئولین اعــم از وزیر 
اقتصــاد و دارایــى، ســتاد تدبیــر، اســتاندارى 
و مســئولین بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن 
پــروژه بایــد بــه جریــان بیفتــد دلیلــى بــراى 

تأخیــر در ایــن امــر وجــود نــدارد.
طوســیان در خصــوص جــذب ســرمایه گذار 
نیــز گفــت: اگــر هیــات مدیــره بتواند بســتر 
و فضــا را بــراى ســرمایه گذارى در شــرکت 
ــه ایــن پــروژه  ــا کنــد، قطعــاً ســرمایه ب مهی
ورود پیــدا مى کنــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه 
خالــص ارزش دارایى هــاى شــرکت مثبــت 
اســت، متقاضى زیــادى براى ســرمایه گذارى 
در آن وجــود دارد کــه ایــن اقــدام مى تواند از 
ســه طریــق عرضــه ســهام در بــازار بــورس، 
تشــکیل کنسرســیوم و جــذب ســرمایه گذار 

صــورت گیــرد.
وى بــا تأکیــد بــر این کــه ورود ســرمایه گذار 
داخلــى و خارجــى بــه پــروژه تفاوتــى 
نــدارد، افــزود: مهــم آن اســت کــه ابهامــات 

در میزگرد کارشناسان برای پدیده مطرح شد:

اعتماد سازی راه رفع محدودیت های پدیده
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پــروژه مرتفــع شــود، زیــرا در ایــن صــورت 
اســت کــه هــم ســرمایه گذار داخلــى و هــم 
ســرمایه گذار خارجــى بــه پــروژه ورود پیــدا 
ــرمایه گذار خارجــى  ــا س ــرد؛ ام ــد ک خواهن
در  تعهداتــى  پــروژه  بــه  ورود  از  قبــل 
خصــوص شــرایط ورود پول، تضمین ســود 
و حفــظ ارزش پــول خــود بــا وزارت اقتصاد 
خواهــد داشــت و پــس از ســنجش شــرایط 
ــرمایه گذارى در  ــراى س ــران ب ــادى ای اقتص

ــد. ــدا مى کن ــرکت ورود پی ش
مدیــر ســابق بــورس منطقه خراســان افــزود: 
بنابرایــن جــذب ســرمایه گذار مســتلزم فــک 
ــوص  ــن خص ــت و در ای ــا اس محدودیت ه
وزارت اقتصــاد و ســتاد تدبیــر بایــد تدابیــر 
ــه  ــر چ ــر ه ــال اگ ــد. ح ــاذ کنن الزم را اتخ
فعالیــت ایــن پــروژه بــه تعویــق افتــد خواب 
ســرمایه رخ داده خســارات بیشــترى خواهد 

داشــت.

ــه صنعــت، معــدن و  ــات رئیســه خان عضــو هی
ــوی: ــان رض ــارت خراس تج

ــتان در  ــن اس ــرمایه گذاری از ای ــروز س ام
ــتان  ــفانه اس ــت. متأس ــدن اس ــال پری ح
ــدارد  ــرمایه گذاری ن ــت س ــان امنی خراس
ــور  ــت، به ط ــایند نیس ــم خوش ــا ه و آماره
ــب در 3  ــه کار و کس ــتان در رتب ــال اس مث
ــه 3  ــاه نخســت ســال جــاری نســبت ب م
مــاه نخســت ســال گذشــته 5 رتبــه نــزول 
پیداکــرده که این مســئله باعث شــرمندگی 

است

مدیر سابق بورس خراسان:
ــز  ــورس نی ــا فراب ــورس و ی ــرش در ب پذی
الزاماتــی دارد، یکــی از ایــن الزامــات 
ــی در  ــچ ممنوعیت ــد هی ــه نبای ــت ک آن اس
خریدوفــروش و دارایی هــای ایــن شــرکت 
وجــود داشــته باشــد. اگــر ســرمایه گذاری 
ــروژه  ــن پ ــی از ای ــک بخش ــد مال بخواه
باشــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد که 
ــروژه تحــت نظــارت  ــای پ ســایر بخش ه
دادســتانی نباشــد و بخش هــای دیگــر هــم 

ــرد ــرار گی ــال ق ــورد نقل وانتق ــد م بتوان

وى ادامــه داد: پذیــرش در بــورس و یــا 
الزاماتــى دارد، یکــى از  فرابــورس نیــز 
ــچ  ــد هی ــه نبای ــت ک ــات آن اس ــن الزام ای
ممنوعیتــى در خریدوفــروش و دارایى هــاى 
ــر  ــد. اگ ــته باش ــود داش ــرکت وج ــن ش ای
ــى از  ــک بخش ــد مال ــرمایه گذارى بخواه س
ایــن پــروژه باشــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 
ــروژه تحــت  ــه ســایر بخش هــاى پ کــرد ک

نظــارت دادســتانى نباشــد و بخش هــاى 
دیگــر هــم بتوانــد مــورد نقل وانتقــال قــرار 

ــرد. گی

ــات  ــر خدم ــی دفات ــن صنف ــر انجم دبی
ــوی: ــان رض ــافرتی خراس مس

مانــدگاری زائــر در مشــهد بــا راه انــدازی 
پدیــده بیشــتر خواهــد شــد.

مجیــد فرقانــى دبیــر انجمــن صنفــى دفاتــر 
خدمــات مســافرتى خراســان رضــوى نیز در 
ایــن میزگــرد اظهــار داشــت: بــه نظــر مــن با 
تکمیــل شــدن پــروژه پدیــده مى تــوان زمــان 
مانــدگارى زائــران را در مشــهد افزایــش داد 
ــا حــدودى  ــروژه ت ــن پ ــق ای چــون از طری
نیــاز مســافر بــراى گردشــگرى تأمیــن 

مى شــود.
ــن کــه ســرمایه گذارى  ــه ای ــا اشــاره ب وى ب
در پدیــده اولیــن تجربــه مســتقیم مــردم در 
ــت:  ــود، گف ــت ب ــن عظم ــا ای ــروژه اى ب پ
ــرمایه  ــازار س ــى از ب ــناخت کاف ــردم ش م
ندارنــد امــا آنچــه بــراى همــه مســلم اســت 
ایــن بــوده کــه نــوع و شــکل ســرمایه گذارى 
در پروژه هــا کامــًال متفــاوت از بانک هــا 
ــاه  ــه هرم ــت ک ــار داش ــد انتظ ــت و نبای اس
مطابــق بانــک یــک ســود مشــخص نصیــب 

فــرد شــود.
دبیــر انجمــن صنفــى دفاتــر خدمــات 
ــرد:  ــد ک ــوى تأکی ــان رض ــافرتى خراس مس
آینــده  از  ســرمایه گذار  امــروز  نگرانــى 
ــد  ــتا نیازمن ــن راس ــه در ای ــت ک ــده اس پدی
ــرح  ــه مط ــن ک ــتیم و ای ــازى هس اعتمادس
ــورس  ــده وارد ب ــت پدی ــرار اس ــود ق مى ش
شــود ایــن ســؤال را در ذهــن ایجــاد مى کنــد 
کــه آیــا هم زمــان بــا ورود بــه بــورس 
مى خواهیــم اعتمــاد مــردم را جلــب کنیــم؟
ــروز  ــاز ام ــن نی ــه نظــر م ــزود: ب ــى اف فرقان
پدیــده شــروع مجــدد پــروژه اســت. ایــن که 
مــردم و ســهامداران ببیننــد دوبــاره فعالیــت 
ــن  ــت. مطمئ ــده اس ــاز شروع ش ساخت وس

باشــید بــا ایــن رونــد مشــکل نقدینگــى نیــز 
برطــرف خواهــد شــد، چــون ســرمایه گذار 

