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غفلت ازنقش  تجارت الکترونیک در توسعه صادرات

حــدود 30 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــى  کشــورها را در عرصــه بیــن المللــى تجــارت در بــر مى گیــرد و 
پیش بینــى مى شــود ایــن مقــدار در ســال 2020 بــه بیــش از 50 درصــد برســد. ایــن حجــم گســترده از تعامــالت 
تجــارى جــز بــا بهره گیــرى از ابزارهــاى جدیــد  مبتنــى بــر فــن آورى اطالعــات و ارتباطــات غیــر قابــل تصــور 

اســت .
طبــق اعــالم  ســازمان جهانــى «آنکتــاد» اتــالف زمــان از مهم تریــن موانع نــرم افــزارى در تجارت اســت و هــر روز 
صرفه جویــى معــادل نیم درصــد تعرفــه تجــارى اســت و از طــرف دیگــر، 7درصــد تجــارت بین  المللــى صــرف 
هزینــه ادارى امــور لجســتیک مى شــود. صرفــه جویــى در ایــن بخــش از طریــق تجــارت الکترونیــک بیــن المللــى 

هرســاله  بیــش از 100 میلیارد دالر محاســبه شــده اســت .
امروزه تجارت الکترونیکی  به دالیل عدیده ابزار موثرى در توسعه صادرات محسوب مى شود .  

 افزایــش بهــره وري، کاهــش و در نتیجــه امــکان رقابــت  در  قیمــت هــا بــا اســتفاده از روش هــاى نویــن بازاریابی 
بــراي صــادر کننــدگان، امــکان ورود شــرکت هــاي تــازه وارد جهــت تامیــن تقاضــاي فعلــی، ایجــاد محیطــی پویا 
و مکمــل بــراى  تشــکیل شــرکت هــا، افزایــش کســب و کارهــاي کامــًال جدیــد ، صــادرات نــرم افــزار و ایجــاد 
فرصــت هــاى بــى نظیرناشــى ازتفــاوت هــا و تنــوع هــاى فرهنگــى بــراى عرضــه مســتقیم کاال و خدماتــى چــون 

صنایــع دســتى و گردشــگرى بوســیله افــراد عــادى کــه بــه فنــون بازرگانــى ســنتى آشــنایى ندارنــد .
ایــران دومیــن اقتصــاد بــزرگ در خاورمیانــه بــا 400 میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــى اســت. ضریــب نفــوذ 
اینترنــت 70 درصــدى و نفــوذ 126 درصــدى موبایــل در بیــن ایرانیــان و عالقه منــدى آنــان بــه اســتفاده از اینترنت و 
حضــور در فضــاى مجــازى باعــث شــده تــا ایــران بتوانــد به عنــوان یکــى از کشــورهاى در حــال رشــد در عرصــه 

تجــارت الکترونیک شــناخته شــود.  
امــا متاســفانه عوامــل متعــددى بــه عنــوان موانــع توســعه در ایــن بخــش خودنمایــى مــى کنــد . نخســت  عــدم 
آشــنایی مدیــران شــرکت هــاى ایرانــى  بــا ایــن نــوع فنــاوري و منافــع حاصــل از آن و نگرانــى از امنیــت در ایــن 
حــوزه اســت. بخــش دوم نیــاز بــه تکمیــل زیــر ســاخت هــا یى اســت کــه دولــت مســوول آن مى باشــد. بخشــى 
را نیــز بایــد محدودیــت هــاى ناشــى از تحریــم بویــژه در حــوزه نقــل وانتقــال مالــى  مرتبط دانســت که دامــان این 

نــوع تجــارت را از جملــه در صــدور کارت هــاى اعتبــارى بیــن المللــى تاکنــون گرفتــه  اســت .  
ــا ایــن حــال بــه نظــر مــى رســد در حالــى کــه کســب وکارهــاى الکترونیــک در کشــور بــه همــت جوانــان  ب
متخصــص علــى الخصــوص  بــا درخشــش اســتارتاپ هــا در حــوزه هــاى مختلــف، توســعه قابــل مالحظــه اى 
یافتــه امــا از ایــن امــکان بــه دالیــل یــاد شــده در مقیــاس تجــارى در توســعه صــادرات اســتفاده چندانــى بــه عمل 
نمــى آیــد . اســفناك تــر آنکــه ســازمان هــاى دولتى،رســانه هــا  و حتــى نهــاد هایــى چــون اتــاق ایــران و زیــر 
مجموعــه نیــز بــه ایــن مقولــه بــى تفاوتنــد وایــن بخــش از تجــارت در کمیســیون هــاى ایــن نهادکــه باید پیشــتاز 

در فرهنــگ ســازى باشــد فاقــد جایــگاه اســت .
نبایــد فرامــوش کــرد تجــارت و کســب و کارهــاى الکترونیــک مبتنــى بــر فــن آورى اطالعــات  قــادر خواهــد بود 
عــالوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده فرصــت جدیــدى بــراى جــذب  و اشــتغال فــارغ التحصیــالن دانشــگاهى کــه 

امــروزه معضلــى جــدى بــراى کشــوربه شــمار مــى رود، در بــازارى بــه وســعت جهانــى پدیــد آورد.
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از  دولــت  مناســب  عدم حمایــت 
روســیه بــه  صــادرات 

ــترك  ــاق مش ــس ات ــه نایب رئی ــر قیاف غدی
ایــران و روســیه پیرامــون موانــع صــادرات به 
ــازار  ــن ب ــه ای روســیه و چالش هــاى ورود ب
ــى از  ــوان یک ــه به عن ــى ک ــت: موضوع گف
ــژه  ــى به وی ــى کاالى ایران ــاى اساس چالش ه
ــیه  ــازار روس ــاورزى در ب ــوالت کش محص
مطــرح اســت بحــث بــاالى تعرفه مى باشــد 
به طورى کــه روســیه تعرفه هایــش بــراى 
ــا آن  ــت ام ــان اس ــورها یکس ــى کش تمام

ــده  ــالف ش ــاد اخت ــبب ایج ــه س ــزى ک چی
و بــه نظــر مى رســد کاالى ایرانــى بــا 
ــث  ــود، بح ــص مى ش ــر ترخی ــه باالت تعرف

ــت. ــذارى کاال اس ارزش گ
وى بــه ســهم انــدك ایــران از بــازار روســیه 
اشــاره اى کــرد و گفــت: از مجمــوع واردات 
300 میلیــارد دالرى روســیه ســهم مــا کمتــر 
ــأن  ــه در ش ــت ک ــد اس ــم درص از یک ده

جایــگاه ایــران نیســت.
ــه روســیه را  ــع صــادرات ب وى عمــده موان
عــدم وجــود زیرســاخت هاى مناســب، 
ــود  ــازار و نب ــرات ب ــش خط ــدان پوش فق
ــرد  ــوان ک ــل عن ــاخت هاى حمل ونق زیرس
و افــزود: نداشــتن اســتراتژى صادراتــى چــه 
ــاى  ــت و اتاق ه ــه در دول ــا و چ در بنگاه ه
ــى ســبب شــده اســت کــه آن طــور  بازرگان
کــه بایــد و شــاید نتوانیــم بــه بــازار روســیه 

راه پیــدا کنیــم.
نایب رئیــس اتــاق مشــترك ایــران و روســیه 
تصریــح کــرد: همچنیــن در حــوزه بازاریابى 
ــم  ــیه کارى نکرده ای ــازار روس ــناخت ب و ش

و یکــى از مشــکالت مــا ظرفیت هــاى 
صادراتــى متنــوع اســت، چــرا که اقتصــاد ما 
ــم  ــد کرده ای ــرا اســت و هرچــه تولی درون گ
ــت  ــوده و درنهای ــل ب ــرف داخ ــراى مص ب
ســرریز مصــرف داخــل را صــادر مى کنیــم 
قیمت هــاى  تطابــق  عــدم  همچنیــن  و 
صادراتــى باقیمت هــاى موجــود در روســیه 
و رقابتــى نبــودن یکــى دیگــر از مشــکالت 

ــازار روســیه اســت ــه ب ورود ب
ــه  ــرد ک ــاره ک ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای وى ب
ــراى  ــت ب ــوى دول ــب از س ــت مناس حمای
ــرد و  ــام نمى گی ــیه انج ــه روس ــادرات ب ص
ــران  ــارى ای ــادى و تج ــت هاى اقتص سیاس
ــبه  ــه یک ش ــت ک ــى اس ــل پیش بین غیرقاب

ــان دارد. ــه زم ــاز ب ــود و نی ــل نمى ش ح
نایب رئیــس اتــاق مشــترك ایــران و روســیه 
ــه ایجــاد دیــوار بى اعتمــادى بیــن فعــاالن  ب
اقتصــادى ایــران و روســیه اشــاره کــرد 
و گفــت: همــه فکــر مى کننــد روســیه 
ــول  ــه پ ــى ک ــاى ناامن ــا و فض ــى مافی یعن
اگــر  درصورتى کــه  مى خورنــد  را  تــو 

مروری بر موانع و چالش های صادرات به روسیه

پــس از تنــش روابــط روســیه و ترکیــه و دســتور پوتیــن بــرای تحریــم محصــوالت ایــن کشــور و کاهــش ســطح روابــط 
ــی را  ــن جــای خال ــران به ســرعت ای ــی و تجــاری ای ــد کــه بخــش بازرگان ــی می کردن بســیاری از کارشناســان پیش بین
پــر می کنــد امــا درعمــل چنیــن نشــد. البتــه نــه بــه ایــن معنــا کــه هیــچ کاری صــورت نگرفــت، چنان کــه برخــی آمــار 
نشــان از حضــور بیشــتر ایــران در بــازار بیــش از 300 میلیــارد دالری واردات روســیه دارد امــا آن طــور کــه تصــور می شــد 
حضــور ایــران پررنــگ نشــد و طبــق گــزارش ارائه شــده در شــماره گذشــته نشــریه، هنــوز ســهم کشــورمان درتامیــن 
محصــوالت موردنیــاز روســیه بــه 500 میلیــون دالر نیــز نمی رســد و اکنــون بــا بــروز نشــانه هایی از عــادی شــدن روابــط 
ترکیــه بــا روســیه ایــن پرســش پیــش روی فعــاالن اقتصــادی اســت کــه چــه عواملــی مانــع از پرکــردن جــای ترکیــه در 

بــازار روســیه توســط ایــران شــد و آینــده ایــن روابــط اقتصــادی بــه کجــا خواهــد انجامیــد؟

در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران

مهندس حسین کوه زاد

گزارش ویژه

تحقق اراده رهبران ایران و روسیه در چنبره مشکالت
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ــد  ــى کارکنی ــر روس ــرکت هاى معتب ــا ش ب
ــا توجــه  چنیــن چیــزى صحــت نــدارد و ب
بــه ارتباطــات فراهم شــده ایــن مســئله حــل 

ــد. ــد ش خواه

کاهــش ارزش روبــل، مشــکل صــادرات 
بــه روســیه

مهــدى پورقاضــى عضــو هیــات نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــى تهــران تــداوم کاهــش ارزش 
روبــل را از مشــکالت جدیــد صــادرات بــه 
ــه ى  ــت: درزمین ــرد و گف ــوان ک ــیه عن روس
مســائل گمرکــى هیــچ نــوع توافقنامــه  

ــه تصویــب نرســیده اســت. ترجیحــى ب
وى افــزود: انتقــال پــول، حمل ونقــل و 
ــن مشــکالت  ــه ای ــى ازجمل مســائل گمرک
اســت. البتــه عالقه منــدى بــه صــادرات 
ــیه  ــه روس ــران ب ــوالت از ای ــتر محص بیش
ــه  ــود دارد ک ــى وج ــا موانع ــود دارد ام وج

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــوز موردتوج هن
 پورقاضــى تصریــح کــرد:  توافقنامــه تجارت 
ایــران و روســیه یــک توافقنامــه کلى بــوده و 
وارد جزییــات نشــده اســت. همچنیــن هنوز 
روشــن نیســت کــه انتقال پــول از روســیه به 
ایــران چگونــه انجــام خواهــد شــد. بــا توجه 
بــه اینکــه روبــل روســیه به طــور مــداوم در 
حــال کاهــش ارزش اســت، صادرکننــدگان 
ــل  ــا روب ــر ت ــادى صب ــد مــدت زی نمى توانن
دریافــت کننــد چــون در ایــن مــدت ارزش 

ــد. پــول روســیه کاهــش مى یاب

عدم توجه به کیفیت کاالی صادراتی
کمســیون  رئیــس  حریــرى  مجیدرضــا 

ــان  ــا بی ــران ب ــى ته ــاق بازرگان واردات ات
اینکــه دســتیابى بــه صــادرات یــک میلیــارد 
دالر کاال بــه روســیه در ایــن موقعیــت 
ــد  ــى باش ــت بزرگ ــد موفقی ــى مى توان زمان
پیرامــون مشــکالت فــراروى صــادرات 
بــه روســیه افــزود: یکــى از مشــکالتى کــه 
بــراى صــادرات کاال بــه روســیه وجــود دارد 
مشــکل حمل ونقــل اســت. حمل ونقــل 
دریایــى از طریــق ســواحل جنوبــى و مســیر 
ــن  ــر و نامطمئ ــیار زمان ب ــیاه بس ــاى س دری
بــراى مــواد غذایــى اســت بــه همیــن منظور 
ــه  ــزر ب ــاى خ ــى دری ــادر جنوب ــد از بن بای
آســتاراخان اســتفاده کنیــم امــا مشــکل ایــن 
خطــوط ایــن اســت کــه وســایل نقلیــه ایــن 

مســیر یخچــال دار نیســتند.
وى دربــاره نــوع پرداخــت مبلــغ کاال در این 
ــد یکــى از  ــر مى توان معامــالت گفــت: تهات
اشــکال ایــن نــوع معامــالت باشــد. اســتفاده 
از روبــل، ریــال و اســناد اعتبــارى هــم 

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــد مورداس مى توان
حریــرى اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بــه 
دلیــل مشــکالت بــه وجــود آمــده بیــن اروپا 
ــه  ــن و ترکی ــائل اوکرای ــر مس ــیه س و روس
و روســیه، بــازار روســیه محــل خوبــى 
ــده  ــى ش ــاى غیرنفت ــادرات کااله ــراى ص ب
اســت امــا نکتــه اى کــه بایــد بــه آن توجــه 
شــود ایــن اســت کــه ذائقــه کســى کــه بــه 
محصــوالت اروپایــى عــادت دارد نمى توانــد 
هــر محصولــى را قبــول کنــد پــس توجــه به 
کیفیــت محصــول صادراتــى در درجــه اول 

ــرار دارد. اهمیــت ق

بــاال بــودن قیمــت تمام شــده کاالی 
ــی ایران

اتــاق  رئیــس  عســگر اوالدى  اســداهللا 
بازرگانــى ایــران و روســیه بــه مشــکالت و 
موانــع پیــش روى صــادرات ایران و روســیه 
ــکالت  ــه مش ــت: ازجمل ــرد و گف ــاره ک اش
پیــش روى تجــار و صادرکننــدگان ایرانى در 
تبــادالت بــا روســیه مســائل بانکــى، مالــى و 
تغییــر پول هــا بــه پــول رایــج کشــور مقابــل، 
پروازهــاى  نبــود  حمل ونقــل،  مشــکل 

مســتقیم و روزانــه بــه کشــور روســیه، عــدم 
ــاله و  ــدت یک س ــاى بلندم ــدور ویزاه ص

ــى اســت. مشــکالت گمرک
ــودن  ــاال ب ــه ب ــان این ک ــگر اوالدى بابی عس
ــه  ــى ازجمل ــده کاالى ایران ــت تمام ش قیم
ــد  ــى مانن ــاورزى و غذای ــوالت کش محص
فــراروى  مشــکالت  از  یکــى  لبنیــات 
باال بــودن  افــزود:  مى باشــد،  صــادرات 
نــرخ بهــره بانکــى در کشــور و هزینه هــاى 
ــراى  ــع ب ــن صنای ــان ای ــه صاحب ــى ک فرع
خــود مى تراشــند دالیــل ایــن افزایــش 
قیمــت اســت کــه صــادرات پســته و دیگــر 
ــدا  ــد کشــمش کاهــش پی محصــوالت مانن

ــد. کن
وى اظهــار کــرد: یکــى  دیگــر از مشــکالتى 
ــود دارد،  ــیه وج ــه روس ــادرات ب ــه در ص ک
ــد  ــه بای ــت ک ــدار اس ــراى خری ــار ب اعتب
از ســوى بانک هــاى دو کشــور ایجــاد 
ــار از ســوى  ــن اعتب ــون ای ــا هم اکن شــود ام
ــه وجــود نیامــده اســت و  بانــک مرکــزى ب
صادر کننــدگان مجبورنــد از اعتبار خودشــان 
بــراى صــادرات بــه روســیه اســتفاده کننــد.

ــرای گرفتــن ســهم  ایجــاد کنسرســیوم ب
ــازار بیشــتر در ب

ســیده فاطمــه مقیمــى، عضــو هیئت رئیســه 
ــیه  ــران و روس ــترك ای ــى مش ــاق بازرگان ات
نیــز بابیــان این کــه هنــوز وضعیــت تبــادالت 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــیه نس ــا روس ــادى ب اقتص
ــد:  ــى نکــرده اســت، مى افزای تفــاوت چندان
مشــکالت روادیــد ما همچنــان وجــود دارد؛ 
تنهــا تفاوتــى کــه به تازگــى به صــورت 
تفاهم نامــه و نــه اجرایــى ایجادشــده، آن 
اســت کــه ریــال و روبــل در معامــالت 
اقتصــادى بیــن دو کشــور قابل قبــول باشــد 
ــراى  ــا ب ــن بانک ه ــى بی ــد تعامالت ــه بای ک
ــا بتوانیــم  اجرایــى شــدن آن انجــام شــود ت

ــم. ــام دهی ــى انج ــال ارز را به راحت انتق
ــدار روســاى جمهــور  وى در خصــوص دی
ترکیــه و روســیه مى گویــد: در روابــط 
اقتصــادى جایــگاه سیاســى را نبایــد نادیــده 
گرفــت، وقتى کــه آقــاى اردوغــان و پوتیــن 
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ــکل گیرى  ــراى ش ــه را ب ــاى اولی صحبت ه
دوبــاره ارتباطــات اقتصــادى دارنــد، دوبــاره 
فکــر مى کنیــم کــه جایــگاه اقتصــادى ایــران 
کم رنگ تــر شــود. مــا بایــد از مســائلى کــه 
ــى  ــع زمان ــان مقط ــد در هم ــاق مى افت اتف
اســتفاده کنیــم ولــى متأســفانه آن قــدر 
ــه درازا کشــیده مى شــود کــه  موضوعــات ب

ــد. ــش نمى آی ــکان پی ــن ام ای
مقیمــى ادامــه مى دهــد: مــا نبایــد بــه قیمــت 
از دســت رفتــن یک پایــه اقتصــادى، اقتصــاد 
خودمــان را در خــأل و نبــود آن ایجــاد کنیــم 
ــى  ــى خوب ــات رقابت ــا امکان ــر م ــه اگ بلک
ایجــاد کنیــم بــازار همیشــه مســئولیت خرید 
یــا درخواســت کاالى مــا را مى توانــد داشــته 
باشــد و مــا همیشــه بایــد جنــس خودمــان 
ارائــه  بــازار  باکیفیــت در  به موقــع و  را 
کنیــم کــه در ایــن صــورت حتمــاً بــراى آن 
مشــترى وجــود خواهــد داشــت؛ بــودن یــا 
نبــودن رقیــب ســرعت را تحــت تأثیــر قــرار 
ــى ممکــن اســت شــمارا از  مى دهــد و زمان
ــازار حــذف کنــد ولــى مــا آن فرصــت را  ب

ــم. ــراى حضــور ایجــاد نمى کنی ب
ــتن  ــراى داش ــا ب ــه م ــان این ک ــى بابی مقیم
ســهم بیشــتر یــا کل یــک بــازار حتمــاً بایــد 
به ســمت ایجــاد شــرکت هاى کنسرســیومى 
ــن  ــراى گرفت ــى اآلن ب ــزود: ول ــم، اف بروی
شــرکت هاى  روســیه  بــازار  از  بخشــى 
به انــدازه  مى توانــد  هــم  مــا  کوچــک 
خودشــان ســهم داشــته باشــند. هرچــه 
ســهم  مى شــوند  بزرگ تــر  شــرکت ها 
ــد  ــود کنن ــد از آن خ ــرى را مى توانن بزرگ ت
ولــى االن همــان شــرکت هاى کوچــک هــم 
ــل  ــه دلی ــیه ب ــازار روس ــراى حضــور در ب ب
نبــود زیرســاخت هــا بــا مشــکل مواجه انــد.

عدم بازاریابی و شناخت بازار
باکــرى دبیــر انجمــن صنایــع لبنــى کشــور 
ــادرات  ــر راه ص ــر س ــع ب ــن مان بزرگ تری
ــناخت  ــى و ش ــدم بازاریاب ــیه را ع ــه روس ب
ــن  ــت: بزرگ تری ــرد و گف ــوان ک ــازار عن ب
مشــکل مــا، بازاریابــى اســت و اینکــه تجــار 
نمى تواننــد مشــترى هاى مطمئــن بــراى 

ــد. ــدا کنن کاالهــاى خــود پی
ــده  ــت تمام ش ــودن قیم ــاال ب ــاره ب وى درب
ــت  ــت: دول ــز اظهارداش ــران نی ــد در ای تولی
مصــوب کــرده 200 میلیــارد تومــان مشــوق 
صادراتــى براى صــادرات لبنیــات اختصاص 
ــدام باعــث شــده  ــن اق ــه همی ــد ک ــدا کن پی

مشــکل تفــاوت قیمتــى حــل شــود.
بــراى  ترکیــه  این کــه  بابیــان  باکــرى 
ــوق هاى  ــود مش ــات خ ــدگان لبنی صادرکنن
ــل  ــد حمل ونق ــى مانن ــى قابل توجه صادرات
ــد در  ــا مقص ــدأ ت ــول از مب ــگان محص رای
بازارهــاى صادراتــى تعریــف کــرده اســت، 
ــق  ــد از طری ــت مى توان ــرد: دول ــار ک اظه
هزینــه حمــل محصــوالت صادراتــى از مبدأ 
ــتورالعمل ها و  ــا، دس ــد، آیین نامه ه ــا مقص ت
ــارکت  ــور و مش ــا حض ــا ب تصمیم گیرى ه
ــد  ــاى تولی ــر هزینه ه ــدگان و دیگ صادر کنن
ماننــد ورود موقــت مــواد اولیــه بــراى 
مشــوق هایى  صادر کننــده،  شــرکت هاى 
وضــع کنــد تــا آن هــا بتواننــد از طریــق ایــن 
ــترى را در  ــت بیش ــدرت رقاب ــهیالت ق تس

ــند. ــته باش ــى داش ــاى خارج بازار ه

عدم وجود صادرکنندگان توانمند و قوی
کاوه زرگــران، رئیس کمیســیون کشــاورزى، 
آب و صنایــع غذایــى اتــاق تهران اما مســئله 
ــده  ــا صادرکنن ــه م ــت ک ــن اس ــى ای کنون
توانمنــد در ســطحى کــه بــازار روســیه 
ــاز دارد در حــوزه مــواد خــام کشــاورزى  نی
ــه  ــم ک ــده اى نداری ــى صادرکنن ــم؛ یعن نداری
بتوانــد در تمــام 12 مــاه ســال، قیمــت کاال و 
تأمیــن کاال را به طــرف روســى تعهــد دهــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــزود: نکت او اف
فراهــم  مــا  صادراتــى  زیرســاخت هاى 
ــان  ــده محصوالتم ــت تمام ش نیســت و قیم
نســبت بــه رقیبانــى کــه در ایــن بــازار داریم 
بیشــتر اســت. به عنوان مثــال اآلن دربــاره پنیر 
بعــد از یــک ســال توانســته مجوز صــادرات 
روســیه  دامپزشــکى  ســازمان  و  بگیــرد 
اجازه هــاى الزم را بــه چهــار کارخانــه لبنــى 
ــال  ــل به عنوان مث ــا در عم ــا داده اســت، ام م
آمریــکاى جنوبــى در ایــن بــازار نســبت بــه 

مــا مزیــت قیمتــى دارد. دلیــل ایــن مســائل 
سیاســت هایى اســت کــه بــه ایــن موضــوع 
منجــر شــده کــه مــا تــا حــدودى کشــورمان 
را محصــور کرده ایــم و خودمــان مــواد خــام 
را باالتــر از حــد جهانــى قیمت گــذارى 
ــان  ــت خودم ــه دس ــه ب ــم و درنتیج مى کنی
ــى را از  ــاى جهان ــور در بازاره ــکان حض ام

ــم. ــدگان مى گیری تولیدکنن
فاصلــه  گفــت:  همچنیــن  زرگــران 
حمل ونقلــى دریایــى آمریــکاى جنوبــى بــه 
روســیه زیــاد اســت، ولــى قیمــت تمام شــده 
ــت  ــن اس ــدرى پایی ــا به ق ــوالت آن ه محص
کــه درنهایــت کاال به صــورت CIF (قیمــت، 
بیمــه و هزینــه حمل ونقــل) در بندرهــا 
روســیه از کاالهــاى مــا ارزان تــر درمى آیــد.
او ســپس عنــوان کــرد: همــه کشــورها بــراى 
این کــه رشــد اقتصــادى داشــته باشــند، 
ــت  ــوى اس ــه نح ــان ب سیاست گذارى هایش
دهنــد.  افزایــش  را  صادرات شــان  کــه 
ایــن سیاســت گذارى ها در قالــب یارانــه 
صادراتــى، معافیت هــاى مالیاتــى و بیمه هاى 
صادراتــى اســت، ولــى در کشــور مــا 
ــًا  ــدارد. طبیعت ــا وجــود ن ــدام از این ه هیچ ک
صادرکننده هاى شــان  کــه  کشــورهایى 
ــى داشــته باشــند، قیمــت  ــن مزیت های چنی
ــر از  ــیار پایین ت ــان بس ــده کاالهایش تمام ش
ــرکت هاى  ــت ش ــازار را از دس ــت و ب ماس
ــازار  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــى مى گیرن ایران
روســیه در اختیــار کشــورهاى مختلــف 
ــى  ــته ایم از فرصت های ــا نتوانس ــت و م اس
کــه ایجادشــده اســتفاده کنیــم و ســهم 
ــم؛  ــه دســت آوری ــازار ب ــن ب مناســبى در ای
ــه  ــیه و اتحادی ــن روس ــه بی ــى ک ــه زمان چ
اروپــا تنــش سیاســى ایجاد شــد و روســیه از 
ما خواســت بخشــى از احتیاجاتــش را تأمین 
کنیــم، ولــى مــا نتوانســتیم، چــه زمانــى کــه 
بیــن روســیه و ترکیــه تنــش سیاســى ایجــاد 
شــد و روســیه رســماً اعــالم کــرد نیــاز دارد 
ــن  ــران تأمی ــازش را از ای ــواد خــام موردنی م
ــوزه  ــزرگ در ح ــت ب ــن دو فرص ــد. ای کن
صــادرات کــه شــاید دیگــر تکــرار نشــود، 

ــوخت. ــت و س ــت رف ــى از دس به راحت

ــته بندی مناســب و  ــه بس ــه ب ــزوم توج ل
ــده ــای شناخته ش ــاد برنده ایج

ــره  ــو هیئت مدی ــرق، عض ــل مستش ابوالفض
ــدران  ــتان مازن ــدگان اس ــه صادرکنن اتحادی
نیــز پیرامــون مشــکالت و موانــع صــادرات 
بــه روســیه و علــت مقــرون به صرفــه 
نبــودن صــادرات محصــوالت کشــاورزى از 
جملــه مرکبــات بــه ایــن کشــور گفــت: مــا 
دربســته بنــدى محصــوالت دچــار ضعــف 
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مــا  محصــوالت  بســته بندى  هســتیم. 
قابل مقایســه بــا بســته بندى لوکــس و زیباى 
ــا  ــوالت م ــت. محص ــورها نیس ــایر کش س
داراى برنــد مطــرح و شناخته شــده نیســت 
و نــام کشــور مــا، برنــد محصوالتمان اســت 
ــى  ــار روس ــوق تج ــل ف ــن دو دلی ــه ای و ب
ــى و  ــگاه عال ــا را داراى جای محصــوالت م
لوکــس نمى داننــد و همچنیــن ما در ارســال 
محصــوالت دچــار کمبود امکانات هســتیم، 
محصــوالت به طــور غیرمســتقیم و از طریق 
ــیه  ــتان وارد روس ــا ارمنس ــان و ی آذربایج
ــه  ــاز ب ــتقیم نی ــل مس ــراى حم ــود. ب مى ش
ــت  ــردکننده اس ــه س ــز ب ــین هاى مجه ماش

ــه بســیار باالیــى دارد. کــه هزین
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب مستشــرق در ادام
میــزان تــورم کشــور هرســاله در حــال 
افزایــش و قیمــت دالر تقریبــاً ثابــت اســت. 
ــت  ــدگان ثاب ــراى صادرکنن ــرد: ب ــد ک تأکی
بــودن دالر و بــاال رفتــن تــورم داخــل 
بســیار ســخت اســت (ازجملــه راهکارها و 
درخواســت صادرکننــدگان بــراى حــل این 
مشــکل ایــن اســت کــه دولــت مابه التفاوت 
بــه  مســتقیم  به طــور  را  ریــال  و  دالر 
صادرکننــده بدهــد. به جــاى این کــه آن 
ــر  ــاى دیگ ــهمیه ها و یارانه ه ــرف س را ص

ــد) ــا نمای ــش تعرفه ه ــل کاه مث
انگیزه هــاى  کــرد:  عنــوان  وى 
صادرکننده هــاى ایرانــى بــه دلیــل ضعیــف 
بــودن جایزه هــاى صادراتــى در مقایســه بــا 
ــت.  ــه اس ــایه کاهش یافت ــورهاى همس کش
به عنوان مثــال جایــزه صادراتــى مرکبــت 
مبلــغ صــادرات  ترکیــه 18درصــد کل 
ایــران  در  درحالى کــه  اســت  شــخص 

3درصــد اســت.

نتیجه گیری:
درمجموع حجم تجارت خارجى دو کشور در سطح قابل قبولى نیست و ما نتوانسته ایم از 
ظرفیت هاى خالى بازار روسیه به خوبى استفاده کنیم و در گزارش فوق کارشناسان به بررسى 
چالش هاى تجارت با روسیه پرداختند و بر این اساس شاید بتوان مهم ترین چالش هاى موجود 

را در موارد ذیل خالصه کرد:
ـ فقدان برنامه ریزى دقیق و عملیاتى

ـ مشکالت تعرفه اى و گمرکى
ـ  موانع بانکى و نبود بانک هاى مشترك؛ (ساختارهاى بانکى و بیمه اى روسیه داراى ویژگى هاى 
مخصوص است که براى فعالیت صادرکننده ایرانى مناسب نبوده است و به همین سبب سطح 
مناسبات تجارى توسعه مورد انتظار را نداشته و موجب به وجود آمدن انحصار در این بازار 

شده است.)
ـ فقدان حمل ونقل مناسب و اختصاصى اعم از:

  مشکالت ترابرى هوایى و ناکافى بودن خدمات این بخش در توسعه تجارت
ضعف حمل ونقل دریایى

  مشکالت ریلى ازجمله؛ فرسودگى و قدیمى بودن ناوگان حمل ونقل ریلى و درنتیجه سرعت 
کم آن

  فقدان راه زمینى مناسب
ـ اجرایى نشدن جایگزینى روبل و ریال به جاى دالر و یورو (روبل به عنوان پول روسیه با کاهش 
ارزش مواجه شده و خریداران کاال در این کشور مایل اند که با پول خود معامله داشته باشند. 
گفتنى است که برخى از کارشناسان با جایگزینى روبل و ریال به جاى دالر و یورو مخالف اند.)

ـ فعال نبودن دفاتر واردات و صادرات مرزى ازجمله در مرز داغستان
ـ  و مهم تر از همه فقدان شناخت الزم از بازار کشور روسیه « شناخت بازار» و عدم بازاریابى 

مناسب
در همین راستا کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانى ایران طبق کارشناسى ها و بررسى هاى 
انجام داده، راه حل هایى ذیل را در این خصوص که مى تواند در کوتاه مدت، چالش هاى صادراتى 

به روسیه را مرتفع سازد، ارائه داده است.
«تالش براى حذف تعرفه محصوالت کشاورزى و غذایى»، «تالش براى حذف روادید براى 
فعاالن اقتصادى»، «تنظیم فهرست کاالهاى صادراتى و محاسبه عوارض گمرکى بر اساس 
اعالم مظنه و شرایط کاالیى  به منظور  کاال  فروشنده  در invoice، سندى که  مندرج  قیمت 
که مى خواهد بفروشد، براى خریداران احتمالى ارسال مى کند.»، «تالش در راستاى تسهیل 
تشریفات گمرکى فى مابین»، «شناسایى ظرفیت ها، فرهنگ ها و فرصت هاى موجود در بازار 
روسیه با برگزارى همایش ها، سمینارها و نمایشگاه هاى بین المللى»، «تنوع بخشى به محصوالت 
صادراتى»، «اعزام هیات هاى تجارى و رایزنان بازرگانى»، «شبانه روزى کردن فعالیت گمرك 
در مرز روسیه»، «کاهش نرخ حمل ونقل دریایى»، «تأسیس دفتر تجارى در روسیه»، «حضور 
گسترده در نمایشگاه هاى تخصصى کاال، خدمات، گردشگرى و تکنولوژى روسیه»، «تبلیغات در 

بازار روسیه» و «افزایش کیفیت کاالهاى صادراتى».
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ایجاد 9 میلیون شغل در ایران تا 2035
مکنــزي  جهانــی  موسســه  محققــان 
رشــد  فرصــت  «ایــران؛  گــزارش  در 
«در  می نویســند:  دالري؟»  یک تریلیــون 
پــی کاهــش تحریم هــاي بین المللــی در 
ــان در  ــن زم ــا ای ــه ت ــران ک ــه2016 ای ژانوی
خوداتکایــی نســبی به ســر می بــرده و از 
ــی  ــورهاي غرب ــا کش ــترده یی ب ــط گس رواب
برخــوردار نبــوده، بــار دیگــر خواهــد 
ــاد  ــا اقتص ــود را ب ــاي خ ــت پیونده توانس
جهانــی تجدیــد کنــد. انتظــار رشــد ســریع 
اقتصــادي در بیــن دولــت ایــران افــراد عادي 
ــی  ــی و بین الملل ــارت داخل ــع تج و جوام
در حــال افزایــش اســت. بــا خــروج از 
ــود  ــادر خواهــد ب ــران ق دوران تحریم هــا، ای
رشــد آینــده خــود را برمبنــاي 6توانمنــدي 
ــوع،  ــاد متن ــد. اقتص ــزي کن ــی پایه ری اصل
ــه  ــی، طبق ــالت علم ــاالي تحصی ــطح ب س
مصرف کننــده در حــال رشــد، درجــه بــاالي 
ــی  ــگ ریشــه دار کارآفرین شهرنشــینی، فرهن
و موقعیــت جغرافیایــی ایــران بیــن شــرق و 
ــن  ــدد ای ــاط مج ــه ارتب ــد ب ــرب می توانن غ
ــم انداز  ــی و چش ــاد جهان ــا اقتص ــور ب کش

ــد.» ــک کنن ــده آن کم آین
ــر  ــه ذخای ــزي اگرچ ــی مکن ــه جهان موسس
به عنــوان  را  ایــران  نفــت وگاز  عظیــم 
محرك هــاي اساســی بــراي رشــد اقتصــادي 
«ایــن  امــا می نویســد:  عنــوان می کنــد 
ــري  ــدد دیگ ــاي متع ــور داراي بخش ه کش
نیــز هســت کــه پتانســیل کمــک بــه رشــد 
را  اشــتغال  ناخالــص داخلــی و  تولیــد 
دارنــد. اینهــا ســایر صنایــع مبتنــی بــر منابع، 
همچــون پتروشــیمی و معــدن و بخش هایی 
همچــون خودروســازي، کاال هــاي مصرفــی 
ــه و گردشــگري کــه توانایــی رقابــت  روزان
ــات  ــاوري اطالع ــد، فن ــی را دارن بین الملل
ــات  ــه و خدم ــداري، بیم ــات، بانک و ارتباط

حرفه یــی کــه بــراي تبدیــل ایــران بــه یــک 
اقتصــاد دانش بنیــان ضــروري هســتند و 
ــون  ــاخت همچ ــا زیرس ــط ب ــع مرتب صنای
حمل ونقــل، خدمــات عمومــی و ســاختمان 
کــه زمینه ســاز رشــد هســتند را شــامل 

می شــوند.»
ایــن گــزارش می افزایــد: «براســاس رویکــرد 
خــرد بــه کالن مــا کــه تصویــري جامــع از 
ــه بخــش ایجــاد می کنــد،  تحلیــل بخــش ب
ــون دالري  ــد یک تریلی ــیل رش ــران پتانس ای
تولیــد ناخالــص داخلــی و ایجــاد 9میلیــون 
شــغل را تــا ســال2035 دارد. ایــن امــر 
معــادل نــرخ رشــد اقتصــادي ســاالنه 
6,3درصــدي برمبناي نرخ ارز حقیقی اســت 
ــی دو  ــرخ ط ــن ن ــده ای ــی  ش ــه پیش بین ک

ــد.» ــش یاب ــج افزای ــده به تدری ــه آین ده
بنــا بــه گــزارش تعــادل، پژوهشــگران ایــن 
نهــاد بین المللــی چنیــن رشــدي را مســتلزم 
ــون دالري  ــدود 3,5تریلی ــرمایه گذاري ح س
می داننــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی جهان 
ــد.  ــش می ده ــد افزای ــش از یک درص را بی
ــراي  ــنهاد را ب ــن پیش ــه چندی ــن موسس ای
ــد و  ــا پیشــنهاد می کن ــن برآورده ــق ای تحق
ــا  ــن فرصت ه ــق ای ــراي تحق می نویســد: «ب
ــه بهبــود بهــره وري و ارتقــاي  ــاز ب ایــران نی
زیرســاخت هاي صنعتــی به گونه یــی کــه 
ــرمایه گذاري هاي  ــد س ــر بتوان ــاد بهت اقتص
داخلــی و خارجــی، فناوري هــاي نــو و 
روش هــاي نویــن مدیریــت را جــذب کنــد، 
ــد  ــی کارا بای ــام مال ــن یک نظ دارد. همچنی
وجــود داشــته باشــد تــا پس اندازهــا را 
به ســمت ســرمایه گذاري مولــد هدایــت 
ــی  ــاي بین الملل ــا نظام ه ــی ب ــد و به خوب کن
ارتبــاط برقــرار کنــد، یــک بــازار نیــروي کار 
ــاي  ــتر و مهارت ه ــري بیش ــا انعطاف پذی ب
کاري و مشــارکت بــاالي نیــروي کار و یــک 
ــت  ــوق رقاب ــه مش ــب وکار ک ــط کس محی

موسسه مکنزي:

            پتانسیل های ایران برای
رشدیک  تریلیون دالري ایران تا 2035

ايــران پتانســیل رشــد يك تريلیــون دالري 
تولیــد ناخالــص داخلــي و ايجــاد 9میلیــون 
ــر  ــن ام ــال2035 دارد. اي ــا س ــغل را ت ش
ــاالنه  ــادي س ــد اقتص ــرخ رش ــادل ن مع
ــي  ــرخ ارز حقیق ــاي ن ــدي برمبن 6.3درص
ــرخ  ــن ن ــده اي ــي  ش ــه پیش بین ــت ك اس
ــش  ــج افزاي ــده به تدري ــه آين ــي دو ده ط

يابــد

بــراي تحقــق ايــن فرصت هــا ايــران 
نیــاز بــه بهبــود بهــره وري و ارتقــاي 
ــه  ــي ك ــي به گونه ي ــاخت هاي صنعت زيرس
ــرمايه گذاري هاي  ــد س ــر بتوان ــاد بهت اقتص
داخلــي و خارجــي، فناوري هــاي نــو و 
روش هــاي نويــن مديريــت را جــذب كنــد، 

دارد

بــراي تحقــق رشــد يــاد شــده الزم اســت. 
شــفافیت، حاكمیــت قانــون، حاكمیــت 
شــركتي و ســرعت اصالحــات نیــز در 

ــود دارد ــه بهب ــاز ب ــران نی اي

ــق  ــراي تحق ــد، ب ــر باش ــوآوري پویات و ن
رشــد یــاد شــده الزم اســت. شــفافیت، 
حاکمیــت قانــون، حاکمیــت شــرکتی و 
ســرعت اصالحــات نیــز در ایــران نیــاز بــه 
بهبــود دارد. در کنــار بنگاه هــاي ایرانــی، 
شــرکت هاي بین المللــی هــم نقــش مهمــی 
در تقویــت و ایجــاد رقابت پذیــري جهانــی 
در اقتصــاد ایــران دارنــد. ســرمایه گذاري 
مســتقیم خارجــی در دوره تحریم هــا وجــود 

ادامه در  صفحه 13

دورنما
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از هم  تاثر پذیر  مقوله  دو  اقتصاد و سیاست 
بار دیگر برادرى خود را در عرصه جهانى به 
نمایش گذاشتند. یک سال پر از پستى وبلندى 
در اقتصاد ایران از توافق وین در بهار 94 تا 
برگزیت که سرنوشت اقتصاد ایران و جهان را 
تغییر داد. بازارها نیز در این مدت بازتاب دهنده 
این متغیرهاى مهم اقتصادى و سیاسى بودند، 
به گونه اى که اقتصاد ایران پر نوسان ترین سال 

خود را پس از سال 1391 تجربه کرد.
باالتر،  بازده  قانون  بازه یک سال گذشته  در 
ریسک باالتر دیگر در بازارهاى کشور مصداقى 
28 درصدى  بازدهى  با  طال  بازار  نداشت. 
مقام اول پربازده ترین بازار کشور را به خود 
اختصاص داده است. نکته جالب قرارگیرى 
سرمایه گذارهاى بانکى در رتبه دوم است که 
با بازدهى 15 درصدى در 9 ماهه اول و 4,5 
درصدى در سه ماهه آخر، در جمع بازده 19,5 
درصدى براى یک سرمایه گذارى بدون ریسک 
را فراهم آورده است. رتبه هاى سوم به بازار 
پر ریسک و نوسان کشور با بازدهى 15 درصد 
خواهد رسید که با انتظارات بسیار فاصله دارد. 
بازار ارز نیز با بازدهى هشت درصدى نشان 
داد که از مقاصد سفته بازى خارج شده است 
اقتصاد  پیشرانه  و  محرك  موتور  آخر  در  و 
کشور بسیار کم فروغ ظاهر شده و با بازدهى 
که  دارد  این موضوع  از  نشان  3,5 درصدى 
بازار مسکن در رکود کامل است. در جدول 
1 اطالعات متوسط قیمتى سه بازار ارز و سکه 
در بازه ماهانه، مسکن شهر  در بازه سه ماهه 
(ارقام به ریال) و در آخر روند شاخص کل 

بورس  قرار دارد.