ترغیــب مى شــود حضــور پیــدا کنــد.
وى در ارتبــاط بــا جــذب ســرمایه گذار 
خارجــى یــا داخلــى بــراى پــروژه پدیــده نیز 
ــرمایه گذار  ــذب س ــراى ج ــرد: ب ــوان ک عن
اعتمادســازى  و  بسترســازى  کار،  اولیــن 

ــت. اس
فرقانــى بابیــان ایــن که جــذب ســرمایه گذار 
مســتلزم رفــع محدودیت هــاى قانونــى 
اســت، ادامــه داد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
هزینــه ورود ســرمایه گذار  کــه  داشــت 
ســرمایه گذار  بــه  نســبت  خارجــى 
ــن ورود  ــالوه برای ــت، ع ــى بیشتراس داخل
ــر از  ــروژه متأث ــه پ ــرمایه گذار خارجــى ب س
ــى  ــائل بین الملل ــى و مس ــاى سیاس تنش ه
ــت  ــده اولوی ــاد بن ــه اعتق ــن رو ب اســت. ازای
بــر ورود ســرمایه گذار داخلــى بــه پــروژه تــا 

ســرمایه گذار خارجــى اســت.
وى خاطرنشــان کــرد: شــروع مجــدد پــروژه 
ــده  ــد پدی ــا برن ــد ت ــک مى کن ــده کم پدی
دوبــاره جــان تــازه اى بگیــرد و عــالوه 
برترمیــم اعتمــاد مــردم، کمــک مى کنــد تــا 
ــز همــوار  ــراى حــل مشــکالت نی مســیر ب

ــردد. گ
دبیــر انجمــن صنفــى دفاتــر خدمــات 
مســافرتى خراســان  رضــوى بابیــان ایــن کــه 
پدیــده زمانــى موجــب افزایــش مانــدگارى 
ــه  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــد ک ــد ش ــر خواه زائ
شــرایط عــادى خــود برگــردد، عنــوان کــرد: 
اگــر پــروژه تکمیــل شــود بازدهــى خــود را 
خواهــد داشــت و باعــث افزایــش ماندگارى 
زائــر خواهــد شــد حــال تفاوتــى نــدارد کــه 
شــروع پــروژه بــه چــه شــکلى انجــام گیــرد 
و سیاســت تأمیــن مالــى از طریــق ورود 
ــیوم  ــورس، تشــکیل کنسرس ــه ب ــرکت ب ش
ــد   ــرمایه گذار باش ــذب س ــا ج ــى و ی بانک
بلکــه آنچه مهم اســت پروســه اعتمادســازى 

اســت کــه بایــد انجــام گیــرد.
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بــر اســاس آمــار کارشناســى گمرك خراســان رضــوى میزان صــادرات 
از پایانه هــاى مــرزى ایــن اســتان در 4 مــاه ابتدایــى امســال 657 هــزار 

تــن و بــا ارزش 509 میلیــون دالر اســت.
مســعود عاطفــى ضمــن بیــان مطلــب فــوق اظهــار داشــت: ایــن میزان 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته از نظــر وزن 5 درصد 

و از نظــر ارزش دالرى 8 درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــرد: از ارزش صــادرات  ــان ک ــان رضــوى بی ــرك خراس ــرکل گم مدی
ــراى امســال 5 میلیــون و 110 هــزار دالر از محــل  غیرنفتــى اســتان ب
ــاى  ــزار دالر از بازارچه ه ــون و 389 ه ــى و 18 میلی ــارت چمدان تج

ــوده اســت. ــران ب ــارون و باجگی ــرزى دوغ م
ــه  ــان رضــوى در 4 ماه ــزان واردات خراس ــا می ــاط ب ــى در ارتب عاطف
ــزان واردات اســتان 158 هــزار تــن و  ــان کــرد: می ــى امســال، بی ابتدای
بــا ارزش بالــغ بــر 119 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته از نظــر وزن و ارزش 7 و 6 درصــد کاهــش 

داشــته اســت.
وى تــراز تجــارى را یکــى از شــاخصه هاى مهــم در ارزیابــى بازرگانــى 
خارجــى دانســت و خاطرنشــان کــرد: تــراز بازرگانى خارجى خراســان 

رضــوى در 4 ماهــه ابتدایــى امســال 381 میلیــون دالر مثبت اســت.
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى در ارتبــاط بــا عمــده محصــوالت 
صادراتــى خراســان رضــوى در 4 ماهــه ابتدایــى امســال، بیــان 
ــران در  ــرم، زعف ــش از 30 گ ــاى بی ــته بندى ه ــران در بس ــرد: زعف ک
بســته بندى هاى 10 تــا 30 گــرم، کــف پوش هــاى غیــر مخملــى بــاف، 
ــن  ــا پوســت مهم تری ــدگان ب رب گوجــه فرنگــى و ســایر تخــم پرن
محصــوالت صادراتــى اســتان در طــول 4 ماهــه ابتدایــى امســال اســت.
عاطفــى ادامــه داد: همچنیــن عمــده اقــالم وارداتــى خراســان رضــوى 
بــه ترتیــب پنبــه حالجــى نشــده یــا شــانه نــزده، ســایر مخلوط هــاى 
گنــدم، برنــج نیمــه ســفید شــده، کامــل ســفید شــده و حتــى صیقلى و 

بــراق و کنجــد حتــى خــرد شــده هســتند.
بــه گــزارش تســنیم، وى در ارتبــاط بــا کشــورهاى شــریک تجــارى 
بــا خراســان رضــوى، اظهــار داشــت: افغانســتان، ترکمنســتان، امــارات 
ــاى  ــد کااله ــن مقاص ــب مهم تری ــه ترتی ــراق ب ــى و ع ــده عرب متح
صادراتــى خراســان رضــوى و امــارات متحــده عربــى، ترکیه، پاکســتان 
و جمهــورى کــره مهم تریــن کشــورهایى هســتند کــه تجــار ایرانــى از 

ــد. ــف را وارد کرده ان ــا محصــوالت مختل آنه

ناظر گمرکات خراسان رضوى مطرح کرد

کاهش ۸ درصدی صادرات خراسان 
رضوی/زعفران مهم ترین کاالی صادراتی

باالتریــن ســقف ســرمایه گذارى خارجــى پنــج ســال 
اخیــر طــى پنــج مــاه گذشــته امســال در ایــن اســتان به 

ثبت رســیده اســت.
ــادى و  ــور اقتص ــرکل ام ــى مدی ــدى رمضان ــید مه س
ــا  ــا ایرن ــو ب ــوى در گفت وگ ــان رض ــى خراس دارای
ــزان  ــم می ــزود: حج ــوق، اف ــب ف ــان مطل ــن بی ضم
ســرمایه گذارى خارجــى مصــوب خراســان رضــوى 
را از ابتــداى امســال تاکنــون 116 میلیــون دالر اعــالم 

کــرد.
وى خاطــر نشــان ســاخت: در چارچــوب دیپلماســى 
اقتصــادى دولــت تدبیر و امیــد و تمایل ســرمایه گذاران 
ــه ســرمایه گذارى در بخش هــاى زیربنایــى  اروپایــى ب
ــاالى  ــن حجــم ب ــون ای ــداى امســال تاکن ــران از ابت ای
ــوى  ــان رض ــراى خراس ــى ب ــرمایه گذارى خارج س

ــت. ــده اس تصویب ش
مدیــرکل امــور اقتصــادى و دارایــى خراســان رضــوى 
ادامــه داد: ایــن میــزان ســرمایه گذارى مصــوب معــادل 
چهــار برابــر کل ســرمایه گذارى پارســال در این اســتان 
و نشــانگر افزایــش چشــمگیر حجــم ســرمایه گذارى 

مســتقیم خارجى در خراســان اســت.
ــان  ــده در خراس ــى جذب ش ــرمایه خارج وى کل س
ــون  ــون 154 میلی ــال تاکن ــداى امس ــوى را از ابت رض
ــزان  ــن می ــد از ای ــرد: 41 درص ــان ک ــالم و بی دالر اع
ــت  ــوى دول ــتان، از س ــه اس ــرمایه گذارى وارده ب س