سپرده بانکی، همچنان پر طرفدار
عدم  دلیل  به  کشور  در  بانکى  سپرده هاى 
معموالً  آن،  نرخ  درست  سیاست گذارى 
سیاست گذارى  با  ندارد.  عمده اى  تغییرات 
انقباضى پولى براى کاهش نرخ تورم، دولت 
نرخ سود بانکى را در زمستان سال 1392 به 
22 درصد رساند و این موضوع درجلوگیرى 

از رشد تورم بسیار تأثیرگذارى باالیى داشت. 
بااین حال کاهش نرخ تورم نیز مسیر نرخ سود 
بار  و عدد 22  نداد  تغییر  در سال 1393  را 
دیگر در این سال به ثبت رسید. سال 1394 
که روند تورم به تک رقمى شدن نزدیک بود، 
نرخ سود سپرده بانکى تنها دو درصد کاهش 
پیدا کرد. بااین حال زمزمه هاى کاهش بیشتر 
نرخ سود بانکى پس از توافق وین شنیده شد 
که هیچ کدام به نتیجه نرسید. با وجود کاهش 
دو درصدى نرخ سود سپرده ها، روند سپرده هاى 
غیر دیدارى در بانک ها متوقف نشده و آمارها 
نشان مى دهد میزان شبه پول از حدود 700 هزار 
میلیارد تومان به 880 هزار میلیارد در آخر سال 
رسیده است. این افزایش نسبت به اسفند سال 
قبل 33 درصد بوده است که بسیار قابل توجه 
و سوداگرى 20 درصدى بانک براى بسیارى از 

سرمایه گذاران بسیار دلپذیر بوده است.
نیز   1395 سال  در  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
و 15  به 18  سپرده ها  نرخ  کاهش  موج  دو 
تحت  حدودى  تا  را  دیگر  بازارهاى  درصد 
تأثیر قرارداد. ولى هنوز نیز بانک ها جذابیت 
در  زیرا  دارند،  سرمایه گذارى  براى  زیادى 

حالت رکودى که حاشیه سود کارخانه ها بسیار 
پایین و منفى است، حتى در نرخ 15 درصد 
سپرده هاى بانکى، بورس  مهیاى شرایط خوبى 
این  نشان دهنده  موضوع  این  و  بود  نخواهد 
است که نرخ هاى سود، اگر تا سطح سودآورى 
فعالیت غالب پروژه هاى اقتصادى کشور نرسد، 

همچنان جذاب و پرمشترى خواهد بود.

مسکن: صعودی بدون جنجال
رکود  در  حاضر  شرایط  در  مسکن  بازار 
قابل توجه به وجود آمده از ابتداى دولت قرار 
دارد. هزینه هاى مالى باالى پروژه هاى مسکن 
براى دریافت تسهیالت در کنار کاهش قدرت 
خرید خانوارها در بخش مسکن باعث ایجاد 
رکود دامنه دار در این بخش و رونق نسبى بازار 
رهن و اجاره شده است. بااین حال برنده اصلى 
کاهش نرخ سود بانکى، بازار مسکن است. به 
دلیل این که هم گرفتن تسهیالت براى سازنده 
بیشترى صورت مى پذیرد و هم  با سهولت 
دیدارى  سپرده هاى  این  از  بخش  این  انتقال 
جهت سرمایه گذارى در بخش مسکن، رونق 

بیشترى در بازار ایجاد مى کند.

پرریسک ترین و کم ریسک ترین بازارها درسال 95

جدول1-متوسط قیمتی در چهار بازار اصلی
مسکنسکهارزبورستاریخ
676۴3/9326008670000تیر9۴

65225336009300000مرداد9۴
61576/83۴12091۴0000۴39۴8000شهریور9۴

631573۴6209۴۴0000مهر9۴
62889358009050000آبان 9۴
61518/536۴209230000۴۴102000آذر 9۴
66562/5361509250000دی 9۴
778883۴9809870000بهمن9۴
80219/۴3۴70010150000۴۴۴08000اسفند9۴

78۴30/93۴77010330000فروردین95
76۴13/33۴۴5010300000اردیبهشت95

726153۴63010350000۴5۴99000خرداد95
7۴51۴/13515010860000تیر95

77800/83520011125000مرداد95
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سایه نفت سیاه بر روی بازار ارز
تأثیر  تحت  موردبررسى  بازه  در  کشور  ارز  بازار 
نوسانات قیمت نفت است و همچنان قیمت در حدود 
20 دالرى نفت در دى ماه 95 شرایط پرهیجانى را براى 
بازار ارز رقم زد و این شرایط به گونه اى بود که ارز تا 
سقف 3650 تومانى پیش رفت. با حذف ریسک هاى 
سیاسى و مقاصد سوداگرایانه از بازار ارز، بازار تحت 
تأثیر شرایط تحمیل شده به بانک مرکزى جهت کنترل 
بازار ارز و ذخایر تصمیم گیرى نمى کند و به متغیرهاى 
جهانى و وضعیت اقتصاد جهانى نیز واکنش نشان 

مى دهد.
بااین حال موضوع برگزیت، نگرانى کشورهاى عضو 
اوپک در مورد کاهش شدید قیمت نفت را به دنبال 
داشته و موضوع فریز نفتى بار دیگر در کشورهاى نفتى 
مطرح شده است. درصورتى که این موضوع به وقوع 
بپیوندد، کاهش قابل توجه نرخ ارز دور از انتظار نیست.

صدرنشینی طال تحت تأثیر برگزیت
اونس جهانى طال، تحت تأثیر آینده مبهم اقتصاد جهانى پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، به یک باره جهش عمده اى داشت. در این مواقع 
سرمایه گذاران به فکر تثبیت دارایى خود هستند و بازار طال بهترین بازار 
جهت جذب سرمایه گذاران است. در کشور ما نیز قیمت سکه دونیروى 
نرخ دالر و اونس جهانى است. در سال گذشته نیز بازار طال دو دوره 
متفاوت را تجربه کرد، در نیمه اول که تا دى ماه سال گذشته ادامه داشت، 
ریسک بازار جهانى نفت باعث افزایش ارزش دالر شد، در طرف دیگر 
موج دوم پس از دى ماه و با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن قیمت 
اونس جهانى طال همراه بود که در بازه برگزیت به اوج خود رسید. در 
حال حاضر نیز بازار طال تحت تأثیر هر دو عامل، ملتهب شده و قیمت 

سکه افزایش یافته است.
بااین حال فریز نفتى مى تواند یک محرك بسیار قدرتمند جهت رشد 
قیمت اونس جهانى طال باشد و قسمت مربوط به بازار ایران بستگى به 

سیاست هاى ارزى و صادراتى داخل دارد.

بورس ، بازار با طعم مواد خام
بورس  در سال گذشته سرخط تمام منابع خبر اقتصادى کشور بوده 
و حوادث بسیارى آن را به عنوان مهم ترین بازار در سال گذشته مبدل 
ساخته است. پس از صعود در بازه تیرماه و در جهت اخبار مذاکرات، 
با به ثمر رسیدن توافق وین، به یک باره ماجرا عوض شد و روند بورس  
به یک باره تغییر کرد. عواملى نظیر صورت هاى نا مناسب مالى و همچنین 
رکود فراگیر اقتصادى شاخص بورس  را به مرز 60 هزار واحدى نزدیک 
کرد. در این میان خودروسازان با ضریب بتا 3,8 لیدر بالمنازع بازار 
بورس  بودند. وضعیت نامناسب آن ها نیز بورس  را در مسیر نزولى 

قرارداد.
دلیل  به  تغییر وضعیت خودروسازان  به  امید  برجام و  اجرایى شدن 
سفرهاى خارجى هیات هاى اقتصادى و اعالم قراردادها وضعیت بورس  
را تغییر داد. در این بازه خودروسازان روند صعودى بسیار مناسبى داشتند 
و بازار را نیز با خود همراه کردند. بااین حال با شروع سال جدید و اعالم 
پیش بینى هاى شرکت ها ازجمله خودروسازان، نشان از ادامه وضعیت 
نا مناسب اقتصاد کشور داشت و شاخص فرآیند نزولى خود را بار دیگر 

آغاز کرد.
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مرکـز آمار ایـران به تازگی گـزارش خود 
را از رشـد اقتصـادی کشـور در فصل اول 
سـال 1395 ارائـه کـرده اسـت. همان طور 
کـه پیش بینـی می شـد، بـار اصلی رشـد 
اقتصـادی در ایـن فصل بـر دوش افزایش 
بـوده  طبیعـی«  گاز  و  نفـت  »اسـتخراج 
اسـت. این بخش بـا رشـد 57/3 درصدی، 
1/5 واحـد درصـد از رشـد ۴/۴ درصـدی 
اقتصاد کشـور در فصـل اول سـال 1395 
نسـبت بـه فصل مشـابه سـال قبـل را بر 
عهده داشـته اسـت. انتظار مـی رود در کل 
سـال 1395 نیـز ایـن بخش بتوانـد همین 
سـهم را در رشـد اقتصادی حفظ کند؛ اما 
سـایر بخش هـای اقتصـادی نیـز در فصل 
اول امسـال رشـد کرده انـد تـا محصـول 
ناخالـص داخلـی بـدون نفـت 2/9 واحد 
درصـد نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل 
بیشتر باشـد. سوال اینجاسـت که با توجه 
بـه روندهای موجـود اقتصاد کشـور، چه 
چشـم اندازی برای رشـد اقتصادی در نیمه 

دوم سـال وجود دارد؟
بـه نظـر نگارنـده، مهم تریـن عواملـی که 
در چنـد سـال اخیـر بـر عملکـرد اقتصاد 
کشـور موثـر بوده انـد عبارتنـد از: قیمت 
نفـت، نااطمینانی های خارجـی، تحریم ها، 
شـرایط نظام بانکـی و تحوالت نـرخ ارز. 
در ادامـه، تاثیـر احتمالـی هر یـک از این 
عوامـل را بر عملکرد اقتصادی کشـور در 

نیمـه دوم سـال مـرور می کنیم.

قیمت نفت
از فصـل چهـارم سـال 1393، قیمـت نفـت 
در مسـیر نزولـى قـرار گرفـت و یکـى از 
سـریع ترین سـقوط هاى خود را در چند دهه 
اخیـر به ثبت رسـاند. کاهش قیمـت از باالى 
80 دالر در هـر بشـکه به کمتـر از 25 دالر در 
یـک مـدت کوتـاه، قطعـاً یک شـوك بزرگ 
بـراى کشـورهاى نفتـى محسـوب مى شـود. 
کشـورهایى مانند ایران که ذخایـر ارزى قابل 
توجـه نداشـتند و تجارت خارجـى و بودجه 
دولت هایشـان در دوره وفـور نفتى به شـدت 
بـه دالرهـاى نفتـى وابسـته شـده بـود، بـه 
سـختى از افـت قیمت نفـت آسـیب دیدند.

ونزوئـال، روسـیه و برزیل (اقتصـاد برزیل به 
صادرات مجموعه اى از کاالهاى پایه وابسـته 
اسـت کـه همزمـان بـا افـت قیمت نفـت با 
کاهـش قیمـت روبه رو شـدند) از این دسـته 
هسـتند. ایـن کشـورها در اثـر شـوك نفتـى 
اخیـر بـا بى ثباتـى اقتصـادى، افزایـش نـرخ 
تـورم و رشـد اقتصادى منفى مواجه هسـتند؛ 
اما خوشـبختانه، مجموعه اى از عوامل دسـت 
بـه دسـت هـم داد تـا اقتصـاد ایران بـا حفظ 
ثبـات و کمتریـن آسـیب در رشـد اقتصادى 
ایـن شـوك را پشـت سـر بگـذارد. در حـال 
حاضـر بـه نظـر مى رسـد که بـازار نفـت در 
محـدوده قیمـت 40 دالر تثبیت شـده اسـت 
و چشـم اندازى هـم براى بازگشـت قیمت ها 

در آینـده نزدیـک وجود نـدارد.
یک برآورد سرانگشـتى نشـان مى دهـد که با 
وجـود افزایـش حـدود یک میلیون بشـکه اى 
صـادرات نفـت و میعانـات گازى پـس از 
اجـراى برجـام، درآمد نفتى کشـور در سـال 

1395 بـا قیمت هاى فعلى حـدود 36 میلیارد 
دالر خواهـد بود که نسـبت به عملکرد سـال 
1394 فقط دو میلیارد دالر بیشـتر اسـت. این 
در حالـى اسـت کـه اگـر میـزان تولیـد نفت 
کشـور بـه انـدازه متوسـط ده ماهـه پیـش از 
اجـراى برجـام باقـى مى مانـد،  درآمـد نفتـى 
کشـور به حـدود 22 میلیـارد دالر مى رسـید. 
طبیعى اسـت کـه با این سـطح از درآمد نفتى 
نمى تـوان انتظـار زیـادى از اقتصـاد کشـور 

داشت.
اگـر قیمـت نفـت در سـطح متوسـط سـال 
1392 بـود، درآمد نفتى کشـور به 91 میلیارد 
دالر بالـغ مى شـد. تصـور کنیـد بـا ایـن پول 
اقتصـاد  از کار  چـه گره هایـى مى توانسـت 
کشـور گشـوده شـود! بنابرایـن، از اقتصـاد 
ایـران در سـال 1395 کـه بـه طـور تاریخـى 
بـه درآمدهـاى نفتى وابسـته بوده اسـت، باید 
در حـد درآمـد نفتى 36 میلیـارد دالرى انتظار 
داشـت. البتـه، هـر شـوك مثبـت یـا منفى به 
قیمـت نفـت در نیمـه دوم سـال مى توانـد 
شـوك متناظـرى را در همان جهت به اقتصاد 
کشـور وارد کنـد. البته، با ثابت فـرض کردن 
ایـن سـطح از تولیـد و درآمـد نفتى تـا پایان 
سـال، بـه مـدد سـایر عوامـل مى تـوان انتظار 
رشـد مثبت اقتصادى در سطح پیش بینى شده 

را داشـت.

نا اطمینانی های خارجی
تنش هـا و نااطمینانى هـاى سیاسـى در روابط 
کشـور بـا جهان خـارج، بدون شـک یکى از 
مهم تریـن متغیرهاى موثر بـر عملکرد اقتصاد 
ایـران از سـال 1390 تاکنـون بـوده اسـت. 
در سـال هاى 1390 و 1391، رونـد فزاینـده 
تشـدید  زمزمـه  و  بین المللـى  تنش هـاى 
تحریم هـا، فعـاالن اقتصـادى را بـه سـمت 
بازار مسـکن، بـه عنوان بـازارى مطمئن براى 

آینده  نگری اقتصاد ایران 
چشم انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 95

یاسر مالیی / تحلیلگر اقتصادی



11

13
95

اه 
ر م

مهـ
 -5

49
ره 

شما

سـرمایه گذارى سـوق داد. در مرحلـه بعـد 
نیـز وقتـى روند تحـوالت به سـمت تنش و 
تحریم بیشـتر پیش مى رفت، بـه طور طبیعى 
بـازار ارز مـورد هجـوم واقـع شـد. در سـال 
بهبـود شـرایط موجـب  1392، چشـم انداز 
جهش بازار سـرمایه، ثبات و حتى کاهش در 
نـرخ ارز و کاهش نرخ رشـد سـطح عمومى 
قیمـت کاالهـا و خدمـات مصرفى، یـا همان 
نـرخ تورم شـد. در سـال هاى 1393 و 1394، 
پیشـرفت کنـد مذاکرات هسـته اى همزمان با 
حفـظ افـق روشـن نسـبت بـه حـل و فصل 
مسـاله، بسـیارى از فعـاالن اقتصـادى و حتى 
خانوارها را بر آن داشـت تا معامالت تجارى، 
تصمیمات سـرمایه گذارى و حتى خریدهاى 
مصرفـى خـود را بـه آینـده بهتـر، امـا مبهـِم 
پسـاتحریم موکـول کننـد. بـه نظر مى رسـد 
از نیمـه سـال 1395 ایـن زمـان فـرا خواهـد 
رسـید. با گذشـت چند ماه از اجـراى برجام، 
تقریبـاً تمـام گشـایش هایى کـه مى توانسـت 
در اثـر رفـع تحریم هـا بـه وجود آیـد محقق 
شـده اسـت؛ یا حداقـل افـق روشـنى درباره 
آنهـا وجـود دارد. همچنین، آثـارى که اجراى 
برجـام مى توانسـت بـر بازارهـاى مختلـف 
دارایـى و محصـول کشـور داشـته باشـد نیز 
روشـن شـده اسـت و نمى توان انتظـار تغییر 
و تحـول ویژه و پیش بینى نشـده اى در اقتصاد 

کشـور از ناحیـه اجـراى برجام داشـت.
البتـه، انتخابـات آمریـکا در نیمه دوم سـال و 
اثـر احتمالـى آن بـر رونـد اجـراى برجـام و 
سرنوشـت انتخابـات سـال آینـده ریاسـت 
جمهـورى ایـران، مهم ترین منابـع نااطمینانى 
در آینده نزدیک هسـتند؛ امـا در حال حاضر، 
رقم خـوردن اتفاقاتـى کـه اثر جدى بـر روند 
رو بـه بهبود کنونى داشـته باشـد بعید به نظر 

مى رسـد.

شرایط نظام بانکی
و  چندبعـدى  بیمارى هـاى  و  مشـکالت 
درهم تنیـده نظـام بانکـى، بى شـک یکـى از 
مهم تریـن عوامل اثرگذار بـر عملکرد اقتصاد 
کشـور در سـال هاى اخیر بـوده اسـت و اگر 
بـه نحو شایسـته اى دربـاره آن چاره اندیشـى 
نشـود، بـه مهم ترین گلـوگاه رشـد اقتصادى 
در سـال هاى آینده بدل خواهد شـد. انباشـت 
دارایى هـاى مسـموم و نقدناپذیـر در ترازنامه 
انباشته شـده  معـوِق  مطالبـات  از  بانک هـا، 
و  امـالك  تـا  گرفتـه  پیشـین  سـال هاى  از 
مسـتغالتى کـه در بـازار راکـد مسـکن قفل 
شـده اند، در کنـار انبـوه بدهى هاى بالتکلیف 
دولـت، بانک ها را در وضعیت دشـوارى قرار 
داده اسـت. رقابت ناسـالمى که بـراى جذب 
سـپرده بیشـتر میـان بانک هـا و موسسـات 

مالـى در گذشـته وجود داشـت و بـه افزایش 
نـرخ سـود سـپرده، یا کاهـش نیافتـن نرخ ها 
متناسـب بـا نرخ تـورم انجامیـد، بـه افزایش 
هزینـه تجهیز منابـع براى بانک ها منجر شـد 
و شـرایط را بـراى بانک هـا بیـش از پیـش 

کرد. دشـوار 
در این شـرایط، بخش عمده اى از مشـتریانى 
کـه بـه دریافـت تسـهیالت در نرخ هـاى باال 
اقـدام کردنـد، مشـتریان پرریسـکى هسـتند 
کـه وضعیـت را بـراى بانک ها بیـش از پیش 
دشـوار خواهند کرد. نسـبت مانده تسهیالت 
بـه مانـده سـپرده هاى بانکـى پـس از کسـر 
سـپرده قانونـى کـه از سـوى بانـک مرکـزى 
گزارش مى شـود، با کاهشـى شـدید در سـه 
سـال اخیر، به سـطح بى سـابقه 75 درصد در 
انتهاى سـال 1394 رسـید. این شاخص نشان 
مى دهـد کـه بانک هـا بـه دلیـل مشـکالت 
داخلـى خـود قـادر بـه تبدیـل منابـع جدید 
ایـن  در  نبوده انـد.  تسـهیالت  بـه  دریافتـى 
شـرایط، کسـرى منابـع بودجه در سـال هاى 
1393 و 1394 و حتـى سـال جـارى، بـار 
مضاعفى را بر دوش نظام بانکى تحمیل کرده 
اسـت؛ بنابراین،  با این حجم از مشـکالت در 
نظـام بانکى، اصًال عجیب نیسـت که شـاهد 
نارضایتـى بنگاه هـاى اقتصـادى از وضعیـت 

نظـام تامین مالى کشـور باشـیم.
البتـه، رونـد کاهـش نرخ سـود سـپرده که از 
ابتـداى سـال جارى سـرعت گرفـت، کم کم 
آثـار خـود را بـر بازارهـا آشـکار مى کنـد. به 
تعـداد معامـالت  بانـک مرکـزى،  گـزارش 
آپارتمان هـاى مسـکونى در شـهر تهـران در 
چهارمـاه نخسـت امسـال نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبل 11/4 درصد افزایش یافت. 
ایـن نشـانه اى از اثرگذارى کاهش نرخ سـود 
بانکى بر تحرك بازارهاسـت و انتظار مى رود 
این روند تا انتهاى سـال تداوم داشـته باشـد. 
البتـه، موفقیـت بانـک مرکـزى در مقابلـه بـا 
و  بى انضبـاط  مالـى  موسسـات  و  بانک هـا 
تـداوم کاهش نرخ سـود بانکـى در نیمه دوم 

سـال مى توانـد ایـن رونـد را تسـریع کند.

تحوالت نرخ ارز
اثـر تحـوالت نـرخ ارز بـر عملکـرد اقتصـاد 
کشـور در نیمـه دوم سـال 1395 را مى تـوان 
در جنـد محـور تحلیـل کـرد. محـور اول، 
بـا  اسـت.  ارز  نـرخ  نوسـانات  چشـم انداز 
توجـه به ایـن کـه بازارهـاى مالى کشـور به 
ابزارهاى پوشـش ریسک نوسـانات نرخ ارز، 
از جمله خرید آتى مجهز نشـده اسـت، تمام 
ریسـک نوسـانات نرخ ارز مستقیماً به فعاالن 
اقتصـادى منتقـل خواهـد شـد؛ بنابرایـن، هر 
چقـدر بـرآورد فعاالن بازار از دامنه نوسـانات 

مـورد انتظـار نـرخ ارز در نیمـه دوم سـال 
بیشـتر باشـد، انتظار رفتـار محتاطانه تـرى در 
تصمیمـات تجـارى و سـرمایه گذارى آنهـا 
وجـود دارد. در شـرایطى کـه قیمـت نفت و 
فضـاى اقتصـادى کشـور در پسـابرجام در 
وضعیت نسـبتاً باثباتى قرار دارند،  تنها منشـأ 
بى ثباتى بـازار ارز در نیمه دوم سـال مى تواند 

برنامـه یکسان سـازى نـرخ ارز باشـد.
تحـوالت قیمـت ارز نیز مسـتقًال بر عملکرد 
اقتصاد کشـور در نیمه دوم سـال موثر خواهد 
بـود. تعدیـل نـرخ ارز بـه سـمت بـاال بـراى 
جبـران تفـاوت نرخ تـورم داخلـى و جهانى، 
قطعاً صادرکنندگان را خرسـند خواهد کرد و 
تـوان و انگیزه آنهـا را براى توسـعه بازارهاى 

صادراتـى افزایـش خواهد داد.

آثـاری كـه اجـرای برجـام می توانسـت بـر 
بازارهـای مختلـف دارايی و محصول كشـور 
داشـته باشـد نیـز روشـن شـده اسـت و 
نمی تـوان انتظـار تغییـر و تحـول ويـژه و 
از  كشـور  اقتصـاد  در  پیش بینی نشـده ای 

ناحیـه اجـرای برجـام داشـت.
البتـه، انتخابـات آمريـکا در نیمه دوم سـال 
و اثـر احتمالـی آن بـر رونـد اجـرای برجام 
و سرنوشـت انتخابات سـال آينده رياسـت 
جمهوری ايـران، مهم ترين منابع نااطمینانی 

در آينـده نزديك هسـتند

وعـده رشـد پنج درصـدى نـرخ ارز در سـال 
جـارى کـه اخیـراً از سـوى رئیـس کل بانک 
مرکـزى اعـالم شـده اسـت، در شـرایطى که 
تـورم داخلـى در حـدود 10 درصـد و تـورم 
جهانـى نزدیـک بـه دو درصـد اسـت، بـه 
این معناسـت کـه تولیـدات داخلـى در پایان 
سـال جـارى بـه طور متوسـط سـه درصد از 
کاالهـاى مشـابه خارجـى گران تـر خواهنـد 
بـود. ایـن سیاسـت،  قطعـاً به ضـرر تولیدات 
داخلـى اسـت. هرچند که پذیـرش ضرورت 
افزایـش نرخ ارز از سـوى بانک مرکـزى، در 
مقایسـه با سیاسـت تثبیـت نـرخ ارز در دهه 

80، گامـى رو بـه جلـو ارزیابـى مى شـود.
نکتـه بعـدى، آثـار دونرخـى بـودن ارز بـر 
عملکـرد اقتصـاد کشـور اسـت. وقتـى یـک 
تولیدکننـده ایـن فرصـت را دارد تـا بـا قـرار 
گرفتـن در صف مرکـز مبادله، خرید خارجى 
خـود را حـدوداً 15 درصـد ارزان تـر انجـام 
دهـد، در بسـیارى از موارد بـه تاخیرانداختن 
واردات کاالهاى واسـطه اى و سرمایه اى براى 

ادامه در  صفحه ۴2
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آینده نگری اقتصاد ایران
اقتصـاد ایـران در سـال هاى اخیـر وضعیـت 
بسـیار بغرنجى را مى گذرانـد، پیچیدگى هاى 
را  وضعیـت  ایـن  از  خـروج  نیـز  موجـود 
بسـیار مشـکل کـرده اسـت. ایـن مسـاله هم 
بـه دلیـل مشـکل تر بـودن خـروج از رکـود 
نسـبت بـه کنتـرل تورم اسـت و هم بـه دلیل 
متراکم شـدن مسـائل و مشـکالت ساختارى 
انباشته شـده از قبـل در اقتصـاد ایـران اسـت. 
بـا توجـه بـه برگـزارى انتخابـات ریاسـت 
جمهـورى در سـال آینـده، سـال 1395 عمًال 
آخریـن سـال از دولت یازدهم و اولین سـال 
پـس از اجرایـى شـدن برجـام خواهـد بـود. 
پرسـش مهم این اسـت که دولت در ماه هاى 
باقى مانـده از سـال 1395 بـا چـه چالش هاى 
اقتصـادى روبه رو اسـت و بـراى حل آنها چه 

رویکـردى را دنبـال خواهـد کرد.
از سـال 1389 و در مـدت سـه سـال، چنـد 
شـوك شدید عمدتاً به سـمت عرضه اقتصاد 
ایـران وارد شـد کـه هنـوز اثـرات آن تـداوم 
داشـته و باعث شـده اسـت تا وضعیت آن به 

حالـت عـادى بازنگردد.
در  یارانه هـا  هدفمنـدى  اجـراى  -شـوك 
افزایـش  بـه صـورت  کـه  زمسـتان 1389 
بـه  انـرژى  حامل هـاى  قیمـت  یک بـاره 
اقتصـاد ایـران وارد شـد و بـه دنبـال آن بـار 
بسـیار سـنگین پرداخـت یارانه نقـدى را بر 

گذاشـت. دولـت  دوش  روى 
به ویـژه  اقتصـادى،  تحریم هـاى  شـوك   -
تحریم هـاى  و  نفـت  فـروش  تحریم هـاى 
بانکـى کـه هنـوز آثـار آن، اقتصـاد ایـران را 
تحـت تاثیر قرار داده و از اواخر سـال 1390 
و به ویـژه از تابسـتان 1391 شـدت گرفتنـد.
- بحـران ارزى کـه در پـى ایـن شـوك ها از 
نیمه دوم سـال 1389 تا اواسـط سـال 1392 

ادامه داشـت.
هـر سـه شـوك بـا هـم اقتصـاد ایـران را به 

وضعیـت غیرعـادى و وخیمـى بردنـد. 

شباهت های اقتصاد ایران به اقتصاد یونان
شـاید بتـوان شـرایط اقتصـاد ایـران را بـه 
شـرایط اقتصـاد یونـان تشـبیه کـرد. اقتصاد 
یونـان از یک سـو بـا بدهى هـاى انباشـته از 
گذشـته روبـه رو اسـت و از سـوى دیگر به 
دلیـل ایـن که عضـوى از نظـام پولـى یورو 
اسـت، نمى توانـد از طریـق سیاسـت ارزى 
و کاهـش ارزش بدهى هـاى خـود، بـار آن 
از سـوى دیگـر، همیـن  را کاهـش دهـد. 
مشـکالت و سـایر مسـائل عدیده آن باعث 
سـرمایه گذارى  ریسـک  تـا  اسـت  شـده 
افزایـش یافتـه و رکـود اقتصادى عمـق پیدا 
کنـد. بـا پیـروى ناگزیـر دولـت یونـان از 
سیاسـت ریاضـت اقتصـادى و عـدم امکان 
مالـى  انبسـاط  سیاسـت هاى  مالـى  تامیـن 
اقتصاد این کشـور تحت فشـار زیـادى قرار 

دارد.
شـرایط مذکـور بـا کمـى تفـاوت شـباهت 
زیـادى بـا شـرایط اقتصـاد ایـران دارد بـا 
ایـن تفـاوت کـه در اقتصـاد ایـران کاهـش 
امـکان  عـدم  بـه  شـبیه  شـرایطى  قیمـت، 
اجراى سیاسـت مالى انبسـاطى ایجـاد کرده 
اسـت. از سـوى دیگر، بار مالـى یارانه نقدى 
نیـز  پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهى هـاى  و 
وضعیتـى شـبیه به بدهى هـاى دولـت یونان 
را بـراى اقتصـاد ایـران نیـز به وجـود آورده 
اسـت. در ایـن شـرایط بـه نظر مى رسـد که 
خـروج از رکود و ایجاد یک رشـد اقتصادى 

فراگیـر بـه سـادگى امکان پذیـر نباشـد.

کنترل تورم
یکـى از موفقیت هـاى دولـت در سـال هاى 
اخیـر کنتـرل تورم و رسـاندن آن بـه زیر 10 
درصـد بـوده اسـت، هـر چند برخـى اعتقاد 
دارنـد کـه بیـش از این کـه دولت بـا انتظام 
بخشـیدن بـه سیاسـت هاى پولـى و کنتـرل 
رشـد پایـه پولى و نقدینگى بـه این موفقیت 
دسـت یافتـه باشـد، رکـود فعلـى و کاهش 

تقاضـا در جامعـه باعـث کاهش نـرخ تورم 
شـده اسـت؛ امـا بـه هر حال شـکى نیسـت 
کـه حداقل در بـازار ارز با کنتـرل بى ثباتى ها 
توانسـته اسـت یکـى از منابـع افزایـش نرخ 
تـورم را از بیـن ببـرد؛ بنابرایـن تالش هـاى 
دولـت در ایـن زمینـه بى تاثیـر نبوده اسـت. 
بـا این حال نرخ رشـد نقدینگـى 22 درصد 
در سـال 1393 و 30 درصـد در سـال 1394 
نشـان مى دهـد کـه الگـوى سیاسـت پولـى 
هنـوز تغییر عمـده اى نکرده اسـت و لذا این 
امـکان وجـود دارد کـه نرخ تورم مجـدداً به 

ارقام قبلـى خـود بازگردد.

یکسان سازی نرخ ارز
در حـوزه سیاسـت ارزى بـه تعویـق افتـادن 
یکسان سـازى نرخ ارز موضوع مهمى است. 
به نظر مى رسـد کـه دو مانع جـدى در برابر 
دولـت بـراى یکسان سـازى نـرخ ارز وجود 
دارد. مانـع اول مانـع انگیزشـى اسـت. بـه 
ایـن معنا کـه اگر یکسان سـازى بـه صورت 
افزایـش نرخ مبادله اى و رسـاندن آن به نرخ 
بـازار مد نظر باشـد بـه دلیل تـورم احتمالى 
کـه در پـى آن ایجاد خواهد شـد، دسـتاورد 
تـورم تک رقمـى دولـت را با خطـر روبه رو 
خواهـد کـرد. بـه همیـن دلیل طبیعى اسـت 
کـه دولـت انگیـزه کافـى بـراى اجـراى این 
سیاسـت در ماه هاى پیش رو از سـال 1395 
نداشـته باشـد، هر چند ممکن اسـت شرایط 
بـه سـمتى بـرود کـه اجـراى آن را الزامـى 
کنـد. مانـع دوم مانـع درآمدى اسـت. به این 
معنـا کـه به دلیـل کاهـش قیمت هـاى نفت 
ذخایـر ارزى بـه حـدى نیسـت که بتـوان با 
اطمینـان این سیاسـت را اجرا کـرد؛ بنابراین 
ایـن احتمـال وجود دارد که با تداوم شـرایط 
فعلـى در ماه هـاى آینـده سـال 1395 دولت 
از اجـراى سیاسـت یکسان سـازى نـرخ ارز 
پرهیـز کنـد، چـرا کـه مقدمـات آن بـه حد 

کافى فراهم نیسـتند.

مشکالت پیش روی جهت گیری اقتصاد کالن دولت 
در شش ماه آینده

حسن حیدری
 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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ــان آن مجــداد در  ــا در حــال  حاضــر جری نداشــت ام
ــاز اســت.» حــال آغ

ایــن گــزارش اضافــه می کنــد: «از زمــان اجــراي توافــق 
هســته یی در ژانویــه2016، بســیاري از نماینــدگان 
ــه  ــرات ب ــروع مذاک ــراي ش ــی ب ــرکت هاي خارج ش
ایــران ســفر کــرده و در برخی مــوارد توافقــات تجاري 
نیــز امضــا کرده انــد. تحقــق فرصت هــاي ایــران بــراي 
رشــد و ارتبــاط مجــدد کامــل آن بــا اقتصــاد جهانــی، 
ــام  ــت. تم ــمگیر اس ــالش چش ــان و ت ــتلزم زم مس
تحریم هــاي بین المللــی لغــو نشــده اند و دولــت 
ــات  ــراي اصالح ــود ب ــد خ ــه قص ــی ک ــران درحال ای
ــن اصالحــات  ــه ای ــد ب ــد، بای ــان می کن گســترده را بی
ــردم  ــد آرزوي م ــران بخواه ــر ای ــرعت بخشــد. اگ س
ــه  ــکوفا در دو ده ــاد ش ــک اقتص ــراي ی ــود را ب خ
ــط  ــات در کشــور و در رواب ــد، ثب پیــش رو محقــق کن

ــود.» ــد ب ــروري خواه ــی ض بین الملل

بهبود الك پشتي قدرت خرید در ایران
همچنیــن تحقیقات موسســه جهانــی مکنزي، انــدازه و 
پویایــی طبقــه مصرف کننــده را به عنــوان یــک عامــل 
پیش بینی کننــده رشــد اقتصــادي در اقتصادي هــاي 
نوظهــور تشــخیص داده اســت. آن طــور کــه از 
گــزارش مکنــزي برمی آیــد، در حــال  حاضــر حــدود 
56درصــد از خانوارهــاي ایرانــی داراي درآمــد ســاالنه 
20هــزار دالر براســاس برابــري قــدرت خرید هســتند، 
ــاي  ــوان «خانواره ــا آن را به عن ــه مکنزي ه ســطحی ک
مصرف کننــده» تعریــف می کننــد. ایــن نســبت، بیــش 
ــد  ــن و هن ــه چی ــوط ب ــبت هاي مرب ــر نس از دوبراب
ــد،  ــدرت خری ــري ق ــاظ براب ــع از لح ــت و درواق اس
خرده فروشــی ســرانه ایــران باالتــر از ترکیــه، مالــزي یا 
مکزیــک اســت. نتایــج گــزارش جــوالي 2016 بانــک 
ــی  ــر پیش بین ــدي ب ــر تایی ــی مه ــز به نوع ــی نی  جهان
ــت؛  ــد ایرانی هاس ــدرت خری ــش ق ــزي در افزای مکن
ــا  ــران ب ــز ای ــی نی ــاد بین الملل ــن نه ــه ای ــوري ک به ط
ــه  ــد را ب ــدرت خری ــري ق ــه 90 براب 17400 دالر، رتب
خــود اختصــاص داد و همچنــان در گــروه اقتصادهــاي 
ــده اســت. بیــن  ــاال باقــی مان داراي درآمــد متوســط ب
کشــورهاي منطقــه و کشــورهاي نفتــی، تنهــا ایــران و 
ــص  ــد ناخال ــه درآم ــود در رتب ــه بهب ــک پل ــارات ی ام

ــد. ــه کردن ملــی ســرانه خــود در ســال2015 را تجرب

موسسه مکنزي: ایران تا 2035 به ...

ادامه از  صفحه 7

سیاست های مالی و بودجه ای
در حوزه سیاسـت مالى و بودجه اى نیز مسـائل مهمى حل نشـده باقى  مانده اند. 
از یک سـو بـه دلیـل کاهـش درآمدهـاى نفتـى امـکان افزایش بودجـه عمرانى 
وجـود نـدارد، از سـوى دیگر تعـداد زیادى از این طرح هـا به صورت نیمه تمام 
باقى مانده انـد کـه بـدون تزریق بودجـه امیدى به ایجـاد تحـرك در آنها وجود 
نـدارد. اهمیـت طرح هـاى عمرانى در شـرایط فعلى این اسـت کـه در صورت 
ایجـاد رونـق در آنهـا مى تـوان بـه خـروج بخش هاى مرتبـط با ایـن فعالیت ها 
از رکـود امیـدوار بـود. شـاید بتـوان بـا بـه کارگیـرى ظرفیـت و منابـع بخش 
خصوصـى بـه این مهم دسـت یافـت اما این کار نیز در عمل بسـیار مشـکل و 
زمان بـر اسـت. از یک سـو بایـد ارزیابـى و اولویت بنـدى جدیـدى دربـاره این 
طرح هـا صورت بگیرد تا مشـخص شـود کـدام یک توجیه اقتصادى بیشـترى 
دارنـد و از همـه مهم تـر، کدام  یـک مى توانند در صورت اجرا تحرك بیشـترى 
در سـایر بخش هـا ایجـاد کننـد. از سـوى دیگـر، ورود بخـش خصوصـى بـه 
اجـراى ایـن طرح هـا نیازمند سـاز و کارهاى جدیـد حقوقى و مالى اسـت که 
اجرایـى کـردن آنهـا نیز زمان بر اسـت، هر چند در شـرایط فعلـى گزینه بهترى 

در ایـن زمینه وجـود ندارد.
مسـاله بعـدى در زمینـه بودجـه دولت، بار سـنگین یارانه نقدى اسـت. به دلیل 
تعهداتـى کـه قبـًال ایجاد شـده و نیز هزینه هـاى قطـع یارانه ها، به ویژه آسـیب 
دیـدن اقشـار نیازمنـد ایـن امکان وجود نـدارد کـه دولت بتواند به سـرعت در 
ایـن زمینـه بـه یک تغییر اساسـى دسـت بزنـد. از سـوى دیگـر، یارانـه نقدى 
بخـش مهمـى از بودجه عمومـى را که مى توانسـت صرف طرح هـاى عمرانى 

و ایجـاد تحـرك در اقتصاد شـود، به خـود اختصاص داده اسـت.

سیاست های مالیاتی
در زمینـه سیاسـت هاى مالیاتـى نیـز مشـکالت مهمـى وجـود دارد کـه هنوز 
حـل نشـده اند. بـا توجـه به کاهـش درآمد نفـت و عدم توسـعه نظـام مالیاتى، 
گسـترش پایـه مالیاتـى بـه یک الزام تبدیل شـده اسـت. بـا این حـال، این کار 
زمان بـر خواهـد بـود. بـا توجه به شـرایط رکـودى، به نظر مى رسـد که کاهش 
مالیات هـا یکـى از گزینه هـاى مناسـب بـراى دولـت بـراى ایجـاد تحـرك در 
اقتصـاد باشـد، امـا بـه دلیل کاهـش درآمدى کـه ایجاد مى شـود، دولـت هنوز 
بـه ایـن موضـوع نپرداخته اسـت؛ اما باید توجـه کرد که سیاسـتگذارى نیازمند 
هزینـه و فایـده کـردن اسـت، لذا به نظر مى رسـد کـه کاهش نرخ هـاى مالیاتى 
در شـرایط فعلـى به ویژه بـراى ایجاد تحـرك در تقاضا مى تواند بـه عنوان یک 
گزینـه مناسـب براى دولت مطرح باشـد. به ویـژه مالیات بر حقوق و دسـتمزد 
کـه باعـث افزایـش درآمـد قابـل تصرف افـراد شـده و قـدرت خریـد آنها را 
افزایـش مى دهـد و همچنیـن مالیـات بـر ارزش افزوده کـه مى تواند بـه رونق 

معامـالت بینجامـد و در نهایـت به تقاضـاى بنگاه هـا اضافه کند.

سیاست های پولی و بانکی
در زمینـه سیاسـت پولى و بانکـى نیز چالش هاى جدى وجود دارد. مشـکالت 
نظام بانکى و انباشـت مطالبات معوق از سـال هاى گذشـته از یک سو و افزایش 
نـرخ ارز از سـوى دیگر سـبب شـده اسـت اسـتحکام مالى بانک هـا با چالش 
جـدى روبـه رو شـود. البته در تیرماه دولت بسـته اصـالح نظام بانکـى را ابالغ 
کـرد امـا بـه نظر مى رسـد این امـر هم نیازمنـد زمان زیـادى اسـت و هم منابع 
مالـى کافـى را بـراى افزایش سـرمایه بانک ها مى طلبد. در زمینه سیاسـت پولى 
نیـز به رغـم تـالش دولـت و بانک مرکزى بـراى کنترل سیاسـت پولى و حفظ 
دسـتاورد تـورم تک رقمـى، بـه نظر مى رسـد که نبـود ابزارهاى سیاسـتى کافى 
در اختیـار بانـک مرکزى و تقاضاى بخش هاى اقتصـادى براى تزریق نقدینگى 
جهت حل مشـکالت ناشـى از رکود، مانعى براى کاهش نرخ رشـد پایه پولى 
و نقدینگـى خواهنـد بـود. در مجمـوع به نظر مى رسـد که ماه هاى پیـش رو تا 
پایان سـال 1395 براى سیاسـتگذاران اقتصادى پر چالش و سـخت خواهد بود.
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اهمیـت بـازار مسـکن چـه به عنـوان یـک 
کاالى ضـرورى بـراى متقاضیـان مصرفـى و 
چـه به عنـوان یـک کاالى سـرمایه اى بـراى 
متقاضیـان غیرمصرفـى موجب شـده اسـت 
کـه چرخه هـاى رونـق و رکـود ایـن بـازار 
قـرار  جامعـه  اقشـار  اکثریـت  موردتوجـه 
ایـن  تأثیرگـذارى  دیگـر  طـرف  از  گیـرد. 
بـازار بـر بسـیارى از متغیرهـاى اقتصـادى و 
درنتیجـه اقتصـاد کالن، چرخه هـاى رونـق و 
رکود مسـکن را بـراى تحلیلگـران اقتصادى 
مى نمایـد.  پراهمیـت  سیاسـت گذاران  و 
به خصـوص در ایـران بـه دلیل محـدود بودن 
مسـکن  سـرمایه،  بـازار  بـودن  کم عمـق  و 
دارایـى  واصلى تریـن  مهم تریـن  به عنـوان 
بسـیارى از خانوارها محسـوب مى شود و لذا 

تحـوالت آن اهمیـت باالیـى دارد.

لـزوم شـناخت و چگونگـی مواجهـه بـا 
ادوار تجـاری مسـکن

وجـود چرخه هـاى رونـق و رکـود بـازار که 
از ماهیـت آن نشـات مى گیرنـد و بـا یـک 
نظـم نسـبى تکـرار مى شـوند، ممکن اسـت 
موردتوجـه عمده خریداران و سـرمایه گذاران 
قرار نگیرد اما شـناخت آن براى سیاست گذار 
امـرى حیاتى اسـت و هر تصمیمى در بخش 
مسـکن بـدون در نظـر گرفتـن ایـن ادوار 
تجـارى حتى مى تواند نتیجـه اى معکوس در 
پى داشـته باشـد. هدف اصلى سیاسـت گذار 
در مواجهـه بـا بازار مسـکن بایـد جلوگیرى 
از شـدت رونـق و عمـق رکـود و همچنیـن 
کوتـاه کـردن بـازه زمانـى ایـن دوره ها باشـد 
کـه درنهایـت بـه ثبـات نسـبى بـازار منجـر 
شـود. در این راسـتا دو راهـکار اصلى وجود 
دارد. راهـکار اول سـیگنال دهى صحیـح بـه 
عرضه کننـدگان و متقاضیـان و در کل فعاالن 
ایـن بـازار اسـت کـه مى توانـد از حرکـت 
همچنیـن  و  خریدوفـروش  بـراى  موجـى 
بنابرایـن  و  بکاهـد  سـرمایه گذارى  تمرکـز 
شـدت رونـق و رکـود را خفیف تـر کنـد. 

راهـکار دوم نیـز توسـعه و بهبـود ابزارهـاى 
تأمیـن مالى در این بخش اسـت کـه در کوتاه 
 شـدن ادوار تجـارى به خصـوص دوره رکود 

تأثیر بسـزایى دارد.
از  عمـده اى  بخـش  گفـت  بایـد  درضمـن 
فعاالن بازار مسـکن کشور را سـرمایه گذاران 
غیرحرفـه اى تشـکیل مى دهند کـه برخالف 
بـدون در  اغلـب  سـرمایه گذاران حرفـه اى، 
نظـر گرفتـن ادوار رونـق و رکـود مسـکن 
بـازار  ایـن  وارد  کافـى  شـناخت  بـدون  و 
مى شـوند. منظـور از سـیگنال دهى صحیـح 
بـه بـازار، کنتـرل رفتـار ایـن گـروه در بـازار 
مسـکن بـا اسـتفاده از ابزارهایى مثـل صدور 
پروانه سـاخت، تنظیـم عـوارض و مالیات و 
همچنین تسـهیالت اعطایى اسـت. همچنین 
گسـترش  مالـى،  ابزارهـاى  متنوع سـازى 
دسترسـى کمى و کیفى به این ابزارها، تکمیل 
زنجیـره چرخـش مالـى مسـکن با تشـکیل 
بازار رهن ثانویه و همچنین تخصصى سـازى 
نهادهاى سـرمایه گذارى و نهادهـاى وام دهى 
در بخش مسـکن مى توانـد کارایى منابع مالى 
ایـن بخش را باالبرده و با تخصصى تر شـدن 

عملکرد فعـاالن بازار، از شـوك هاى ناگهانى 
تـا حـدودى جلوگیـرى کند.

ادوار تجاری قیمت زمین
یکـى از متغیرهـاى تأثیرگذار بـر چرخه هاى 
تغییـرات  مسـکن،  بـازار  رکـود  و  رونـق 
قیمـت زمیـن قابـل سـاخت اسـت کـه البته 
بـرون زاى  و  درون زا  عوامـل  معلـول  خـود 
متعـددى اسـت و عامـل مسـتقلى در تعییـن 
قیمـت مسـکن نیسـت. بااین حـال بررسـى 
چرخه هـاى تجـارى آن اطالعـات مفیـدى 
در تحلیـل وضعیـت بـازار مسـکن مى دهد. 
نوسانات این دو متغیر همسو و در یک راستا 
هسـتند اما قیمـت زمین بسـیار پر نوسـان تر 
اسـت. در دوران رکود چـون تمایل زیادى به 
ساخت وسـاز جدید نیسـت، سـرمایه گذاران 
بـه سـمت خریـد زمیـن نمى رونـد و لـذا 
تقاضـاى سـرمایه اى بـراى زمیـن به شـدت 
کاهـش مى یابـد. از طرفـى در شـرایط عادى 
نیـز تقاضـاى مصرفـى باالیـى بـراى زمیـن 
مصرفـى  متقاضیـان  اکثـر  و  نـدارد  وجـود 
ترجیـح مى دهنـد بـا خریـد واحد مسـکونى 

بیم و امید بازار مسکن تا پایان سال 

 سارا پورادبی/تحلیلگر بازار مسکن
 محمد کوثری/تحلیلگر بازار مسکن

گری
گردش
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ساخته شـده، در مدت زمـان کمتـرى به واحد 
مسـکونى غیرکلنگـى دسترسـى پیـدا کننـد، 
حال آنکـه همیـن مقـدار تقاضـاى مصرفـى 
نیـز در دوران رکـود وجـود نخواهد داشـت. 
به این ترتیـب در دوران رکـود قیمـت زمیـن 
با شـدت بیشـترى نسـبت بـه قیمـت واحد 

مسـکونى افـت مى کنـد.

نهاده های ساختمانی
رونـد تولیـد نهاده هـاى سـاختمانى مى تواند 
بـراى  پیش نگـر  شـاخص  یـک  به عنـوان 
شناسـایى چرخه هـاى رونـق و رکـود بخش 
مسـکن مورداسـتفاده قرار گیرد. البته استفاده 
از آمـار نهاده هاى سـاختمانى محدودیت هاى 
را  دقیـق  تحلیـل  امـکان  کـه  دارد  زیـادى 
نمى دهـد اما براى بـه دسـت آوردن یک دید 
کلى مناسـب اسـت. تنهـا آمار قابل دسـترس 
از ایـن نهاده هـا، تولیـد آن هـا در حالـت کلى 
اسـت کـه هم بخش خصوصـى و هم بخش 
دولتى را شـامل مى شـود. ضمن ایـن که آمار 
موجودى انبار و همچنین واردات و صادرات 
نیز باید موردبررسـى قـرار بگیـرد. بااین حال 
مطالعـات قبلـى نشـان داده که بخـش عمده 
توسـط  تولید شـده  سـاختمانى  نهاده هـاى 
بخـش خصوصـى و به منظـور ساخت وسـاز 
واحدهاى مسکونى مورداستفاده قرارگرفته و 
سـهم بخش خصوصى در تشـکیل سـرمایه 
سـاختمان بـر بخـش دولتـى غالـب اسـت. 
عـالوه بـر ایـن تغییـر خالـص صـادرات نیز 
تأثیـر چندانـى بـر آمـار تولیـد کل نهاده هاى 
سـاختمانى نـدارد و لـذا روند تحـوالت آمار 
تولیـد نهاده هاى سـاختمانى با ساخت وسـاز 

واحدهـاى مسـکونى ارتباط باالیـى دارد.
آمـار تولید نهاده هاى سـاختمانى در سـه ماهه 
نخسـت سـال 1395 نیـز از افت تولیـد آن ها 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل حکایت 
دارد. چنان که مالحظه مى شـود تولید کاشـى 
و سـرامیک نزدیـک بـه 40 درصـد طـى این 
مـدت کاهـش داشـته و بـا توجـه بـه این که 
مصرف این اقالم عمدتاً در سـاخت مسـکن 
بـه کار مى رود و کمتـر در پروژه هاى عمرانى 
دولـت کاشـى و سـرامیک کاربـرد دارد، این 
کاهـش تولیـد نشـانه خوبى براى عدم رشـد 
ساخت وسـاز بخـش خصوصـى طـى ایـن 

مدت اسـت.

مروری بر تحوالت دوره رکودی اخیر
دوره رکـودى اخیـر بازار مسـکن ایران تقریبًا 
از سـه سـال پیـش آغازشـده و کمـاکان تـا 
اوایـل تابسـتان 1395 نیز ادامه داشـته اسـت. 
ایـن رکـود در بخـش مسـکن تقریباً بعـد از 
پنـج فصـل رکـود تورمـى شـدید در اقتصاد 

ایـران در سـال هاى 1391 و اوایـل 1392 بـه 
وقوع پیوسـت و با شـرایط سـخت اقتصادى 
سـال هاى 1393 و 1394 همـراه بود. طى این 
دو سال، قیمت اسمى مسکن تقریباً در 12 ماه 
بـا نرخ رشـد منفى نسـبت به ماه قبـل همراه 
بود و بسـیارى از واحدهاى مسـکونى با افت 
ارزش مواجـه شـدند. سـیگنال دهى قیمـت 
آمـار معامـالت را نیز تا حـدود زیادى تحت 
تأثیـر قرارداد و تعداد معامالت ثبت شـده را با 
افت شـدید مواجـه کـرد؛ به طورى کـه رکود 
قابل توجـه خریدوفـروش در بـازار به وضوح 
و بـدون مراجعـه بـه آمـار محسـوس بـود. 
سـرد شـدن بـازار خریدوفـروش، جذابیـت 
ساخت وسـاز را کاهـش داد و همان طـور که 
در نمـودار 2 مالحظه مى شـود، سـرى زمانى 
میانگیـن متحرك سـه ماهه تعـداد پروانه هاى 
سـاختمانى صادرشده در مناطق شـهرى را با 

رونـد نزولى همـراه کرد. 
داده هـاى مرکز آمار نیز از افـت 8 /8 درصدى 

 ارزش افـزوده بخـش سـاختمان و افـت 8 /8  
سـاختمان  در  سـرمایه  تشـکیل  درصـدى 
حکایـت دارنـد. اگرچـه ایـن آمـار شـامل 
بخـش دولتـى نیـز مى شـود، امـا بـا تقریـب 
خوبـى مى توانـد تاییدکننـده ادامـه رکـود در 
ساخت وسـاز واحدهاى مسـکونى طـى این 

مـدت باشـد.

افق پیش رو
شـرایط فعلى بازار مسـکن به گونه اى اسـت 
کـه نبایـد انتظـار داشـت همان گونـه کـه در 
دوره هـاى رونق قبلى محرك رشـد اقتصادى 
بـوده در دوره بعـدى نیـز ایـن نقـش را بـا 
همان کیفیت ایفـا کند. میزان سـرمایه گذارى 
جذب شـده در بخش مسـکن فعًال پتانسـیل 
تکرار ظرفیت هـاى سـال هاى 1390 و 1391 
را نـدارد و حتـى بـا رونـق گرفتـن مجـدد 
بـازار نیـز تاثیرگذارى مسـکن بـر کل اقتصاد 
بـه میـزان آن سـال ها نخواهد بـود. تحوالت 

جدول 1
نرخ رشد تولید نسبت به مدت 

مشابه سال قبل )درصد(

سه ماهه نخست 1395سه ماهه نخست 139۴سال 139۴

1/1-8/3-7/3-محصوالت فوالدی

11/3-15/7-11/7-سیمان

39/5-29/7-6/8-کاشی و سرامیک

17/6-9/0-8/۴-چینی بهداشتی

ادامه در  صفحه 18
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عوامـل موثـر بـر بـازار مسـکن ماننـد سـایر 
بازارهـا بـه دو بخـش عوامـل سـمت تقاضا 
و عوامـل سـمت عرضه قابل تقسـیم اسـت 
مسـکن  بـازار  در  متفـاوت  موضـوع  ولـى 
عوامل سـمت تقاضا هسـتند. در کنار تقاضا، 
سیاسـت هاى کالن اقتصـادى نیـز بـر ایـن 
حـوزه اثرگـذار اسـت. درآمد نفتـى، کل هاى 
پولـى و... از عوامل موثر در وضعیت مسـکن 

. هستند
به واسـطه ایـن مختصـات، بـازار مسـکن بـا 
چرخه هـاى تجـارى منظمـى روبـه رو بـوده 
ادوار مختلـف  بـه گونـه اى کـه در  اسـت. 
مسـکن پـس از دوره اى رکـود، بـا جهـش 
سـال هاى  در  اسـت.  بـوده  همـراه  قیمتـى 
مختلف بسـته به سیاسـتگذارى حوزه اقتصاد 
کالن، دوره هـاى رکـود و جهـش متفـاوت 
بـوده اسـت. هم اکنون وضعیت بازار مسـکن 
در ادامـه ایـن چرخـه قابـل تفسـیر اسـت. با 
ایـن تفاوت کـه بازار مورد اشـاره از نیمه دوم 
سـال 1392 وارد رکـود شـده و تاکنـون نیـز 
در ایـن وضعیـت بـه سـر مى برد. مانـدگارى 
مسـکن در این وضعیت در حالى رخ داده که 
در دوره مشـابه سـنوات قبـل دوره هاى رونق 
و رکـود در بخش مسـکن از سـه سـال فراتر 

نرفته اسـت.
هم اکنـون بـراى نخسـتین بـار عمـر رکـود 
در بخـش مسـکن از سـه سـال فراتـر رفتـه 
اسـت. تداوم این وضعیت در بخش مسـکن 
دالیـل متفاوتـى دارد؛ از جملـه دالیـل موثـر 
در ایـن وضعیـت کاهـش نـرخ تورم اسـت. 
رونـد کاهشـى نـرخ تـورم موجـب شـده 
اسـت که تقاضاهـاى سـفته بازانه بـه حداقل 
ممکـن برسـد. از سـوى دیگر جـذاب بودن 
سـپرده گذارى در بـازار پـول از جذابیـت در 
بخش مسـکن کاسـته اسـت. مسـکن پس از 
یـک دوره افـول قیمـت هم اکنـون نیـز روند 
تغییراتـش کمتـر از نرخ تورم اسـت. با توجه 
به تناسـب نسـبت دارایى ها مى توان استدالل 

کـرد باقى ماندن مسـکن در ایـن وضعیت به 
مـرور جذابیـت ایـن بخـش را بـاال مى بـرد؛ 
زیـرا نرخ تورم مسـکن از میانگیـن نرخ تورم 
کمتـر اسـت. تـداوم ایـن تفـاوت مى توانـد 
بـه نفـع بخـش مسـکن تمـام شـود زیـرا 
مصرف کننـدگان و سـرمایه گذاران بـه دلیـل 
پتانسـیل این بخـش جذب آن خواهند شـد.

نـرخ تورم و سـاماندهى نرخ سـود، هم اکنون 
شـرایط به گونه اى شـده کـه بانک ها تصمیم 
گرفته انـد بـه صـورت داوطلبانـه نـرخ سـود 
بانکـى را تعدیـل کننـد. ایـن تعدیـل عـالوه 
بـر اثرگـذارى در حوزه هزینـه اى نظام بانکى 
و در ادامـه کاهـش قیمـت تمام شـده تامیـن 
مالـى بـراى دیگـر بازارهـا مانند مسـکن نیز 

مى توانـد تبعات مثبتى داشـته باشـد.
پایین آمدن نرخ سـود سپرده هاى بانکى قطعًا 
مى توانـد مصرف کننـدگان و سـرمایه گذاران 
را بـه حـوزه مسـکن هدایـت کنـد. گرچـه 
پیش بینى ها و برآوردهاى کارشناسـى نشان از 
آن دارد کـه کفه ترازو در بازار مسـکن به نفع 
تقاضاى واقعى اسـت. تقاضایـى که در قامت 
مصرف کننـده بخـش مسـکن قابل مشـاهده 
اسـت. در حال حاضر جذابیت مسـکن براى 
سـفته بازان بـه آن حـدى نیسـت کـه انگیـزه 
ورود بـه این بازار را داشـته باشـند. مادامى که 
نـرخ تورم در سـطوح کنونى حرکـت کند و 
از دسـتاورد نـرخ تـورم تک رقمـى محافظت 
سـفته بازى  زمینه هـاى  گفـت  بایـد  شـود 
به شـدت کاهـش مى یابـد؛ بنابراین بـا توجه 
به جنـس تقاضاى موجـود در بـازار مى توان 
تأکیـد کـرد پروسـه رونـق غیرتورمى بخش 
مسـکن کـه در ماه هـاى اخیـر شروع شـده 
اسـت در ماه هـاى پیش روى سـال نیـز ادامه 
خواهـد داشـت. انتظـار مـى رود بـا توجه به 
وابسـتگى بیـش از 100 رشـته صنعتـى بـه 
بخش مسـکن رونق معامالتـى غیرتورمى به 
تحـرك اقتصادى صنایـع و خدمات مرتبط با 

ایـن بخش منجر شـود.
تحرك نرم بازار را مى توان از زاویه افزایش 
جارى  سال  نخست  ماه  سه  معامالت  رشد 
اثبات کرد و در مقابل بى انگیزگى سرمایه گذاران 
و سفته بازان به این بازار را مى توان از مسیر 
و  مسکن  بازار  در  قیمت ها  رشد  مقایسه 
وضعیت کنونى بازار پول نشان داد. مقایسه 

رابطه ی کاهش نرخ سود 
بانکی با بخش مسکن

جــذاب بــودن ســپرده گذاری در بــازار 
پــول از جذابیــت در بخش مســکن كاســته 
ــول  ــك دوره اف ــس از ي ــکن پ ــت. مس اس
ــش  ــد تغییرات ــز رون ــون نی ــت هم اكن قیم

ــورم اســت ــرخ ت ــر از ن كمت

به نظر مى رسـد نرخ سـود بانکـى مانع ذهنى 
بـر سـر راه مصرف کنندگان بـراى حضور در 
ایـن بـازار بـود. بـه هـر تقدیـر بـا توجـه به 
رونـد کاهش تـورم نرخ هـاى پرداخت شـده 
به سـپرده گذاران باالتر از سـطح متعـارف در 
جهـان بود. بازدهى کنونى نرخ سـود سـپرده 
نیـز در تاریـخ اقتصـاد ایران کم نظیر اسـت به 
گونـه اى کـه برخى از تحلیلگـران در انتقاد به 
وضعیـت به وجود آمـده از واژه جنگ قیمتى 
بر سر سـپرده هاى بانکى اسـتفاده و پرداخت 
این میزان سـود از سـوى نظام بانکى را افراط 

توصیـف مى کردند.
بـه همین دلیـل نیـز در مقاطع قبلى شـوراى 
پـول و اعتبـار در راسـتاى تعدیـل نرخ هـاى 
سود بانکى، براى سـاماندهى و ایجاد تناسب 
منطقـى میـان نرخ هـاى سـود و اقتضائـات 
اقتصـاد کالن به ویـژه نـرخ تـورم مقـرر کرد 
بانک مرکزى سیاسـت هاى خود را تا حصول 
به سـطح مطلـوب و منطقـى نرخ هاى سـود 
واقعـى اسـتمرار دهـد. بـا توجه بـه مجموع 
ادامه در  صفحه 21اقدامـات سیاسـتگذار پولى در حـوزه کاهش 
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تحلیلی ازمقاصد جهانی گردشگری جهانی  و ایران

محمود آزادی،
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گردشگران ورودى بین المللى به کشور هاى منطقه جنوب اسیا
سهم)درصد(تغیرات )درصد(هزار نفرکشور ها

2013201420152013-20142014-20152015

------افغانستان

--15/5--148125بنگالدش

1161331551۴/916/20/1بوتان

69687679802810/2۴/52/9هند

476949675237۴/25/۴1/9ایران

11251205123۴7/12/۴0/۴مالدیو

29/80/2-0/9-798790555نپال

--565965070/8پاکستان

12751527179819/817/80/6سریالنکا

بعــد از ســال 1392 و روى کار آمــدن دولت 
یازدهــم، گردشــگرى ورودى بــه ایــران رو 
ــا ایــن همــه و  ــوده اســت. ب ــه افزایــش ب ب
به رغــم ظرفیــت بالقــوه جاذبه هــاى متنــوع 
ــکالت  ــود مش ــان وج ــگرى، همچن گردش
زیرســاختى و مســائل فرهنگــى بزرگ ترین 
موانــع بــراى رشــد و پیشــرفت گردشــگرى 

ــد. ــمار مى رون ــه ش ــران ب در ای
در همیــن حــال آمارهــاى ســازمان جهانــى 
گردشــگرى حاکــى از آن اســت کــه در 
ــگران  ــداد گردش ــالدى تع ــال 2015 می س
بین المللــى بــا رشــد 4,6 درصــدى بــه 
ــه و حــدود  ــر افزایش یافت ــون نف 1186 میلی
ــال 2014  ــه س ــبت ب ــر نس ــون نف 53 میلی
افزایــش داشــته اســت. ایــن ســازمان 
ــت  ــاظ موقعی ــان را ازلح ــورهاى جه کش
جغرافیایــى بــه 5 منطقــه اصلــى اروپا، آســیا 
و اقیانوســیه، آمریــکا، آفریقــا و خاورمیانــه 

ــت. ــرده اس ــیم بندى ک تقس
در ســال 2016 از تعــداد 1186 میلیــون 
ــون  ــادل 608میلی ــد مع ــگر 51 درص گردش
نفــر از کشــورهاى منطقــه اروپــا، 24 درصد 
معــادل 279 میلیــون نفــر از کشــورهاى 
منطقــه آســیا و اقیانوســیه، 16 درصــد معادل 
193 میلیــون نفــر از کشــورهاى منطقــه 
آمریــکا، حــدود 4,5 درصــد معــادل 53 
میلیــون نفــر از کشــورهاى منطقــه آفریقــا و 
ــون از  ــادل 53 میلی ــد مع ــدود 4,5 درص ح

ــد. ــد کرده ان ــه بازدی ــه خاورمیان منطق
ــى  ــازمان جهان ــاس تقســیم بندى س ــر اس ب
 8 همــراه  بــه  کشــورمان  گردشــگرى، 
کشــور افغانســتان، بنــگالدش، بوتــان، هند، 
ــریالنکا در  ــتان و س ــال، پاکس ــو، نپ مالدی
منطقــه جنــوب آســیا (به عنــوان یــک زیــر 

ــرار دارد. ــه) ق منطق
ــال،  ــن س ــود در ای ــات موج ــق اطالع طب
ــش از 17  ــان بی ــوب آســیا میزب ــه جن منطق
ــوده  ــى ب ــگر بین الملل ــر گردش ــون نف میلی

در آمد حاصله از گردشگران ورودى بین المللى در کشور هاى منطقه جنوب آسیا
سهم)درصد(میلیون دالرکشور ها

2013201۴20152015

--1518۴افغانستان

-1291531۴8بنگالدش

-637371بوتان

1839719700210135هند

-30763۴830ایران

2335269625670/6مالدیو

۴38۴87۴810/1نپال

2882833150/1پاکستان

17152۴3129810/7سریالنکا

ــر از  ــزار نف ــداد، 5237 ه ــن تع ــه از ای ک
ــد. ایــن رقــم حــدود  ــد کرده ان ــران بازدی ای
0,44 درصــد از کل گردشــگران جهــان 
ورودى  گردشــگران  از  درصــد   33,2 و 
ــود  ــامل مى ش ــیا را ش ــوب آس ــه جن منطق

ــران از  ــت ای ــوان گف ــب مى ت و به این ترتی
حیــث جــذب گردشــگر خارجــى در رتبــه 

ــرارداد. ــیا ق ــوب آس ــه جن دوم منطق
از ایــن تعــداد عــالوه بــر 5237 هزارنفــرى 
کــه از ایــران دیــدن داشــته اند، 8027 هــزار 
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بیم و امید بازار مسکن تا پایان سال 

بـازار مسـکن تهـران و در نتیجه بازار مسـکن سـایر 
شـهرهاى بـزرگ در چند مـاه اخیر حاکـى از وجود 
ایـن  در  اسـت.  رکـود»  از  «خـروج  سـیگنال هاى 
وضعیـت رشـد قیمـت اسـمى مسـکن بـا اختالف 
نسـبتاً قابـل توجهى کمتـر از تورم عمومى اسـت و 
لـذا قیمت واقعى مسـکن بـه طور کلـى در این دوره 
افزایـش نخواهـد داشـت. با ایـن حال رشـد قیمت 
انـواع مختلف واحدهاى مسـکونى متفـاوت خواهد 
بود. براى مثـال این احتمال وجود دارد که واحدهاى 
مسـکونى لوکس و گران قیمت با ثبات قیمت اسمى 
روبـه رو شـوند، در حالـى که واحدهاى مسـکونى با 
متراژ متوسـط افزایش خفیف قیمت اسمى را تجربه 
کننـد. حالتـى کـه انتظـار مـى رود در فصل تابسـتان 
نیـز ادامـه پیـدا کنـد و تغییر قابـل توجهـى در روند 
تحـوالت بـازار مسـکن ایجـاد نشـود. کاهـش نرخ 
سـود سـپرده هاى بانکى و اعطاى تسـهیالت جدید 
مسـکن، به آهسـتگى به رونـد خروج از رکـود بازار 
کمـک خواهنـد کرد. بـازار ثانویـه رهن نیـز که این 
روزهـا از راه انـدازى آن صحبـت مى شـود، از طریق 
تقویـت قـدرت وام دهـى بانـک مسـکن مى تواند بر 
این  روند تاثیر مثبت داشـته باشـد. وضعیت «خروج 
متقاضیـان  بـراى ورود  مناسـب  از رکـود» زمانـى 
مصرفـى بـه بـازار و خریـد بـه دور از عجلـه واحد 
مسـکونى متناسـب با نیاز اسـت. با این حال قدرت 
خرید پایین اکثریت خانوارها، اسـتفاده از تسـهیالت 
را اجتناب ناپذیـر کـرده اسـت. در ارزیابـى به صرفه 
بـودن یـا نبـودن خریـد، بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 
داشـت که متقاضـى چه هزینه فرصتـى را مى پردازد. 
بـا اطمینـان مى تـوان گفـت کـه نـرخ رشـد قیمـت 
مسـکن در ادامه سـال جـارى به طور متوسـط کمتر 
از نـرخ سـود سـپرده هاى مـدت دار بانکـى خواهـد 
بـود. لـذا اگر هزینـه خرید واحد مسـکونى در بانک 
یـا صندوق هاى سـرمایه گذارى سـپرده گذارى شـود 
یـا از هـر ابـزار سـرمایه گذارى دیگـرى بـا حداقـل 
ریسـک بازدهى بیش از سـود سـپرده ها کسب شود، 
حداقـل تـا فصل اول سـال آینده و قبـل از انتخابات 
قـدرت خریـد  سـال 1396  در  ریاسـت جمهورى 
سـرمایه گذار بـراى خریـد واحـد مسـکونى کاهش 
نخواهـد یافـت؛ بنابرایـن ورود متقاضى غیرمصرفى 
بـه بـازار مسـکن بـه طـور کلـى در سـال جـارى 
توجیـه نـدارد و متقاضـى مصرفـى نیز اگـر در حال 
حاضـر هزینـه اى بـراى اجاره بهاى واحد مسـکونى 
نمى پـردازد و نیـاز فـورى به مسـکن نـدارد، منطقى 
اسـت کـه بـراى خریـد عجله نکنـد و سـر فرصت 

واحـد مسـکونى ایده آل خـود را پیـدا کند.

ادامه از  صفحه 15
جهانــی  ســازمان  آمارهــای 
اســت  آن  از  حاكــی  گردشــگری 
ــداد  ــالدی تع ــال 2015 می ــه در س ك
ــد  ــا رش ــی ب ــگران بین الملل گردش
4.6 درصــدی بــه 1186 میلیــون 
 53 حــدود  و  افزايش يافتــه  نفــر 
میلیــون نفــر نســبت بــه ســال 2014 

افزايــش داشــته اســت

 1186 تعــداد  از   2016 ســال  در 
میلیــون گردشــگر 51 درصــد معــادل 
ــون نفر از كشــورهای منطقه  608میلی
اروپــا، 24 درصــد معــادل 279 میلیون 
ــیا و  ــه آس ــورهای منطق ــر از كش نف
ــادل 193  ــد مع ــیه، 16 درص اقیانوس
ــه  ــورهای منطق ــر از كش ــون نف میلی
ــادل  ــد مع ــدود 4.5 درص ــکا، ح آمري
53 میلیــون نفــر از كشــورهای منطقه 
ــادل  ــد مع ــدود 4.5 درص ــا و ح آفريق
53 میلیــون از منطقــه خاورمیانــه 

بازديــد كرده انــد

در ايــن ســال، منطقــه جنــوب آســیا 
ــر  ــون نف ــش از 17 میلی ــان بی میزب
ــه از  ــوده ك ــی ب ــگر بین الملل گردش
ايــن تعــداد، بیــن 5237 هــزار نفــر از 
ــم  ــن رق ــد. اي ــد كرده ان ــران بازدي اي
حــدود 0.44 درصد از كل گردشــگران 
جهــان و 33.2 درصــد از گردشــگران 
ورودی منطقــه جنــوب آســیا را شــامل 

می شــود

نفــر از کشــور هنــد، 155 هــزار نفــر 
از بوتــان، 1234 هــزار نفــر از مالدیــو، 
555 هــزار نفــر از نپــال و 1798 هــزار 
نفــر از کشــور ســریالنکا بازدیــد 
کرده انــد و بــراى افغانســتان، پاکســتان 
اعالم نشــده  آمــارى  بنــگالدش  و 
اســت. عــالوه بــر ایــن، درآمــد 
گردشــگرى در ســال 2015 در منطقــه 
جنــوب آســیا بیــش از 6,5 درصــد از 
کل درآمــد گردشــگرى بین المللــى 
بــوده اســت کــه از ایــن مقــدار کشــور 
هنــد بــا 21میلیــارد و 13میلیــون دالر 
ــون  ــا 2567 میلی ــو ب 5 درصــد، مالدی
دالر 0,6 درصــد، نپــال بــا 481 میلیون 
دالر 0,1 درصــد، پاکســتان بــا 315 
ــریالنکا  ــد، س ــون دالر 0,1 درص میلی
بــا 2931 میلیــون دالر 0,7 درصــد، 
بنــگالدش 148 میلیــون دالر کمتــر از 

0,1 درصــد و بوتــان 71 میلیــون دالر 
درآمــد داشــته اند؛ امــا دراین بیــن، بــه 
درآمــد کشــورهاى افغانســتان و ایــران 
و در ســال 2015 در گــزارش ســازمان 
ــى گردشــگرى اشــاره اى نشــده  جهان

اســت.

رمز تداوم رشد گردشگری
آمارهــا نشــان مى دهــد آهنــگ رشــد 
اقتصــاد گردشــگرى کشــورمان در 
شــرایط فعلــى و در میــان کشــورهاى 
هم جــوار خاورمیانــه در وضعیــت 
خوبــى قــرار دارد. بــراى اســتفاده 
ــش  ــود و افزای ــرایط موج ــر از ش بهت
تــوان رقابتــى ایــران، مى تــوان بــا 
زنجیره هــاى  و  شــبکه ها  ایجــاد 
ایجــاد  طریــق  از  گردشــگرى 
ــان محلــى،  تعامــل بیشــتر بیــن متولی
منابــع  صاحبــان  ســرمایه گذاران، 
مالــى و دفاتــر آژانس هــاى فعــال 
ــیله  ــگرى و به وس ــه ى گردش درزمین
ــى  ــى مال ــت هاى حمایت ــاذ سیاس اتخ
و به کارگیــرى ابزارهــاى تشــویقى، 
زمینــه مشــارکت اجــزاى زنجیــره 
ــرد. ــم ک ــگرى را فراه ــى گردش مال

در ایــن میان، نوســازى ســاختار مراکز 
اقامتــى و پذیرایــى همچــون هتل هــا؛ 
ــگرى  ــى گردش ــطح ایمن ــاى س ارتق
در جامعــه و عوامــل محیطــى؛ بهبــود 
و  موجــود  جاذبه هــاى  وضعیــت 
گردشــگرى  جاذبه هــاى  ایجــاد 
مهارت هــاى  توســعه  جدیــد؛ 
طریــق  از  تبلیغــات  و  بازاریابــى 
آمــوزش فعــاالن بخــش گردشــگرى؛ 
ســرمایه گذارى هایى  از  حمایــت 
ــعه  ــتقیم از توس ــور غیرمس ــه به ط ک
حمایــت  گردشــگرى  صنعــت 
مى کننــد؛ نوســازى و بهبــود وضعیــت 
موزه هــا و مراکــز گردشــگرى؛ تجهیــز 
حمل ونقــل  نــاوگان  نوســازى  و 
کشــور؛ تأمیــن نیــروى ماهــر درزمینــه 
ى خدمــات گردشــگرى و تأسیســات 
شــرایط  ایجــاد  و  مرتبــط  فنــى 
مناســب و مســاعد بــراى جــذب 
ــازار  ــه ب ــى ک ــرمایه گذاران خارج س
ســال هاى  در  آن هــا  خاورمیانــه اى 
اخیــر به شــدت لطمــه دیــده ازجملــه 
اقدامــات مهمــى اســت کــه مى توانــد 
ــات در  ــاد ثب ــزایى در ایج ــر بس تأثی
گردشــگرى  فعالیت هــاى  رشــد 

ــد. ــته باش داش



19

13
95

اه 
ر م

مهـ
 -5

49
ره 

شما

کــه  معتقدنــد  کارشناســان  از  بســیارى 
هدف گــذارى بــراى جــذب 20میلیــون 
ــرى  ــا ام ــال 1404 تقریب ــا س ــگر ت گردش
ــا  ــا، ب ــاور آنه ــه ب ــت. ب ــت نیافتنى اس دس
ــد  ــزان رش ــى و می ــار کنون ــه آم ــه ب توج
موجــود در ایــن حــوزه، نمى تــوان بــه ایــن 
ــون  ــى هم اکن ــرد و حت ــدا ک ــم دســت پی رق

ــتیم. ــب هس ــه عق ــز از برنام نی
ــار و  ــناس آم ــک کارش ــوص ی در این خص
برنامه ریــزِى میــراث فرهنگــى و گردشــگرى 
بــه ایســنا گفتــه اســت کــه درحــال حاضــر 
گردشــگرى کشــور، 19درصــد از ســند 

ــت. ــب اس ــاله عق ــم انداز 20 س چش
اردشــیر اروجــى در این بــاره تصریــح کــرده 
ــون دو  ــه تاکن ــند ک ــن س ــق ای ــت: «طب اس
دوره زمانــى پنــج ســاله  آن گذشــته و ســال 
ــته  ــر گذاش ــم پشت س ــوم ه ــه س اول برنام
شــده، در پایــان ســال 94 بایــد 5/ 7 میلیــون 
گردشــگر خارجــى جــذب مى کردیــم، 
درحالــى کــه اگــر طبق نــرخ رشــد میانگینى 
(12 درصــد) کــه ســازمان میــراث فرهنگــى 
ــر اعــالم  ــراى دو ســال اخی و گردشــگرى ب
ــگران  ــمار گردش ــم، ش ــبه کنی ــرده محاس ک
ورودى بــه ایــران در ســال 94 بــه 6 میلیــون 

ــد.» ــر مى رس ــزار نف و 160 ه
ــاق  ــا ارف ــدد ب ــن ع ــه ای ــرده ک ــه ک او اضاف
به دســت آمــده، چــون دربــاره آمارهایــى کــه 
از شــمار گردشــگران و درآمدهــاى حاصــل 
ــود  ــه نب ــه ب ــا توج ــود، ب ــالم مى ش از آن اع
ــا و  ــجم، ام ــارى منس ــارى و اقم ــام آم نظ

ــود دارد. ــى وج اگرهای
بایــد  «ایــران  مى کنــد:  خاطرنشــان  وى 

بررسی ها نشان می دهد

عقب ماندگی 19درصدی از سند 
چشم انداز توسعه گردشگری

ســهم  از  1درصــد   /5 بايــد  ايــران 
گردشــگران جهــان را تــا ســال 1404 بــه 
ــد  ــدم درص ــد و 7 ص ــاص ده ــود اختص خ
درآمــدی كــه از ورود گردشــگران خارجــی 
ــا  ــود را ت ــت آورده ب ــال 1383 به دس در س
ــه  ــه 2 درصــد برســاند؛ ب ــه ب ــان برنام پاي
ــه  ــك ب ــال 1404 نزدي ــه در س ــه ای ك گون
25 میلیــارد دالر از ورود گردشــگران خارجی 

ــود ــب ش ــد كس درآم

ــرخ  ــز ن ــا 1398 نی ــال 1394 ت ــرای س ب
ــه  ــر گرفت ــد درنظ ــالیانه 15 درص ــد س رش
ــه 13  ــه، ب ــن برنام ــان اي ــا در پاي ــده ت ش
میلیون گردشــگر رســیده و 10 میلیــارد دالر 

درآمــد حاصــل شــود

از ســال 1399 تــا 1403 كــه آخريــن 
دوره زمانــی ســند چشــم انداز گردشــگری 
ــد  ــالیانه 10 درص ــد س ــرخ رش ــت، ن اس
ــان  ــا در پاي ــه ت ــده ك ــه ش ــر گرفت درنظ
برنامــه بايــد به 20 میلیــون گردشــگر و 25 

ــیم ــد برس ــارد دالر درآم میلی

ــان  ــگران جه ــهم گردش ــد از س 5/ 1درص
را تــا ســال 1404 بــه خــود اختصــاص 
ــه از  ــدى ک ــد درآم ــدم درص ــد و 7 ص ده
ــال 1383  ــى در س ــگران خارج ورود گردش
به دســت آورده بــود را تــا پایــان برنامــه بــه 
2 درصــد برســاند؛ بــه گونــه اى کــه در ســال 
ــارد دالر از ورود  ــه 25 میلی ــک ب 1404 نزدی
گردشــگران خارجــى درآمــد کســب شــود.»
اروجــى بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســند 
چشــم انداز 20 ســاله در چهــار دوره زمانــى 
پنــج ســاله هدف گــذارى شــده، گفتــه 
ــا  ــر ایــن اســاس از ســال 1384 ت اســت: «ب
1388، الزم بــود گردشــگرى ایــران بــا نــرخ 
رشــد ســالیانه 30 درصــد پیــش رود کــه تــا 
پایــان آن برنامــه شــمار گردشــگران ورودى 
بــه 2 میلیــون و 600 هــزار نفــر بــا درآمــدى 
ــون دالر  ــارد و 500 میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب بال

برســد.»
و  آمــار  کارشــناس  ایــن  گفتــه  بــه 
برنامه ریــزى، در ســال 1389 تــا 1393 بایــد 
صنعــت گردشــگرى بــا نــرخ رشــد ســالیانه 
ــان  ــا در پای ــرد ت ــت مى ک ــد حرک 20 درص
برنامــه، تعــداد گردشــگران بــه 6 میلیــون و 
ــه  500 هــزار نفــر و درآمــد حاصــل از آن ب
4میلیــارد و 500 میلیــون دالر مى رســید.