تضمین شــده اســت.
طــى ســال هاى 1390 تــا پایــان ســال 1392 تعــداد 37 
ــزان 97  ــه می ــراى ســرمایه گذارى خارجــى ب طــرح ب
میلیــون و 99 هــزار دالر در خراســان رضــوى تصویب 
شــد. از ایــن مبلــغ 57 میلیــون و 197 هــزار دالر وارد 

اســتان شــده اســت.
تــا پایــان ســال 1303 تعــداد 117 طــرح بــراى 
ــه  ــوى ب ــان رض ــى در خراس ــرمایه گذارى خارج س
ــن  ــه از ای ــد ک ــب ش ــون دالر تصوی ــزان 540 میلی می
ــت. ــده اس ــون دالر جذب ش ــدود 582 میلی ــغ ح مبل

باالترین حجم سرمایه گذاری 

خارجی 5 سال اخیر خراسان رضوی



صادرات زعفران با رشد 8 درصدى 
طى 4 ماه، 43 تن و 552 کیلوگرم 
بوده و در حدود 63 میلیون دالر 

ارزآورى داشته است.
اتحادیه  رئیس  میرى،  غالمرضا 
خراسان  زعفران  صادرکنندگان 
مطلب  بیان  ضمن  رضوى 
در  زعفران  قیمت   افزود:  فوق، 
 20 تقریباً  رشد  اردیبهشت ماه 
درصدى داشته است اما اکنون با 
10 تا 12 درصد کاهش قیمت هر 
میلیون و  کیلو زعفران حداقل 4 
900 هزارتومان و حداکثر 6 میلیون 

و 200 هزارتومان فروش مى رود.
وى در خصوص وضعیت عرضه 
بازار  در  محصول  این  تقاضا  و 
داخلى گفت: متأسفانه بازار داخلى 
رونق  آن  بر  رکود حاکم  دلیل  به 
ندارد و توان خریداران کمتر شده 

است.
صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
زعفران خراسان رضوى خاطرنشان 
کرد: ورود زعفران به چین درگذشته 
با پرداخت عوارض باال امکان پذیر 
بوده است. درگذشته تجار زعفران 
داروى  به عنوان  و  مى خریدند  را 
گیاهى به چین مى بردند اما مسئوالن 
متوجه این موضوع شده و کانال ها 
یا بخشى که زعفران از طریق آن 
وارد کشورچین مى شد را بسته اند.

میرى ادامه داد: از مسئوالن مربوطه 
در  چینى  مقامات  با  دارم  تقاضا 
رابطه با ورود زعفران به این کشور 
باشند  صحبت هاى الزم را داشته 
تا ممنوعیت ها برداشته شود چون 
با تولید فراگیر زعفران اگر نتوانیم 
دچار  کنیم  پیدا  را  موردنیاز  بازار 
متضرر  کشاورز  و  شده  مشکل 

خواهد شد.

رشد ۸ درصدی 
صادرات زعفران

رئیس اداره صنایع فلزى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى بر همکارى و تعامل 
بیشتر و رفع موانع توسعه روابط اقتصادى با کشور 

پاکستان و رسیدن به توسعه پایدار تاکید کرد.
صنعت،  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
کیومرثى  رضوى،  خراسان  تجارت  و  معدن 
با کشور  اقتصادى  در همایش گسترش روابط 
شرایط  برجام  از  پس  داشت:  اظهار  پاکستان 
کشور  دو  بین  روابط  گسترش  براى  مساعدى 
افزایش  براى  نیز  بلندى  گام هاى  و  ایجادشده 
سطح مبادالت تجارى برداشته شده به طورى که 
از  کشور  دو  تجارى  مبادالت  رقم  مجموع 
حدود 800 میلیون دالر حال حاضر به حدود 
نزدیک خواهد رسید. آینده  میلیارد دالر در   5 
وى اظهارداشت: این استان داراى 5750 واحد 
صنعتى فعال با 11 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى 
و 187 هزار نفر اشتغال و نیز 795 واحد معدنى و 
55 نوع ماده معدنى و بخصوص سنگ هاى تزئینى 
 است که قابلیت کار در سطح جهانى را دارند.
قبیل  از  زیرساخت هایى  باوجود  افزود:  وى 
نیروى  کشور،  در  معدنى  غنى  ذخایر  و  منابع 
مناسب  موقعیت  ارزان،  انرژى  مناسب،  انسانى 
استان  رقابتى  مزیت هاى  منطقه،  در  جغرافیایى 
سرمایه گذارى  قانون  محصوالت،  برخى  در 
سرمایه گذاران  وجود  و  دولت  حمایت هاى  و 
فرصت هاى  استان،  در  شایسته  کارآفرینان  و 
روابط  گسترش  براى  مشترك  سرمایه گذارى 
و  تولیدات  امکان  و  کشور  دو  بین  تجارى 
 تجارت مشترك با برندهاى معتبر وجود دارد.
الزم به ذکر است طى سال 94, به میزان 3906 
استان  از  دالر  هزار  ارزش 10909  به  کاال  تن 
خراسان رضوى به پاکستان صادرشده است که 
ازنظر وزنى 11 درصد کاهش و از نظر ارزشى 
32 درصد افزایش نسبت به سال 93 داشته است. 
همچنین طى این مدت 42958 تن کاال به ارزش 
استان وارد شده  به  این کشور  از  51632 دالر 
است که ازنظر وزنى و ارزشى به ترتیب 16 و 18 

درصد کاهش داشته است.

رفع موانع توسعه روابط 
اقتصادی با پاکستان

مدیرعامــل شــرکت ســپاد خراســان بــا اعالم 
ایــن کــه ســپاد اکنــون به عنــوان یــک منطقه 
ســرمایه گــذارى مهــم و پــر رونــق فرهنگى 
ــن  ــت: ای ــرح اســت، گف و گردشــگرى مط
مهــم طــى 29 ســال تــالش، برنامــه ریــزى 
و مطالعــات اســتراتژیک محقق شــده اســت 
کــه توانســته منجــر بــه آبادانــى یــک منطقــه 

ضعیــف و حاشــیه نشــین شــهر شــود.
عنــوان  بــه  شــرکت  ایــن  افــزود:  وى 
مجموعــه اى خصوصــى بــه برکت ســرمایه 
در  آزاده  و  ایثارگــر، جانبــاز  ســهامداران 
قالــب پیــاده ســازى طــرح هــاى تفصیلــى و 
اجرایــى مرحلــه بــه مرحلــه توانســته اســت 
ــر  ــزار نف ــش از 12ه ــى بی ــتغال زای ــه اش ب
ــه فــرد  ــردازد و ایــن یــک آمــار منحصرب بپ
و متمایــز در مقایســه بــا دیگــر فعالیت هــاى 

ــت. ــادى اس اقتص
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســپاد، مهندس 
منــزل آبــادى در بخــش دیگــرى از ســخنان 
خــود؛ فعالیت هاى شــرکت ســپاد خراســان 
ــا ماهیــت اقتصــادى ندانســت و  را صرفــا ب
بیــان کــرد: توجــه به پیوســت هــاى مذهبى، 
پــروژه هــاى  اجتماعــى و گردشــگرى 
گردشــگرى ســپاد بــا شــهر زیارتــى مشــهد 
همــواره در دســتور کار ســپاد قرار داشــته که 
نمونــه آن را در معمــارى المــاس شــرق کــه 
بزرگتریــن نمازخانــه یــک مراکــز تجــارى را 

نیــز در دل خــود دارد؛ مــى تــوان دیــد.
ــه  ــزى ک ــرد: آن چی ــوان ک ــان عن وى در پای
بــر موفقیــت ســپاد در اجــراى پــروژه هــاى 
خــود صحــه مــى گــذارد رضایــت مــردم و 
ــات  ــه خدم ــه در ارای ــن منطق خوشــنامى ای
مناســب بــه زائــران و مجــاوران آقــا على ابن 
موســى الرضــا علیه الســالم اســت   کــه خود 

را وامــدار آن مضجــع شــریف مــى دانــد.

مدیرعامل شرکت سپاد خراسان:

سپاد به عنوان یک منطقه سرمایه گذاری 

مهم و پر رونق فرهنگی - گردشگری در 

کشور مطرح است
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افزایش شدید و ناگهانى تعرفه عبور کامیون هاى 
ایجاد صف هاى  باعث  ترکمنستان  از  ایرانى 
و  کشور  این  مرز  در  کامیون ها  طوالنى 

سردرگمى رانندگان شده است.
تعرفه عبور کامیون ها از خاك ترکمنستان از 500 
دالر به 1800 دالر افزایش یافته و تعرفه هاى 

جدید فقط شامل خودروهاى ایرانى مى شود.
محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت 
سازمان راهدارى به خبرگزارى تسنیم گفت: 
«ترکمنستان بدون اطالع و هماهنگى با ایران 
ایرانى را 1300 دالر  تعرفه تردد کامیون هاى 

افزایش داده است.»
عطرچیان مى گوید ایران انتظار چنین اقدامى 
را نداشته و اکنون چاره اى  جز این ندارد که 

اقدام هاى متقابل را در دستور کار قرار دهد.
سازمان  ترانزیت  دفتر  مدیرکل  گفته ى  به 
راهدارى با هماهنگى ارگان هاى مرتبط قرار 
شده جلوى عبور کامیون هاى ترکمنستان به 
این  تعرفه عبور  و  ترکیه گرفته شود  سمت 

کامیون ها از جاده هاى ایران افزایش داده شود.
تاکنون علت افزایش ناگهانى تعرفه عبور براى 
اعالم نشده  رسمى  به طور  ایرانى  کامیون هاى 
ترکمنستان  گفته  عطرچیان  چنان که  است. 
پیش ازاین نیز «بى دلیل» تصمیم مشابهى گرفته 
و مانع عبور خودرو هاى ایرانى از گذرگاه مرزى 

باجگیران شده است.
محمدجواد عطرچیان» درباره اقدام ترکمنستان 
در خصوص افزایش تعرفه تردد کامیون هاى 
ایرانى از خاك این کشور، افزود: این عوارض از 
روز 18 مردادماه از سوى طرف ترکمنى و فقط 
بر روى کامیون هاى ایرانى ترانزیتى وضع شده 

است.
وى گفت: ترکمن ها اینک به اخذ عوارض 160 
دالرى از کامیون هاى کمتر از 20 تن و عوارض 
260 دالرى از کامیون هاى باالى 20 تنى ایرانى 
به عنوان حق ترانزیت (عبور) کشورشان اقدام 
کرده اند و عالوه بر آن به ازاى هر یک کیلومتر 
تردد نیز یک دالر از همه کامیون هاى ایرانى 

دریافت مى کنند.

عطرچیان خاطرنشان کرد: این اقدام فقط بر 
روى کامیون هاى ترانزیتى ایرانى که به مقصد 
کشورهاى همسایه ترکمنستان ازجمله قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در حرکتند 
اعمال شده، اما شایعاتى در مرزها پیچیده که 
به زودى این عوارض را از کامیون هاى دوجانبه 
حرکت  ترکمنستان  و  ایران  بین  فقط  (که 

مى کنند) نیز اخذ خواهند کرد.

ــوارض 1۶0  ــذ ع ــه اخ ــک ب ــا این ترکمن ه
ــن و  ــر از 20 ت ــای کمت دالری از کامیون ه
عــوارض 2۶0 دالری از کامیون هــای بــاالی 
20 تنــی ایرانــی به عنــوان حــق ترانزیــت 
)عبــور( کشورشــان اقــدام کرده انــد و 
ــر  ــه ازای هــر یــک کیلومت ــر آن ب عــاوه ب
ــز یــک دالر از همــه کامیون هــای  ــردد نی ت

ــد ــت می کنن ــی دریاف ایران

وى ادامه داد: ساالنه 75 هزار کامیون ایرانى به 
مقصد ترکمنستان و بین هفت  تا هشت هزار 
کامیون دیگر از خاك این کشور به مقصد سایر 
کشورهاى همسایه در تردد است و در مقابل، 
سالیانه حدود 20 هزار کامیون ترکمنى نیز به 
مقصد ایران حرکت کرده و حدود دو تا سه 
هزار دستگاه کامیون ترکمنى از خاك ایران به 

سمت ترکیه ترانزیت مى کنند.
و  داران  کامیون  شد:  یادآور  عطرچیان 
شرکت هاى حمل ونقل ایرانى این عوارض را 
نهایتاً پرداخت نمى کنند، بلکه آن را از صاحبان 
اقدام  اساس،  این  بر  و  مى کنند  اخذ  کاالها 
طرف ترکمنى به گران شدن مسیر ترانزیتى شان 

مى انجامد.
عطرچیان تأکید کرد: هرگونه مذاکره با ترکمن ها 
براى لغو این عوارض باید از مجارى دیپلماتیک 
انجام شود و در حال حاضر هیچ بحثى با طرف 
رفتار  اصل  اساس  بر  تنها  و  نداریم  ترکمنى 

متقابل عمل خواهیم کرد.
وى اضافه کرد: به نظر مى رسد این اقدام طرف 
ترکمنى در راستاى جایگزینى ناوگان ترکمنى 
و حذف ناوگان ایرانى بوده و محدودیت هاى 
ایجادشده براى ناوگان کشورمان در عمل بازار 
کامیون هاى  اختیار  در  را  منطقه  حمل ونقل 
ترکمنى خواهد گذاشت؛ درصورتى که طرف 
ایرانى براى حفظ سهم خود در بازار حمل ونقل 
منطقه، همه اصول بازى برد- برد و اصل رفتار 

متقابل را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.
پایگاه اطالع رسانى مجلس نیز به نقل از نماینده 
فسا نوشت: «باید جویا شد این افزایش تعرفه 
به یک باره بوده یا از قبل به طرف ایرانى اعالم شده 
وزارتخانه هاى  به  مواقع  گاهى  چراکه  است، 
بازرگانى، امور خارجه و کنسولگرى اطالع رسانى 
مى شود اما عدم هماهنگى بین بخشى بى خبرى 

کامیون داران را از این تحوالت به دنبال دارد.»
عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس مى گوید با 
بیش از سه برابر شدن تعرفه عبور کامیون ها از 
ترکمنستان بهاى کاالهاى ایرانى به شدت باال 
مى رود و «آسیب هاى متعددى» به صادرات ایران 

تحمیل مى شود.
تنش میان ج .ا.ایران و ترکمنستان بر سر تعرفه 
ترانزیتى کامیون ها در حالى شدت گرفته که 
در  گذشته  سال  کشور  دو  جمهور  رئیسان 
عشق آباد توافق کرده بودند رفت وآمد کامیون ها 
میان دو کشور از حدود 500 کامیون در روزبه 

بیش از هزار کامیون افزایش یابد.
و  راهدارى  سازمان  رئیس  کشاورزیان،  داود 
سال  مى گوید  ج.ا.ایران،  جاده اى  حمل ونقل 
گذشته 167 هزار کامیون از مرزهاى ایران و 
ترکمنستان گذشته اند و این تعداد 14 درصد 

کمتر از سال پیش از آن بوده است.
علت این کاهش، افزایش جابه جایى ریلى کاال 
عنوان مى شود. ایران، ترکمنستان و قزاقستان 
بر سر راه اندازى یک «کریدور ریلى» به توافق 
رسیده اند که قرار است حجم جابه جایى کاال از 

این مسیر را سالى 6 میلیون تن افزایش دهد.