ــا  ــال 1394 ت ــراى س ــت: «ب ــزوده اس وى اف
ــرخ رشــد ســالیانه 15 درصــد  ــز ن 1398 نی
ــن  ــان ای ــا در پای ــده ت ــه ش ــر گرفت درنظ
ــیده  ــگر رس ــون گردش ــه 13 میلی ــه، ب برنام
ــود.  ــل ش ــد حاص ــارد دالر درآم و 10 میلی
همچنیــن از ســال 1399 تــا 1403 کــه 
آخریــن دوره زمانــى ســند چشــم انداز 

گردشــگرى اســت، نــرخ رشــد ســالیانه 10 
درصــد درنظــر گرفتــه شــده کــه تــا در پایان 
برنامــه بایــد بــه 20 میلیــون گردشــگر و 25 

ــیم.» ــد برس ــارد دالر درآم میلی
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بخــش  مى دهــد  نشــان  تحقیــق  یــک 
زیــادى از ایرانیــان مقیــم خارج از کشــور در 
زمــان ســفر بــه داخــل ایــران حتمــاً ســرى 
بــه پزشــک مى زننــد و مــورد مــداواى 
ــن  ــه دراین بی ــد ک ــرار مى گیرن ــکى ق پزش
دندان پزشــکى در رأس ایــن درمان هــا قــرار 
دارد. امــا به جــز مســافران ایرانــى مقیــم 
ــزار  ــن ه ــاالنه  چندی ــور س ــارج از کش خ
ــان و  ــراى درم ــم ب ــى ه ــگر خارج گردش
دریافــت خدمــات پزشــکى بــه ایــران ســفر 
ــه  ــالح ب ــه در اصط ــرادى ک ــد.  اف مى کنن
آن هــا «توریســت ســالمت» گفتــه مى شــود 
خلیج فــارس،  کشــورهاى  از  بیشــتر  و 
و  ترکمنســتان  پاکســتان،  افغانســتان، 
کشــورهاى آســیاى میانــه و بــراى درمــان و 
ــد اعضــا به خصــوص  انجــام جراحــى پیون
 ، چشــم  مختلــف  جراحى هــاى  کبــد، 
ــل  ــض فص ــدى و تعوی ــاى ارتوپ جراحى ه
زانــو، دندانپزشــکى و جراحى هــاى زیبایــى 

ــد. ــران مى آین ــه ای ب
ایــن نــوع گردشــگرى طبــق آمارهــاى 
ــوى  ــته از س ــال هاى گذش ــى س ــى ط جهان
کشــورهاى مختلــف جهــان موردتوجــه 
ــا  ــه تنه ــت به طورى ک ــه اس ــژه قرارگرفت وی
ــش از 60  ــاى آن بی ــال درآمده ــى دو س ط
درصــد رشــد داشــته اســت. بــر اســاس آمار 
جهانى گردشــگرى ســالمت در ســال 2014 
، 100 میلیــارد دالر درآمدزایــى داشــته اســت 
درحالى کــه ایــن عــدد در ســال 2012 تنهــا 

ــوده اســت. ــارد دالر ب 40 میلی
البتــه دراین بیــن ســهم کشــورهاى اســالمى 
از درآمدهــاى جهانــى گردشــگرى ســالمت 
تنهــا 3 میلیــارد دالر در ســال 2012 بــوده و 
ــذب  ــم از راه ج ــران ه ــهم ای ــن س دراین بی
ایــن نــوع گردشــگر در ســال 2012 تنها 350 
ــال  ــى در س ــت. یعن ــوده اس ــون دالر ب میلی
2012 تنهــا 0/35 درصــد از درآمــد جهانــى 
ــران شــده و  گردشــگرى ســالمت ســهم ای

ایــران بــا ایــن میــزان درآمــد ازنظــر جــذب 
گردشــگر ســالمت در رتبــه 53 جهــان 

قرارگرفتــه اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن آمارهــا و 
درآمدهــاى  بــودن  پاییــن  به خصــوص 
ــالمت  ــگران س ــذب گردش ــران از راه ج ای
در شــرایطى اتفــاق مى افتــد کــه ایــران 
جایــگاه  پزشــکى  پتانســیل هاى  ازنظــر 
مناســبى را در ســطح جهانى دارد و از ســوى 
ــان هــم در کشــورما  دیگــر هزینه هــاى درم
ــورهاى  ــیارى از کش ــر از بس ــیار پایین ت بس
جهــان و حتــى کشــورهاى همســایه اســت 
ــذب  ــراى ج ــد ب ــوع مى توان ــن موض و ای
گردشــگران ســالمت از اهمیــت بســیار 

ــد. ــوردار باش ــادى برخ زی
ــکى  ــاى پزش ــه هزینه ه ــال مقایس ــراى مث ب
عمــل بــاى پســت قلــب بیــن چنــد کشــور 
جهــان ایــن موضــوع را به خوبــى نشــان مــى 
دهــد. یــک جراحــى بــاى پســت قلــب کــه 
ــه دارد در  ــا 120 هزاردالرهزین ــکا ت در آمری
ــل انجــام اســت  ــزار دالرقاب ــا 10 ه ــد ب هن
ــل  ــک عم ــه ی ــر هزین ــى دیگ ــا در مثال و ی
ــکا  ــه در آمری ــورت ک ــى ص ــى زیبای جراح
ــه دارد در  ــزار دالر هزین ــا 15 ه ــن 10 ت بی
برزیــل بــا 4هــزار و500  دالر، در تایلنــد بــا 
ــى و  ــره جنوب ــنگاپور، ک 2400 دالر و در س
مکزیــک بــا 4 تــا 8 هــزار دالر قابــل انجــام 

اســت.
ــن  ــم باوجودای ــران ه ــن ای ــن بی ــه در ای البت
ــى در ســال هاى گذشــته  ــد چندان ــه درآم ک
از راه گردشــگرى ســالمت نداشــته امــا 
جــذب  بــراى  باالیــى  پتانســیل هاى  از 
از  به خصــوص  ســالمت  گردشــگران 

کشــورهاى همســایه برخــوردار اســت.
ــته  ــوز نتوانس ــران هن ــه ای ــن ک ــود ای باوج
ــا  ــه جــذب گردشــگران ســالمت ب در زمین
ــود  ــه رو ش ــاد روب ــیار زی ــاى بس موفقیت ه
امــا ســازمان میــراث فرهنگى و گردشــگرى 

ایــران بــا کمــک بیمارســتان ها، وزارت 
بهداشــت و تشــکل هاى بخــش خصوصــى 
ــال هاى  ــران در س ــى ای ــاق بازرگان ــد ات مانن
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــال رون ــه دنب ــته ب گذش

امکان درآمد میلیاردی ایران از گردشگری سالمت
که می تواند اقتصاد ایران را متحول کند

گزارشی از روند توسعه گردشگری سالمت

ــگری  ــی گردش ــار جهان ــاس آم ــر اس ب
ســالمت در ســال 2014 ، 100 میلیــارد دالر 
درآمدزايــی داشــته اســت درحالی كــه ايــن 
عــدد در ســال 2012 تنهــا 40 میلیــارد دالر 

بــوده اســت

ــای  ــالمی از درآمده ــورهای اس ــهم كش س
جهانــی گردشــگری ســالمت تنهــا 3 
و  بــوده   2012 ســال  در  دالر  میلیــارد 
دراين بیــن ســهم ايــران هــم از راه جــذب 
ايــن نــوع گردشــگر در ســال 2012 تنهــا 
ــی در  ــت. يعن ــوده اس ــون دالر ب 350 میلی
ــد  ــد از درآم ــا 0/35 درص ــال 2012 تنه س
جهانــی گردشــگری ســالمت ســهم ايران 
ــد  ــزان درآم ــن می ــا اي ــران ب ــده و اي ش
ازنظــر جــذب گردشــگر ســالمت در رتبــه 

ــت ــه اس ــان قرارگرفت 53 جه

گردشــگرى ســالمت در کشــور بوده اســت. 
ــزارى  ــا برگ ــران ب ــته ای ــال هاى گذش در س
همایش هــاى مختلف گردشــگرى ســالمت 
ازجملــه همایــش و نمایشــگاه گردشــگرى 
ســالمت کشــورهاى جهــان اســالم در 
مشــهد و همچنیــن راه انــدازى مراکــز ویــژه 
ــد  ــى مانن ــاى پروژه های ــى و طراحى ه درمان
شــهر ســالمت شــیراز بــا حــدود 100 
هکتــار وســعت و همچنیــن ارائــه تخفیــف 
ــه  ــدام ب ــراى کســانى کــه اق 50 درصــدى ب
ــالش  ــد، ت ــزاى پزشــکى مى کنن ــن وی گرفت
ــراى  ــترى را ب ــراد بیش ــا اف ــت ت ــرده اس ک
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رابطه ی کاهش نرخ سود...

قیمتى معامالت انجام شده در بهار امسال با دوره مشابه 
حکایت از آن دارد که کماکان فاصله رشد قیمت در 
این بخش بسیار کمتر از نرخ تورم است. درحالى که 
هم اکنون باوجود کاهش نرخ سود سپرده ها به سطح 
15 درصد به دلیل فرو کاسته شدن شاخص قیمت ها 
به زیر 10 درصد بازار پول کماکان از جذابیت بیشترى 
برخوردار است؛ بنابراین ازنظر تعادل بین بازارهاى 
دارایى، سپرده گذارى در بانک ها از جذابیت مناسبى 
برخوردار است و کاهش اخیر نرخ سود قطعاً شوکى 
را به بازارها وارد نمى کند اما اگر به نرخ سود واقعى 
معقولى در نظام بانکى برسیم، قطعاً تعادل بهترى بین 
از  بازارها مى توانند  دارایى رخ مى دهد و  بازارهاى 
رونق الزم براى هر دوره برخوردار شوند. تحرك نرم 
مسکن یک نوید هم براى اقتصاد کالن به دنبال دارد. 
همان طور که اشاره شد صدها صنایع و خدمات با 
بخش مسکن در ارتباط هستند. درواقع مسکن یکى 
از پیشران هاى اصلى اقتصاد ایران به شمار مى رود. 
رکود سال هاى اخیر اثر منفى در رشد اقتصادى کشور 
داشت، بنابراین ایجاد رونق در بخش مسکن با توجه 
به صنایع بسیارى که به آن وابسته هستند، مى تواند 
تحرك مناسبى در سرمایه گذارى ایجاد کند و رشد 

اقتصادى به دنبال داشته باشد.
در کنار رشد اقتصادى حرکت مسکن نوید دیگرى 
نیز براى بازار کار کشور به همراه دارد. بارونق در این 
حوزه اقتصادى، سطح اشتغال نیز افزایش خواهد یافت 
بنابراین از این منظر هم تحوالت مثبتى در اقتصاد ایران 
حادث خواهد شد. با این مختصات مى توان گفت 
براى مصرف کنندگانى که به مسکن به عنوان یک کاالى 
مصرفى بادوام مى نگرند برهه کنونى زمان مناسبى براى 
خرید است؛ زیرا قیمت در پایین ترین سطح خود قرار 
دارد و با توجه به افزایش نرم معامالت احتمال کاهش 

بیشتر قیمت به نظر نمى رسد.
به  توجه  با  درمجموع  فردا،  تجارت  گزارش  به 
مزیت هاى مورداشاره مى توان قضاوت کرد که کاهش 
نرخ سود سپرده ها اقدامى درست و در راستاى تعدیل 
است.  بوده  تورم  نرخ  بر  روند حاکم  با  متغیر  این 
مناسب سازى نرخ سود بانکى با واقعیت و اولویت هاى 
اقتصادى کشور به تعادل برد-بردى در تمامى بازارها 
منجر مى شود. تعادلى که رونق پایدار براى فعاالن 
گفت  مى توان  ازاین رو  دارد.  همراه  به  کسب وکار 
با کاهش نرخ سود سپرده بانکى که در یک فضاى 
غیردستورى و به صورت داوطلبانه رخ داده است باید 
امیدوارانه تحوالت را رصد کرد. تحوالتى که آثار آن 
در بخش مسکن نیز به صورت رونق غیرتورمى نمود 

و بروز خواهد یافت.

ادامه از  صفحه 16

ــران بکشــاند. ــه ای گردشــگرى ســالمت ب
کارشناســان معتقدنــد ســرمایه گذاران بخــش خصوصــى بــا شناســایى قطب هــاى 
گردشــگرى ســالمت کشــور ماننــد شــیراز، مشــهد، تبریــز، اصفهــان، اردبیــل و 
کرمــان و همچنیــن بــا شناســایى کشــورهاى هــدف ماننــد کشــورهاى حاشــیه 
ــاى  ــتان و نیازه ــتان و پاکس ــراق، افغانس ــان، ع ــان، آذربایج ــارس، عم خلیج ف
درمانــى ایــن کشــورها مى تواننــد درزمینــه هــاى مختلــف گردشــگرى ســالمت 
ســرمایه گذارى کــرده و یــا بــا راه انــدازى آژانس هــاى مســافرتى ویــژه گردشــگرى 

ســالمت اقــدام بــه جــذب گردشــگر ســالمت کننــد.
«محمــد پناهــى» دبیــر شــوراى راهبــرى گردشــگرى ســالمت بــا اعتقــاد بــر ایــن 
کــه گردشــگرى ســالمت یــک ســر و گــردن از ســایر بخش هــاى گردشــگرى 
باالتــر اســت، اظهــار کــرد: هــر گردشــگرى اروپایــى کــه بــه ایــران وارد مى شــود، 
بــا ایــن تفکــر کــه ارز وارد ایــران کــرده و ســبب متحول شــدن چرخــه اقتصــادى 
آن شــده اســت، نــگاه باالدســتى دارد؛ امــا در گردشــگرى ســالمت بــه دلیــل ارائــه 
خدمــات رفاهــى و درمانــى بــه گردشــگران، شــرایط متفاوت تــر اســت. درآمــد 
گردشــگرى ســالمت ایــران در ســال گذشــته یــک میلیــارد و دویســت میلیــون 

دالر بــوده اســت.
او گردشــگرانى را کــه بــراى درمــان بــه ایــران ســفر مى کننــد ســفیران جمهــورى 
اســالمى خوانــد و بیــان کــرد: ایــن گردشــگران به دلیــل ارائــه خدمات شایســته از 

ایــران، خــود را مدیــون کشــور مــا مى داننــد.
ــراث  ــى و می ــگ غن ــار فرهن ــران را در کن ــکى ای ــراث پزش ــه می ــى در ادام پناه
فرهنگــى ایــران قابــل افتخــار دانســت و افــزود: اگــر دربــاره توانمندى هــاى بخش 
گردشــگرى ســالمت بــه بــاور برســیم، به طــور قاطــع مى توانیــم آن را بــه دیگــران 

هــم منتقــل کنیم.
وى همچنیــن بــه تشــکیل کنسرســیوم گردشــگرى ســالمت ایــران بــا حضــور 40 
کشــور و احــداث پــروژه اى در فضایــى بــه وســعت 100 هکتــار در چابهــار خبــر 
داد و در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه دانــش و امکاناتــى کــه در بخــش گردشــگرى 
ســالمت وجــود دارد، مى توانیــم ســه ســال آینــده 7 میلیــارد دالر از ایــن بخــش 

بــراى کشــور ارزآورى داشــته باشــیم.
همچنیــن دکتــر محمــود خدادوســت - معــاون وزیــر بهداشــت در حــوزه طــب 
ســنتى - بــا اشــاره بــه ظرفیــت موجــود کشــور در حــوزه گردشــگرى ســالمت 
ازجملــه آب هــاى معدنــى و طــب ســنتى، از راه انــدازى دهکده هــاى ســالمت بــا 
رویکــرد طب ســنتى و باهدف توســعه گردشــگرى خبــر داد و افزود: ایــن آمادگى 
وجــود دارد کــه آیین نامــه و نحــوه واگــذارى مجــوز راه انــدازى ایــن دهکده هــا 
بــر اســاس بــرگ خریدهــاى اصولــى وزارت بهداشــت بــه متقاضیــان ارائــه شــود.
ــادآور شــد: گردشــگرى ســالمت در حــال حاضــر موردتوجــه بســیارى از  او ی
کشــورهاى جهــان قرارگرفتــه و بــا توجــه بــه ظرفیت هــاى بســیارى کــه ایــران 
در ایــن حــوزه دارد، شــرایط الزم بــراى توســعه ایــن بخــش در کشــور مــا نیــز 

فراهــم اســت.
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گردشگرى سالمت بعد از گردشگرى مذهبى، 
صنعت  متولیان  تاکید  مورد  حوزه  دومین 
گردشگرى در کشور براى جذب گردشگران 
خارجى است. گفته مى شود ساالنه 30 هزار 
که  مى شوند  ایران  وارد  سالمت  گردشگر 
طبق بررسى هاى صورت گرفته هر گردشگر 
گردشگرهاى  برابر  سه  ایران  در  سالمت 
عادى ارزآورى دارد. قدمت دانش پزشکى در 
ایران، وجود چشمه هاى آب معدنى در اغلب 
استان هاى کشور، داشتن مراکز مجهز درمانى 
جراحى هاى  انواع  دیالیز،  مراکز  و  نابارورى 
قلب، پالستیک و چشم، داشتن متخصصان 
جهان،  در  صاحب نام  و  متبحر  پزشکان  و 
پیشرفت هاى علمى، تجهیزاتى، تکنولوژیکى 
اینها،  کنار  در  و  اخیر  سال هاى  دارویى  و 
رشدنیافتگى کشورهاى همسایه ما در عرصه 
پزشکى، همگى فرصت هاى بى نظیرى براى 
رشد و توسعه این صنعت در اختیار فعاالن 
گردشگرى ایران گذاشته است. عالوه بر اینها، 
وجود جنگ هاى چندساله در منطقه با افزایش 
نیاز شهروندان کشورهاى همسایه به دریافت 
خدمات پزشکى و سالمت، از جهت دیگر 
سالمت  خدمات  دریافت  متقاضیان  شمار 
صورت  به  را  باکیفیت  و  ارزان  پزشکى  و 
قابل توجهى افزایش داده که این به نوبه خود 
از  بالقوه این بخش  مى تواند بر فرصت هاى 
اما  باشد.  داشته  اشاره  کشور  در  گردشگرى 
این که ایران تا چه اندازه توانسته با توجه به 
استعدادهاى مذکور در عرصه پزشکى و وجود 
رقیبان قدرى همچون هند، مالزى، ترکیه، تایلند 
و سنگاپور، سهم خود را از بازار موجود به 
ورودى  گردشگران  شمار  بر  آورد،  دست 
بیفزاید و صنعت گردشگرى کشور را رونق 
بخشد، موضوعى است که آن را در گفت وگو 
با دکتر سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذارى 
و برنامه ریزى سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى در میان گذاشته و از او در 
این زمینه پرسیده ایم. شیرکوند معتقد است تا 

رسیدن ایران به جایگاه درخورش در جذب 
گردشگران سالمت راه زیادى باقى است و 
نباید انتظار داشته باشیم که ره صدساله یک شبه 

پیموده شود.

  متولیان دولتى گردشگرى کشور، در همه 
نشست هایى که با موضوع بررسى این صنعت، 
برگزار  آن  آینده  و  چشم اندازها  جایگاه، 
مى شود، به سهم گردشگران سالمت از تعداد 
کل گردشگران ورودى به کشور اشاره و بر 
اهمیت گردشگرى سالمت به عنوان یکى از 
اقسام گردشگرى تاکید مى کنند؛ با این همه در 
عمل سهم ما از بازار گردشگران سالمت منطقه 
در تناسب با کیفیت و امکانات پزشکى کشور 

نیست. شما علت آن را چه مى دانید؟
نمى توان انتظار داشت که گردشگرى سالمت 
ایران جایگاهى بسیار متفاوت تر از حالت کلى 
این صنعت داشته باشد؛ همان گونه که به دالیل 
بسیار، سهم ایران در جذب گردشگران خارجى 
با توجه به میزان ظرفیت هایش ناچیز است، در 
مورد گردشگرى سالمت نیز وضع به همین 
فرهنگى،  میراث  سازمان  اما  است.  صورت 
با  همکارى  در  گردشگرى  و  دستى  صنایع 
وزارت بهداشت و دیگر سازمان هاى ذى ربط به 
دنبال نظام بخشى به این صورت از گردشگرى 
به عنوان یکى از اولویت ها و در راستاى توسعه 

صنعت گردشگرى کشور است. 

سازمان  میان  همکارى  به  کردید  اشاره     
دیگر  و  بهداشت  وزارت  فرهنگى،  میراث 
ارگان هاى دخیل براى ساماندهى گردشگرى 
سالمت؛ این همکارى در چه مرحله اى است 
و نمود سازمانى و رسمى آن را در چه قالبى 

مى توان مشاهده کرد؟
وزارت  از  متشکل  کمیته اى  در حال حاضر 
دیگر  و  فرهنگى  میراث  سازمان  بهداشت، 
نهادهاى مربوط با این حوزه وجود دارد که 
مشخص کردن آژانس هاى داراى صالحیت 

تعیین  براى وارد کردن گردشگران سالمت، 
بیمارستان ها و کلینیک هاى استاندارد و مورد 
تایید، تهیه و تنظیم قوانین الزم براى فعالیت 
در این حوزه و ابالغ آن به نهادهاى مسوول و 
انتخاب بازارهاى هدف گردشگرى سالمت را 
در دستور کار دارند. اما باید بگویم که در همه 
این موارد همچنان کارهاى بسیارى وجود دارد 
و راه بسیارى براى حصول به نتایج موردنظر 

باقى مانده است.
 

  چرا سازماندهى ورود گردشگران سالمت تا 
این اندازه حائز اهمیت است؟ به عبارت دیگر، 
چرا تنها در زمینه تبلیغات فعالیت نمى کنید 
و ورود و انتخاب مکان و نوع خدمات را به 
این که گردشگر  گردشگر واگذار نمى کنید؛ 
سالمت همچون دیگر گردشگران و از طرق 
معمول وارد کشور شده و از خدمات درمانى و 

سالمت استفاده کند؟
تحقیقات بسیارى انجام شده که نشان مى دهد 
هر گردشگر ورودى که با رضایت از مقصد 
سفر خود بازگردد مى تواند چهار تا پنج نفر دیگر 
را براى سفر به آن مقصد تشویق و ترغیب کند؛ 
این در حالى است که یک گردشگر ناراضى، 
سبب تغییر نظر 16 نفر از سفر به آن محل 
مى شود. این نتایج با صراحت ثابت مى کند 
اگر گردشگرانى که با هدف دریافت خدمات 
پزشکى و سالمت به کشور ما مى آیند از طریق 
آژانس هاى صاحب صالحیت به سمت مراکز 
درمانى و هتل هاى صاحب صالحیت هدایت 
نشوند و به هر دلیلى از امکان برخوردارى از 
خدمات باکیفیت محروم شوند، نه تنها دیگر 
براى دریافت این خدمات ایران را به عنوان 
مقصد انتخاب نخواهند کرد، بلکه نظر دیگرانى 
را هم که قصد سفر به کشور ما دارند عوض 
و آنها را نیز از آمدن منصرف خواهند کرد. 
ازاین رو اندکى غفلت به راحتى باعث از دست 
رفتن بازارهاى موجود شده و جلب اعتماد 
بازارها بسیار دشوار خواهد بود. این   دوباره 

سالمت؛ سوغات سفر به ایران 

فرهنگی،   میراث  سازمان  سرمایه گذاری  معاون 
صنایع دستی و گردشگری از شرایط کنونی و 

آینده گردشگری سالمت در ایران می گوید 
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  در زمینه احداث تاسیسات مدرن و متناسب 
با خواسته گردشگران سالمت امروز دنیا در چه 

مرحله اى قرار داریم؟
این پرسش و  به  از پاسخ  اجازه دهید پیش 
براى هر چه روشن تر شدن این موضوع به 
گردشگرى مذهبى و زیارتى که در کشور از 
کنم.  اشاره  است،  برخوردار  بیشترى  قدمت 
قریب به 50 سال از فعالیت آژانس هاى فعال 
در گردشگرى مذهبى مى گذرد و پس از این 
همه سال در این حیطه شرایط نسبتاً خوبى 
برقرار است؛ بنابراین نباید انتظار داشت که در 
حوزه گردشگرى سالمت که بسیار نوپاست 
یک شبه نتایج چشمگیر حاصل شود. همچنین 
توجه کنید که ساماندهى مسائلى که در ارتباط 
با انسان و به ویژه در ارتباط با سالمت اوست، 

چندان ساده نیست و نیازمند زمان است. 
در کنار اینها باید فاصله ارائه پروژه،  شروع به کار 
و اقدام به ساخت تا بهره بردارى از طرح هاى 
تاسیساتى مربوط به گردشگرى سالمت را نیز 
منظور کرد. چنین پروژه اى حداقل چهار سال 
زمان مى برد. اما به صورت مصداقى آنچه در 
حال حاضر و به صورت پایلوت در کشور در 
مرحله اجرایى قرار گرفته است، طرح مربوط 
به منطقه آزاد ارس است؛ به این صورت که 
آژانس هاى مجاز، امور مربوط به ورود متقاضیان 
دریافت خدمات درمانى و سالمت کشورهاى 
آذربایجان و ارمنستان را فراهم مى کنند. سپس 
مرز  در  که  درمانگاهى  به  گردشگران  این 
احداث شده منتقل و پس از آنکه براى آنها 
شناسنامه تشکیل شد، با اتومبیل هاى ویژه و در 
صورت لزوم به بیمارستانى که در تبریز است، 
انتقال داده مى شوند. همچنین هتل مشخصى 
هم براى اسکان همراهان و نیز خود بیماران در 
نظر گرفته شده که گردشگران سالمت در آن 
محل اسکان داده مى شوند. عالوه بر این، در 
حال حاضر در تهران به صورت مشخص و 
ساماندهى شده یک هتل بیمارستان وجود دارد و 
در استان هاى فارس، آذربایجان شرقى، اصفهان 
و خراسان، مجتمع هایى از این دست در حال 
احداث است. یک مورد قابل ذکر دیگر در این 
خصوص، دهکده سالمت واقع در دستجرد قم 
است؛ در این دهکده که در منطقه اى آرام و 
دلپذیر واقع شده امکاناتى همچون سوئیت هاى 
اقامتى، مسیرهاى پیاده روى و دوچرخه سوارى 
عرضه  براى  فروشگاه هایى  و  رستوران ها  و 
محصوالت و مواد غذایى ارگانیک وجود دارد 
که در اختیار گردشگران سالمت قرار مى گیرد.

 
  برنامه شما به عنوان معاون سرمایه گذارى 
انگیزه  جلب  براى  فرهنگى  میراث  سازمان 
به  سرمایه هایشان  ورود  براى  سرمایه گذاران 
این حوزه چیست؟ و آیا محل و نوع حوزه 

سرمایه گذارى از سوى کمیته سالمت مشخص 
مى شود؟

فراهم کردن زمینه هاى قانونى و تسهیل امور 
اجرایى به ویژه در مورد اخذ مجوزها ازجمله 
اقداماتى است که در کمیته سالمت در حال 
پیگیرى است و در نهایت مى تواند بخشى از 
انگیزه هاى الزم براى ورود سرمایه گذاران به 
این صنعت را تامین کند. اما عالوه بر اینها، 
موجود  فعالیت هاى  و  تشکیالت  سوددهى 
بهترین مبلغ براى دعوت سرمایه گذاران بخش 

خصوصى به این حیطه است. 
در واقـع اگـر در طرح هایـى کـه بـه صورت 
موفقیت هـاى  اجراسـت  حـال  در  نمونـه 
چشـمگیرى به دسـت آیـد، توجـه صاحبان 
سـرمایه بـه این سـو جلـب شـده و بـراى 
فعالیـت در گردشـگرى سـالمت پیش قـدم 
مى شـوند. متقاضیـان فعالیـت در ایـن حوزه 
پـس از احراز شـرایط منـدرج در آیین نامه ها 
مى تواننـد اقدامـات خـود را در زمینه احداث 
تاسیسـات یـا ارائـه خدمـات آغـاز کننـد اما 
ایـن که کمیتـه بخواهد محل سـرمایه گذارى 
و یـا نوع آن را مشـخص کند، باید بگویم که 
نه، اینگونه نیسـت و قطعـاً بخش خصوصى 
خـود بـه بهترین صـورت ممکن تشـخیص 
خواهـد داد کـه در چـه زمینـه و چـه محلى 

سـرمایه گذارى کنـد.
 

 چـه کشـورهایى بـه عنـوان بـازار هـدف 
گردشـگرى سالمت ایران بیشـتر مورد توجه 

کمیتـه گردشـگرى سـالمت قـرار دارند؟
ایـران بـه دلیـل نزدیکى مسـافت و همچنین 
در  پزشـکى و سـالمتش  ارزانـى خدمـات 
مقایسـه با کشـورهاى حاشـیه خلیج فارس، 
بسـیار مـورد توجه مردمان این مناطق اسـت. 
همچنیـن رعایت جنبه هاى شـرعى و مذهبى 
در ارائـه ایـن خدمـات، از دیگـر دالیل توجه 
ایـن کشـورهاى مسلمان نشـین بـه ایـران به 

مى رود.  شـمار 
عـالوه بـر اینهـا، کشـورهاى اروپایـى نیز به 
دلیل ارزانى و نیز خوشـنامى ایران در پزشکى 
و بـه صـورت خاص جنبه هاى مشـخصى از 
خدمات درمانـى ازجمله جراحى هاى زیبایى 
و چشـم، ایـران را بـه عنـوان یـک مقصـد 
درمانـى در نظـر دارند. ارمنسـتان،  جمهورى 
آذربایجان، تاجیکسـتان، افغانستان و پاکستان 
نیـز از جملـه دیگـر کشـورهایى هسـتند که 
بـه دلیـل بعد مسـافت از یـک سـو و وجود 
اشـتراکات فرهنگى،  زبانى و مذهبى از سوى 
دیگـر، بـراى دریافـت خدمـات پزشـکى و 

سـالمت به ایـران سـفر مى کنند.
البتـه برتـرى قابـل توجـه امکانـات و دانش 
پزشـکى ایران در مقایسـه با امکانات موجود 

در ایـن کشـورها بـه عنـوان یک عامـل مهم 
بـراى انتخـاب ایـران در این زمینـه را نباید از 

نظر دور داشـت.
 

  در حالـى کـه کشـورهایى همچـون هنـد، 
ترکیه و تایلند در زمینه گردشـگرى سـالمت 
بسـیار پیشـرو هسـتند، ایـران چـه حرفـى 
بـراى گفتـن مى تواند داشـته باشـد؟ بـه بیان 
دیگـر چـرا افـراد متقاضى خدمات سـالمت 
و پزشـکى بایـد در میـان ایـن همـه گزینـه 
مطلوب تـر و مناسـب تر ایـران را بـه عنـوان 

مقصـد سـفر خـود برگزینند؟
صـورت  بـه  کشـورها  ایـن  قطعـاً 
کار  زمینـه  ایـن  در  سازماندهى شـده ترى 
بدیهـى اسـت کـه گردشـگران  کرده انـد و 
بیشـترى را بـه خـود جـذب کننـد امـا ایران 
نیـز از منظرهاى دیگر صاحب مزیت نسـبى 
اسـت و قطعاً افرادى که در حال حاضر براى 
درمـان بـه ایـران سـفر مى کننـد، بـا بررسـى 
تمـام گزینه هـاى موجـود و مقایسـه مقاصد 
مطـرح در نهایـت ایـران را بـه عنـوان مقصد 
نشـان دهنده  کـه  امـرى  برگزیده انـد؛  خـود 
وجـود مزیت هاى نسـبى ایـران در بسـیارى 
از حوزه هاسـت. از ایـن رو اگـر بتوانیـم ایـن 
دالیـل را احصـا و تقویـت کنیـم گام بلندى 
در زمینـه برندسـازى کشـور در گردشـگرى 
برداشـته ایم. همچنیـن همان طـور  سـالمت 
کـه پیـش از ایـن ذکـر شـد، در صورتـى که 
ایـن گردشـگران بـا رضایـت کشـورمان را 
تـرك کننـد، با تبلیغـات مثبـت دهان به دهان، 
روزبـه روز بـر شـمار افـرادى کـه متقاضـى 
دریافت خدمات سـالمت و پزشکى در ایران 

هسـتند، افـزوده خواهـد شـد.

وجـود جنگ هـای چندسـاله در منطقـه بـا 
افزايش نیاز شـهروندان كشورهای همسايه 
بـه دريافـت خدمـات پزشـکی و سـالمت، 
از جهـت ديگـر شـمار متقاضیـان دريافـت 
خدمات سـالمت و پزشـکی ارزان و باكیفیت 

را بـه صـورت قابل توجهـی افزايـش داده

تحقیقـات بسـیاری انجام شـده كه نشـان 
می دهـد هر گردشـگر ورودی كه بـا رضايت 
از مقصد سـفر خـود بازگـردد می تواند چهار 
تـا پنج نفر ديگر را برای سـفر بـه آن مقصد 
تشـويق و ترغیب كنـد؛ اين در حالی اسـت 
كه يك گردشـگر ناراضی، سـبب تغییر نظر 

16 نفـر از سـفر به آن محل می شـود
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مشـهد نقطـه قـوت توسـعه گردشـگری 
حـالل

معاون گردشـگرى سـازمان میراث فرهنگى، 
گردشـگرى و صنایع دسـتى بر جایگاه مشهد 
در توسـعه گردشـگرى حـالل تأکیـد و بیان 
کـرد: ایـن کالن شـهر مذهبى و جـذاب براى 
گردشـگران داخلـى و خارجـى نقطـه قوتى 
محـور  به عنـوان  ایـران  معرفـى  به منظـور 

گردشـگرى حـالل در جهان اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، مرتضـى رحمانـى موحد 

گفـت: بیشـترین ظرفیـت توجه و بیشـترین 
شـمار گردشـگران در حوزه زیـارت و حالل 

کشـورمان در مشـهد متمرکز اسـت.
وى گردشـگرى حـالل و توسـعه آن را از 
میـراث  سـازمان  رویکردهـاى  مهم تریـن 
فرهنگى ذکـر و بیان کرد: انتخاب کالن شـهر 
مشـهد به عنـوان پایتخـت فرهنگـى جهـان 
اسـالم در سـال 2017 میـالدى فرصـت و 
جایگاهـى اسـت کـه بایـد از آن به خوبـى 
بهره بـردارى تـا ظرفیت هـا درآمیختـه شـود 
که به سـمت محورى شـدن ایران در توسـعه 

گردشـگرى حـالل پیـش برویـم.
رحمانـى گفـت: مدعى هسـتیم بیش از سـه 
دهـه اسـت کـه در ایـران ضوابـط، معیارها و 
شـاخص هاى حـالل بـراى گردشـگران دایر 
بـوده اسـت بنابرایـن بسـترهاى توسـعه این 
دیـدگاه در عرصـه گردشـگرى بین المللـى 
به خوبـى  ایـران  اسـالمى  بـراى جمهـورى 

اسـت. فراهم 
معاون گردشـگرى سـازمان میـراث فرهنگى 

ادامـه داد: به طـور جـد الزم اسـت از ایـن 
فرصـت و ظرفیـت در عرصـه گردشـگرى 
حـالل در بسـتر بازاریابـى و تبلیـغ به عنـوان 

نقش محـورى اسـتفاده شـود.
وى گفـت: بایـد بـا تعییـن اسـتانداردها و 
مرکزیـت  ایـران  بـراى  الزم  شـاخص هاى 
گردشـگرى حالل را در سـطح منطقه کسب 

. کرد
رحمانـى موحـد افـزود: گردشـگرى حـالل 
صرفاً براى گردشـگران مسلمان و کشورهاى 
اسـالمى نیست بلکه سـالمت، امنیت غذایى 
و خدمـات در این نوع خاص از گردشـگرى 
جاذبـه اى بـراى همه انسـان ها و گردشـگران 

خارجى شـده اسـت.
وى ادامـه داد: بـا معرفـى برنـد گردشـگرى 
به خوبـى  مشـهدالرضا  و  ایـران  در  حـالل 
گردشـگران  جـذب  بـه  نسـبت  مى تـوان 
از  و  کـرد  اقـدام  بى شـمار  خارجـى 
دسـتاوردهاى مختلـف حضـور گردشـگران 

شـد. بهره منـد  خارجـى 

گردشگری حـالل افقی نو 
فراروی صنعت گردشگری ایران

گردشــگرى حــالل(Halal tourism) به عنــوان محصــول و مدلــى جدیــد در صنعــت گردشــگرى حاصــل کمــک ســازمان کنفرانــس 
اســالمى بــا تعییــن اســتانداردهاى آن، افقــى نــو و روشــن را فــراروى صنعــت گردشــگرى ایــران قــرار داده اســت.

در ایــن نــوع از گردشــگرى عمــل بــه آداب شــرعى از ســوى مســلمانان در طــول ســفر و مشــارکت در برنامه هــاى تفریحــى و 
اســتفاده از خدمــات حــالل ازجملــه غــذاى حــالل موردتوجــه اســت.