ایـران و ترکمنستـان
اختالف بر سر تعرفه تردد کامیون ها
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بازرگانى ایران رکود حاکم بر فضاى اقتصادى 
کشور، کاهش درآمدهاى نفتى و عزم دولت 
ضرورت  جهانى،  تجارت  به  پیوستن  براى 
را  کشور  اقتصادى  پتانسیل هاى  به  توجه 
دوچندان کرده است. ظرفیت ها و پتانسیل هایى 
که مى توانند با ایجاد اشتغال پایدار و کسب 
درآمد ارزى براى کشور، رشد و توسعه اقتصاد 
اجتماعى  آسیب هاى  بروز  از  و  زده  رقم  را 
ناشى از بیکارى و فقر جلوگیرى کند. یکى 
از این ظرفیت ها، بحث ترانزیت است که اگر 
مورد توجه جدى از سوى دولت قرار گیرد و 
به صورت هدفمند به آن پرداخته شود، به دلیل 
تنهایى مى تواند  به  موقعیت ویژه کشورمان، 
براى کشور  ارزى  درآمد  میلیارد دالر  تا 10 
نیست که  پوشیده  بر کسى  آورد.  ارمغان  به 
اقتصاد بسیارى از کشورها که برخى از آنها 
در همسایگى ما نیز قرار دارند، تنها از طریق 
درآمدهاى حاصل از ترانزیت متحول شده و 
این در حالى است که موقعیت استراتژیک آنها 
به هیچ عنوان قابل مقایسه با موقعیت ایران 

نیست.
امن  کوتاه،  ایران،  ترانزیت  اصلى  مزیت  سه 
و ارزان بودن آن است؛ این مزایا باعث شده 
ارتباط  برقرارى  براى  از کشورها  بسیارى  تا 
میان شرق آسیا با کشورهاى اروپایى، مسیر 
امر  این  که  کنند  انتخاب  را  ایران  ترانزیتى 
مى تواند نویدبخش درآمد ارزى قابل توجهى 
براى ایران باشد؛ اما این نکته را نیز باید در 
نظر داشت که در تجارت رقابت پذیر امروز، 
نمى توان با بى انضباطى مالى، عدم شفاف سازى 
اجراى عقیم  ناکارآمد،  قوانین  آمارى، وجود 
قانون، بى اخالقى ادارى در سازمان هاى دولتى، 
سهمى  و...  تصمیم گیرى ها  در  انسجام  عدم 
در تجارت جهانى داشت. متأسفانه در حال 
حاضر صنعت حمل ونقل بین المللى به دلیل 
بى توجهى هاى صورت گرفته، دچار مشکالت 

این  وقتى  تا  که  است  و چشمگیرى  جدى 
مشکالت حل نشود نمى توان امیدى به رشد 
اقتصادى کشور و ایفاى نقشى مؤثر در تجارت 
جهانى از این طریق داشت و 10 میلیارد دالر 

درآمد ساالنه را به راحتى از دست مى دهیم.
و  حمل ونقل  ناوگان  بیش ازحد  فرسودگى 
شکست طرح هاى نوسازى، یکى از مهم ترین 
مشکالت این صنعت است. امروز در کشور 

افزایش  و  صادرات  و  ترانزیت  هزینه هاى 
خطرات و حوادث رانندگى را به همراه دارد، 
مضافاً این که امکان حضور در جاده هاى سایر 
کشورها به ویژه اروپا را از ما خواهد گرفت. 
متأسفانه طرح هاى نوسازى که تاکنون اجراشده 
هم ناموفق بوده، زیرا قیمت کامیون در ایران 
چهار برابر قیمت جهانى است و تسهیالتى 
که ارائه مى شود با سود نزدیک به 30 درصد 
و همراه با اخذ وثایق سنگین است. نکته تاثر 
از 10  بیش  در حال حاضر  که  این  برانگیز 
محموله هاى صادراتى  خارجى  ناوگان  هزار 
و ترانزیت ما را حمل مى کنند و بیش از یک 
میلیارد دالر ارز از کشور خارج مى کنند که 
ناوگان و  تا نوسازى  باید توجه داشت  البته 
خودمالک شدن شرکت هاى حمل ونقل، وجود 

این ناوگان ضرورى است.
سوى  از  منتشرشده  آمار  آخرین  اساس  بر 
سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، طى سه 
ماه نخست امسال، 70 هزار و 665 سفر کامیون 
از کشور خارج شده است که از این تعداد تنها 
48 هزار و 252 سفر کامیون سهم ایران بوده 
است. نظارت بیش از 20 دستگاه ناهماهنگ بر 
حمل ونقل و نبود یک متولى مستقل، از دیگر 
مشکالت جدى این بخش است که موجب 
به عنوان مثال،  مى شود.  حمل  سرعت  کندى 
با اولین اتهام از سوى یک نهاد، مدیر شرکت 
قرار  حرفه اى  قاچاقچیان  ردیف  در  حمل 
مى گیرد؛ اتهامى که به خاطر مغایرت اسناد یا 
عدم اعالم فرستنده از قرار دادن یک کاالى 
خاص در محفظه بار، زده مى شود که در 9/ 99 
درصد موارد، شرکت ها درنهایت تبرئه شده اند؛ 
اما این پروسه به میزان زیادى سرعت پیشرفت 

کار را کاهش مى دهد.
صنعت  جدى  مشکالت  از  دیگر  یکى 
افزایش روزانه هزینه هاى دولتى  حمل ونقل، 
بر  حاکم  رکود  از  دولتمردان  اطالع  باوجود 

ترانـزیـت ایـران
صنعتی ارزآور اما فرسوده

مجتبی بهاروند
نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل لجستیک و گمرک اتاق ایران

حمل ونقــل  صنعــت  حاضــر  حــال  در 
بی توجهی هــای  دلیــل  بــه  بین المللــی 
ــدی  ــکات ج ــار مش ــه، دچ ــورت گرفت ص
ــن  ــی ای ــا وقت ــه ت و چشــمگیری اســت ک
ــدی  ــوان امی ــود نمی ت ــل نش ــکات ح مش
بــه رشــد اقتصــادی کشــور و ایفای نقشــی 
ــق  ــن طری ــی از ای ــارت جهان ــر در تج مؤث
داشــت و 10 میلیــارد دالر درآمــد ســاالنه را 

به راحتــی از دســت می دهیــم.

امــروز،  رقابت پذیــر  تجــارت  در 
مالــی،  بی انضباطــی  بــا  نمی تــوان 
وجــود  آمــاری،  شفاف ســازی  عــدم 
ــون،  ــم قان ــرای عقی ــد، اج ــن ناکارآم قوانی
ــی،  ــازمان های دولت ــی اداری در س بی اخاق
عــدم انســجام در تصمیم گیری هــا و... 

ســهمی در تجــارت جهانــی داشــت

شاهد تردد ناوگانى فرسوده هستیم که گاهى 
عمر برخى از کامیون ها به بیش از 40 سال نیز 
مى رسد. این امر با استاندارد جهانى حمل ونقل 
که 5 سال است، فاصله زیادى داشته و کاهش 
افزایش  اقتصادى،  توجیه  عدم  بهره ورى، 
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حمل ونقل  قانون  اساس  بر  است.  کشور 
بین المللى، ترانزیت در زمره خدمات صادراتى 
محسوب مى شود و از پرداخت مالیات معاف 
است اما طى این سال ها به بهانه این که پول 
از  و  داشته  خارجى  منشأ  باید  به دست آمده 
بانکى مبادله شود، چهار نوع  طریق سیستم 
مالیات اعم از عملکرد، تکلیفى، ارزش افزوده 
و حقوق از فعاالن این بخش گرفته مى شود؛ 
به طورى که گویا مسئوالن مالیاتى به راستى در 
این کشور زندگى نمى کنند و رکود حاکم بر 