در حالــى شــاخص هاى خــاص در گردشــگرى حــالل موردتوجــه و نیــاز مســافران قرارگرفتــه اســت کــه در ایــران ســال هاى ســال 
اســت همیــن شــاخصه ها بــدون صــدور گواهینامــه اى بــا عنــوان گردشــگرى حــالل بــه گردشــگران داخلــى، خارجــى مســلمان و 

غیرمســلمان در کشــورمان ارائــه مى شــود.
در ایــن میــان رشــد تقاضــا در عرصــه جهانــى و اســتقبال از گردشــگرى حــالل بــا توجــه به ظرفیــت موجــود در عرصه گردشــگرى 
ایــران در حقیقــت افقــى نــو و روشــن بــراى رشــد و توســعه گردشــگرى کشــورمان بــه ارمغــان مــى آورد کــه الزمــه اش معرفــى 

هرچــه بیشــتر و بهتــر آن بــه جهــان اســت.
ــر و مســافر داخلــى و  ــارت ســال هــاى ســال اســت موردتوجــه و اســتقبال میلیون هــا زائ ــا محوریــت گردشــگرى زی مشــهد ب

ــد. ــگرى مى باش ــه گردش ــد در عرص ــول جدی ــن محص ــادى از ای ــا و نم ــه تمام نم ــون آیین ــرار دارد و همچ ــى ق خارج
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گردشگری حالل سیاستی نو برای توسعه
و  صنایع دستى  فرهنگى،  میراث  مدیرکل 
شعار  گفت:  رضوى  خراسان  گردشگرى 
«گردشگرى حالل، ظرفیت ایرانى » به عنوان 
صنعت  توسعه  باهدف  ویژه  توان  یک 
گردشگرى در کشور موردتوجه و برنامه ریزى 

قرارگرفته است.
دلیل  همین  به  افزود:  صفت  زارع  حسین 
به  ارائه شده  ایده هاى  مختلف  هاى  درزمینه 
در  گردشگرى  در  مشارکت  ملى  جشنواره 
میراث  سازمان  گردشگرى  معاونت  اختیار 
فرهنگى گذاشته و جمع آورى شد تا از میان 
برگزیده  ایده هاى  تعدادى  مشارکت کنندگان 

انتخاب شوند.
وى ادامه داد: گرچه جشنواره در سطح ملى 
برگزار گردید اما به واسطه جایگاه و ظرفیت 
عظیم بین المللى رویداد مشهد 2017 برگزارى 
مشارکت  ملى  جشنواره  اختتامیه  مراسم 

گردشگرى در مشهد برگزار خواهد شد.
و  صنایع دستى  فرهنگى،  میراث  مدیرکل 
مشهد  گفت:  رضوى  خراسان  گردشگرى 
به عنوان محور گردشگرى حالل و گردشگرى 
زیارت ظرفیت هاى فراوان و ناشناخته اى دارد 
که نیازمند شناسایى و معرفى به جهانیان و 

عالقه مندان حوزه گردشگرى است.
وى در ادامه اظهار کرد: مشهد پایگاه اصلى 
گردشگرى حالل در ایران است زیرا حداقل 
به  ورودى  خارجى  گردشگران  از  نیمى 
کشورمان این شهر را به عنوان مقصد اصلى 

خود انتخاب مى کنند.
زارع صفت افزود: ماهیت گردشگرى در ایران 
گردشگرى حالل است و اغلب استانداردهاى 
جهانى هم اکنون در کشور ما پیاده سازى و اجرا 

مى شود.
جزو  مشهد  در  آرمان  هتل  داد:  ادامه  وى 
به  موفق  که  است  هتل هاى کشور  نخستین 
شده  حالل  گردشگرى  گواهینامه  دریافت 

است.
و  صنایع دستى  فرهنگى،  میراث  مدیرکل 
روند  گفت:  رضوى  خراسان  گردشگرى 
ارزیابى شاخص ها و استانداردهاى گردشگرى 
حالل در دیگر تأسیسات گردشگرى این استان 

و صدور گواهینامه حالل آغازشده است.
وى تأکید کرد: باید براى نقش آفرینى مشهد 
در رویداد سال 2017 میالدى به عنوان پایتخت 
فرهنگى جهان اسالم هر چه زودتر آماده شد 
و از مهم ترین این آمادگى ها صدور گواهینامه 
در  حالل  برند  معرفى  و  حالل  گردشگرى 
گردشگران  به  مشهد  گردشگرى  تأسیسات 

خارجى است.

گردشگری حالل وجه امتیازی برای ایران
شوراى  مجلس  فرهنگى  کمیسیون  رئیس 
حالل  گردشگرى  است:  معتقد  نیز  اسالمى 
وجه امتیازى براى صنعت گردشگرى در ایران 
است که باید با معرفى هر چه بیشتر و بهتر 
این امتیاز به جهانیان نسبت به توسعه صنعت 

گردشگرى اقدام شود.
افزود:  فر  پژمان  نصراهللا  حجت االسالم 
گردشگرى حالل در مشهد نمادى است که 
خارجى  گردشگر  میلیون ها  ساالنه  حضور 

گویاى این حقیقت مى باشد.
براى  جاذبه اى  را  حالل  گردشگرى  وى 
گردشگران جهان و ایران را مهد گردشگرى 
حالل توصیف و بیان کرد: گردشگرى ازجمله 
صنایع مهم در دنیاى امروز است که آثار و 
نتایج متفاوتى براى هر کشور بهره برنده از این 

فرصت فراهم مى کند.
شوراى  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمى ادامه داد: نتایج مثبت اقتصادى صنعت 
گردشگرى در کشور مقصد به گونه اى است که 
این صنعت براى اغلب کشورهاى جهان مهم و 
موردتوجه بوده و آثار فرهنگى آن نیز از جنبه ها 

و آثار مهم این صنعت است.
خوب  مدیریت  صورت  در  گفت:  وى 
کشور  در  گردشگرى  صنعت  مطلوب  و 
و  آداب ورسوم  بافرهنگ،  گردشگران  مقصد 
توانمندى هاى آن خطه آشنا مى شوند و به تبع 
این آشنایى فرهنگ کشور مقصد توسعه و به 

کشورهاى مختلف انتقال پیدا مى کند.
حجت االسالم پژمان فر افزود: همچنین بسیارى 
از مسائل سیاسى و بحران هاى جهانى با حضور 
 گردشگران در کشورها حل و رفع مى شود.
شوراى  مجلس  فرهنگى  کمیسیون  رئیس 
اسالمى ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادى 

و ضرورت عبور از اقتصاد وابسته به نفت باید 
صنعت گردشگرى بیش از گذشته در ایران 

فعال شود.
شوراى  مجلس  فرهنگى  کمیسیون  رئیس 
اسالمى ادامه داد: غذا، محیط پاك و اماکنى که 
از سالمت اخالقى و آرامش الزم برخوردارند 
از ظرفیت هایى است که باید بیش ازپیش به 

گردشگران جهان معرفى شود.
وى گفـت: بر این اسـاس گردشـگرى حالل 
در ایـران وجه امتیاز ما نسـبت به کشـورهاى 
دیگـر اسـت و نقطـه قوتـى مى باشـد کـه 
به خصوص در کالن شـهر مشـهد باید بیشـتر 

بـه آن توجه شـود.

مشهد 2017 آماده درخشش جهانی
معـاون گردشـگرى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشگرى خراسـان رضوى 
نیـز گفـت: کالن شـهر مشـهد بـا آغـاز روند 
صـدور گواهینامـه حـالل بـراى تأسیسـات 
گردشـگرى و واحدهـاى اقامتـى، در مراحل 
نهایـى آمادگـى به منظـور اسـتقبال از رویداد 
مشـهد 2017 در بخـش اقامـت و خدمـات 

است.
سـید جـواد موسـوى افزود: مشـهد پارسـال 
میزبـان پنـج میلیـون و 200 هـزار گردشـگر 
خارجـى بـود کـه بخـش قابل توجـه آن ها را 

گردشـگران مسـلمان تشـکیل مى دهنـد.
و  یک میلیـون  بـا  عـراق  داد:  ادامـه  وى 
400 هـزار گردشـگر رتبـه اول را در میـان 
گردشـگران خارجـى مشـهد دارد و دومیـن 
جایـگاه بـا یک میلیـون گردشـگر متعلـق به 

اسـت. آذربایجـان  جمهـورى 
فرهنگـى،  میـراث  کل  اداره  معـاون 
صنایع دسـتى و گردشگرى خراسـان رضوى 
افزایـش شـمار  شـاهد  سال به سـال  گفـت: 
ورود گردشـگران خارجى به مشـهد هسـتیم 
بنابرایـن بایـد ارتقاى کیفى و کمـى خدمات 

گیـرد. صـورت  بیش ازپیـش 
گردشـگرى  برنـد  اسـت  الزم  افـزود:  وى 
حـالل هرچه بیشـتر و بهتر در سـطح ملى و 
بین المللى معرفى و شناسـانده شـود تا شاهد 
سفر شـمار بیشـترى از گردشـگران خارجى 

به مشـهد باشیم.
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خاورمیانه  در  بزرگ  اقتصاد  دومین  ایران 
داخلى  ناخالص  تولید  دالر  میلیارد   400 با 
و  70 درصدى  اینترنت  نفوذ  ضریب  است. 
ایرانیان و  بین  در  موبایل  نفوذ 126 درصدى 
عالقه مندى آنان به استفاده از اینترنت و حضور 
در فضاى مجازى باعث شده تا ایران بتواند 
به عنوان یکى از کشورهاى در حال رشد در 

عرصه تجارت الکترونیک شناخته شود.
کسب وکارهاى مبتنى بر فناورى به عنوان یکى 
از ارکان اقتصادى روز دنیا در ایران به شدت 
در حال رشد است و به نظر مى رسد انقالبى 
خواهد  پدید  ایران  صنعت  در  را  تدریجى 
تولیدات  روى  تمرکز  بر  عالوه  ایران  آورد. 
نفتى، ساخت وساز، صنایع مکمل و... که منابع 
اصلى اقتصادى ایران محسوب مى شوند، داراى 
و  جوان  نیروهاى  از  متشکل  گرانبها  ثروتى 
پیشرو در تکنولوژى است که در حال پیوستن 
به جریان پرشتاب و قدرتمند رشد اقتصادى 

کشور هستند.
در سال هاى اخیر براى اولین بار، بخش هایى 
مثل مخابرات، تجارت الکترونیک، کشاورزى، 
فناورى اطالعات و سرگرمى، رشد قابل توجهى 
کرده است. این موضوع نشان دهنده ظرفیت هاى 
قابل توجه ایران براى توسعه اقتصاد غیرنفتى 
از  یکى  به عنوان  تجارت  الکترونیک  است. 
صنایع نوین در جهان، به بازار ایران نیز راه یافته 

و به سرعت در حال گسترش است.
در کشورهاى اروپایى سهم تجارت  الکترونیک 
از بازار هنوز زیر 10 درصد است؛ در ایران 
نیز این صنعت تنها نیم درصد از سهم بازار 

را به خود اختصاص داده است، اما پیش بینى 
مى شود این صنعت در 10 سال آینده تحول 
کند. جامعه  ایجاد  اقتصاد جهان  عظیمى در 
جهانى به شدت متأثر از رشد تکنولوژى است، 
کشور ما نیز از این جریان مستثنا نیست. تعداد 
زیادى از جوانان ایرانى تقریباً همه ساعات روز 
را در فضاى مجازى سپرى مى کنند و به مزایاى 
خرید آنالین نیز واقف هستند ولى حتى یک بار 
از سایت هاى خارجى  آنالین  به شیوه  هم 
از  انبوهى  حجم  یعنى  این  نکرده اند.  خرید 
مشتریان آماده خرید و البته بازارى مهیا براى 
رشد تجارت  الکترونیک به عنوان یک صنعت 

نوپا و مبتنى بر دانش.
تجارت  الکترونیک در سال هاى اخیر با حضور 
گوناگونى  خدمات  که  مختلف  شرکت هاى 
ارائه مى کنند تغییراتى را در بازار ایران ایجاد 
امور  از  بسیارى  شرکت ها  این  است.  کرده 
غذا،  حمل ونقل،  سفر،  چون  مردم  روزمره 
سرگرمى و خرید را از دریچه فضاى مجازى و 
خدمات الکترونیک ساماندهى مى کنند و عالوه 
بر تغییر در سبک زندگى مشتریان، در فضاى 

کسب وکار ایران نیز مؤثر بوده اند.
این شرکت ها با فعالیت گسترده خود در این 
مدت معناى برخى از رفتارهاى خرید را نیز 
هرماه  بامیلو  تنها  مثال  به طور  داده اند،  تغییر 
از سراسر  بازدیدکننده  میلیون  از شش  بیش 
ایران دارد، این تعداد بازدیدکننده چندین برابر 
بازدیدکنندگان مجتمع هاى تجارى بزرگ در 
ایران است. چنین اعدادى نشان دهنده تقاضا 
و عالقه کاربران ایرانى به حضور در فضاى 

آنالین و استفاده از خدماتى است که تجارت 
 الکترونیک در اختیار آن ها قرار مى دهد.

در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
بهتر از بسیارى از کشورهاى منطقه است، اما 
دیگر،  کشورهاى  به  نسبت  اینترنت  کیفیت 
به ویژه کشورهایى که سهم بیشترى از تجارت 

 الکترونیک دارند بسیار پایین تر است.
کمى  رشد  به  توجه  با  اخیر،  سال هاى  طى 
در  مؤثرى  اتفاق  اینترنت  مصرف کنندگان 
کیفیت این خدمات اتفاق نیفتاده است. بخشى 
از دالیل فراگیر شدن استفاده از اینترنت در 
بین ایرانیان، افزایش گرایش ایرانیان به استفاده 
از موبایل هاى هوشمند بوده، تعداد زیادى از 
کاربران اینترنت در حال حاضر از طریق تلفن  
همراه خود به فضاى مجازى ارتباط دارند. ارائه 
تلفن  اپراتورهاى  از طریق  باکیفیت  اینترنت 
همراه گام مؤثرى در فراگیرى اینترنت در ایران 
بود، اما این خدمات از سوى اپراتورها هنوز 
در اختیار همه مردم نیست و کیفیت مطلوبى 

نیز ندارد.
وزارت  سوى  از  اینترنتى  پوشش  توسعه 
ارتباطات و فناورى اطالعات مى تواند تحول 
بزرگى در ارتقاى سطح کیفیت زندگى مردم 
در سراسر ایران ایجاد کند. شاید جالب باشد 
روستاهاى  از  بامیلو  مثل  فروشگاهى  بدانید 
دورافتاده ایران مشترى دارد، این یعنى بسیارى 
استفاده  اینترنت  مزایاى  از  آگاهانه  مردم  از 
مى کنند و توسعه کیفى اینترنت مى تواند اتفاق 
موثرى در باال بردن سطح رفاه مردم و بهبود 
آموزش،  ازجمله  در همه بخش ها  وضعیت 

Forrester and ChannelAdvisor forecast :منبع
دکترای امور مالی از دانشگاه کلن آلمان و 
مدیرعامل و بنیانگذار بامیلو

چالش های تجارت الکترونیک در ایران
با نگاهی به استارت آپ ها

ایران
صاد 

اقت
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اقتصاد و فرهنگ ایجاد کند. به غیراز کیفیت، 
قیمت اینترنت نسبت به بسیارى از کشورها 

بیشتر است.
حتى بسیارى از استارت آپ هایى که در حوزه 
تجارت  الکترونیک فعالیت مى کنند، ناچارند 
رقم هنگفتى را براى استفاده از اینترنت در نظر 
بگیرند. این مبلغ براى بسیارى از شرکت هاى 
نوپا رقم قابل مالحظه اى است. شاید بتوان گفت 
یکى از مهم ترین رسالت هاى وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات در این سال ها ایجاد یک 
شبکه اینترنت با کیفیت، ارزان و منعطف براى 
ساخت یکى از مهم ترین بخش هاى اقتصاد 

امروز ایران یعنى تجارت  الکترونیک باشد.
شکل گیرى استارت آپ هاى مختلف که سعى 
دارند همه امور روزمره از خرید غذا تا لوازم 
زندگى، گل، مواد غذایى، تفریحات و... را به 
شکل الکترونیک ارائه دهند نشان مى دهد این 
صنعت آینده اقتصاد ایران را دگرگون خواهد 
کرد؛ و این بدین معناست که سیاست گذاران 
بدون  که  باشند  آگاه  باید  دولتى  مدیران  و 
کسب وکارهاى مبتنى بر فناورى آینده روشنى 
در انتظار اقتصاد ایران نیست، سیاست گذارانى 
حوزه  در  سنتى  باورهاى  اسیر  ذهن شان  که 
اقتصاد نیست فرصت هاى نهفته در این بخش 
را درك خواهند کرد و براى اقتصاد نوین ایران 

در قرن 21 برنامه ریزى خواهند کرد.
در  اقتصادى  دغدغه هاى  مهم ترین  از  یکى 
بوده، معضلى  بیکارى  اخیر مسئله  سال هاى 
که راه حلى به جز تقویت و تشویق کارآفرینان 
ندارد. به رغم تمام مشکالتى که طى سال هاى 
روبه رو  آن  با  ایران  در  کارآفرینان  گذشته 
بوده اند ازجمله عدم دسترسى به سرمایه کافى، 
زیرساخت هاى الزم و اثرگذارى ضعیف، یک 
کشور  در  قوى  و  مثبت  کارآفرینى  فرهنگ 
شکل گرفته که بیشتر از سوى جمعیت جوان 

هدایت مى شود.
آماده  که  مستعدى  و  باهوش  ایرانى  جوانان 
هستند مى توانند کارآفرینانى موفق باشند که 
اقتصاد ایران را متحول کنند. اشتیاق جوانان 
ایرانى براى ایجاد کسب وکار نوپا، منجر به ایجاد 
اکوسیستمى فعال، به روز و متکى بر جدیدترین 
فنون و علوم روز دنیا شده است. این گروه 
نظریه پردازان،  حرفه اى،  برنامه نویسان  شامل 
جوان  بازرگانان  و  نوآوران  استراتژیست ها، 
ایرانى هستند که توانسته اند توجه جهانیان را 

نیز جلب کنند.
در  کارآفرینى  موفق  سیستم هاى  بررسى 
براى  مى دهد  نشان  مختلف  کشورهاى 
تقویت و هدایت این جریان مثبت اقتصادى 
باید روش هاى نوینى را در سیاست گذارى و 

حمایت هاى دولتى در ایران پایه ریزى کرد.
من هرروز با مربیان، سرمایه گذاران، کارآفرینان 

جهان  سراسر  در  موفق  بنیان گذاران  و 
صحبت مى کنم و مى بینم که این افراد براى 
افزایش ضریب موفقیت کسب وکار خود به 
به  بهترى  خدمات  که  کشورهایى  و  مناطق 
مهاجرت  مى دهند  ارائه  نوپا  کسب وکارهاى 
مى کنند. به عنوان مثال یکى از این کارآفرینان 
اخیراً از لندن به برلین مهاجرت کرد، چراکه 
در برلین تسهیالت و خدمات مطلوبى براى 

استارت آپ ها در نظر گرفته شده است.
برلین این روزها به محلى براى تمرکز بسیارى 
از کسب وکارهاى نوپا تبدیل شده است. معتقدم 
نظام حمایت از استارت آپ ها باید در قالب 
ارائه تسهیالت مختلف و معافیت هاى مالیاتى 
براى شرکت هاى مبتنى بر فناورى اطالعات 
کارآفرینان بیشترى را جذب کند و در ثبات 

فضاى این اکوسیستم مؤثر باشد.
سعى کرده ام در این فرصت به هفت محور 
اساسى در جامعه که منجر به تقویت و رشد 
مى شود،  نوپا  کسب وکارهاى  اکوسیستم 
مختلف  جهات  در  محورها  این  اشاره کنم. 
و  مى کند  توصیف  را  ایران  فعلى  وضعیت 
سیاست گذاران  براى  را  متفاوتى  چشم انداز 
فراهم مى کند تا بتوانند از نگاه یک کسب وکار 
تجارت  فضاى  در  توانسته  که  دانش بنیان 

شناسایى و مراجعه حضورى و مکرر به ادارات 
را به کارآفرینان تحمیل مى کند.

اما شاید جالب باشد بدانید در کشورى مثل 
آلمان و شهرى چون برلین که به نوعى پایگاه 
کارآفرینان جوان اروپایى است، پروسه تاسیس 
شرکت به طور کامل الکترونیکى است و کامًال 
از سوى دولت حمایت مى شود. نمونه بهتر، 
کشور استونى است که در کارآفرینى در جهان 
پیشرو است؛ در استونى تاسیس شرکت چند 

دقیقه بیشتر طول نمى کشد.
یک کارآفرین در استونى بدون هیچ سرمایه اى 
مى تواند کسب و کار خود را آغاز کند، در 
ایران بسیار  حالى که فرآیند آغاز به کار در 
طوالنى است. یک کارآفرین ابتدا باید منتظر 
گواهى عدم سوءپیشینه بماند، با توجه به نوع 
کسب و کار مجوزهاى الزم را بگیرد، مبالغى به 
دفاتر اسناد رسمى بپردازد، در صف بانک بماند 
و درگیر بوروکراسى پیچیده ادارى شود. براى 
کل این فرآیند تقریباً باید 30 روز زمان صرف 
اخذ  براى  تومان  هزار  از 800  بیش  و  کند 
مجوزهاى الزم براى آغاز کسب و کار خود 
براى ثبت شرکت،  نام  انتخاب  البته  بپردازد. 

خود داستان پیچیده و دشوارى است.
مربوط  استارت آپ ها  چالش هاى  از  بخشى 
دیگر  بخشى  است،  کار  و  کسب  شروع  به 
مربوط به خطرپذیرى آنها و احتمال شکست 
است که براى بسیارى از استارت آپ هاى دنیا 
اتفاق مى افتد. از آنجا که کارآفرینان باید قدرت 
ریسک بیشترى داشته باشند الزم است براى 

پذیرش خطر، از هزینه هاى شکست کاست.
براى  اولیه  شرایط  کردن  آسان  بر  عالوه 
شرایط  باید  کار  و  کسب  یک  راه اندازى 
قانونى ساده ترى نیز براى شکست احتمالى 
هزینه هاى  و  شود  فراهم  هم  استارت آپ ها 
شکست براى کارآفرینان را به حداقل ممکن 
که  داده  نشان  استونى  کشور  تجربه  رساند. 
دولت الکترونیک مى تواند به شیوه اى بهینه و 
موثر با اقتصاد مدرن و دیجیتالى هماهنگ باشد.

 
2- مشوق های سرمایه گذار

راه اندازى یک اکوسیستم پویا براى کارآفرینى، 
به ویژه در حوزه تجارت هاى مبتنى بر فناورى، 
به  که  است  افرادى  سرمایه گذارى  نیازمند 
واقعیت  آگاهند.  خطرپذیر  سرمایه گذارى 
اینجاست که ایران نسبت به کشورهایى چون 
ترکیه، امارات و قطر سرمایه گذاران خطرپذیر 

کمترى دارد.
شاید با ترکیب روش هایى مثل معافیت هاى 
حمایت هاى  و  بانکى  تسهیالت  یا  مالیاتى 
دولت از طرح هاى توجیهى استارت آپ ها و 
سرمایه گذاران آنها، بتوان سرمایه گذاران را براى 
ورود در حوزه سرمایه گذارى خطرپذیر تشویق 

شکل گیری استارت آپ های مختلف كه سعی 
دارند همه امور روزمره از خريد غذا تا لوازم 
زندگی، گل، مواد غذايی، تفريحات و... را به 
شکل الکترونیك ارائه دهند نشان می دهد اين 
 صنعت آينده اقتصاد ايران را دگرگون خواهد كرد

آماده  باهوش و مستعدی كه  ايرانی  جوانان 
هستند می توانند كارآفرينانی موفق باشند كه 
اقتصاد ايران را متحول كنند. اشتیاق جوانان 
ايرانی برای ايجاد كسب وكار نوپا، منجر به 
بر  متکی  و  به روز  فعال،  اكوسیستمی  ايجاد 

جديدترين فنون و علوم روز دنیا شده است

 الکترونیک ایران طى دو سال رشد قابل توجهى 
کسب کند به این اکوسیستم بنگرند.

1- شروع کسب وکار
کارآفرینان الزاماً حقوقدان یا حسابدار نیستند 
و بسیارى از آن ها درباره استخدام حسابدار 
و وکیل اطالعات زیادى ندارند؛ اما کارهاى 
ادارى در ایران هنوز پیچیده و زمان بر است و 
نیازمند اطالعات و مهارت هاى حقوقى است. 
کاغذبازى، امضا گرفتن، مراجعه به دفاتر اسناد 
رسمى، افتتاح حساب هاى بانکى، ارائه مدارك 
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کرد.
دولت و نهادهاى مدنى مى توانند در موفقیت 
استارت آپ ها موثر باشند و با ارائه خدمات 
کردن  فراهم  کار،  فضاى  مثل  امکاناتى  و 
زیرساخت و ارتباطات هوشمند به کسب و 
کارهاى جوان کمک کنند. در صورت عدم  
حمایت دولت و نهادهاى سیاستگذار بخش 
تامین  استارت آپ ها صرف  انرژى  از  زیادى 
و جذب سرمایه گذار خصوصى  مالى  منابع 

خواهد شد.
مستقیم  اثرگذارى  معنى  به  حمایت  این  اما 
دولت  نیست.  استارت آپى  فضاى  در  دولت 
نباید درباره این که چه کسب و کارى استحقاق 
دریافت تسهیالت را دارد تصمیم گیرى کند. در 
چنین شرایطى کسب و کارها به جاى توجه 
جذب  مشترى،  رضایت  جلب  نوآورى،  به 
دنبال  به  سودآورى،  و  واقعى  سرمایه گذار 
عوض  در  رفت.  خواهند  دولت  نظر  تامین 
تسهیالتى  کردن  فراهم  با  مى تواند  دولت 
براى سرمایه گذاران، آنها را تشویق کند تا در 

استارت آپ هاى مستعد سرمایه گذارى کنند.

3- مشوق های استخدامی و اجتماعی
یک  شکل گیرى  در  مهم  مراحل  از  یکى 
است.  انسانى  نیروى  استخدام  استارت آپ، 
معموالً بنیانگذاران بیشتر وقت خود را صرف 
انتخاب و استخدام کارمندان خود مى کنند. در 
ولى  دارند،  وجود  زیادى  استعدادهاى  ایران 
شرکت هاى تازه تاسیس نسبت به شرکت هاى 
بزرگ شانس کمترى براى استخدام نیروهاى 
حقوق هاى  نمى توانند  چون  دارند،  باکیفیت 

باالیى پرداخت کنند.
اما دولت مى تواند براى کمک به استارت آپ ها، 
براى جذب نیروى انسانى متخصص پروسه 
از  بخشى  و  کرده  ساده  را  کارکنان  بیمه 
هزینه هاى آن را به ویژه در سال هاى نخست 
به  دولت  سوى  از  خدمات  این  کند.  تقبل 
کاهش هزینه هاى استخدام و امکان اضافه شدن 
این رقم به درآمد کارمندان منجر خواهد شد و 

6- مشوق های قانونی
سختى هاى شروع یک کسـب و کار در ایران 
را لمـس کـرده ام و فکـر مى کنم بـراى ایجاد 
فضایى مناسـب بـراى کارآفرینى، الزم اسـت 
شـرایط حقوقـى و قانونـى بـراى راه انـدازى 
و تعطیلـى یـک اسـتارت آپ تسـهیل شـود. 
نظـام حقوقـى و جامعه نباید کسـب و کارى 
را کـه شکسـت خورده تنبیـه کنند. متاسـفانه 
در فرهنـگ ایرانى ورشکسـتگى با سـرزنش 
و ناراحتـى از سـوى جامعه همراه اسـت، در 
حالـى کـه در فرهنگ اسـتارت آپى شکسـت 
به معنـى آموختن شـیوه هاى پیروزى اسـت. 
یـک کارآفرین جـوان بـدون حمایت جامعه 
نمى توانـد کسـب و کارى را چنـد بـار آغـاز 
کـرده و شکسـت بخـورد و در نهایـت طعم 

موفقیت را بچشـد.
دولـت بـا تشـویق بانک هـا بـراى کمـک به 
کسـب و کارهـاى کوچـک و اسـتارت آپ ها 
مى توانـد کمـک بزرگـى بـه سـاخت بسـتر 
کارآفرینـى در ایـران انجـام دهـد. بانک هـا 
مى تواننـد کمـى نسـبت به کسـب و کارهاى 
کوچـک و نوپا بـا انعطاف برخـورد کنند. در 
ضمـن دولت بـا حمایت از سـرمایه گذاران و 
چشم پوشـى از تنبیه کسب و کارهاى ناموفق 
مى تواند در توسـعه کسـب و کارهـاى نوین 

نقـش موثرى ایفـا کند.

7- فرهنگ سیاسی و کسب و کارها
در حـال حاضـر حمایت هـاى عملـى کمـى 
از سـوى دولت بـراى کسـب و کارها وجود 
دارد. تفکـر غالـب در دولـت ایـن اسـت که 
اسـتارت آپ ها یک فعالیت تفننى، سرشـار از 
ایـده و خالـى از علم مدیریـت براى موفقیت 

هستند.
اما الزم اسـت سیاسـتگذاران بـه فرصت هاى 
نهفته در فضاى استارت آپ ها در صنعت هاى 
مختلـف مثل معـدن، انرژى، گردشـگرى و... 
توجـه کننـد. کارآفرینان نیـز نیاز دارنـد تا به 
عنوان یک کسـب و کار آینده دار و اشـتغال زا 
که تفننى نیسـتند و عالوه بر ایـده روش هاى 
موثـر براى موفقیت و سـودآورى را مى دانند، 

شوند. شناخته 
اکوسیستم کسب و کارهاى نوپا در ایران از 
نژادى است که با خلق راهکارهاى نو آماده 
به  بنیادین در همه صنایع  تغییراتى  تا  است 
ویژه صنایع نوین که مبتنى بر فناورى هستند 
ایجاد کنند. کسب و کارهاى جوان و کوچک 
بیشترى  بازدهى  و  کمتر  ریسک  مى توانند 
نسبت به کسب و کارهاى بزرگ داشته باشند 
و یک اقتصاد سالم نیازمند فضاى رقابتى سالم 

براى همه کسب و کارهاى نوپاست.

شرایط را براى استخدام نیروى انسانى باکیفیت 
به جاى بهره مندى از شرکت هاى پیمانکارى که 
همکارى با آنها هیچ امنیت شغلى براى کارکنان 

ندارد، فراهم خواهد کرد.
 

۴- خوشامد گویی به مهاجران
که  دیگر  از کشورهاى  نخبه  افراد  مهاجرت 
راهکار  هستند  پیشرو  تکنولوژى  حوزه  در 
خوبى براى انتقال تجربه و دانش در کسب 
و  دانش  است.  ایران  در  جدید  کارهاى  و 
تخصص غیربومى مى تواند کارآفرینان ایرانى را 
در ساخت یک شرکت با تخصص هاى متنوع 
ارتباطات  از  گسترده اى  شبکه  و  دهد  یارى 

بین المللى را براى آنها ایجاد کند.
دولت با آسان کردن فرآیند استخدام نیروهاى 
در  استارت آپ ها  به  غیربومى  متخصص 
تجارت  مثل  اقتصادى  جدید  حوزه هاى 
و  فناورى  انتقال  در  مى تواند   الکترونیک 
بومى سازى تجربه هاى بین المللى موثر باشد. 
گسترش ارتباطات حرفه اى با دیگر کارآفرینان 
دنیا کمک مى کند تا اقتصاد ایران بیش از پیش با 
اقتصاد جهانى آشنا شود و بتواند حضور موثرى 

در بازارهاى جهانى داشته باشد.

5- آموزش و زبان
تعداد زیادى از تحصیل کرد گان متخصص در 
رشـته هاى آى تى، برنامه نویسـى و مهندسـى 
نه تنهـا در ایران بلکه در خـارج از ایران نیز به 
دنبـال شـغل مى گردنـد. جالب اسـت بدانید 
مهـارت انگلیسـى صحبـت کـردن ایرانیـان 
تحصیل کـرده از مردم ترکیه ضعیف تر اسـت. 
در کل رتبه ایران در شـاخص تسـلط به زبان 
انگلیسـى 59 /46 اسـت و در بین 70 کشـور 
رتبه 56 را به خود اختصاص داده اسـت. البته 
ایـن رتبه بسـیار بهتـر از قطر، کویـت، عمان 
و عربسـتان سعودى اسـت. آموزش زبان هاى 
خارجـى بـه ویـژه زبان هـاى رایـج در منطقه 
مثـل عربـى و انگلیسـى مسـاله اى اسـت که 
مى توانـد ایـران را بـراى رقابـت بـا اقتصـاد 

جهانى آماده سـازد.
بـه گـزارش اکونومیسـت، تسـلط بـه زبـان 
دوم در بیـن مـردم انگلسـتان باعـث رشـد 
چهاردرصـدى درآمـد آنها مى شـود. این رقم 
براى بسـیارى از کشـورهاى دیگر به بیش از 
30 درصـد هم مى رسـد. برخى از مسـتندات 
نشـان مى دهد، تسـلط بـه زبان انگلیسـى در 
بیـن متخصصـان فنـاورى اطالعـات باعـث 
افزایـش چشـمگیر درآمـد آنها خواهد شـد.
اقتصـاد ایران براى گسـترش یافتـن و رقابت 
با کسـب و کارهاى بین المللـى نیازمند توجه 
بیشـتر در بخـش آمـوزش بـه ویـژه موضوع 

اسـت.  زبان آموزى 
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شما سال گذشته وب سایت هفته نامه اکونومیست، 
برترین استارت آپ های جهانی را در 50 
کشور دنیا ازنظر ارزش دالری بررسی کرد. 
گوگل با ارزش ۴10 میلیارد دالر در صدر 
جهان قرار داشت. در این رده بندی همچنین 
مشخص شده که حداقل 30 کشور جهان، 
یک استارت آپ باارزش یک میلیارد دالری 

دارند.
کافه  و  آپارات  کاال،  دیجی  اکونومیست، 
استارت  »گزارش  اساس  بر  نیز  را  بازار 
آپ جهانی« سه شرکت اینترنتی بزرگ و 
برتر ایران معرفی کرد. به جز این رده بندی، 
دالری  ارزش  از  دیگری  اطالعات 
بندی رتبه  و  ایرانی  های  آپ   استارت 

آنها در دست نیست. به گزارش همشهری 
جوان، براساس نظر فعاالن استارت آپی و 
داده های میدانی، چهار استارت آپ بزرگ 

ایرانی دیگر را نیز معرفی کرده است.

Digikala.com
بزرگ ترین استارت آپ جهانی ایران

10 سال از زمانى که دوقلوهاى محمدى به 
و  فروش  براى  جامعى  سایت  ایجاد  فکر 
بررسى تخصصى افتادند، گذشته و حاال دیگر 
کسى نیست که کسب و کار اینترنتى آنها را 
نشناسد. اگر تا یکى دو سال پیش تنها براى 

خرید گوشى، لپ تاپ و... اولین مرجع بررسى 
تخصصى دیجى کاال بود، حاال در صفحه اول 
این سایت حتى صنایع دستى نیز به چشم مى 
خورد. تبلیغات این شرکت 150 میلیون دالرى 
که روزى یک استارت آپ بود نیز از سطح 
شهر و ایستگاه هاى مترو، به برنامه خندوانه 

رامبد جوان رسیده است.
 دیجى کاال که بنا به اعالم اکونومیست بزرگ ترین
استارت آپ اینترنتى ایران به شمار مى رود، 
حاال آن قدر شناخته شده است که نیازى به 
سایت  هاى  داده  براساس  نباشد.  آن  معرفى 
الکسا، دیجى کاال از نظر محبوبیت و بازدید 
روزانه رتبه ششم را در ایران و رتبه 599 را در 

جهان به خود اختصاص داده است.

Takhfifan.com/Netbarg.com
تخفیف های میلیاردی

سایت گروپان، در سال 2008 آغاز به کار کرد 
و تا سال 2010 موفق شد در قاره هاى آمریکا، 
آسیا و اروپا نفوذ کند. در حال حاضر بیش 
از 40 میلیون نفر از کل دنیا عضو این سایت 
هستند. گروپان با 10 هزار نفر کارمند به حدى 
قدرتمند است که مدیران آن ییشنهاد 6 میلیارد 
دالرى گوگل را براى خرید آن رد کرده اند. 
خرید گروهى به این صورت است که کاربران 
براى خرید یک کاال عضو مى شوند و هرچه 
تعداد بیشتر شود، قیمت خرید آن کاال کمتر 

مى شود. 
سایت  توسط  ایران  در  بار  اولین  ایده  این 
اولین  تخفیفان،  شد.  سازى  پیاده  تخفیفان 
استارت آپ بزرگ ایرانى است که یک خانم، 
کند.  مى  مدیریت  و  کرده  اندازى  راه  را  آن 
 نازنین دانشور، این سایت را سال 90 راه اندازى
کرد و منابع انسانى اش طى چهار سال، از دو به 
60 نفر رسید و حاال بیش از 2 میلیون کاربر از 

خدمات این سایت استفاده مى کنند.
پپتر تجلر، سفیر سوئد نیز سال گذشته از این 
«ما چهره  بازدید کرد و گفت:  استارت آپ 
جدیدى از ایران مى بینیم که کامال پیشرفته 
است، بازدید از تخفیفان براى من بسیار جالب 

بود.» 
مـرداد مـاه 90، ایـن سـایت شـروع بـه کار 
کـرد و 20 روز بعـد از آن، نـت بـرگ کـه 
اولیـه  خانوادگـى  سـرمایه  میلیـون   20 بـا 
نظـر  از  حداقـل  بـود،  شـده  انـدازى  راه 
محبوبیـت اینترنتـى و میـزان بازدیـد بـا رتبه 
 172 در ایـران و 9359 در جهـان، موفـق تـر

از تخفیفان است. 
براسـاس داده هاى الکسـا، تخفیفـان در ایران 
رتبـه 451 و در جهـان 20259 را داراسـت. 
علیرضـا صادقیان، مدیرعامـل نت برگ گفته 
اسـت طى چهـار سـال بـراى کاربرانشـان 2 
میلیـارد تومان تخفیـف گرفته که ایـن میزان 
در ازاى 250 هـزار عدد نت برگ بوده اسـت.

استارت آپ های موفق ایرانی
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Aparat.com
سودهای میلیون دالری فیلترینگ

سایت آپارات در بهمن ماه سال 89 توسط شکورى مقدم، راه اندازى شد. نسخه اندروید این 
سرویس یک سال بعد و IOS آن نیز دو سال بعد در اختیار کاربران قرار گرفت. در آذر 92،  اولین 

مسابقه در آپارات با عنوان «مهمان طهران» با همکارى شهردارى تهران برگزار شد. 
در اردیبهشت 93 نیز با ایجاد حساب کاربرى ریاست جمهورى ایران در آپارات، اولین کانال 
رسمى در این سرویس معرفى شد. آپارات نیمه اول سال 93 را با نمایش مسابقات جام جهانى 
در تیرماه، تغییر لوگو در مرداد و برگزارى اولین دوره مسابقات در شهریور ماه، با موفقیت گذراند. 
در آبان 93 نیز تعداد بازدید روزانه ویدئوهاى آپارات از مرز 4 میلیون بازدید روزانه گذشت و 
رکوردى جدید براى این سرویس ثبت کرد. آپارات سال گذشته سرویسى براى استفاده کودکان 
و هم چنین سرویس فیلیمو را براى پخش فیلم ها و سریال هاى ایرانى تهیه کرد. در سال 94 نیز 
آپاراتى ها با ارائه امکان «زیرنویس»، «پخش زنده برنامه هاى تلویزیونى» و برگزارى «دوره دوم 
مسابقات اعجوبه ها» فعالیت و رشد خود را در فضاى وب ایران ادامه داده اند. در حال حاضر 
محبوبیت و بازدید روزانه این سایت براساس داده هاى سایت الکسا، از دیجى کاال نیز باالتر است. 

آپارات در رتبه پنج ایران و 499 در جهان قرار دارد.

Caffebazar.com
زنبیل 20 میلیون دالری

کپى کردن و بومى سازى ایده هاى غربى، لزوما بد نیست. به خصوص اگر بحث فضاى مجازى در 
پیش باشد و ایران، کیلومترها عقب تر از دنیا قرار گرفته باشد. تجربه موفق گوگل پلى، براى اولین 
بار در ایران به شکل زنبیل هاى کوچک اندرویدى به اجرا درآمد. زنبیل هایى که از برنامه هاى 

اندرویدى پر شده و براى صاحبانشان ارزشى 20 میلیون دالرى به همراه آورده اند. 
رضا محمدى، حسام میرآرمندهى و تعدادى از دانشجویان دانشگاه شریف، بهمن ماه 89 این 
سیستم را طراحى کردند. در حال حاضر بیش از 17 هزار نرم افزار کاربردى اندروید ایرانى تولید 

شده توسط 2 هزار توسعه دهنده در کافه بازار ارائه مى شود. 
طبق آمار منتشر شده در اسفند سال 1393، این برنامه 17 میلیون نصب فعال داشته و 14 میلیون نفر 

نیز در آن حساب کاربرى فعال داشته اند. 

Divar.ir
از خروس الری تا چاپارخانه عباسی

رضا محمدى و حسام میرآرمندهى، دانشجویان دانشگاه شریف، دو سال بعد از اینکه کافه بازار در 
تمام گوشى هاى اندرویدى جا خوش کرد، دیوار را راه اندازى کردند؛ یک اپلیکیشن اندرویدى 
که در 43 شهر فعال است و به گفته مدیران آن، روزانه 30 هزار آگهى روى آن قرار مى گیرد؛ 
آگهى هایى که از خروس جنگى بوشهرى تا چاپارخانه عباسى را براى فروش روى دیوار نصب 
 کرده اند. از زنان خانه دارى که به دنبال فروش لوازم بى استفاده خود هستند تا جوان هایى
که دنبال خرید و فروش گوشى ها و لپ تاپ هاى دست دوم مى گردند، پاى ثابت این برنامه با 

دسته بندى هاى دقیق و کاربرى آسانش هستند. 
سایت دیوار، دومین استارت آپ بزرگ دانشگاه شریفى ها، براساس داده هاى سایت الکسا رتبه 18 
ایران و 1231 را در جهان داراست. 80 درصد کاربران آن هم مرد و با تحصیالت دانشگاهى هستند. 

Sheypoor.com
شیپورچی دیجیتال

چند وقتى است که شیپور هم با تبلیغات گسترده در صدا و سیما، سر و صداى زیادى بلند کرده 
است. شیپور با صداى بلندش، رتبه 112 را براساس محبوبیت و بازدید روزانه در ایران و 7270 را 

در جهان داراست. این صدا، حتى به شبکه سى ان ان نیز رسیده است. 
شهریورماه امسال سى ان ان گزارشى از خوش بینى صنایع ایران به رونق اقتصادى در سایه توافق 

هسته اى منتشر کرد و در آن با رضا اربابیان، مدیرعامل و موسس شیپور مصاحبه کرده بود. 
اربابیان، مدیرعامل و موسس شیپور مصاحبه کرده بود. اربابیان در آن مصاحبه از 15 برابر شدن 
شمار کاربران و درآمدزا نبودن استارت آپش خبر داده بود. او گفته بود: «از زمان راه اندازى وب 
سایت، سه سال است که کارمان را آغاز کرده ایم، اما هنوز درآمدزایى نداریم. فعال تالش مى کنیم 

فرهنگ الزم را ایجاد کنیم؛ فرهنگ خرید کاالى دست دوم پیش از این در ایران وجود نداشت.»

بر اساس گزارش بانک جهانى رتبه ایران 
بر حسب درآمد ناخالص ملى سرانه در 

سال 2015 یک پله بهبود یافت.
بر اساس گزارش جوالى 2016 بانک 
درآمد  برحسب  ایران  رتبه  جهانى، 
گذشته  سال  در  سرانه  ملى  ناخالص 
درصدى   46 کاهش  رغم  به  میالدى 
قیمت نفت، با یک پله بهبود نسبت به 

سال 2014، به رتبه 90 رسید.
بر اساس این گزارش و به نقل از خبر 
بر  را  کشورها  جهانى  بانک  آنالین، 
حسب میزان درآمد ناخالص ملى سرانه 
به چهار دسته داراى درآمد پایین، درآمد 
متوسط پایین، درآمد متوسط باال و داراى 

درآمد باال تقسیم مى کند.
بررسى  است،  حاکى  گزارش  این 
رتبه بندى کشورها با توجه به معیار برابرى 
قدرت خرید نشان مى دهد، کشور قطر با 
درآمد ناخالص ملى سرانه 140720 دالر 
باالترین رتبه را در برابر قدرت خرید 
داشته و کشور آفریقاى جنوبى با درآمد 
ناخالص ملى سرانه 600 دالر کمترین 
بین  خرید  قدرت  برابرى  در  را  رتبه 
 216 کشور به خود اختصاص داده اند.
با  نیز  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
17400 دالر، رتبه 90 قدرت خرید را به 
خود اختصاص داد و همچنان در گروه 
اقتصادهاى داراى درآمد متوسط باال باقى 

مانده است.
گفتنى است، در بین کشورهاى منطقه 
و کشورهاى نفتى، تنها ایران و امارات 
یک پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص 
ملى سرانه خود در سال 2015 را تجربه 

کردند.

ارتقاء جایگاه ایران و امارات 

در درآمد ناخالص ملی سرانه
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در شش ماهه اول سال جاري صادرات غیرنفتی 
افزایش  درصد  صدم   99 و   5 با  کشورمان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد 
و 706 میلیون دالر رسید. این رقم سال گذشته 

20 میلیارد و 478 میلیون دالر بود.
همچنین واردات کشورمان در این مدت به 20 
میلیارد و 308 میلیون دالر رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 2 و 61 صدم درصد 
کاهش نشان می دهد. این آمار حکایت از آن 
دارد که تراز تجاري جمهوري اسالمی ایران در 

سال جاري مثبت بوده است.

اقالم عمده صادرات
به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، در این 
مدت میعانات گازي با 3 میلیارد و 496 میلیون 
دالر عمده ترین کاالي صادراتی کشورمان بود 
که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 
داشت. همچنین  و 85 صدم درصد کاهش 
در مدت یادشده 8 میلیارد و 698 میلیون دالر 
انواع کاالي پتروشیمی صادر شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 22 و 4 صدم درصد 

رشد نشان می دهد

 اقالم عمده واردات
نخست  شش ماهه  طی  وارداتی  عمده  اقالم 
به  دامی  ذرت  شامل  ترتیب  به  سال 1395 
ارزش 551 میلیون دالر، لوبیاي سویا به ارزش 
503 میلیون دالر، برنج به ارزش 478 میلیون 
دالر، قطعات منفصله خودرو به ارزش 432 
میلیون دالر و انواع وسایل نقلیه به ارزش 357 

میلیون دالر بود.

خریداران عمده کاالهاي ایراني
کاالهاي  خریدار  بزرگ ترین  همچنان  چین 
ایرانی است به طورى که در شش ماهه ابتدایی 
سال جاري حجم صادرات غیرنفتی کشورمان 
به چین به 3 میلیارد و 998 میلیون دالر رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و 92 
صدم درصد رشد داشته است. پس از چین به 
ترتیب امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 401 
میلیون دالر، عراق با 2 میلیارد و 976 میلیون 
دالر، ترکیه با 2 میلیارد و 321 میلیون دالر و 
جمهوري کره با یک میلیارد و 780 میلیون 
دالر قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوري 
و  ترکیه  چین،  کشورهاي  به  ایران  اسالمی 

اما  افزایش داشته،  کره جنوبی در این مدت 
صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی 
18 و 59 صدم درصد و عراق 3 و 41 صدم 
درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات 
غیرنفتی ایران به سایر کشورها دراین مدت با 
رشد 4 و 12 صدم درصدي همراه بوده است.

کشورهاي عمده صادرکننده کاال به ایران
در  کشـورمان  خارجـی  تجـارت  آمـار 
افزایـش  از  ابتدایـی سـال جاري  شـش ماهه 
دارد.  حکایـت  آلمانـی  کاالهـاي  واردات 
صـادرات آلمـان به ایـران در ایـن مدت یک 
میلیارد و 122 میلیون دالر بود که در مقایسـه 
با مدت مشـابه سـال قبل 26 درصـد افزایش 
داشـت. آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کاال 
بـه ایران به شـمار مـی رود و رتبه هـاي اول تا 
چهـارم بـه ترتیـب به کشـورهاي چیـن با 4 
میلیـارد و 860 میلیـون دالر، امـارات متحـده 
دالر،  میلیـون  و 457  میلیـارد  بـا 3  عربـی 
جمهـوري کـره با یک میلیـارد و 577 میلیون 
دالر و ترکیـه بـا یـک میلیـارد و 329 میلیون 

دالر اختصـاص دارد. 

تجارت خارجي کشور در نیمسال اول

گذر تجارت خارجي ایران در نیم سال اول
از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دالر 

)خریداران و واردکنندگان عمده کشور(

آمار صادرات قطعی )به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالها( طی 6 ماهه نخست سال های 139۴-95
نوع کاالی 
صادراتی

6 ماهه نخست 
سال 1395

6 ماهه نخست 
سال 139

درصد تغییرات نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته

ارزش )میلیون وزن)هزار تن(
ارزش )میلیون وزن )هزار تن(سهم از کلدالر(

دالر(
سهم از 

دالروزنکل

ارزشوزنارزشوزن
18719869831/66۴0/0712195712825/873۴/8153/5022/0۴پتروشیمی

12/85-3/36-89013۴9615/0516/119210۴01119/5۴19/59میعانات گازی
31512951253/29۴3/822572693۴05۴/59۴5/6022/۴91/8۴سایر کاالها
جمع کل 
5913221706100100۴713120۴7810010025/۴65/99صادرات

آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( و واردات طی 6 ماهه نخست سال های 139۴-95
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الحـاق ایـران به سـازمان تجـارت جهانی 
موقعیت اسـتراتژیکی اسـت که یک سوی 
آن بـه خـروج ایـران از اقتصـاد جزیره ای 
منتهی و سـوی دیگر تهدیـدی جدی برای 
اقتصاد ایران ترسـیم می شـود. این دیدگاه 
طـی دو دهـه اخیـر و از اولیـن روزهـای 
تـالش ایـران بـرای پیوسـتن به سـازمان 
تجـارت جهانـی طرح شـده و در نبـرد با 
یکدیگـر بوده انـد. در این میـان اظهار نظر 
مقامـات ارشـد اتحادیـه اروپـا و اعـزام 
هیات هـای متعدد به ایـران،  فصل جدیدی 
را در روابـط تجـاری فی مابیـن بـه وجود 
آورده اسـت. اظهار نظـر فدریـکا موگرینی 
مسئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا در 
خصـوص حمایـت اتحادیه از ایـران برای 
الحـاق بـه WTO هـم در ایـن میـان مزید 
بـر علت شـد و بـر آتـش تنور رسـانه ای 
این موضـوع افـزود و در محافل داخلی و 
خارجـی مباحثات دراین باره از سـر گرفته 
شـد. در چنیـن فضایـی فریـدون خاوند، 
اسـتاد دانشـگاه رنـه دکارت )پاریس( در 
گفتگـو با تجـارت فـردا به سـواالت ذیل 

پاسـخ داده اسـت که مـی خوانیم:

  علـت اصلی اسـتقبال اتحادیـه اروپا از 
پیوسـتن ایران به سـازمان تجـارت جهانی 

را چـه می دانید؟
اتحادیـه اروپـا خواسـتار فراهـم شـدن زمینه 
ورود ایران به سـازمان تجارت جهانى اسـت، 
زیـرا اعضـاى آن، از آلمان و فرانسـه گرفته تا 
اسـلوونى و یونان، «عادى شدن» موقعیت این 
کشـور را در شبکه روابط بین المللى اقتصادى 
به سـود خود تلقـى مى کنند. مى دانیـم که در 
پـى انعقـاد «برجـام» ده هـا هیـات اروپایى به 
تهران آمدنـد و موافقت نامه هـاى زیادى میان 
ایـران و اعضـاى اتحادیه اروپـا در زمینه هاى 
گوناگـون بـه امضـا رسـید. بااین همـه وجود 
به ویـژه در روابـط  یـک سلسله دشـوارى ها 

میـان تهـران و واشـنگتن مانع از آن مى شـود 
کـه ایران و اروپا بتواننـد از تمام ظرفیت هایى 
کـه در روابـط میان آن ها وجود دارد، اسـتفاده 
کنند. اتحادیـه اروپا، به دلیـل اهمیت فراوانى 
کـه بـراى ایـران و امکانـات بالقـوه عظیم آن 
قائـل اسـت، اصـرار دارد کـه ایـران هرچـه 
و  بین المللـى  اقتصـادى  جامعـه  در  بیشـتر 
نهادهـاى آن، ازجمله همین سـازمان تجارت 
جهانـى، ادغـام شـود. به بیان دیگـر، از دیدگاه 
ایـن مجموعـه بـزرگ اقتصـادى، برقـرارى 
روابط تنگاتنگ با ایران درگرو «عادى شـدن» 
جایـگاه ایـن کشـور در جامعـه بین المللـى 
اسـت. همین دیدگاه، شـرایط مناسب ترى را 
براى از سـر گرفتن گفت وگوها میـان ایران و 
سـازمان تجـارت جهانـى به وجود مـى آورد.

 
  پـس شـما معتقدیـد اتحادیـه اروپـا 
الحـاق  بـرای  زمینه سـازی  در  می توانـد 
ایـران بـه سـازمان تجـارت جهانـی مؤثر 
باشـد. در یـک نـگاه کلـی، آیا پیوسـتن 
بـه این سـازمان بـرای ایران یـک فرصت 
اسـت یا آن طور کـه در بعضی از تحلیل ها 

دیـده می شـود، یـک تهدیـد؟
جامعـه  اعضـاى  از  یکـى  به عنـوان  ایـران 
جهانـى، باید قوانین بـازى در نظام بین المللى 
اقتصـادى را رعایـت کنـد. سـازمان تجارت 
جهانـى، در کنـار صنـدوق بین المللـى پـول 
و بانـک جهانـى، یکـى از سـه سـتون اصلى 
ایـن نظـام اقتصـادى اسـت. نظـام بین المللى 
اقتصـادى کنونـى مسـلماً ایرادهـاى فـراوان 
بایـد  ایرادهـا،  ایـن  بـراى رفـع  دارد، ولـى 
از درون تـالش کـرد و نـه از بیـرون، آن هـم 
وقتـى صـداى یک یـا چنـد کشـور به جایى 

نمى رسـد.
کسـانى که سـازمان تجارت جهانـى را براى 
ایـران یـک تهدیـد تلقى مى کننـد، بایـد اول 
کـه چگونـه 164 کشـور  بدهنـد  توضیـح 
بـه ایـن سـازمان پیوسـته اند؟ آیـا همـه ایـن 

کشـورها تصمیـم گرفته انـد تیشـه به ریشـه 
اقتصادشـان بزننـد؟ چرا چینى ها بـراى ورود 
بـه ایـن سـازمان رنـج یـک مذاکـره بسـیار 
دشـوار 13 سـاله را بـه جـان خریدنـد؟ چرا 
ویتنامى ها 9 سـال براى ورود به این سـازمان 
مذاکـره کردنـد؟ آیـا ایـران تافتـه جـدا بافته 
اسـت که باید همچنان خارج از این سـازمان 
بمانـد؟ بـر ایـن نکته اساسـى هم بایـد تأکید 
کـرد کـه در میان همـه اقتصادهاى مهـم دنیا، 
ایـران تنها اقتصادى اسـت که هنـوز خارج از 
این سـازمان قـرار دارد؛ بنابرایـن، به نظر من، 
تهدیـد تلقى کردن سـازمان تجـارت جهانى 

بـا هیـچ منطقـى نمى خواند.
ورود بـه سـازمان تجارت جهانى بـراى ایران 
مسـلماً یک فرصت اسـت. ولى در این زمینه 
بایـد واقع بین بـود. باید مـدام تکـرار کرد که 
ورود بـه سـازمان تجارت جهانى بـراى ایران 
بـه خودى خـود معجـزه اقتصـادى بـه وجود 
نمـى آورد. ورود بـه این سـازمان منافـع دارد، 
ولـى هزینه هایـش را هم بایـد در نظر گرفت. 
نکتـه دیگـر آن ایـن اسـت که همه کشـورها 
بـه یـک انـدازه از ورود بـه سـازمان تجارت 
جهانـى سـود نمى برنـد. بـراى شـمار زیادى 
از کشـورهاى پویـاى آسـیایى، به ویـژه چین، 
ورود به سـازمان تجـارت جهانى یک نعمت 
بـزرگ بـود. در عوض شـمارى از کشـورها 
هم هسـتند که هیـچ نفعـى از عضویت خود 
در ایـن سـازمان نبرده انـد. بـراى کشـورى 
کـه تنهـا یکـى دو کاالى خـام را بـه خـارج 

فریدون خاوند پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بررسی کرد

الحاق به WTO الزم است
امـا کـافـی نیست
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مى فروشـد، آزاد سـازى بازرگانـى بین المللى 
چـه نفعـى دارد؟ تنهـا کشـورهایى مى توانند 
از قوانیـن بازرگانـى بین المللى اسـتفاده کنند 
کـه زیـر فشـار الزام هـاى سـازمان تجـارت 
تولیـد  دسـتگاه هاى  بازسـازى  بـه  جهانـى 
خـود و هماهنـگ سـاختن آن ها بـا نیازهاى 
بازرگانـى بین المللى بپردازند. براى کشـورى 
ماننـد ایـران، هماهنگ شـدن بـا قوانین ناظر 
بـر بازرگانـى بین المللى مى توانـد به محرکى 
مؤثر درراه انجـام اصالحات بنیادى اقتصادى 

بدل شـود.

بماند، مسـلماً به چهره کشـور لطمـه مى زند. 
خـودش  از  طبعـاً  خارجـى  سـرمایه گذار 
مى پرسـد چـرا ایـران در سـازمان تجـارت 
جهانـى حضور ندارد و آیا به چنین کشـورى 
مى تـوان اعتمـاد کـرد. این نکتـه را باید حتمًا 

در نظـر گرفت.
 

  مهم تریـن موانـع پیوسـتن ایـران بـه 
چیسـت؟ جهانـی  تجـارت  سـازمان 

موانـع موجـود بر سـر راه عضویت ایـران در 
سـازمان تجـارت جهانـى را مى تـوان به سـه 
گـروه اقتصـادى، حقوقى و سیاسـى تقسـیم 

کرد.
در عرصـه اقتصـادى، مهم تریـن مانـع نـوع 
اسـتراتژى صنعتـى اسـت کـه ایـران چندین 
دهـه پیـش بـراى خـود برگزیـده و قصـد 
تغییـر آن را هم نـدارد. درواقع ایـران، همانند 
بسـیارى دیگر از کشـورهاى درحال توسعه از 
آغـاز فرآینـد صنعتـى شـدن خود بـه الگوى 
«صنایـع جانشـین» روى آورد. درواقـع ایران 
تصمیـم گرفـت به جـاى واردکـردن کاالهاى 
مى توانـد  کـه  زمینه هایـى  در  خارجـى، 
(نسـاجى، کفش، لوازم خانگى، خودرو سازى 
و غیـره) صنایعـى را بـه وجود بیـاورد که در 
داخـل همـان کاالهـا را تولیـد کننـد، البته در 
چارچـوب بـازارى فـارغ از رقابـت و زیـر 
حمایـت تعرفـه اى و غیر تعرفـه اى. قبول این 
اسـتراتژى در یـک قالـب زمانـى مشـخص 
کامـًال قابـل درك اسـت، ولـى به شـرط آنکه 

جنبـه موقتـى آن فراموش نشـود.
درزمینـه ى حقوقـى، ایران باید یک سلسـله 
از متـون حقوقـى خـود را بـا اسـتانداردها و 
قوانیـن سـازمان تجـارت جهانـى هماهنـگ 
کنـد ازجملـه درزمینـه ى گمرکـى، مالیاتى، 
سـرمایه گذارى، یارانه هـا، انتقـال تکنولوژى، 
حقـوق مالکیـت صنعتى، شـرایط مربـوط به 

ثبـت و فعالیـت شـرکت ها و غیـره.
و سـرانجام موانـع سیاسـى کـه بـه نظـر من، 
بیـش از همه درراه پیوسـتن ایران به سـازمان 
تجـارت جهانى مشـکل ایجـاد کرده انـد. این 
موانـع را هـم در درون کشـور مى تـوان دیـد 
و هـم در بیـرون آن. در درون دسـتگاه هاى 
پیوسـتن  سـر  بـر  ایـران،  سیاسـت گذارى 
ایـران بـه سـازمان تجـارت جهانـى وحدت 
نظـر وجود نـدارد. ولـى از آن مهم تـر، موانع 
بین المللـى بـر سـر عضویـت ایـران در ایـن 
سـازمان بین المللى اسـت. فرآینـد الحاق هر 
کشـور مسـتلزم تشـکیل یک کارگـروه براى 
بررسـى تقاضـاى عضویت آن کشـور اسـت 
و همـه اعضـاى سـازمان مى تواننـد در ایـن 
گفت وگوهـاى  کننـد.  شـرکت  کارگـروه 
درون ایـن کارگـروه یـک دوره طوالنـى از 

مذاکـرات چند جانبـه را در بر مى گیـرد. ایران 
چگونـه مى توانـد از ایـن مرحلـه به سـالمت 
بگـذرد اگـر تنش هـاى موجـود در روابطش 
بـا ایاالت متحـده آمریـکا در سـطح کنونـى 
باقـى بمانـد؟ تصمیم گیرى در درون سـازمان 
تجـارت جهانـى، بـر پایه یک سـنت قدیمى، 
بر اجماع اسـتوار اسـت، هر چند که اساسنامه 
سـازمان مکانیسـم هاى رأى گیـرى و اصـل 
اکثریـت و اقلیـت را پذیرفتـه اسـت. اگـر 
آمریـکا، مهم تریـن قـدرت اقتصـادى جهان، 
بـا عضویـت ایـران در ایـن سـازمان مخالف 
باشـد، چـه مى توان کـرد؟ و تا زمانـى که این 
مانـع برداشـته نشـود، عضویت ایـران در این 
سـازمان تحقـق نخواهـد یافـت. به بیان دیگر 
پشـتیبانى اتحادیه اروپا از فرآینـد الحاق ایران 
به سـازمان تجارت جهانى بسـیار مهم است، 
ولى مشـکل مخالفت آمریـکا را حل نخواهد 

کرد.
 

  به نظر شـما دولـت و بخش خصوصی 
آمادگـی الزم بـرای پیوسـتن بـه سـازمان 

تجـارت جهانـی رادارند؟
تردیـدى نیسـت کـه دولت حسـن روحانى، 
ایـران  پیوسـتن  موافـق  نظـرى،  ازلحـاظ 
هـم  اسـت.  تجـارت جهانـى  سـازمان  بـه 
گـروه  اعضـاى  هـم  و  رئیس جمهـورى 
اقتصادى و کارشناسـى او بارها و بارها تأکید 
کرده انـد کـه هـوادار یـک اقتصـاد «درون زا و 
برونگرا» هستند و ضرورت برونگرایى، روى 
آوردن بـه بازرگانـى بین المللـى و درنتیجـه 
پیوسـتن بـه سـازمانى اسـت کـه منتظمـات 
دادوسـتد میـان کشـورها را فراهـم مـى آورد. 
بااین حـال دولـت یازدهـم، به رغم هـوادارى 
خـود از الحـاق به سـازمان تجـارت جهانى، 
بـا  ایـران  کـردن  هماهنـگ  درراه  تاکنـون 
مقـررات ایـن سـازمان ابتکار مهمـى از خود 
نشـان نداده اسـت. به بیان دیگر طى سـه سال 
گذشـته براى بیـرون آوردن کشـور از گرداب 
یـک اقتصـاد دولتـى و غیر رقابتـى، گامـى به 
جلو برداشـته نشده  اسـت. البته باید پذیرفت 
گفت وگوهـاى  موفقیت آمیـز  پیشـبرد  کـه 
هسـته اى و امضاى «برجام»، زمینه مسـاعدى 
را بـراى «عـادى شـدن» وضعیـت ایـران و 
حضور بعدى این کشـور در سـازمان تجارت 

جهانـى فراهـم آورده  اسـت.
در مورد بخش خصوصى ایران و رابطه اش با 
سـازمان تجارت جهانى، مى تـوان از دو منظر 
سـخن گفـت. ازلحاظ صرفـاً نظـرى، تردید 
نیسـت کـه بخش مهمـى از سـخنگویان این 
بخـش به آزادسـازى هـم در مقیـاس داخلى 

ــن  ــد از قوانی ــورهايی می توانن ــا كش تنه
ــه  ــد ك ــتفاده كنن ــی اس ــی بین الملل بازرگان
ــارت  ــازمان تج ــای س ــار الزام ه ــر فش زي
دســتگاه های  بازســازی  بــه  جهانــی 
تولیــد خــود و هماهنــگ ســاختن آن هــا بــا 
ــد.  ــی بپردازن ــی بین الملل ــای بازرگان نیازه
ــگ  ــران، هماهن ــد اي ــوری مانن ــرای كش ب
ــی  ــر بازرگان ــر ب ــن ناظ ــا قوانی ــدن ب ش
ــر  ــی مؤث ــه محرك ــد ب ــی می توان بین الملل
درراه انجــام اصالحــات بنیــادی اقتصــادی 

ــود. ــدل ش ب

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــق ب ــای متعل بنگاه ه
همچنــان بــا نــرخ تورمــی روبــه رو هســتند 
ــرخ،  ــن ن ــدن اي ــن آم ــم پايی ــه به رغ ك
هنــوز حــدود ســه برابــر میانگیــن جهانــی 
اســت. نظــام ارزی ايــران، بــا حفــظ 
مصنوعــی ارزش پــول كشــور در ســطحی 
ــاًل  ــری آن، عم ــی براب ــرخ واقع ــر از ن باالت
صادركننــدگان ايرانــی را مجــازات می كنــد 
و بــه كاالهــای وارداتــی يارانــه می پــردازد. 
در ايــن شــرايط تولیدكننــده و صادركننــده 
متعلــق بــه بخــش خصوصــی ايــران 
چگونــه می توانــد خــود را بــا قوانیــن 
جــاری در فضــای رقابــت بین المللــی 

ــد؟ ــق كن منطب

ورود بـه سـازمان تجـارت جهانـی بـرای 
ايـران بـه خودی خود معجـزه اقتصـادی به 
وجـود نمـی آورد. ورود به اين سـازمان منافع 
دارد، ولـی هزينه هايـش را هـم بايـد در نظر 

فت گر

پیوسـتن ایران به سـازمان تجـارت جهانى از 
یـک بعـد دیگر نیز بـراى ایران اهمیـت دارد. 
ایـن کـه ایـران، به عنـوان کشـور برخـوردار 
از یـک تولیـد ناخالص مهـم، خـارج از یک 
ادامه در  صفحه 35سـازمان اقتصـادى مقتـدر بین المللـى باقـى 
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ــی در گــزارش خــود موســوم  ــک جهان بان
بــه «انجــام کســب وکار 2016» بــه مقایســه 
ســهولت  ازنظــر  جهــان  کشــور   189
فعالیت هــاى اقتصــادي پرداختــه اســت. 
ــر اســاس ارزیابــی ایــن نهــاد بین المللــى  ب
فضــاي کســب وکار در ایــران بهبــود نســبی 

ــت. ــته اس داش
ــران  ــی ای ــر اســاس گــزارش بانــک جهان ب
فضــاي  جهانــی  رده بنــدى  در  امســال 
کســب وکار در میــان 189 کشــور در رده 
ــه اســت کــه نســبت  118 جهــان قرارگرفت
ــود  ــه صع ــک پل ــا ی ــل تنه ــال قب ــه س ب
داشــته اســت. درعین حــال ایــن نهــاد 
بین المللــى ارزیابــی خــود از وضعیــت 
فضــاي کســب وکار ایــران در ســال قبــل را 
نیــز مــورد اصــالح قــرار داده و رتبــه ایــران 
ــرده  ــالم ک ــال را 119 اع ــن س ــان ای در پای

ــت. اس
آنچــه در شــاخص هاى موردمطالعــه در 
ــاخص  ــت ش ــر اس ــزارش موردنظ ــن گ ای
تجــارت بین الملــل اســت. بــر اســاس 
ایــن گــزارش تجــارت بــا ایــران دشــوارتر 
ــه  ــه رتب ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــده اس ش
ــته 148  ــال گذش ــران در س ــا ای ــارت ب تج
بــود؛ امــا امســال ایــن رتبــه بــه 167 تنــزل 
ــران در  ــت ای ــر اس ــت. قابل ذک ــه اس یافت
ــه 155 را  ــال 2014 رتب ــه در س ــن زمین ای
ــن  ــران در ای ــود. امســال ای ــرده ب کســب ک
زمینــه نمــره 38 /39 را از مجمــوع 100 
نمــره کســب کــرده اســت. ایــن شــاخص 
بــر اســاس چنــد معیــار ســنجیده شــده کــه 
ــراي  ــان الزم ب ــن شــرح هســتند: زم ــه ای ب
ــاعت.  ــی 159 س ــدارك صادرات ــی م بررس
زمــان معطلــی کاالهــاي صادراتــی در مــرز 

107 ســاعت. زمــان الزم بــراي حمــل 
ونقــل داخلــی کاالهــاي صادراتــی 42 
ســاعت. هزینــه بررســی مــدارك صــادرات 
ــادرات  ــرزي ص ــاي م ــه ه 143 دالر. هزین
ــاي  ــل کااله ــل ونق ــه حم 565 دالر. هزین
ــور 558 دالر. در  ــل کش ــی در داخ صادرات
ــراي بررســی  ــان الزم ب بخــش واردات، زم
ــران 284 ســاعت.  ــه ای ــی ب ــدارك واردات م
زمــان معطلــی کاالهــاي وارداتــی در مــرز، 
148 ســاعت. زمــان الزم بــراي حمــل 
 53 وارداتــی  کاالهــاي  داخلــی  ونقــل 
ــدارك واردات  ــی م ــه بررس ــاعت. هزین س
ــرزي واردات 660  ــاى م 197 دالر. هزینه ه
دالر. هزینــه حمل ونقــل کاالهــاي وارداتــی 
ــن در  ــور 600 دالر. در ضم ــل کش در داخ
ــرف  ــی و ص ــاى مال ــل هزینه ه ــدول ذی ج
ــه و  ــران و خاورمیان ــه در ای ــان مربوط زم
ــه  ــه قرارگرفت ــورد مقایس ــا م ــمال آفریق ش

ــت. اس
آنچــه از مطالعــه این شــاخص و مقایســه آن 

تنزل رتبه ایران در گزارش کسب  وکار بانک جهاني

امیرهوشنگ فتحی زاده
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی

آنچــه از مطالعــه ايــن شــاخص و مقايســه 
آن بــا خاورمیانــه و شــمال آفريقــا دريافــت 
فرايندهــاي  كارايــي  عــدم  می گــردد، 
تجاري ايــران در صــادرات و واردات حتي در 
مقايســه بــا كشــورهاي ضعیف تــر اســت و 
ايــن امــر بــراي جمهــوري اســالمي ايــران 
ــاري  ــط تج ــاي رواب ــال ارتق ــه دنب ــه ب ك
بین المللــی در دوران پســابرجام مــي باشــد 

نتايــج منفــي در پــي خواهــد داشــت

ــش  ــرات بخ ــن تاخی ــي اي ــون اصل مغب
ــتند  ــي هس ــركت های دولت ــي و ش خصوص
ــت  ــای هنگف ــت هزينه ه ــا پرداخ ــه ب ك
انبــارداري و حــق توقــف از يك ســو و بــروز 
ــر،  ــوي ديگ ــد از س ــوط تولی ــه در خط وقف

متضــرر می شــوند

کشور/
شاخص/

سال

فضای کسب 
و کار

رقابت پذیری 
جهانی

رقابت پذیری
صنعتی

رونق کسب 
و کار

آزادی 
توسعه انسانیاقتصادی

20152015201220152015201۴
از 188 کشوراز 186 کشوراز 129 کشوراز 1۴2 کشوراز 1۴۴ کشوراز 189 کشور

1187۴6717110669ایران
18182۴۴۴2962مالزی

۴26۴282717کره جنوبی
892537۴27839عربستان

3۴32-681۴۴3قطر
۴5۴313378627ایتالیا
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و هـم در سـطح بین المللـى بـاور دارنـد. ولـى از 
طـرف دیگـر، بخـش خصوصـى ایـران بسـیار 
ضعیف اسـت و از شـرایط الزم براى دفاع از خود 
در برابـر رقیبان خارجى برخوردار نیسـت. فضاى 
درونـى اقتصـاد کشـور رقابتى نیسـت. بنگاه هاى 
متعلـق بـه بخـش خصوصـى همچنـان بـا نـرخ 
تورمـى روبـه رو هسـتند کـه به رغـم پاییـن آمدن 
ایـن نـرخ، هنوز حدود سـه برابـر میانگین جهانى 
اسـت. نظام ارزى ایران، بـا حفظ مصنوعى ارزش 
پـول کشـور در سـطحى باالتـر از نـرخ واقعـى 
برابرى آن، عمـًال صادرکنندگان ایرانى را مجازات 
مى کنـد و بـه کاالهـاى وارداتـى یارانه مى پـردازد. 
در این شـرایط تولیدکننـده و صادرکننده متعلق به 
بخـش خصوصـى ایـران چگونـه مى توانـد خود 
را بـا قوانیـن جـارى در فضاى رقابـت بین المللى 
بـه  ایـران  پیوسـتن  به بیان دیگـر  کنـد؟  منطبـق 
سـازمان تجارت جهانى مسـتلزم تغییرات بنیادى 

در کل سـاختارهاى اقتصـادى ایران اسـت.
 

  پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهانـی چه 
تأثیـری بـر بـازار رقابتـی کاالهـای ایرانـی 
خواهد گذاشـت؟ آیا پیوسـتن به این سـازمان 
بـه سـهولت تجـارت خارجـی کشـور منجر 

می شـود؟
پیوسـتن ایـران بـه سـازمان تجارت جهانـى براى 
رقابتـى شـدن کاالهاى ایران شـرط الزم هسـت، 
ولـى شـرط کافـى نیسـت. خیلـى از کشـورهاى 
عضـو ایـن سـازمان، توانایـى صـدور کاالهـاى 
صنعتـى را به بازارهـاى جهانى ندارنـد. بااین حال 
پیوسـتن بـه ایـن سـازمان ایـران را وادار مى کنـد 
خـود را بـا الزامـات و نیازهـاى بین المللى منطبق 
کنـد. ایـران صاحب سـنت هاى بسـیار قدیمى در 
عرصـه بازرگانـى اسـت و ازلحـاظ صنعتـى هـم 
یکى از کشـورهاى پیشـتاز در منطقه خاور میانه به 
شـمار مى رود. براى صنایع ایـران، مهم ترین عامل 
بازدارنـده در بازارهـاى منطقـه اى و جهانـى، نبود 
یـک فضاى واقعى رقابتى در درون کشـور اسـت. 
عضویت ایران در سـازمان تجـارت جهانى به این 
کشـور امـکان خواهـد داد از تسـهیالت گمرکـى 
دیگـر اعضاى این سـازمان به سـود کاالهاى خود 
اسـتفاده کنـد. طبعـاً ایـن کاربـر پایه اصـل تقابل 

انجـام خواهـد گرفت.

ادامه از  صفحه 33

بــا خاورمیانــه و شــمال آفریقــا دریافت مى گــردد، عدم کارایــی فرایندهاي 
تجــاري ایــران در صــادرات و واردات حتــی در مقایســه بــا کشــورهاي 
ــه  ضعیف تــر اســت و ایــن امــر بــراي جمهــوري اســالمی ایــران کــه ب
دنبــال ارتقــاي روابــط تجــاري بین المللــى در دوران پســابرجام می باشــد 
نتایــج منفــی در پــی خواهــد داشــت. بدیهــی اســت کــه مغبــون اصلــی 
ایــن تاخیــرات بخــش خصوصــی و شــرکت هاى دولتــی هســتند کــه بــا 
ــف از یک ســو و  ــارداري و حــق توق ــت انب ــاى هنگف پرداخــت هزینه ه
ــد از ســوي دیگــر، متضــرر مى شــوند. از  ــه در خطــوط تولی ــروز وقف ب
ســوي دیگــر ایــن نــوع مســائل در طــول زمــان باعــث بــروز راهکارهاى 
ــه واردات و صــادرات  غیرقانونــی جهــت برون رفــت از شــرایط ناعادالن

کاال شــده کــه درنهایــت بــه پدیــده قاچــاق کاال دامــن مى زنــد.
باوجــود راه انــدازى ســامانه پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزي کــه هــدف 
اولیــه آن جلوگیــري از اطالــه فرایندهــاي گمرکــی بــوده امــا هنــوز ایــن 
ــاخص ترین  ــت. ش ــده اس ــل نیام ــود نائ ــی خ ــدف اصل ــه ه ــامانه ب س
ــریفات  ــه تش ــوط ب ــور مرب ــام ام ــامانه، انج ــن س ــتفاده از ای ــت اس مزی
ــر و درنتیجــه  ــاى بســیار کوتاه ت ــی صــادرات و واردات در زمان ه گمرک
صــرف هزینه هــاى کمتــر چــه بــراي ســرمایه گذاران و بازرگانــان و چــه 
بــراي نهادهــاي متولــی امــر اســت کــه همیــن مســئله مى توانــد به عنــوان 
ــرده  ــى عمــل ک ــراي ســرمایه گذاران و تجــار بین الملل ــوي ب ــی ق محرک
و بســیاري از آن هــا را بــه ســمت بازارهــاي داخــل کشــور ســوق دهــد.
ــه  ــزول رتب ــز مشــهود اســت علــت ن ــاال نی همان طــور کــه از جــدول ب
تجــارت ایــران اساســاً صــرف زمان هــاى طوالنــی جهــت انجــام 
فرایندهــاي اســنادي و انطبــاق اســت کــه ایــن امــر بایــد توســط مراجــع 
ــورد  ــرایط م ــود ش ــراي بهب ــه و ب ــه قرارگرفت ــورد مالحظ ــط م ذى رب
آسیب شناســى قــرار گیــرد. در ایــن راســتا پیشــنهاد مى گــردد اقدامــات 

ــرد. ــرار گی ــدي ق ــتور کار ج ــل در دس ذی
ــري  ــخت افزارى و جلوگی ــزارى و س ــاخت هاى نرم اف ــن زیرس 1 - تأمی
از قطــع مکــرر آن. هم اینــک سیســتم مربــوط در بســیارى از اوقــات قطــع 
ــران  ــران اعــم از کارب ــا ســرعت غیرقابــل قبولــی در دســترس کارب ــا ب ی

بخــش دولتــی و کاربــران بخــش خصوصــی
است.

2 - آشــنا نمــودن کاربــران بــا محیــط نرم افــزارى جدیــد و ارائــه 
الزم. آموزش هــاى 

3 - آمــوزش کارکنــان ادارات مرتبــط و کاربــران سیســتم قبــل از اعمــال 
تغییــرات نقــش مؤثــرى در بهبــود اجــراي ایــن طــرح خواهــد داشــت.

4 - جلوگیــري از ارتقــاء و به روزرســانى مکــرر کــه خــود باعــث تأخیــر 
در انجــام تشــریفات گمرکــی گردیده اســت.