فضاى اقتصادى کشور را قبول ندارند.
این در حالى است که در طول سال ها تحریم 
اکثر خطوط کشتیرانى و بیمه هاى بین المللى 
قطع  ایرانى  به شرکت هاى  را  خدمات خود 
کردند و آمار حمل ونقل کاهش فراوانى یافت؛ 
اما متأسفانه هرسال بر مالیات ها اضافه مى شود، 
به طورى که گویا هزینه هاى دولت به شدت فربه 
را، بخش خصوصى باید بپردازد. وجود تقابل 
میان قوانینى که مستقیماً به موضوع حمل ونقل 
بین المللى مربوط مى شود، توافق نامه هاى دو 
یا چندجانبه متعدد اما بى ثمر، روند طوالنى 
دلیل  به  حمل ونقل  پرونده هاى  به  رسیدگى 
نبود تخصص کافى در قضات و نبود هیچ گونه 
حمایت یا تأمین مالى از حمل ونقل به عنوان 
یک صنعت تنها بخشى از مشکالتى است که 
باعث شده تا این صنعت، آن طور که بایدوشاید 

ارزآور و درآمدزا نباشد.
اما راهکارهایى نیز براى حل این مشکالت 
پیشنهاد مى شود که انتظار مى رود در شرایط 
به  جدى  عزمى  با  مجلس  و  دولت  فعلى، 

اجراى آن بپردازند؛
- اصالح قوانین ترانزیت و گمرکى که سال ها 
است به روز نشده و ایرادات جدى بر آن وارد 

است؛
- اصالح قوانین ضداشتغال و ضدتوسعه؛

- تعامل بیشتر با بخش خصوصى و استفاده از 
تجربیات و پژوهش هاى این بخش در وضع 

قوانین؛
- تغییر نگاه کوتاه مدت دولت و به کارگیرى 
نگاه بلندمدت و اشتغال زا به این بخش. باید 
توجه داشت که هر کامیون ساالنه نزدیک به 

80 هزار دالر درآمد براى کشور دارد؛
تنها  به عنوان  حمل ونقل  وزارت  تشکیل   -
و  ادارات  متولى بخش حمل ونقل و حذف 
و  کوچک  وزارتى  البته  دیگر.  سازمان هاى 

چابک نه مانند وزارتخانه هاى فعلى؛
- مکان یابى و ایجاد مراکز لجستیک و بندرها 
خشک و توسعه و تجهیز مناطق آزاد تجارى و 

اقتصادى در کشور.
امید است که با تغییر رویکرد مسئوالن کشور به 
صنعت حمل ونقل شاهد توسعه این صنعت و 

رشد و شکوفایى اقتصاد ایران باشیم.

ایــران و روســیه توافــق کردنــد کــه روابطشــان در زمینــه حمــل و نقل را 
تقویــت کننــد. از جملــه توافقــات انجــام شــده بیــن دو کشــور احــداث 
ــن مســیر  ــه جایگزی ــق آذربایجــان اســت ک ــى از طری ــک خــط ریل ی

ترانزیــت کاال از طریــق کانــال ســوئز خواهــد شــد.
ایــران و روســیه توافــق کردنــد کــه روابطشــان در زمینــه حمــل و نقل را 
تقویــت کننــد. از جملــه توافقــات انجــام شــده بیــن دو کشــور احــداث 
ــن مســیر  ــه جایگزی ــق آذربایجــان اســت ک ــى از طری ــک خــط ریل ی

ترانزیــت کاال از طریــق کانــال ســوئز خواهــد شــد.
ماکســیم ســوکولوف، وزیــر حمل ونقــل روســیه دراین بــاره گفــت: اگــر 
ایــن مســیر ریلــى ســاخته شــود، مى توانــد بخشــى از ســهم ترانزیــت 
کاال را کــه هم اکنــون از طریــق ســوئز انجــام مى گیــرد بــه خــود 
اختصــاص دهــد. وى افــزود، برنامه ریزى هــا بــراى احــداث ایــن خــط 

ریلــى احتمــاالً ســال آینــده تکمیــل خواهــد شــد.
ــدور  ــان ایــن کــه کری الهــام علــى اف، رئیس جمهــورى آذربایجــان بابی
ترانزیتــى بین المللــى شــمال جنــوب از اهمیــت باالیــى در متصــل کردن 
اروپــا و آســیا برخــوردار اســت، پیشــنهاد کمــک کشــورش بــه تأمیــن 
مالــى ایــن پــروژه را مطــرح کــرد. روحانى پیشــتر گفتــه بــود، آذربایجان 
توافــق کــرده کــه نیمــى از اعتبــار موردنیــاز بــراى متصــل کــردن شــبکه 

ریلــى ایــران بــه مــرز آذربایجــان را تقبــل نمایــد.
ــوان  ــود را به عن ــى خ ــط ریل ــن خ ــق ای ــد دارد از طری ــان قص آذربایج

ــازد. ــرح س ــى مط ــم ترانزیت ــب مه یک قط
یــورى یوشــاکوف، دســتیار رئیس جمهــورى روســیه گفــت، کریــدور 
ترانزیتــى شــمال- جنــوب، مزیت هایــى نســبت بــه مســیرهاى موجــود 
دارد. وى افــزود، ایــن پــروژه کــه از ســال 2008 موضــوع گفــت 
ــور  ــه کش ــور س ــاى جمه ــت روس ــس از نشس ــاالً پ ــت، احتم وگوس

ــت. ــد گرف ــى خواه ــتاب قابل توجه ش
ــو  ــس در باک ــى اطل ــز تحقیقات ــس مرک ــو، رئی ــاهین اوغل ــان ش الکس
ــد  ــیر جدی ــن مس ــود از ای ــد ب ــادر خواه ــیه ق ــت، روس ــاره گف دراین ب
ــج  ــه حاشــیه خلی ــیایى و منطق ــاى آس ــه بازاره ــراى صــادرات کاال ب ب
ــن راه کاالهــاى  ــن مســیر همچنی ــزود، ای ــد. وى اف ــارس اســتفاده کن ف
ایرانــى بــراى صــادرات بــه شــمال و شــرق آســیا را کوتــاه تــر خواهــد 
کــرد. خطــوط ریلــى آذربایجــان از قبــل بــه روســیه متصل شــده اســت.
ــاخت هاى  ــعه زیرس ــاخت و توس ــرکت س ــس ش ــورزاد، رئی ــى ن عل
حمل ونقــل ایــران گفتــه، بانــک بین المللــى آذربایجــان 500 میلیــون دالر 
بــراى اتصــال شــبکه ریلــى ایــران بــه مــرز آذربایجــان 500 میلیــون دالر 

وام خواهــد داد.

ایران و روسیه خطوط ریلی را 
جایگزین کانال سوئز می کنند

 ترجمه بلومبرگ
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راه آهن  افتتاح  مراسم  در  آخوندى  عباس 
خواف -سنگان اظهار کرد: ما در اینجا ثروت 
بزرگترى نسبت به معادن داریم و آن ثروت 
فرهنگى انسانى و مردمان منطقه است که بر 
تمام ثروت هاى منطقه فزونى دارد. امروز پروژه 
پروژه حد  اصل  که  کردیم  افتتاح  را  بزرگى 
فاصل خواف در ایران و هرات در افغانستان 
است که 77 کیلومتر تا مرز شمتیغ در روستاى 
مرزى ایران تکمیل شده است و از مجموع 4 
فاز این پروژه دو فاز شمتیغ تا جلو و جلو تا 

هرات، در خاك افغانستان واقع شده است.
او ضمن ابراز امیدوارى از آغاز فازهاى داخل 
کشور افغانستان، گفت: خوشبختانه 40 کیلومتر 
از ریل شمتیغ تا هرات فراهم شده و امیدواریم 
با سرعت و با توجه به تامین منابع در افغانستان، 
تجهیزات فاز جلو- هرات این قطعه به سرعت 

تکمیل شود.
غنى ترین  منطقه  این  اینکه  بیان  با  آخوندى 
معادن سنگ جهان را در اختیار دارد، گفت: 
با اجراى این پروژه ما موفق به حمل 2 و نیم 
میلیون تن بار به بندرعباس و سایر بنادر جنوبى 