ــران گمــرك  ــر کارب ــان گی ــا گریب ــاي ســامانه نه تنه 5 - مشــکالت ارتق
ــر نمــوده و  ــز درگی ــد را نی ــا فرآین ــط ب ــی مرتب بلکــه دســتگاه هاى دولت

ــردد. ــالل مى گ ــاد اخت ــى در ایج ــبب هم افزای س
ــاي  ــوز از واحده ــذ مج ــدد اخ ــکل تع ــه مش ــم ک ــوش نکنی 6 - فرام
ــی  ــی و قانون ــاي حقوق ــی فراینده ــه ط ــاز ب ــه نی ــوده ک ــون نب گوناگ
داشــته باشــد، بلکــه عــدم کارایــی سیســتم در اجــراي فرآینــد درزمانــى 
کوتاه تــر و بهینه تــر امــري اســت مدیریتــی و اجرایــی کــه لــوازم خــود 

مى طلبــد. را 
بامالحظــه ایــن کــه صعــود رتبــه کســب وکار در ایــران مى توانــد جــذب 
ــرایط  ــرزي را در ش ــارت فرام ــت تج ــی و درنهای ــرمایه گذار خارج س
فعلــی ارتقــا بخشــد، اصلــح اســت گام هــاى ضــروري در اســتفاده از ایــن 
ســامانه برداشــته شــود. تأکیــد بــر ایــن نکتــه ضــروري اســت که ســازمان 
جهانــی تجــارت بــا تصویــب موافقت نامــه تســهیل تجــاري نیز کشــورها 

را متعهــد بــه اســتفاده کارآمــد از ایــن نــوع ســامانه ها کــرده اســت.
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گذشته  دهه  پنج  طى  ایران،  اقتصادى  رشد 
دوره  است.  تقسیم  قابل  دوره  هفت  به 
شامل  را   1351 تا   1339 سال  از  اول 
توسعه  با  همزمان  دوره  این  مى شود. 
کشاورزى  بخش  سهم  کاهش  و  صنایع 
اقتصادى  رشد  متوسط  است.  اقتصاد  در 
 این دوره به قیمت هاى ثابت برابر با 9 /11
بر  از جمله عوامل موثر  بوده است.  درصد 
دوره  این  در  پایدار  و  باال  اقتصادى  رشد 
مى توان به رشد سریع بخش صنعت، انتقال 
تکنولوژى، توسعه زیرساخت ها، رشد بخش 
ساختمان و رشد خدمات عمومى اشاره کرد. 
تا   1352 سال هاى  شامل  رشد،  دوم  دوره 
دوره  این  بارز  ویژگى هاى  از  است.   1356
تضعیف  نفتى،  درآمدهاى  بى سابقه  جهش 
نهادهاى برنامه ریزى کشور، بى ثباتى اقتصادى 
و آشکار شدن نشانه هاى بیمارى هلندى در 
اقتصاد ایران است. درآمدهاى نفتى کشور که 
در اوایل دهه 1350 کمتر از سه میلیارد دالر 
به بیش از 23  در سال بود، در سال 1356 
میلیارد دالر رسید. در دوره مذکور، با وجود 
سرازیر شدن درآمدهاى نفتى به کشور، رشد 
میانگین  یافت.  محسوسى  کاهش  اقتصادى 
 ساالنه رشد اقتصادى در این دوره برابر با 2 /6

درصد بود.
دوره سوم مربوط به سال هاى 1357 تا 1359 
است. متوسط رشد اقتصادى در این دوره که 
هم زمان با تحوالت پرشتاب سیاسى بود، به 

سطح منفى 2 /15 درصد کاهش یافت.
دوره چهارم هم زمان با دوره جنگ تحمیلى 
است. متوسط ساالنه رشد اقتصادى طى دوره 
1360 تا 1367 برابر با 9 /0 درصد بوده است.
دوره پنجم با پایان یافتن جنگ تحمیلى آغاز 
شد. این دوره شامل سال هاى 1368 تا 1386 
است. دوره پنجم با آغاز دور جدید برنامه هاى 
توسعه هم زمان بود. متوسط رشد اقتصادى در 
این دوره با افزایش قابل توجهى مواجه بوده و 

به طور میانگین به 1 /5 درصد رسید. 

 از سال 1387، به لحاظ رشد اقتصادى، دوره 
جدیدى آغاز شد. در دوره ششم که شامل 
سال هاى 1387 تا 1392 است، رشد اقتصادى 
افت محسوسى پیدا کرد. متوسط ساالنه رشد 
اقتصادى در این دوره به 7 /0 درصد کاهش 
پیدا کرد. یکى از علل کاهش رشد اقتصادى 
در این دوره، کاهش نرخ سرمایه گذارى در 
اقتصاد بود. متوسط نسبت تشکیل سرمایه و 

تولید ناخالص داخلى طى سال هاى 1384 تا 
1391 به رقم 5 /28 درصد کاهش یافت. این 
نسبت طى چهار دهه قبل از آن، حتى در زمان 
از 33  بیش  متوسط  به طور  تحمیلى،  جنگ 
درصد بود. کاهش نرخ سرمایه گذارى، یکى 
اقتصادى طى  از عوامل اصلى کاهش رشد 
دوره ششم بود. در این دوره باوجود افزایش 
بى سابقه درآمدهاى نفتى، به سبب مدیریت 

حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی

فراز و نشیب رشد در پنج دهه گذشته

روند تغییرات رشد اقتصادی در ایران

عوامل تعیین کننده رشد طی سال های 1970 تا 2013



37

13
95

اه 
ر م

مهـ
 -5

49
ره 

شما

نامناسب منابع حاصل از صادرات نفت، آثار بیمارى هلندى 
مجدداً در اقتصاد ظاهر شد. 

دوره هفتم رشد، از سال 1393 آغازشده است. در ابتداى 
این دوره با تغییر دولت و بهبود انتظارت و بهره گیرى از 
ظرفیت هاى خالى در اقتصاد، رشد اقتصادى به سه درصد 
در سال 1393 افزایش یافت. افزایش رشد اقتصادى در 
سال 1393 پایدار نماند و در سال 1394 رشد اقتصادى 

کشور مجدداً به میزان قابل توجهى کاهش یافت.

چشم انداز رشد در اقتصاد ایران
در سال 1395 اگرچه پیش بینى مى شود نرخ رشد اقتصادى 
ولى همچنان رشد  یابد،  افزایش  تا حدود چهار درصد 
اقتصادى کشور چشم انداز ناپایدارى دارد. برخى برآوردها 
نشان مى دهد، در صورت ادامه روند فعلى، احتمال کاهش 

رشد اقتصادى در سال آینده بسیار باالست.
ناپایدارى رشد در اقتصاد ایران ناشى از علل و شرایط مختلفى 
است که به برخى از آن ها در اینجا اشاره مى شود. تحلیل 
حسابدارى رشد نشان مى دهد، رشد اقتصادى بلندمدت ایران 

در دوره زمانــی 1970 تــا 2013،  به طــور متوســط 
ــد  ــل رش ــران از مح ــادی اي ــد اقتص ــد از رش 72 درص
ــد  ــل رش ــد از مح ــت، 27 درص ــرمايه ثاب ــودی س موج
نیــروی كار و تنهــا يــك درصــد از محل رشــد بهــره وری 
حاصل شــده اســت. ايــن در حالــی اســت كــه در 
كشــورهايی نظیــر كــره و ژاپــن حــدود يك چهــارم، در 
كشــور آمريــکا و هنــد نزديــك بــه 30 درصد و در كشــور 
ــادی از  ــد اقتص ــوم رش ــش از يك س ــد بی ــن و تايلن چی

ــت ــده اس ــره وری حاصل ش ــل به مح

از يك سو رشد اقتصادی ايران اساساً رشدی سرمايه محور 
است و از سوی ديگر متوسط نرخ رشد موجودی سرمايه 
خالص نیز از سال 1388 به بعد مستمراً كاهش يافته است. 
نتیجه اين دو گزاره، ناپايداری رشد در سال های آينده خواهد 

بود

سهم ناچیز بهره ورى در رشد اقتصادى و سرمایه محور بودن رشد اقتصادى در 
ایران، موجب شده است به رغم باال بودن نسبت سرمایه گذارى به تولید در ایران 
در مقایسه با متوسط جهان و حتى متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابى به نرخ 

رشدهاى باال و پایدار ناموفق باشد.
همان طور که گفته شد، از یک سو رشد اقتصادى ایران اساساً رشدى سرمایه محور 
است و از سوى دیگر متوسط نرخ رشد موجودى سرمایه خالص نیز از سال 
1388 به بعد مستمراً کاهش یافته است. نتیجه این دو گزاره، ناپایدارى رشد در 

سال هاى آینده خواهد بود.
روند تشکیل سرمایه ثابت سال هاى گذشته نشان مى دهد، میانگین رشد آن طى 
دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. با کاهش تدریجى رشد تشکیل 
سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طى سال هاى 
1388 تا 1392 به منفى 1 /4 درصد رسید. چنین کاهش رشدى در سرمایه گذارى 
بسیار کم سابقه است. کاهش مستمر رشد سرمایه گذارى طى چندین سال گذشته 
موجب کاهش رشد موجودى سرمایه ثابت کشور شده است که آن هم به طور 

طبیعى بر نرخ رشدهاى سال هاى بعدازآن اثرگذار خواهد بود.

چه باید کرد؟
اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال براى موج نیروى کار بالقوه سال هاى آینده 
و همچنین براى حفظ و ارتقاى جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد 
اقتصادى پایدار و باال دارد. دستیابى به چنین رشدى حداقل به سه پیش نیاز 
ابزارهاى  و  ساختارها  ترمیم  و  اصالح  اول  پیش نیاز  است.  نیازمند  اساسى 
سیاست گذارى است. پیش نیاز دوم جهش در سرمایه گذارى است و پیش نیاز 
سوم افزایش سهم بهره ورى در رشد اقتصادى است. البته روشن است که بین این 
سه پیش نیاز، ارتباط و همپوشانى وجود دارد. درزمینه ى پیش نیاز اول (اصالح   عمدتاً متکى بر رشد موجودى سرمایه بوده است. بر اساس

گزارش سازمان بهره ورى آسیایى، در دوره زمانى 1970 
تا 2013،  به طور متوسط 72 درصد از رشد اقتصادى ایران 
از محل رشد موجودى سرمایه ثابت، 27 درصد از محل 
رشد نیروى کار و تنها یک درصد از محل رشد بهره ورى 
حاصل شده است. این در حالى است که در کشورهایى 
نظیر کره و ژاپن حدود یک چهارم، در کشور آمریکا و 
هند نزدیک به 30 درصد و در کشور چین و تایلند بیش 
از یک سوم رشد اقتصادى از محل بهره ورى حاصل شده 
مى دهد،  نشان  جهان  در  اقتصادى  رشد  تجربه  است. 
کشورهایى که رشد اقتصادى آن ها متکى بر رشد سرمایه 
ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده اى دارند. ناپایدارى رشد 
اقتصادى در ایران و روند نزولى نرخ رشد در دهه اخیر نیز، 

این موضوع را تائید مى کند.

ارتباط بین رشد و نرخ سرمایه گذارى طى سال هاى 1960 تا 2014

متوسط رشد اقتصادى در دوره هاى مختلف

متوسط ساالنه رشد اقتصادی)درصد(دوره ها

133911/9تا11351
13526/2تا21356
15/2-1357تا31359
13600/9تا۴1367
13685/1تا51386
13870/7تا61392
713933

کل دوره )1339 تا 
)1393۴/6
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مى  نشان  کرایسس  اکونومى  گزارش 
تقلبى  کاالى  بیشترین  چین  که  دهد 
هایى بخش  کند.  مى  تولید  دنیا  در   را 

از این گزارش را مى خوانیم:
براساس یک گزارش از سازمان ملل که در 
کاالهاى  درصد  شد، 87  منتشر  سال 2013 
چین  از  مى شود،  وارد  آمریکا  به  که  جعلى 
است. واقعیت این است که چین بزرگ ترین 
کارگاه دنیا است. همه مشاغل، به ویژه مشاغل 
از کشورهاى گوناگون دنیا به چین  تولیدى 
رفته اند چون در چین حقوق کم داده مى شود 

کاالهای تقلبی چینی دنیا را عاصی کرد

و ترمیم ساختارها و ابزارهاى سیاست گذارى) اقداماتى 
نظیر اصالح ساختار حمایت ها، شفافیت و سالمت مالى، 
استقالل بانک مرکزى، کاهش مداخالت دولت در اقتصاد 
بانکى و اصالح  به ویژه در قیمت گذارى، اصالح نظام 
قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است. پیش نیاز 

دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه گذارى است.
در این زمینه از یک سو کاستى هاى جدى در زیرساخت هاى 
اساسى مانند حمل ونقل، انرژى و ارتباطات وجود دارد و 
از سوى دیگر بنگاه هاى ما با فرسودگى شدید تجهیزات 
و ماشین آالت تولیدى و عقب ماندن از فنّاورى روز دنیا 
مواجه اند. توسعه زیرساخت ها و جبران عقب ماندگى ها 
نیازمند منابع مالى کالنى است که تأمین آن فراتر از توان 
بودجه اى دولت هاست. در اینجا نیاز به ابتکار عمل دولت 
در ایجاد تنوع در تأمین مالى پروژه هاست. الزم است 
دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه گذارى 
خارجى را فراهم کند. جذب منابع مالى خارجى به ویژه 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى در این زمینه بسیار حائز 

اهمیت است.
امروزه در دنیا تجربه هاى بسیار موفقى در تأمین مالى 
طرح هاى بزرگ زیرساختى به اتکاى منابع خارجى وجود 
درنهایت،  است.  بوده  بى بهره  آن  از  ما  که کشور  دارد 
پیش نیاز سوم به منظور دستیابى به رشد اقتصادى پایدار، 
افزایش سهم بهره ورى در رشد اقتصادى است. افزایش 
سهم بهره ورى در رشد اقتصادى، فرآیندى بلندمدت است 
و مستلزم بهبود محیط کسب وکار، شفافیت و سالمت 
اقتصاد، ثبات اقتصاد کالن، آزادسازى اقتصادى، اصالح 
انحرافات قیمتى، خصوصى سازى واقعى بنگاه هاى دولتى 

و عمومى، کاهش انحصارات و نظایر آن است.

نمودار ۴ - روند رشد موجودی سرمایه خالص کشور )درصد(

139۴13951396رشد اقتصادی

......اعالم نشده استبانک مرکزی

......یکمرکز امار

۴3/7صفرپیش بینی صندوق بین المللی پول

براورد نگارنده مقاله)در صورت 
۴3بین منفی0/5 تا صفرادامه روند فعلی(

 پیش بینى رشد اقتصادى

و تقریباً هیچ قانون کار مشخصى در این کشور 
وجود ندارد.کاالهاى چینى گوناگون در آمریکا 
براى  زیادى درست کرده است.  دردسرهاى 
مثال، کف پوش هاى لمینتى که از چین وارد 
آمریکا شدند، حاوى سطحى از ماده شیمیایى 
فرمالدئید بودند که سرطان زا بود. در نمونه اى 
دیگر، اسباب بازى هاى چینى حاوى رنگ هایى 
است که براى کودکان بسیار خطرناك است.
نیازى به گفتن نیست که صادرات مواد غذایى 
چین به کشورهاى مختلف بسیار زیاد است 
و تقلب در آنها بسیار خطرناك خواهد بود. 

سنت   0/75 فقط  چین  در  حقوق  متوسط 
در ساعت است. طبیعى است که نه تنها کار 
 ارزانى تحویل مى دهند بلکه دنبال راه هایى
 مى گردند که کاال را هرچه  ارزان تر تولید کنند.
چین نخستین صادرکننده کاالهاى تقلبى در 
سازمان  که  مطالعه اى  براساس  است.  جهان 
(OECD)با  توسعه   و  اقتصادى  همکارى 
همکارى «دفتر مالکیت معنوى اتحادیه اروپا» 
انجام داده، چین سهم 63/2 درصدى در بازار 
تقریباً نیم تریلیون دالرى اجناس تقلبى را دارد.

براساس این گزارش، ترکیه با اختالف فاحش 
رده  در  درصد   3/3 تنها  و  چین  به  نسبت 
ایتالیایى  آمریکایى،  برندهاى  دارد.  قرار  دوم 
که  هستند  کاالهایى  بیشترین  فرانسوى  و 
تقلبى شان ساخته مى شود. این مطالعه همچنین 
آشکار کرد که حتى شرکت هاى چینى هم از 
اثرات کاالهاى تقلبى و سرقتى درامان نیستند.
کاالهاى جعلى چینى اکنون ساالنه 20 میلیارد 
دالر به شرکت ها و برندهاى گوناگون ضرر 
مى زنند. بازار تقلبى هاى چینى آنقدر پررونق 
کاالى  یک  تولید  70درصد  مثال  که  است 

مصرفى تقلبى است.
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موسسـه فریزر که یک مرکز معتبر تحقیقات درزمینه بازارهاى آزاد اسـت، 
طبـق روال هرسـاله رتبه بندى جدید خود از اقتصادهـاى آزاد جهان را ارائه 
کرده اسـت. بر اسـاس فهرست امسـال، هنگ کنگ داراى آزادترین اقتصاد 
در جهـان اسـت و ونزوئـال کـه در انتهـاى فهرسـت قرارگرفتـه، بدتریـن 
وضعیـت را بـه لحـاظ آزادى اقتصـاد در میـان کشـورهاى جهـان به خود 

اختصاص داده اسـت.

وضعیت ایران
ایـران از میـان 5 حـوزه کلـى در 3 حـوزه کلـى (شـامل نظـام قضایـى و 
حقـوق مالکیت، قـدرت پول ملى، قوانیـن و مقررات) شـاهد بهبود امتیاز 
خـود بـوده اسـت و تنها در دو حوزه «انـدازه دولـت» و «آزادى در تجارت 
بین المللى» افت داشـته اسـت. زیرشـاخه معیارهایى که در نهایت منجر به 
به دسـت آمدن رتبه کلى ایران شـده اند بسـیار متنوع اند و امتیاز کشـورمان 
در برخـى از حوزه هـا جهـش معنـادارى یافتـه اسـت. امتیـاز ایـران در 
زیرشـاخه هایى از ایـن معیارهـا همچون نرخ تـورم، انحراف معیـار تورم، 
نظـام قضایـى و حقوق مالکیت، اسـتقالل قضایـى، دادگاه هـاى بى طرف، 
هزینه هـاى فـروش امـوال غیرمنقـول و هزینه هـاى جـرم و جنایـت براى 
کسـب وکارها بهبـود قابل توجهـى را نشـان مى دهـد. باوجود همـه این ها 
امـا ایـران در فهرسـت اقتصادهاى آزاد جهان در سـال 2016 رتبـه 150 را 
از میـان 159 کشـور به خـود اختصاص داده و بنابراین در زمره 10 کشـور 
انتهایـى فهرسـت قرارگرفتـه اسـت. این در حالى اسـت که کشـورمان در 
گـزارش پیشـین موسسـه فریزر که در سـال گذشـته بـر اسـاس داده هاى 
سـال 2013 ارائه شـده بـود، رتبـه 144 را بـه خـود اختصـاص داده بـود و 

نسـبت به امسـال در جایـگاه بهترى قرار داشـت.

دیگر کشورها
هنگ کنـگ در رتبـه نخسـت آزادتریـن اقتصاد جهـان قرارگرفته اسـت و 
پـس ازآن سـنگاپور، نیوزیلنـد، سـوئیس و کانـادا بـه ترتیـب در رتبه هاى 
بعـدى قـرار دارنـد. اقتصـاد آمریـکا گر چـه به عنـوان بزرگ تریـن اقتصاد 
جهان شـناخته مى شـود، اما در فهرسـت آزادترین اقتصادهاى جهان براى 
دومین سـال متوالى در رتبه شـانزدهم جاى گرفته اسـت. موسسـه فریزر 
با اشـاره به کند شـدن رشـد اقتصـاد جهان افـزود که معـدود اقتصادهایى 
توانسـتند در سـال جـارى رشـد خوبـى را از خـود بـه نمایـش بگذارند. 
ازجملـه یافته هـاى این بررسـى این اسـت که هـر چه اقتصاد یک کشـور 
آزادتر باشـد، شهروندان آن کشـور ثروتمندترند و درواقع آزادى اقتصاد بر 
سـرانه رشـد اقتصادى تاثیرگذار است. نویسـندگان این گزارش نوشته اند: 
«سـرانه تولیـد ناخالص داخلى کشـورهایى کـه در یک چهـارم باالیى این 

بهبود امتیاز ایران در 3 معیار آزادی اقتصاد

آزادترین اقتصادهای جهان  و جایگاه ایران از نگاه موسسه فریزر

فهرسـت قرار دارند (همچون سـنگاپور، کانادا و شـیلى)، در سال 
2014 به طـور میانگیـن 41 هـزار و 228 دالر آمریـکا بوده اسـت 
درحالى کـه ایـن رقم بـراى کشـورهاى انتهایى فهرسـت ازجمله 
ونزوئـال، ایـران و زیمبابـوه به طـور میانگیـن تنهـا 5 هـزار و 471 
دالر آمریـکا بـوده اسـت. از سـوى دیگـر سـن امیـد بـه زندگـى 
در کشـورهایى کـه در یک چهـارم باالیـى فهرسـت آزادتریـن 
اقتصادهـاى جهـان قـرار دارنـد 4/ 80 سـال اسـت امـا این سـن 

براى کشـورهاى انتهاى فهرسـت تنها 64 سـال اسـت.
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گـروه بریکس یک گروه بین المللى متشـکل 
از کشـورهاى برزیـل، روسـیه، هنـد، چیـن 
و آفریقـاى جنوبـى اسـت.گروه بریکـس را 
مى تـوان یـک باشـگاه اقتصادى با گرایشـات 

دانست. سیاسـى 
کشـورهاى گروه بریکس 30 درصد مساحت 
جهـان و 42 درصـد از جمعیـت جهـان را به 
خـود اختصـاص داده انـد.از ایـن رو از وزن 
اقتصـادى قابل توجهـى در عرصه ى جهانى 
برخوردارنـد  بـه همیـن خاطر ،جایـگاه این 
گـروه هـم بـه عنـوان یـک مجموعـه و هـم 
تـک تک کشـورهاى عضـو به عنـوان عضو 
مجموعـه اى با این اهمیت،براى کشـور ایران 
با شـرایطى که امروزه کشـورهاى به اصطالح 
ابرقـدرت بـراى آن رقـم زده اند،بسـیار مهـم 
مى باشـد چرا کـه به نظر مى رسـد،همراهى 
ایـن چند کشـور با هـم مى توانـد یک قطب 

اقتصـادى به وجـود آورد.

چرایی اهمیت بریکس:
از زمانـى که کشـورها بـا مازاد تولیـد مواجه 
شـدند، تجـارت نقـش ممتـازى در روابـط 
کشـورها ایجـاد کـرده اسـت و اساسـا بـر 
اسـاس تئورى نسـبى ریکاردو بعضا کشورى 
در تولیـد کاالیـى به چنان مهارتى رسـیده که 
کشـورهاى دیگـر درصورتـى کـه بخواهنـد 
آن کاال را تولیـد کننـد ،بایـد هزینـه اى  چند 
برابـر پرداخت کنند و بالعکس ممکن اسـت 
کاالى دیگر در کشـورى مشـابه چنین نقشى 
را بازى کند. اینجاسـت که تجارت و استفاده 
از مزیـت نسـبى کشـورها امرى پسـندیده و 

مقـرون به صرفه اسـت.
از سـوى دیگـر به دلیـل تنـوع تولیـد کاالهـا 
کشـورها،  توسـعه یافتگى  و  خدمـات  و 
امـکان ایجـاد ظرفیت خالـى در کشـورهاى 

توسـعه یافته بسـیار کم بـوده در نتیجه برخى 
کشـورهاى مذکـور به دنبال بازارهـاى جدید 
هسـتند. کشـورهاى در حال توسـعه ظرفیت 
خالـى بـراى تولیـد و مصـرف فـراوان دارند 
ولـى به دلیـل کمبـود امکانـات زیرسـاختى 
نـه فرصت سـرمایه گذارى بـراى آنهـا ایجاد 
مى شـود و نـه تولید انبوه و مصـرف انبوه. در 
ایـن بیـن کشـورهاى جدیدى تحـت عنوان 
همـه  به کارگیـرى  بـا  نوظهـور  کشـورهاى 
ظرفیت هـاى سیاسـى، مدیریتـى و اقتصادى 
توانسـته اند از سـایر کشـورها فاصله بگیرند 
و بـا تجربه کـردن نرخ هـاى رشـد اقتصادى 
دورقمـى، همـه نگاه هـا را بـه سـوى خـود 

جلـب کنند.

نزدیک شـدن بـه کشـورهاى ثروتمنـد جهان 
هسـتند. ایـن کشـورها اتحـادى به نـام گروه 
بریکـس تشـکیل داده انـد. نکتـه قابـل توجه 
کشـورهاى بریکـس پرجمعیـت بـودن آنهـا 
از طـرف دیگـر داشـتن  از یـک طـرف و 
منابـع طبیعـى و وسـعت قابل توجه اسـت و 
همچنین آنهـا داراى باالترین رشـد اقتصادى 
بین سـایر کشـورهاى جهان هسـتند.در حال 
حاضـر کشـورهاى مذکـور در سـازمان ملل 
بـا انتشـار اعالمیه هاى مشـترك درخصوص 
جلوگیرى از اسـتقرار انواع سـالح ها در فضا 
و عـدم اسـتفاده از نیروهاى نظامـى در رابطه 
بـا پایگاه هاى فضایى، همکارى هاى مشـترك 

دارند. 
بـه هر حـال هـدف از ایجـاد بریکـس، ارائه 
مشـترك  اقتصـادى  همـکارى  مـدل  یـک 
در جهـان اسـت کـه البتـه تاکنـون در نتیجه 
همـکارى بیـن کشـورهاى مختلـف جهـان، 
سـازمان هاى مشـابهى شـکل گرفتـه اسـت. 
امـا ویژگـى بریکس نسـبت به سـازمان هاى 
دیگـر، رشـد پرشـتاب اقتصادى اعضـاى آن 

ست.  ا
 نکتـه حائـز اهمیت بلـوك جدیـد اقتصادى 
جهان یعنى کشـورهاى بریکس این است که 
آنهـا نه  تنهـا در شـاخص هاى کالن اقتصادى 
بـا همدیگـر همسـو هسـتند، بلکـه برخـى 
سیاسـت هاى  و  سیاسـى  شـاخص هاى  از 
خارجـى آنهـا نیـز همسـو اسـت و تـالش 
گروهى براى حل  و فصل مناقشـات سیاسـى 

دارند. جهـان 

زمینـه های همـکاری ایران  و کشـورهای 
عضـو بریکس:

ایـران از ظرفیت هـاى قابـل توجهـى بـراى 
عضویـت در گـروه کشـورهاى «بریکـس» 

گروه بریکس؛
چیستی،اهمیت و زمینه های همکاری با ایران

گــروه بريکــس از لحــاظ جمعیتــی، نصــف 
جمعیــت جهــان را داراســت و از نظــر توان 
ــروه حــدودا 28 در صــد  ــن گ اقتصــادی اي
ــد  ــن تولی اقتصــاد جهــان را دارد. هــم چنی
ــال  ــروه در س ــن گ ــی اي ــص داخل ناخال
2012 تقريبــا 13/6 تیلیــارد دالر بــوده 

ــت اس

چین از جمله این کشورهاسـت که توانسـته  
طى چند سـال گذشـته ابتـدا کشـور آلمان و 
سـپس در سـال گذشته کشـور ژاپن را پشت 
سـر بگـذارد و امـروز جایگاه دومیـن اقتصاد 
جهـان را پـس از آمریکا کسـب کنـد. البته با 
چنین روند و رشـد شـتابانى بـه زودى چین، 

آمریـکا را نیز پشت سـر خواهد گذاشـت. 
پـس از چیـن، هنـد، روسـیه و برزیـل و در 
نهایـت آفریقاى جنوبـى نیـز چنیـن وضعیتى 
حـال  در  شـتابان  رشـد  بـا  یعنـى  دارنـد؛ 
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برخوردارسـت. ایـران عالوه بر نفوذ ژئوپولیتیـک قابل توجه خود، به 
رغـم تحریم هـاى هولناکى که غرب علیـه آن وضع کرده بـود داراى 
اقتصـادى در حـال رشـد و گسـترش مى باشـد و این نشـان مى دهد 
که این کشـور تا چه اندازه براى تبدیل شـدن به یک اقتصاد پیشـرو 
در آینـده مصمـم اسـت.آن گونـه کـه برخـى صاحب نظـران اظهـار 
داشـته اند، اگر ایران به این گروه از اقتصادهاى سـریعاً در حال رشـد 
بپیونـدد، در آن صـورت نام ایـن گروه از BRICS بـه BRIICS تغییر 
پیـدا خواهـد کـرد و نـه تنها عاملى تشـدید کننـده در عنـوان آن (به 
دلیـل تکـرار حـرف «I») بـه حسـاب خواهـد آمد بلکـه ظرفیت این 
اتحادیـه را نیـز را تشـدید خواهد نمـود. در حال حاضـر، «بریکس» 
گروهى متشـکل از پنج کشور با سـطوح متفاوتى از قدرت مى باشد، 
امـا هـدف مشـترك آنها دسـتیابى به یک نظـام بین المللـى عادالنه تر 
اسـت. هر یک از اعضاى «بریکس» در یکى از حوزه هاى سیاسـى و 
اقتصـادى در منطقـه خود بازیگرى عمده به شـمار مى آیـد، بنابراین، 
مى تـوان گفـت گـروه مزبور بـا پوشـش دادن مناطقى مانند اوراسـیا، 
آسـیا، آفریقـا و آمریـکاى التیـن از ابعـادى جهانـى برخوردارسـت. 
ترکیـب گروه نیز جالب توجه اسـت. دو کشـور عضو یعنى روسـیه 
و چیـن از اعضـاى دائمـى شـوراى امنیت سـازمان ملل مى باشـند و 
از حـق وتو برخوردارند. سـه کشـور عضـو این گروه یعنى روسـیه، 
چین و هند داراى سـالح هسـته اى هسـتند. دو کشـور دیگر، برزیل 
و آفریقـاى جنوبـى، کشـورهایى برخـوردار از توانمنـدى هسـته اى 
مى باشـند کـه عضـو پیمـان عـدم اشـاعه ى سـالح هاى هسـته اى 
(NPT) هسـتند.از ایـن لحـاظ، ایـران بـه عنـوان یـک عضـو جدید 

«بریکـس» از ظرفیت هـاى قابـل توجهى برخوردارسـت. 

نتیجه گیری:
بریکس سـازمان نوظهورى متشکل از کشـورهاى روسیه، چین، هند 
و برزیـل اسـت و بر اسـاس یـک تفاهم بین المللـى جهت مدیریت 
بخشـى از اقتصاد جهانى تشـکیل شـده اسـت. هدف این کشـورها 
بیشـتر بـر حـوزه ى اقتصـاد و فـوالد بوده اسـت. کشـورهاى عضو 
بریکس بیشـترین نقـش را در تولیـد و فروش بازار جهانـى فوالد به 
عهـده داشـتند و برزیل، بـه عنوان سـردمدار هدایـت و مدیریت این 
بخشـى از گروه کشـورهاى تولید کننـده فوالد، نقش مهمى داشـت.
لذا بعد از گذشـت چند سـال، گروه کشـورهاى بریکس توسعه پیدا 
کـرد و در سـایر مسـائل مثل انـرژى، بانکدارى و سـایر مسـائل بین 
المللـى مـورد توجه قرار گرفـت. بعد از مجامع جهانـى و گروه جى 
8 و جـى 20، بریکـس هـم در حـال حاضـر در عرصـه بیـن المللى 
دارد فعالیـت مـى کننـد و بـه عنـوان یـک قـدرت جهانـى در حـال 
حضـور اسـت. گـروه بریکـس از لحـاظ جمعیتى، نصـف جمعیت 
جهـان را داراسـت و از نظـر تـوان اقتصـادى ایـن گـروه حـدودا 28 
در صـد اقتصـاد جهـان را دارد. هـم چنیـن تولیـد ناخالـص داخلى 
ایـن گـروه در سـال 2012 تقریبـا 13/6 تیلیـارد دالر بوده اسـت. این 
امـر نشـان دهنـده ى توسـعه ى زیـاد اسـت.در ایـن بین بـا توجه به 
اینکـه اقتصاد آمریکا نفوذ و تاثیر گذارى مهمى در کشـورهاى جهان 
داشـته، کشـورهاى عضوبریکـس، جهت رقابـت و حضـور در بازار 
جهانـى و عـدم توجـه بـه آمریـکا، این گـروه را تشـکیل دادنـد. لذا 
هدفـى کـه این گروه اعالم کرده، بیشـتر حمایت و اعتقـاد به وحدت 
کشـورهاى در حال رشـد اسـت. بیشـترین هدف بریکس بـه عنوان 
حافـظ صلـح و کمـک بـه کشـورهاى در حال توسـعه و همسـویى 
 بـراى از بیـن بـردن شـکاف طبقاتـى بیـن کشـورها بـوده اسـت.
ایـن همـکارى هم مى تواند در قالب پیوسـتن ایـران به این مجموعه 

محقق شـود و هم به شـکل همکارى و تعامل طرفینى باشـد.

ــن قصــد دارد «جــاده ى ابریشــم» را بازســازى  ــت چی دول
کنــد؛ جــاده اى کــه بایــد آســیاى مرکــزى را به اروپــا متصل 
ــت  ــاى نف ــا و لوله ه ــاهراه ها، ریل ه ــور ش ــد. بدین منظ کن
ــروژه اى  ــن را «پ ــادى ســاخته خواهــد شــد. ناظــران ای زی

بــراى تســخیر جهــان» مى نامنــد.
ــه  ــى «اشــپیگل» در گزارشــى اختصاصــى ب ــه ى آلمان مجل
معرفــى پــروژه ى غول آســاى دولــت چیــن بــراى بازســازى 
«جــاده ى تاریخــى ابریشــم» پرداختــه و آن را تالشــى بــراى 

«تســخیر جهــان» نامیــده اســت.
ایــن پــروژه اى غول آســا خواهــد بــود کــه حدود 60 کشــور 
در آن شــرکت خواهنــد داشــت، یعنــى نیمــى از جمعیــت 
ــه  ــن چارچــوب قصــد دارد ن ــن در ای ــت چی ــن. دول زمی
تنهــا مســیرى تجــارى بســازد، بلکــه همچنیــن مى خواهــد 
زیرســاخت هاى خــود را در ابعــادى بــزرگ گســترش 

بخشــد.
پکــن بدین منظــور 40 میلیــارد دالر آمــاده کــرده اســت. این 
پــول صــرف ســاختن اتوبان هــا، خطــوط آهــن، لوله هــاى 
ــا، از  ــاخ آفریق ــا ش ــى ت ــادرى از لیتوان ــت و گاز و بن نف
ــد  ــران خواه ــا ای ــا اســرائیل و از پاکســتان ت ســرى النکا ت
شــد. دو خــط آهــن نیــز بــه آلمــان کشــیده خواهد شــد: از 
شــن ژو بــه هامبــورگ و از چونگ گینــگ بــه دویســبورگ.
پکــن به منظــور تأمیــن مالــى ایــن پــروژه ى غول آســا حتــى 
بــه تأســیس یــک موسســه ى مالــى اقــدام کــرده اســت کــه 
«بانــک ســرمایه گذارى زیرســاخت هاى آســیا» (AIIB) نــام 
ــت و اراده ى  ــالف خواس ــال 2015 برخ ــن س دارد. در ژوئ
ــک  ــکا، 57 کشــور طــرح تأســیس بان ایاالت متحــده آمری
یادشــده را امضــا کردنــد کــه در میان آن هــا بریتانیا، فرانســه 
ــا  ــرگاه چینى ه ــد. ه ــم مى خوردن ــه چش ــم ب ــان ه و آلم
پــروژه ى بزرگــى را تــدارك مى بیننــد، هــر کشــورى مایــل 

اســت در آن ســهیم باشــد.
دولــت چیــن در ایــن چارچــوب قصــد دارد نه تنهــا 
ــد  ــن مى خواه ــه همچنی ــازد، بلک ــارى بس ــیرى تج مس
زیرســاخت هاى خــود را در ابعــادى بــزرگ گســترش 

ــد. بخش

پروژه  چین برای »تسخیر جهان«
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توجیه پذیـر  رانـت  ایـن  از  برخـوردارى 
است. 

جمع بندی
کنـار هـم قـراردادن وضعیـت مجموعـه 
عوامـل موثـر بـر عملکـرد اقتصـاد ایـران 
نشـان مى دهـد که شـرایط نیمه دوم سـال 
1395 از نیمـه اول آن و شـرایط کل سـال 
نسـبت بـه سـال پیـش از آن بهتـر خواهد 
بـود و بـه مدد رشـد بخـش نفت، شـاهد 
رشـد اقتصادى نزدیـک به پنـج درصد در 
پایـان سـال خواهیم بـود؛ اما آیا این رشـد 

در سـال هاى بعـد قابـل تکـرار اسـت؟
اقتصـاد ایـران بیـش از هـر چیـز تشـنه 
چشـم انداز باثبـات سیاسـى و اقتصـادى 
اسـت. دولـت یازدهـم هـم در تنش زدایى 
ثبـات  بازگردانـدن  در  هـم  و  خارجـى 
افـق  امـا  اسـت؛  بـوده  اقتصـادى موفـق 
روشـن بـراى ثبـات کشـور در یـک بـازه 
10 سـاله مى توانـد سـرمایه گذاران داخلـى 
سـرمایه گذارى هاى  بـراى  را  خارجـى  و 
بـزرگ و تحول آفریـن متقاعـد کنـد. بـه 
نظـر مى رسـد دو انتخابات پیـش رو، یکى 
در آمریـکا و دیگـر در ایـران، بـه میـزان 
قابـل توجهـى مى تواننـد افـق چنـد سـال 
آینـده کشـور را از نظـر سیاسـى ترسـیم 
کننـد؛ امـا از نظر اقتصـادى، تضمین ثبات 
کشـور وابسـته بـه حل مشـکالتى اسـت 
که همزمان گلوگاه رشـد اقتصادى کشـور 
در سـال هاى آینـده نیـز هسـتند. مسـاله 
نظـام بانکـى و مسـاله بدهى هـاى دولت، 
ثبـات  آسـیب پذیرى  نقـاط  مهم تریـن 
اقتصـادى کشـور و مهم تریـن موانع پیش 
روى رشـد اقتصـادى کشـورند. دولـت با 
برداشـتن گام هـاى عملـى بـراى حـل این 
مسـائل، مى تواند عـزم خود را براى رشـد 
اقتصادى مسـتمر و پایدار در نیمه دوم دهه 

90 بـه همـه نشـان دهد.

آینده  نگری اقتصاد ایران

ادامه از  صفحه 11

موسسـه حالل جهانى در طول 10 سـال گذشـته نزدیک به 1500 برند معروف کشـور را 
بـه برچسـب حـالل مجهز کـرده و هم اکنون این برندها با نشـان حالل، کاالى خـود را در 

داخـل و در خـارج عرضه مى کنند.
دبیـر کل موسسـه حـالل جهانى ضمن بیـان مطلب فوق، اظهار کرد: نشـان حالل نشـانى 
اسـت که از حدود 30 سـال قبل در برخى از کشـورها و مناطقى که مسـلمانان به شـکل 
اقلیـت در آن زندگـى مى کردنـد، بـه وجـود آمد. نشـان حـالل به منظـور اطمینان افـراد از 
رعایـت دسـتورات اسـالمى در تهیه محصوالت غذایـى، خوردنى ها و نوشیدنى هاسـت.

عبدالحسـین فخـارى تصریـح کـرد: برند حـالل ابتدا محـدود به جنبه هاى محلـى و ملى 
بود؛ به عنوان نمونه برند حالل در کشـورهاى مالزى و تایلند اسـتفاده اى داخلى داشـته اما 
سـازمان اجالس اسـالمى در سـال 2008 تصمیم گرفت که برند حالل را سـاماندهى کند 
و بـراى ایـن منظور کمیته اى متشـکل از نمایندگان 30 کشـور تعیین کرد و پـس از حدود 

3 سـال هم اندیشـى برند حالل سـاماندهى شد.
وى بابیـان اینکـه ایـن سـاماندهى ابتـدا در حـوزه اسـتانداردهاى غذایـى بود، گفـت: این 
برچسـب ابتـدا بـراى ایجاد اسـتانداردى واحد براى غذاى حالل ایجاد شـد. پـس ازآن این 
برنـد در حوزه هـاى غیـر غذایى مثل لوازم آرایشـى، بهداشـتى و داروها نیز اسـتانداردهاى 
جدیـدى را تدویـن کـرد تا یکپارچگـى برند حالل در همه کشـورهاى جهان سـاماندهى 

شود.
دبیـر کل موسسـه حـالل جهانى با اشـاره بـه اینکه در هـر کشـورى ادارات اسـتاندارد آن 
کشـور مسـئول ارائه برند حالل هسـتند، گفت: پل هاى ارتباطى سـازمان کنفرانس اسالمى 

براى ارائه اسـتاندارد حالل، ادارات اسـتاندارد هر کشـور اسـت. 
دبیـر کل موسسـه حالل جهانى اضافـه کرد: به مرورزمـان براثر فرهنگ سـازى و ارتباطات 
بین المللـى، همـه افـراد پذیرفتنـد که برنـد حالل مزیتـى براى کاالسـت. در حـال حاضر 
تقریبـاً کسـى مخالـف برنـد حالل نیسـت و هـر تولیدکننده اى کـه گواهى هـاى مختلف 

مدیریتـى و بین المللـى را اخـذ مى کنـد، بـراى گواهـى حـالل نیز اقـدام مى کند.
فخـارى بابیان اینکه در حال حاضر 57 کشـور اسـالمى برند حـالل را به محصوالت خود 
پیوسـت کرده انـد، تصریـح کـرد: از سـوى دیگـر کشـورهاى غیر اسـالمى اجبـارى براى 
تبعیت از سـازمان کنفرانس اسـالمى ندارند اما این کشـورها به طور داوطلب براى فروش 

اجنـاس و محصـوالت خـود به مسـلمانان اقدام بـه اخذ مجوز برند حـالل مى کنند.
وى دربـاره ارزش افـزوده برنـد حـالل بـراى صـادرات عنوان کـرد: این برند بیـن 5 تا 25 
درصـد ارزش افزوده دارد. به عنوان مثال مسـلمانان سـاکن در کانادا بـراى تهیه غذاى حالل 
حاضرنـد چنـد کیلومتـر بیشـتر مسـافت طـى کنند تـا از فروشـگاهى که گوشـت حالل 
عرضه مى کند، خریدارى کنند. اگر آن فروشـگاه 5 یا 10 درصد قیمت گوشـت را نسـبت 

بـه کاالهـاى دیگر بیشـتر تعیین کند، بازهم مشـترى خواهد داشـت.
دبیـر کل موسسـه حـالل جهانـى بابیـان اینکه اجبارى شـدن برچسـب حالل در کشـور 
نیازمنـد فراهـم شـدن برخـى شـرایط و بسترهاسـت، تأکیـد کرد: این مسـئله بسـتگى به 
یکسـرى مسـائل داخلـى دارد و متأسـفانه کمبودها و مشـکالتى در این زمینه وجـود دارد 

کـه بایـد آن را مرتفـع کرد.