ایران شده ایم.
او با اشاره به ظرفیت معادن موجود در این 
یک  از  حاکى  ارقام  کرد:  خاطرنشان  منطقه 
ظرفیت میلیاردى است و به همین خاطر این 
منطقه از جهت استراتژیک و دسترسى بسیار 
مهم است. حمل این ثروت از طریق حمل 
و نقل جاده اى عقالیى نیست و براى حفظ 
انرژى و  ایمنى، صرفه جویى  محیط زیست، 
سایر مسایل باید از طریق حمل و نقل ریلى 

جابه جا و منتقل شود.
آخوندى با اشاره به سرمایه گذارى هاى صنعتى 
در خواف، ابراز داشت: ساالنه هشت میلیون 

که دو و  انجام مى شود  معدنى  تن عملیات 
نیم میلیون تن از این حجم را به ریل منتقل 
کرده ایم. اما باید حجم حمل بار از طریق حمل 

و نقل ریلى در این منطقه را افزایش دهیم.
او با اشاره به اهمیت راه آهن خواف- هرات 
بیان داشت: با توجه به اینکه معادن افغانستان 
بهره بردارى  چنانچه  هستند،  واقع  مرز  روى 
انجام  همسایه  کشور  در  معادن  استخراج  و 
شود، افغانستان نیازمند مسیرى براى دسترسى 
به دریا است و این کار از طریق شمتیغ قابل 
انجام است. این پروژه اتفاق مبارکى در جهت 
ریشه  که  است  مسلمان  ملت  دو  وحدت 
فرهنگى و دین یگانه دارند. لذا ما مى توانیم این 
وحدت را در منطقه توسعه دهیم و با کمک 
یکدیگر در راستاى توسعه و عمران منطقه گام 

برداریم.

وزیر فواید عامه افغانستان:
ریلی  خط  با  ابریشم  تاریخی  راه  احیای 

خواف - هرات
وزیر فواید عامه افغانستان گفت: امیدواریم با 
راه اندازى خط آهن خواف - هرات و توسعه 
ریلى بین 2 کشور ایران و افغانستان، دوباره 

شاهد احیاى جاده تاریخى ابریشم باشیم.
محمود بلیغ در این مراسم افزود: از نگاه ما این 
اقدام مشترك 2 کشور نه تنها دسترسى ما را 
به بازارهاى جهانى آسان مى کند، بلکه براى 
کشورهاى منطقه و به خصوص آسیاى میانه 

نیز فواید بسیارى دربردارد.
وى گفت: این تنها اتصال راه آهن نیست بلکه 
اتصال 2 فرهنگ است و طبق تفاهم نامه طرف 
افغان متعهد به تامین امنیت منطقه و همچنین 
اجراى معافیت مالیاتى براى تجار منطقه است.

 این وزیر افغانستانى بندر چابهار را مناسب ترین
راه براى انتقال کاال و اتصال به راه آبى هند 

برشمرد.

مدیرکل ساخت روسازی راه آهن:
جابه جایی ۲7 میلیون تن کاال با تکمیل این 

پروژه
محمدرضا احمدى، مدیرکل ساخت روسازى 
راه آهن شرکت ساخت از افتتاح اتصال ریلى 
ایران- افغانستان با افتتاح راه آهن خواف - 
هرات خبر داد و گفت: با افتتاح این مسیر اولین 

قدم براى احیاى جاده ابریشم برداشته شد.
او درباره جزییات افتتاح پروژه ریلى خواف- 
 191 پروژه  این  طول  داشت:  اظهار  هرات، 
خط  این  از  کیلومتر   77 که  است  کیلومتر 
آهن در خاك ایران و 144 کیلیومتر در خاك 

افغانستان قرار دارد.
وى با بیان اینکه 77 کیلومتر خط آهن در خاك 
ایران به طور کامل ریل گذارى گذارى شده 
است، گفت: این مسیر ریلى امروز با حضور 
خراسان  استاندار  شهرسازى،  و  راه  وزیر 
رضوى و سایر مقامات محلى و وزارت راه و 
شهرسازى در مرز ایران و افغانستان در منطقه 

شمتیغ به بهره بردارى مى رسد.
احمدى با بیان اینکه بخشى از این پروژه در 
خاك افغانستان در دو قطعه 3 و 4 هنوز به 
صورت کامل اجرایى نشده است، ادامه داد: 
اجراى قطعه 3 جزو تعهدات ایران است که 
در صورت تامین منابع پیش بینى مى شود تمام 
طول این راه آهن تا 9 ماه دیگر به افتتاح برسد.

او با بیان اینکه این مسیر ریلى هم کاربرى 
بارى و هم مسافرى خواهد داشت، تاکید کرد: 
جابه جایى بار در این محور ریلى اولویت دارد 

اتصال ریلی ایران- افغانستان اولین قدم برای احیای جاده ابریشم 
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کـــل  مـدیـــر 
و  راهــــدارى 
نقــل  و  حمــل 
ــتان  ــاده اى اس ج
خراســان رضــوى 
ــالغ  از اعــالم و اب
شــرایط جدیــد 
ــاوگان  نوســازى ن
نقــل  و  حمــل 

داد. بــارى خبــر 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و 
پایانه هاى استان خراسان رضوي، جواد وحدتى 
فرد با اعالم این که حدود 30 درصد ناوگان باري 
استان خراسان رضوي فرسوده است، افزود: بر 
اساس تصمیمات ابالغى کمیته نوسازى ناوگان، 
شرایط  باید  نوسازى  براى  بارى  خودروهاى 

خاصى داشته باشد.
وى عنوان کرد: بر اساس ابالغیه معاون سازمان 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى کشور ظرفیت 
و  تن   10 باید  فرسوده  کامیون هاى  ناخالص 

بیشتر باشد.
مدیرکل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان 
خراسان رضوى افزود: وسیله اى فرسوده تعریف 
مى شود که امکان دریافت گواهی معاینه فنی را 
نداشته باشد و یا مشمول محدودیت هاى عمر 
با  کامیون هاى  راستا  همین  در  شود؛  فعالیت 
عمر 25 سال و باالتر فرسوده محسوب شده و 

مشمول طرح نوسازي مى شود.
وى خاطرنشان کرد: خودروهاى داراى کارت 
نوسازى مى شود؛  این  فعال مشمول  هوشمند 
درعین حال اگر خودرویى که به دلیل نداشتن 
معاینه فنى، کارت هوشمند (برگ فعالیت) آن 
غیرفعال شده، مى تواند در این طرح شرکت کند.
وحدتى فرد افزود: ناوگان حمل ونقل عمومی 
داخلی مشمول طرح باید در سال گذشته داراى 
با  تردد  کیلومتر  هزار  و 5  بارنامه  حداقل 12 
بارنامه و نیز ناوگان حمل ونقل عمومی بین المللى 

نیازمند حداقل چهارراه نامه است.
شایان ذکر است بر اساس آمارها، از ابتداي امسال 
تاکنون 91 دستگاه به ناوگان حمل ونقل عمومی 
که عمدتاً باري هستند اضافه شده است و امید 
مى رود با ادامه این روند شاهد ظرفیت سازى 
استان  جاده اى  حمل ونقل  بخش  در  مناسب 

باشیم.

اعالم شرایط جدید نوسازی 
ناوگان حمل و نقل باری

اهداف دات بازار
ترویـج تجـارت الکترونیـک: دات بازار 
از آغـاز بـه ایـن منظور اندیشـیده شـد 
کـه توانمندکننـده تجـارت الکترونیک 
باشـد بـه ایـن ترتیـب کـه دامنه هـاى 
پرتـال  به عنـوان  مى تواننـد  آن  زیـر 
سـرمایه ارزشـمند آنالین تلقى شـوند. 
ایـن  بـراى  بـازار پیش بینـى شـده  در 
دامنـه کـه براندهـاى محلى هنوز رشـد 
کافـى نیافته اند، ایـده پرتـال (دات بازار) 
و  دارد  باالیـى  پتانسـیل  و  جذابیـت 
مى توانـد موتـور محرکه رشـد تجارت 

باشـد. الکترونیک 
* دات بـازار معطـوف به یـارى کاربران 
محلـى  خـط  و  زبـان  از  اسـتفاده  در 
بـراى راه انـدازى حضـور آنالین اسـت 
 IDN بـه شـیوه اى کـه قبـل از پیدایـش

نبود. ممکـن 
آن  در  کـه  واقـع  جهـان  هماننـد   *
فروشندگان به سـوى مناطق پرجمعیت 
مى کننـد،  پیـدا  گرایـش  پرترافیـک  و 
همیـن الگـو در جهـان مجـازى نیـز 
پرتال هـاى  اکنـون  مى شـود.  دنبـال 
جـذب  بـراى  هوشـمندانه اى  و  زیبـا 
مطلوب ترین مشـتریان طراحى مى شود 
و ایـن پرتال هـا را کاربران معمـوالً بانام 
دامنه شـان بـه یـاد مى آورنـد. نـام دامنه 
اکنـون خود به برند تبدیل شـده اسـت.
در  موتورهـاى جسـت وجو  نقـش   •
سـایت هاى  بـه  ترافیـک  دادن  سـوق 
شـاخه  آفرینـش  بـه  منجـر  خـاص 
جدیدى در سـئو (SEO یا بهینه سـازى 
موتورهـاى جسـت وجو) شـده  اسـت. 
در بازارهـاى محلى این جسـت وجوها 
به گونـه اى فزاینـده بـر اسـاس کلمات 
کلیـدى در زبان بومى کاربـران صورت 
ایـن  اثـر  طوالنى مـدت  در  مى گیـرد. 
سـایت هاى  رتبه بنـدى  بهبـود  امـر 
بانـام دامنـه بـه زبان هاى محلى اسـت. 
هرچنـد اکنـون دامنـه دات بـازار دوران 
امـا  مى گذرانـد،  را  خـود  آغـازى 
مى تـوان از بعضى سـایت هاى پیشـگام 
راه اندازى شـده و فعال تحـت دات بازار 
حسـابدارى.بازار  و  امن.بـازار  ماننـد 

کرد. بازدیـد 

ادامه از صفحه 3۰ اما مى توان جابه جایى مسافر هم 
در این مسیر داشت.

این  انداز  به چشم  اشاره  با  وى 
مسیر در جابه جایى بار و ترانزیت 
کاال از محور افغانستان گفت: جابه 
جایى 27 میلیون تن کاال براى این 

مسیر تعریف کرده ایم.
احمدى با تاکید بر اینکه افتتاح راه 
قدم  اولین  هرات  خواف-  آهن 
براى احیاى جاده ابریشم است، 
تاکید کرد: از این مسیر مى توانیم به 
چین متصل شویم و کاال بین چین 
ترانزیت  ایران  طریق  از  اروپا  و 
تواند این خط آهن مى   شود و 

باعث رشد اقتصاد منطقه باشد.
این مقام مسئول افزود: اگر ریل 
ملى در موعد مقرر تحویل داده 
شود مى توانیم براى ریل گذارى 
مسیر افغانستان از ریل ملى استفاده 

کنیم.

سفیر افغانستان در ایران:
راه آهن خواف - هرات مقدمه 
توسعه روابط ایران و افغانستان 

است
گفت:  ایران  در  افغانستان  سفیر 
ریلى  محور  تکمیل  و  ساخت 
خواف - هرات مى تواند مقدمه 
روابط  توسعه  براى  خوبى 
اقتصادى و به تبع آن تقویت رفاه 

اقتصادى اتباع دو کشور باشد.
دکتر نصیر احمد نور چهارشنبه 
عملیات  آغاز  آیین  حاشیه  در 
 - خواف  آهن  راه  گذارى  ریل 
ایرنا  با  وگوى  گفت  در  هرات 
افزود: به این اقدام مبارك به عنوان 
مکملى براى توسعه همه جانبه 

روابط دو کشور مى نگریم.
وى حجم صادرات ساالنه ایران 
به افغانستان را 2,5 میلیارد دالر 
مقابل  در  کرد:  اظهار  و  عنوان 
سقف صادرات ما به ایران بین 30 

تا 40 میلیون دالر است.
وى گفت: با توجه به اینکه در 34 
والیت افغانستان معادن و ذخایر 
دارد،  وجود  غنى  بسیار  طبیعى 
ما مى توانیم از این امکان جدید 
براى افزایش صدور منابع و مواد 
ما  زیرا  ببریم  بهره  خود  معدنى 
براى راهیابى به آب هاى آزاد و 
توسعه روابط با کشور چین برنامه 

د اریم.
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متعـهد 
و متخصـص و مدیران مجـرب با ب     یش از ب     یست سال سابقه عملکرد 
درخشان در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی تاکنون توانسته است 
خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده ای از شرکت های خصوصی، 

دولتی و اشخاص ارائه نماید.
این شــرکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کشـور، کلیه گمرکات 
مناطق ویژه، گمرکات شهرهای استانی و بعضی از کشورهای همسایه و 
مرزی، آسیا میانه و قاره آمریکا دارای نمایندگی بوده و با در اختیار داشتن 
پرسنل مجرب و کارآمد درکل     یـه امور مرتبط با حمل ونقل بین المللی همواره 

به عنوان مشاور و بازویی  قوی حافظ منافع مشتریان خود باشد.
خدمات حمل ونقل:

•  حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت بوس     یله کام     یون  ه     ای ایرانی 
تحت پوشش و کـام     یون  ه     ای خارجی از کلیه گمرکات کشور به اروپا، 

آسیا، CIS، کشورهای همسایه و بالعکس.
•  حمل چندوجهی و ترکیبی، بارهای FCL و LCL، محموله  های 

خطرناک، سنگین، یخچالی، تانکر و چادری.
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت توسط کانتینر 20 فوت و 40 
فوت و کانتینر ه     ای ویژه )یخچالی, Open Top, Flat Rack( به وسیله 

ناوگان قوی در عرصه حمل ونقل زمینی.
•  سرویس فیدرینگ از جبل  علی به بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

•  حمل محموله  ها به صورت ریلی باألخص حمل محموله  های فله و 
کانتینری از طریق ریل به ترکمنستان و بنادر ایران.

خدمات ترخیص کاال و بازرگانی:
•  تهیه پروفورما و انجام کلیه مراحل )اخذ مجوز, ثبت سفارش، ترخیص، 

حمل(.
•  انجام مکاتبات بین المللی برای خرید و یا فروش کاال به زبان های 

انگلیسی، روسی، فرانسوی، ترکی و عربی.
• واردات انواع خودروهای سواری روز دنیا، خودرو های سنگین و صنعتی. 
)تحویل خودرو های سواری موجود 24 ساعته و تحویل خودرو های 

سفارشی به صورت 25 روزه است(
• صادرات و تأمین محصوالت خشکبار ایرانی همراه با اخذ کلیه مجوز های 
الزم برای ورود به تمامی کشور های اروپایی در هر حجم و با بسته  بندی 

مورد تائید کشور مقصد.
تخصص درزمینه ی حمل و استریپ کانتینرهای یخچالی 

این شرکت با در اختیار داشتن کارگران خبره در امر استریپ در گمرکات 
جنوبی کشور خسارات احتمالی وارده به بار را به شدت کاهش می دهد.

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 22 - پالک 22 - طبقه 2
              تلفن و دورنگار: 37657920 - 0098-051

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 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

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 صنایع شیمیایی ادیب
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المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

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

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها 
حمل مشتقات سوختی

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

تلفکس: 8907597- 0513 
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

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

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

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

کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است.

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

میلیون دالر در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است

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

ترکمنستان بوده است

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

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

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

به کشور بایستی مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.

افزایش 3۰۰۰ تنی صادرات دامی از 

خراسان رضوی به 3۱  کشور جهان

اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
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