اخذ نشان تجاری حالل 
توسط 1500 شرکت داخلی 

دبیر کل موسسه حالل جهانی خبر داد
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارك و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

31 دسامبر 3۴۴۴۴3652018پروژه ی بلوار جنوبی دبی

31 ژانویه ی 3۴۴038262018مدیریت، مهندسی، تدارکات و ساخت ساز جدید برای گاز

31 جوالی 3۴3565۴72018قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت وساز پروژه ی شبکه ی تزریق آب در میدان نفتی زبیر

30 آوریل 3۴2699۴۴2019ساخت دفاتر مرکزی جدید در مرکز شهر دبی

31 دسامبر 3۴2۴82852018ساخت وساز خانه در فاز دوم ریم

30 ژوئن 3۴2۴82352017احداث مسجد

31 دسامبر 3۴237۴172018ساخت وساز آپارتمان و مجتمع های مسکونی جدید آالندلس

30 ژوئن 3۴22۴8862017ساخت و ساز 728 خانه به همراه توسعه ی میدان گلف قهرمانی جهان

31 دسامبر 3۴1۴۴5152016ساخت و ساز مجتمع های مسکونی و آپارتمانی مقرون به صرفه و لوکس آالندلس

31 دسامبر 3۴1۴15732017طراحی و نظارت بر ساخت و ساز تصفیه خانه و فاضالب جزایر دیره

31 ژانویه ی 3۴1۴1۴352017ساخت و ساز و اجاره پس از فروش امکانات جدید پست دبی

30 ژوئن 3۴1۴13262019قرارداد مدیریت تسهیالت مجتمع با توسعه ی دبی

31 دسامبر 3۴12319۴2016آسانسورهای برج السالم دبی

31 اکتبر 3۴085۴612016نگهداری و حفظ آسانسورهای برج السالم در جاده ی شیخ زاید دبی

31 دسامبر 339522772018اقامتگاه های دبی

طراحی، ساخت و اجرای پروژه ی عظیم توسعه ی شبکه ی آب سرد کارخانه ی حصه به شهر 
31 دسامبر 338635062016ورزشی دبی

31 دسامبر 33666۴782016توسعه ی دو اقامتگاه فورجان

30 آوریل 336۴39582017پروژه ی مرکز هنری برشه ی دبی

30 آوریل 336251192017قرارداد کارهای تدارکات هتل النگام

31 دسامبر 3359۴28۴2022قرارداد ساخت و ساز محله ی جدید مسکونی نرجس در زاهیه

31 دسامبر 3359۴2۴52016ساخت خوابگاه

31 دسامبر 33۴757822016تدارکات یک سری ارزیابی برای خدمات باالبر توربین بادی

31 دسامبر 33۴129882016ساخت یک برج مسکونی 63 طبقه ای در مرکز شهر دبی

31 دسامبر 332651562020احداث بزرگترین پشت بام خورشیدی مدیترانه در دبی

31 دسامبر 3325۴5572017ساخت مجتمع مسکونی در دبی

31 دسامبر 332۴85572017توسعه ی 3 اقامتگاه

31 دسامبر 331900252017نصب و راه اندازی نیروگاه 180 مگاواتی زیمنس

30 آوریل 329059132017ساخت و ساز و نگهداری دو پروژه ی مسکونی در شمال امارات

30 آوریل 329058982017ساخت و ساز و نگهداری دو پروژه ی مسکونی در شمال امارات

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی امارات متحده ی عربی

گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارك و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

30 سپتامبر 353723962017مهندسی مشاور برای برجی در بندرگاه کریک دبی

2 اکتبر 353003162016تدارك خدمات تعمیر و نگهداری

2 اکتبر 352615572016کارهای عمرانی و الکترومکانیکی بیمارستان های جدید
نصب، امتحان و و راه اندازی ایستگاه های فرعی دکه های توزیع و تعویض و نوسازی لوازم و 

10 اکتبر 352525262016تجهیزات

6 اکتبر 352522182016طراحی و توسعه ی اجمان

3 اکتبر 352۴93182016طراحی، تأمین و نصب و راه اندازی سایبان ها

30 سپتامبر 351777۴32017خدمات کابل مزارع بادی دریای شمال

31 مارس 351357922017کار توسعه ی میدان سوهو

31 آگوست 351178522017ساخت بازار شمس با توسعه ی منطقه ی مسکونی میرای ابوظبی

22 نوامبر 35109۴652016ساخت و ساز و عملیات اجرایی روستای لوریس مدینه زاید

5 اکتبر 350088952016پروژه ی پوشش مخزن آب

31 آگوست 3۴9559202018ایجاد جریان هوای کم

31 دسامبر 3۴9197712017توسعه ی فضای پارك سعدیات ابوظبی

31 دسامبر 3۴8567392018ساخت یک مجتمع نمایشگاهی 37500 فوت مربعی جدید در شهر دراگون دبی

31 مارس 3۴8381112019توسعه ی خیابان خرده فروشی خیل

۴ اکتبر 3۴8326۴۴2016کارهای کابل کشی زیرزمینی 132 کیلوولتی شمال امارات

30 ژوئن 3۴8081852018تأمین سیستم آب و فاضالب برای استفاده ی مجدد آب عربستان سعودی

6 مارس 3۴7097382017ساخت مجتمع های مسکونی و یک انبار در کویت

31 دسامبر 3۴7097362017کارهای زیرسازی منطقه ی مسکونی نیروی دریایی
احداث منطقه ی ساحلی سعدیات با ویژگی های منحصر به فردی شامل 83 واحد ویالیی با ۴ تا 6 

31 جوالی 3۴6223382017اتاق خواب به همراه خانه های ۴ خوابه

6 مارس 3۴59۴91۴2017ساخت مجتمع های مسکونی و یک انبار در کویت
ساخت و ساز منطقه ی مسکونی شامل مدارس، مهدکودك ها، بیمارستان ها، محل های خرده 

31 جوالی 3۴5592802020فروشی، ادارات پست، آکادمی شنا و یک مرکز ورزشی

31 دسامبر 3۴5۴28872016تدارکات خدمات سرمایشی منطقه ی روستای جمیره

31 جوالی 3۴5156732018مهندسی، تدارکات و ساخت و ساز پروژه ی شبکه ی تزریق آب میدان نفتی زبیر بصره در عراق

31 جوالی 3۴51۴1562017تدارکات خدمات مدیریت تسهیالت

31 اکتبر 3۴۴985632018قرارداد طراحی و تعویض خدمات بزرگراه کالیفرنیا

30 اکتبر 353176782016تخریب، نوسازی، تحویل و نگهداری مسجد

25 اکتبر 353158162016تدارکات، تعمیرات و نگهداری ساختمان و کارهای عمرانی

23 اکتبر 352363172016ساخت و ساز، اجرا و تعمیرات و نگهداری پارك خودرو در تهریر

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت 

گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارك و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

31 اکتبر 353۴09512016بازسازی ایستگاه پمپاژ آب و فاضالب، خط لوله ی فشار و استخرهای زیستی

11 اکتبر 350761372016بازسازی 12,2 کیلومتر زیرساخت برقی اتوبوس های برقی خیابان رودکی استان دوشنبه

10 اکتبر 350517۴22016تعویض کابل های فیدر استان دوشنبه

22 آگوست 3502۴3182017تأمین و نصب پمپ های تازه ی ایستگاه پمپاژ تأمین آب

22 آگوست 3502۴3172017نوسازی و توسعه ی شبکه ی تأمین آب

22 آگوست 3502۴31۴2017تعویض جمع کننده ها و لوله های فاضالب

22 آگوست 3502۴3122017نوسازی ایستگاه پمپاژ اصلی آب و فاضالب از جمله تعویض کامل تأسیسات برق

22 آگوست 3502۴1572017بازسازی آزمایشگاه ها

1 جوالی 3۴31087۴2017تدارکات عمومی پروژه ی کاهش تلفات انرژی سغد

23 ژوئن 3۴23۴2962017تدارکات برق و انرژی

3 ژوئن 339105392017پروژه ی احیای آب شمال تاجیک 

26 می 338221۴22017اصالح تأمین آب و سیستم های آب و فاضالب

28 آوریل 333۴6۴232017کارهای عمرانی بازسازی و گسترش بخش یک دوشنبه

1۴ مارس 3256327۴2017تدارکات پروژه ی انتقال برق  منطقه ای

27 فوریه ی 32305۴522017پروژه ی دوم احیای آب شمال تاجیک

2۴ ژانویه ی 316965562017تدارك احیای باند اضطراری، نصب و راه اندازی چراغ های با شدت نور باال و نوسازی

9 دسامبر 309589552016تدارکات پروژه ی احیای آب مرکز تاجیک

31 دسامبر 305۴977۴2017ساخت برج 25 طبقه ای

2 اکتبر 2965623۴2016احداث محل های جدید برای دفن زباله

31 دسامبر 1۴۴8۴1362016نوسازی و تکمیل مدارس راهنمایی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان 
گروه ترجمه

شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارك و شرکت در 
مناقصه تا تاریخ

19 اکتبر 3537۴30۴2016تأمین سیمان و مواد افزودنی

10 اکتبر 353086762016تدارك حراج عمومی برای اجاره مغازه ها و باشگاه های ورزشی خورالزبیر

30 آگوست 3508۴3312017نصب و راه اندازه در روستای کشکول صغیر

30 نوامبر 2۴66۴9132017تدارکات، مهندسی و مدیریت پروژه و خدمات عمرانی

30 ژوئن 20۴۴75922017سفارش برای احداث خط لوله ی 550 کیلومتری گاز

10 اکتبر 3۴9۴79۴92016تأمین پر کردن آب معدنی در بصره و هرته

۴ اکتبر 352336702016نوسازی مرکز انتقال دیبیس

5 اکتبر 353257512016پمپ بنزین افاك

3 اکتبر 353001652016پردازش و امتحان قطعات یدکی شبکه ی برق

19 اکتبر 352678232016بازسازی پل های قدیمی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 

گروه ترجمه
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نمایشگاه های بازرگانی

intersec

نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت، پلیس، حریق، ایمنی و بهداشت و درمانتوضیحات
22 تا 2۴ ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن: ۴500 389 ۴ 971+اطالعات تماس
andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

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

ISE

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فناوری های سیستم های الکترونیکی در بخش های تجاری، حرفه ای توضیحات
و مسکونی

7 تا 10 فوریه ی 2017تاریخ برگزاری
هلند، آمسترداممحل برگزاری
تلفن: 2۴2۴ 2۴0 20 31+ و نمابر: 2۴25 2۴0 20 31+اطالعات تماس
office@iseurope.orgپست الکترونیک

https://www.iseurope.orgوبسایت

PrintFair

نمایشگاه بین المللی بازرگانی چاپ و بسته بندیتوضیحات
7 تا 10 آوریل 2017تاریخ برگزاری
هند، بنگالورمحل برگزاری
تلفن: 27812093 22 91 و نمابر: 27812578 22 91اطالعات تماس
info@print-packaging.comپست الکترونیک

http://printfair.inوبسایت

Rotra

نمایشگاه بین المللی بازرگانی حمل و نقل جاده ای و وسایل نقلیه ی تجاریتوضیحات
9 تا 11 می 2017تاریخ برگزاری
لهستان، کیلسمحل برگزاری
تلفن: 22 12 365 ۴1 ۴8+ و نمابر: 61 62 3۴5 ۴1 ۴8+اطالعات تماس
biuro@targikielce.pl پست الکترونیک

http://www.targikielce.plوبسایت

نمایشگاه های حمل و نقل

BreakBulk Europe

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حمل و نقلتوضیحات
2۴ تا 26 آوریل 2017تاریخ برگزاری
بلژیک، آنترپمحل برگزاری
تلفن: 72۴۴ 662 61 ۴8+اطالعات تماس
brzoska@ite-poland.comپست الکترونیک

http://www.breakbulk.comوبسایت

TransporterTage

نمایشگاه حمل و نقل و واردات و صادراتتوضیحات
9 تا 12 مارس 2017تاریخ برگزاری
آلمان، برلینمحل برگزاری
تلفن: 222 179 832 30 0 و نمابر: 220 179 832 30 0اطالعات تماس
info@agentur-peppel.deپست الکترونیک

http://www.transportertage-bb.deوبسایت

نمایشگاه های بازرگانی، حمل و نقل، لوازم و تجهیزات بین المللی، گردشگری سالمت 
و فن آوری های نوین ساختمان

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
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 Transportation

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقلتوضیحات
15 تا 18 می 2017تاریخ برگزاری
فنالند، جیویسکیلمحل برگزاری
تلفن: 0000 33۴ 1۴ 358+ و نمابر: 272 610 1۴ 358+اطالعات تماس
info@jklmessut.fiپست الکترونیک

http://www.jklpaviljonki.fi/fiوبسایت

AutoSib

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه ی موتوری، وسایل حمل و نقل، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات و توضیحات
خدمات و تنظیم خودرو

2۴ تا 27 می 2017تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری
تلفن: 63 00 363 383 007 داخلی 288اطالعات تماس
verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

http://www.autosibexpo.ru/ru-RU/home.aspxوبسایت

نمایشگاه های  لوازم و تجهیزات

Equip'Hotel

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات اعالم حریق، مدیریت هتل ها، رستوران ها و غیرهتوضیحات
6 تا 10 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
فرانسه، پاریسمحل برگزاری
تلفن: 98 21 56 ۴7 1 )0( 33+اطالعات تماس
thibault.bourguignon@reedexpo.frپست الکترونیک

http://www.equiphotel.comوبسایت

 Advanced Automation
Technologies

نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم، تجهیزات، فناوری های اتوماسیون و سیستم های کنترلتوضیحات
8 تا 10 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، اکاترینبرگمحل برگزاری
تلفن: 10 22 23۴ )۴95( و نمابر: 26 22 23۴ )۴95(اطالعات تماس
info@pta-expo.ruپست الکترونیک

http://www.pta-expo.ruوبسایت

Securika St. Petersburg

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات حفاظت از حریق و ایمنیتوضیحات
8 تا 10 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، سنپترزبورگمحل برگزاری
تلفن: 00 60 380 )812( 7+اطالعات تماس
security@primexpo.ruپست الکترونیک

http://securika-spb.ru/ru-RU/وبسایت

EP China

نمایشگاه بین المللی فناوری، لوازم و تجهیزات برقتوضیحات
2 تا ۴ نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، پکنمحل برگزاری
تلفن: 8897 2811 )852( و نمابر: 502۴ 2516 )852(اطالعات تماس
power@adsale.com.hkپست الکترونیک

Home/lang-eng/Information.aspx/http://www.epchinashow.com/EP16وبسایت

Cleanexpo Kazakhstan

نمایشگاه بین المللی پاك کننده های مخصوص، لوازم و تجهیزات تمیز کردن و خشک کردنتوضیحات
2 تا ۴ نوامبر 2016تاریخ برگزاری
قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری
تلفن: 3۴ 3۴ 258 727 7+ و نمابر: ۴۴ 3۴ 258 727 7+اطالعات تماس
raushan.massimova@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.cleanexpo.kz/enوبسایت

Pollutec

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، فناوری ها و خدمات زیست محیطیتوضیحات
29 نوامبر تا 2 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
فرانسه، لیونمحل برگزاری
تلفن: 92 51 56 ۴7 1 )0( 33+اطالعات تماس
service-visiteur@pollutec.comپست الکترونیک

http://www.pollutec.comوبسایت



49

13
95

اه 
ر م

مهـ
 -5

49
ره 

شما

نمایشگاه های گردشگری سالمت و تجهیزات پزشکی

IWF

نمایشگاه بین المللی بهداشت، سالمتی و تناسب اندامتوضیحات
1 تا 3 مارس 2017تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن: 66267222 21 86+ و نمابر: 63578500 21 86+اطالعات تماس
iwf@donnor.comپست الکترونیک

http://www.ciwf.com.cn/en/وبسایت

 Nordic Health Technology &
eHealth Forum

نمایشگاه بین المللی فناوری های بهداشت و درمان و گردشگری الکترونیک سالمتتوضیحات
11 تا 13 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری
فنالند، هلسینکیمحل برگزاری
تلفن: 22 19 32 81 32+ و نمابر: 91 12 31 81 32+اطالعات تماس
artexisexpo@artexis.comپست الکترونیک

http://www.easyfairs.com/visit-the-future/وبسایت

Arab Health

نمایشگاه بین المللی صنایع دندان پزشکی و مراقبت های بهداشتیتوضیحات
30 ژانویه تا 2 فوریه ی 2017تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن: 3365161 ۴ 971+اطالعات تماس
info@lifesciences-exhibitions.comپست الکترونیک

http://www.arabhealthonline.comوبسایت

Expomed

نمایشگاه بین المللی تحلیل، تشخیص، مراقبت های بهداشتی، تجهیزات بیمارستانی و درمان ایدزتوضیحات
30 مارس تا 2 آوریل 2017تاریخ برگزاری
ترکیه، استانبولمحل برگزاری
تلفن: 00 11 867 )212( 90+ و نمابر: 37 67 886 )212( 90+اطالعات تماس
sales@tuyap.com.trپست الکترونیک

http://expomedistanbul.comوبسایت

Intersana

نمایشگاه بهداشت و درمانتوضیحات
11 تا 13 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، آگسبرگمحل برگزاری
تلفن: ۴5۴۴0۴0 821 )0( ۴9+ و نمابر: ۴5۴۴0۴20 821 )0( ۴9+اطالعات تماس
info@intersana.deپست الکترونیک

http://www.intersana.deوبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Denkmal

نمایشگاه حفاظت، مرمت و نوسازی ساختمانتوضیحات
10 تا 12 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، الیپزیشمحل برگزاری
تلفن: 8297 678 3۴1 ۴9+ و نمابر: 7800 678 3۴1 ۴9+اطالعات تماس
d.traeber@leipziger-messe.deپست الکترونیک

http://www.denkmal-leipzig.deوبسایت

BIC

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی ساختمانتوضیحات
13 تا 15 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن: 6079 6195 21 86+اطالعات تماس
terry.chen@vnuexhibitions.com.cnپست الکترونیک

http://www.bicchina.com.cnوبسایت

Basrah Building

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات ساختمان و ساخت و ساز و لوازم و تجهیزات شهرداریتوضیحات
11 تا 1۴ دسامبر 2016تاریخ برگزاری
عراق، بصرهمحل برگزاری
تلفن: 28 28 575 216 90+ و نمابر: 02 01 11 575 216 90+اطالعات تماس
info@pyramidsfair.comپست الکترونیک

http://www.basrahbuilding.comوبسایت
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بر اساس نتایج حاصل از آمار کارشناسى نشده سیستم تجارت خارجى گمرك ایران ، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوى طی شش ماهه 
اول سال1395 ، معادل1034هزارتن و به ارزش761میلیــون دالر می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن1درصد و در ارزش دالري7 
درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر است وزن و ارزش صادرات کاالها در سال گذشته به ترتیب1047هـــزار تــ ـن و 817میلیون دالر بوده است. 
از کل ارزش صادرات غیرنفتى در سال جارى رقم7270 هزار دالر از محل تجارت چمدانی ورقم26573 هزار دالر از  محل بازارچه هاى مرزي 

باجگیران ودوغارون بوده است.
در شش ماهه اول سال1395 ، میـزان واردات استان بالغ بر187هزار تن و بـه ارزش بالغ بر166میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر 
 وزن و ارزش به ترتیب  13درصد و 6درصد کاهش داشته است . ضمناً واردات سال گذشته به میزان 215هزار تن به ارزش 177میلیون دالر هست . 
 با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوى طى شش ماهه اول سال1395 مثبت و معادل 595میلیون دالر مى باشد .

اقالم عمده صادرات استان در شش ماهه اول سال139۴ و139۴
درصد تغییراتشش ماهه اول 1395شش ماهه اول 139۴نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
22,13330,287,600۴7,0۴۴67,303,669113122زعفران دربسته بندي بیش از30گرم

کف پوش های غیرمخملي باف, ازمواد 
2,655,05332,21۴,0۴6۴,327,197۴2,۴9۴,7816332نسجي سنتتیک یامصنوعي آماده مصرف

36-13,615,90130,58۴,6531۴,9۴1,03719,697,75710رب گوجه فرنگي
تخم خوراکي مربوط به انواع گونه هاي 

12,3۴9,52116,0۴۴,22913,329,36017,313,91۴88ماکیان تازه

383,0703,179,3221,917,31216,22۴,189401410پسته ها با پوست تازه یا خشک
کابل هم محور) co-axial (و سایر

1,132,۴089,837,6851,71۴,67615,298,6135156هادي هاي برق هم محور

انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده 
63-64-27,863۴0,928,63610,09515,192,5۴۴براي خرده فروشي

سایرمصنوعات ا زموا دپالستیکي 
غیرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژالتین 

سخت
1,728,1265,352,589۴,865,۴561۴,587,105182173

کاشي و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک 
و همانند، حتي به اشکالي غیر از مربع یا مربع 

مستطیل
6۴,771,93۴16,312,89757,677,88۴1۴,115,802-11-13

کیسه کوچک ازپلي اتیلن بجزکیسه خون, 
کیسه اسپتیک 5الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا 

واکسیژن
۴,751,7371۴,205,080۴,708,2661۴,02۴,566-1-1

کشورهای عمده مقصدکاالهای صادراتی استان در شش ماهه اول سال139۴ و1395
درصد تغییراتشش ماهه اول 1395شش ماهه اول 139۴نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
23.1-56۴,۴13,678۴08,511,331552,093,079۴21,089,8۴8افغانستان
37-350,017,509162,687,732356,۴06,123103,076,8۴02ترکمنستان

3547-3,097,76736,72۴,1292,023,1195۴,060,393امارات متحده عربي
23-6-53,579,25۴53,611,99550,۴55,017۴1,383,213عراق

23-28-۴0,887,66۴37,8۴6,08929,52۴,92۴29,256,503تاجیکستان
11,238,18917,195,20316,1۴8,۴0323,222,0654435قزاقستان
19,07816,911,27825,78920,512,5113521اسپانیا

16-29-12,571,۴9711,۴36,65۴8,912,8619,555,029ازبکستان
1,2871,۴50,2571۴,3919,072,1551018526هنگ کنگ

-193,0509,268,738198,8958,786,38135چین

عمده اقالم صادرات و واردات و مقاصد و مبادی
خراسان رضوی در مقایسه شش ماهه اول سال 94 و 95

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

صاد 
اقت

سان
خرا
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اقالم عمده واردات استان در شش ماهه اول سال139۴ و1395
درصد تغییراتشش ماهه اول 1395شش ماهه اول 139۴نام

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
7,651,73616,870,10012,۴65,96823,678,6776340پنبه ، حالجي نشده یا شانه نزده

11-5-71,237,28521,759,59767,751,52819,۴36,39۴سایر به صورت دانه بجز گندم دامي

برنج نیمهسفیدشده)Semi milled Rice( یا 
 )Wholly milled Rice(برنج کامل سفید شده

حتي صیقلي یا براق شده
32,779,681۴1,18۴,51616,2۴8,3171۴,361,613-50-65

5,506,۴829,۴81,۴897,369,97610,15۴,025347دانه کنجد حتي خرد شده
20,525,600۴,956,6512۴,639,9705,93۴,6582020سولفات آمونیوم

-239,6765,1۴5,995260,5325,135,35190.2ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات

تابلوها،پانلهاوتکیه گاههاي مجهزبه 
دویاچنددستگاه ردیف 8535یا8536,برا 
ي ولتاژبیشترا ز1000ولت وحداکثر72,5 

کیلو ولت

0096,788۴,892,8۴۴100100

107,5053,115,92511۴,8093,613,۴3۴716ماشین هاي ریسندگي موا دنسجي
156,5۴22,025,189۴۴1,5503,609,12918278تیوپ وایراوت المپ کم مصرف

سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جاي 
009,696,0002,636,587100100دیگر

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
درصد تغییراتشش ماهه اول 1395شش ماهه اول 139۴نام

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
53,19۴,86۴25,216,05260,538,6123۴,271,5361436امارات متحده عربي

27-11,680,۴۴022,356,93812,187,۴2216,2۴7,0۴04جمهوري کره
65-51-35,۴11,021۴2,905,19۴17,331,52315,22۴,551پاکستان
2,365,15011,063,8685,816,5791۴,795,16514634ترکیه

980-17,6۴3,9337,577,80316,1۴2,26013,607,682ازبکستان
7731-5,906,3238,769,73۴1,3۴1,28211,۴۴5,079چین

7,251,1107,300,91611,625,82010,6۴۴,1136046افغانستان
2,592,6281,389,85132,۴50,8709,666,9701152596ترکمنستان

158,9۴71,510,8381,018,6069,۴95,926541529آلمان
211,0121,۴08,920۴09,383۴,99۴,59894254هلند

مسافری
در شــش ماهــه اول ســال1395  - 1,258,831 نفــر از طریــق گمــرکات مــرزي اســتان و همچنیــن فــرودگاه مشــهد تــردد داشــته انــد. از ایــن 

تعــداد630,767 نفــر وارد کشــور و 628,064نفــر خــارج گردیــده انــد.

درصد تغییرات شش ماهه اول 1395 عملکرد شش ماهه اول 139۴
-15 مسافر ورودي 7۴0,8۴6 630,767
-14 مسافر خروجي 729,976 628,06۴
-14 جمع کل 1,۴70,822 1,258,831
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ایران  زعفران  غیررسمى  گزارش هاى  طبق 
به صورت فله اى و قاچاق به افغانستان وارد 
و با تعرفه صفر درصد به چین و هند صادر 

مى شود.
کشاورزى  جهاد  وزیر  باغبانى  امور  معاون 
تزلزل  بیان مطلب فوق گفت: درباره  ضمن 
جایگاه بازار زعفران ایران در جهان به دلیل 
تولید این محصول در افغانستان گفت: طبق 
اظهارنظر صادرکنندگان، کشورهاى چین و هند 
براى واردات زعفران از ایران تعرفه بیش از 30 
درصدى در نظر گرفته اند اما زعفران افغانستان 
بدون هیچ تعرفه اى (تعرفه صفر درصد) به این 

کشورها وارد مى شود. 
هرچند  کرد:  تأکید  طهماسبى  على  محمد 
موردحمایت  زعفران  تولید  در  افغانستان 
کشورهاى اروپایى همچون هلند و نیز چین 
و هند قرارگرفته است اما سطح زیرکشت این 
محصول در افغانستان پایین است و نگرانى 
در خصوص رقابت افغانستان با ایران برسر 

محصول زعفران نداریم. 
وى درعین حال یادآور شد که صادرات مجدد 
زعفران از افغانستان تمام سود صادرات این 
محصول را به سمت افغان ها هدایت مى کند 
که تداوم آن مى تواند به ضرر ایران در صادرات 

این محصول منحصربه فرد باشد.

سال  در  زعفران  تن  تولید 360  پیش بینی 
جاری

معاون امور باغبانى وزیر جهاد کشاورزى تولید 
زعفران امسال را 360 تن پیش بینى کرد و گفت: 
پارسال 351 تن زعفران در کشور تولید شد که 
از این میزان بر اساس آمار گمرك جمهورى 
اسالمى ایران 113,5 تن به ارزش 165 میلیون 

دالر به کشورهاى هدف صادرشده است.
که  است  حالى  در  این  داد:  ادامه  طهماسبى 
بخشى از زعفران ایرانى به شکل چمدانى و 

قاچاق از کشور خارج مى شود. 
وى اظهار داشت: طبق آمار پنج ماهه امسال تا 
مردادماه جارى 54 تن زعفران به ارزش بیش 

از 79 میلیون دالر صادرشده است. 
در  زعفران  تولید  افزایش  علت  طهماسبى 
سال جارى را شرایط آب و هوایى و کاهش 
خشکسالى و گرما نسبت به سال گذشته عنوان 

کرد. 

صدور فله ای زعفران مشکلی عمده
معاون وزیر جهادکشاورزى یکى از مشکالت 
عمده صادرات زعفران ایران را فله اى بودن این 
محصول و نداشتن برندهاى صادراتى برشمرد 
و افزود: اکنون بخش عمده اى از زعفران ایران 
به شکل فله اى به اسپانیا وارد مى شود زیرا این 
کشور جزء کشورهاى داراى استاندارد سازمان 
مى تواند  که  است   (WTO) تجارت  جهانى 
به  اروپایى  استاندارد  برندهاى  با  را  زعفران 

مشتریان خاص خود بفروشد.

قیمت حدود 30 میلیون ریال هر کیلو زعفران
قیمت  درباره  جهادکشاورزى  وزیر  معاون 
زعفران در بازار نیز گفت: اکنون قیمت تولید 
هر کیلوگرم زعفران در ایران بین 25 تا 30 
میلیون ریال (2,5 تا 3 میلیون تومان) تعیین 
مى شود اما زعفران نگین و سرگل باقیمت 65 
میلیون ریال (6,5 میلیون تومان) به بازار داخلى 

و یا صادراتى عرضه مى شود. 
ایرنا، پارسال درمجموع 351 تن  به گزارش 
زعفران در سطح زیرکشت 95 هزار و 125 
هکتار در 23 استان کشور تولید شد که 95 
استان  دو  به  مربوط  تولیدات  این  درصد 
خراسان رضوى و جنوبى، چهار درصد این 
فارس و یک درصد  استان  به  مربوط  تولید 
و  یزد  و  کرمان  اصفهان،  به  مربوط  تولید 

خراسان شمالى است. 

صادرات مجدد زعفران ایرانی از افغانستان

ارزش )دالر(کشور
امارات متحده 

9707918عربي

2579۴50چین

186019هنگ کنگ

202160اسپانیا

298۴۴3قطر

97916کویت

85812تایوان

100530بحرین
ایاالت متحده 

8336۴آمریکا

31,020 دانمارك

۴3272انگلستان

۴5۴62سنگاپور

22۴55 عمان

18,375 مالزي

21906کانادا

302۴0عراق

23979استرالیا

13,125 سوئد

8,619 فیلیپین

7,030 نروژ

6,3۴7 هلند

6,156 فرانسه

3,۴۴8 آلمان

2,589 ژاپن

1,650 پاکستان

1,622 جمهوري چک
 مجموع کل

13,763,853 دالر

آمارصادرات زعفران

 5 ماهه اول سال 1395
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ــان رضــوى  ــتان خراس ــازى اس ــرکل راه و شهرس مدی
بــا بیــان اینکــه تمــام تالشــمان را بــراى پایــان 
پــروژه مســکن مهــر اســتان انجــام مى دهیــم، گفــت: 
امیدواریــم تــا نیمــه اول ســال 96 پــروژه مســکن مهــر 

ــان برســد. ــه پای اســتان ب
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره کل راه و شهرســازى 
خراســان رضــوى، محمدرضــا اخــوان عبداللهیــان بــا 
ــم 154  ــت یازده ــداى دول ــه در ابت ــن ک ــادآورى ای ی
پــروژه ســاختمانى عمومــى و دولتــى در اســتان وجود 
داشــت گفــت: مســاحت ایــن پروژه هــا بالغ بــر 
ــى  ــرفت فیزیک ــا پیش ــع ب ــزار و 500 مترمرب 247 ه
ــود و تاکنــون کار ســاخت و طراحــى  42 درصــدى ب
حــدود 31 هــزار 800 مترمربــع از مســاحت ایــن 

پروژه هــا تمام شــده اســت.
وى ادامــه داد: در حــال حاضــر مســاحتى بالغ بــر 218 
ــتان  ــاختمانى در اس ــروژه س ــع پ ــزار و 50 مترمرب ه
وجــود دارد که پیشــرفت فیزیکــى 70 درصــدى دارند.

ــان رضــوى  ــتان خراس ــازى اس ــرکل راه و شهرس مدی
بــا اشــاره بــه بدهى هــاى ایــن ســازمان گفــت: 
ابتــداى دولــت تدبیــر و امیــد، بدهــى ایــن ســازمان بــه 
پیمانــکاران و مشــاوران بالغ بــر 2 هــزار میلیــارد ریــال 
بــود کــه بــا مدیریــت مناســب توانســتیم این بدهــى را 

بــه هــزار و 300 میلیــارد کاهــش دهیــم.
ــکن  ــد مس ــزار و 927 واح ــه 101 ه ــان اینک وى بابی
مهــر در اســتان ساخته شــده و تاکنــون 86 هــزار و 700 
واحــد بــه بهره بــردارى رســیده، گفــت: از ایــن تعــداد 
مســکن 54 هــزار واحــد ســهم دولــت یازدهــم اســت.
ــات صــورت  ــه اقدام ــا اشــاره ب ــان ب اخــوان عبداللهی
گرفتــه در دولــت یازدهــم مبنــى بــر تســریع دررونــد 
اتمــام فراینــد مســکن مهــر، افــزود: افزایش تســهیالت 
بــراى بیــش از 25 هــزار واحــد یکــى از اقدامــات مهــم 
دولــت بــراى تســریع رونــد پــروژه مســکن مهــر در 

اســتان بــود.
وى افــزود: در تــالش هســتیم کــه در نیمــه اول ســال 

96 پرونــده مســکن مهــر اســتان بــه پایــان برســد.

وضعیت پرونده مسکن مهر

 در خراسان رضوی

ــن اســتان در نیمــه نخســت  صــادرات پســته از گمــرکات ای
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل پنــج برابــر شــده 
ــه ارزش  ــته ب ــن پس ــزار و 917 ت ــدت ه ــن م اســت  و در ای
16میلیــون دالر از گمــرکات ایــن اســتان صــادر شــد در حالــى 
کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل 383 تــن بــه ارزش 

ســه میلیــون دالر بــود. 
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى ضمــن بیــان مطلــب فــوق، 
ــى از  ــرد: در نیمــه نخســت امســال صــادرات اقالم ــار ک اظه
جملــه پیــه صنعتى، زعفــران در بســته بنــدى بیــش از 30 گرم، 
ــا مــدت  ــازه و مصنوعــات پالســتیکى در مقایســه ب ســیب ت
مشــابه ســال قبــل از نظــر ارزش بیــش از 100 درصــد افزایــش 

داشــت. 
بــه گــزارش ایرنــا، ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى گفــت: 
ارزش صــادرات کاال از خراســان رضــوى طــى ایــن مــدت در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه هنــگ کنــگ بــا 
ــا رشــد 109 درصــدى،  ــه پاکســتان ب رشــد 546 درصــدى، ب
بــه ســوئد بــا رشــد 102 درصــدى و بــه برزیــل بــا رشــد 100 

درصــدى مواجــه شــد. 
وى گفــت: بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات 
کاال، تــراز بازرگانــى خارجــى گمــرکات خراســان رضوى طى 
6 مــاه اول ســال جــارى مثبــت و معــادل 595 میلیــون دالر بود. 
وى افــزود: در ایــن مــدت یــک میلیــون و 258 هــزار و 831 
مســافر از طریــق گمــرکات مــرزى اســتان و فــرودگاه مشــهد 
تــردد داشــتند کــه از ایــن تعــداد 630 هــزار و 767 نفــر وارد 
کشــور شــده و 628 هــزار و 64 نفــر از کشــور خــارج شــدند. 
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوى اظهــار کــرد: تردد مســافران 
ورودى و خروجــى از طریــق گمــرکات مــرزى خراســان 
رضــوى در نیمــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل 14 درصــد کاهــش داشــت. 

صادرات پسته از خراسان 
رضوی 5 برابر شد
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تاکنــون 2667 واحــد بــراى اخــذ 
تســهیالت ســرمایه در گــردش و 
تســهیالت ســرمایه ثابــت در ســایت 
کــه  کرده انــد  ثبت نــام  بهین یــاب 
ــوط  ــد مرب ــداد 968 واح ــن تع از ای
ــس از  ــوده و پ ــت ب ــه بخــش صنع ب
بررســى در کمیته هــاى کارشناســى و 
کارگــروه تســهیل اســتان 701 واحــد 
ــده اند. ــى معرفى ش ــتم بانک ــه سیس ب
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراســان رضــوى، راضیــه علیرضایــى ضمــن بیــان مطلــب فــوق،  
بــا اشــاره بــه اهتمــام ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــه رفــع 
مشــکالت و موانــع واحدهــاى تولیدى داراى مشــکل اســتان تصریح 
کــرد: 10 هــزار و 260 میلیــارد ریــال تســهیالت بــراى 701 واحــد 
تولیــدى داراى مشــکالت مالــى بخــش صنعــت در بانک هــاى عامل 

در حــال بررســى اســت.
علیرضایــى تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر بــراى 104 واحــد صنعتــى 
مبلــغ 2360 میلیــارد ریــال تســهیالت در بانک هــاى عامــل مصــوب 
گردیــده اســت کــه 1530 میلیــارد ریــال تســهیالت رونــق تولیــد بــه 
آن هــا پرداخت شــده و مابقــى هــم به تدریــج بــه واحدهــاى مذکــور 

پرداخــت خواهد شــد.

ــی در  ــش خصوص ــال بخ ــارد ری ــرمایه گذاری 28۴7 میلی س
ــال 95 ــش ماهه اول س ــوی در ش ــان رض ــت خراس صنع

راضیــه علیرضایــى گفــت: طــى شــش ماهه اول ســال 95، 191 فقــره 
پروانــه بهره بــردارى صنعتــى بــا بیــش ا ز 2847 میلیــارد ریــال
سرمایه گذارى براى بخش خصوصى در استان صادرشده است.

ــردارى  ــاى بهره ب ــاخص هاى پروانه ه ــد ش ــت: رش ــار داش وى اظه
صــادره در 6 ماهــه اول ســال 95 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 
ازنظــر تعــداد 24 درصــد و میــزان ســرمایه گذارى 23 درصــد رشــد 

ــته است. داش
وى افــزود: واحدهــاى فــوق شــامل تولیــد فرمالین، نوشــیدنى مالت، 
پروژســترون (مــاده موثردارویــى), کمربنــد ایمنــى خــودرو، روغــن 

مایــع کلــزا، انــواع لــوال، پــودر ژلــه و ... بــوده اســت.
ــاد،  ــهد، گناب ــتانهاى مش ــا در شهرس ــن واحده ــرد: ای ــد ک وى تأکی
ــردارى  ــه بهره ب ــه و ... ب ــبزوار، تربت حیدری ــاران، س ــابور، چن نیش
رســیده و زمینــه اشــتغال را بــراى 2031 نفــر به طــور مســتقیم فراهــم 

نمــوده اســت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد

پرداخت 1530 میلیارد ریال 

تسهیالت رونق تولید در استان

مدیرعامل منطقه آزاد «چابهار» با بیان این که با تمام توان و 
ظرفیت از تاجران و سرمایه گذاران افغانستانى حمایت مى کنیم، 
از ایجاد شهرك هاى تخصصى سنگ و غذا براى تاجران و 

سرمایه گذاران افغانستانى در چابهار خبر داد.
پس از آغاز مذاکرات مقامات ایرانى با چینى ها براى ساخت 
یک شهرك صنعتى اختصاصى تولید قطعات خودرو، این 
بار یک مقام ایرانى از اختصاص یک شهرك تخصصى براى 

تاجران افغانى خبر داد.
عبدالرحیم کردى، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به این 
که عامل رکود اقتصادى افغانستان نبود امنیت در این کشور 
است، گفت: با تمام توان و ظرفیت از تاجران و سرمایه گذاران 

افغانستانى حمایت مى کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه چابهار در این مورد به خبرگزارى 
فارس توضیح داده است: ما شهرك تخصصى مواد غذایى 
را براى افغانستان در چابهار طراحى کرده ایم که بر اساس آن 
تاجرانى که مواد غذایى به افغانستان وارد مى کنند، با سرمایه 
خود در چابهار استقرار پیداکرده و تولید را انجام داده و مستقیمأ 
افغانستان صادر خواهند کرد. حضور و فعالیت تاجران  به 
افغانستانى در چابهار مى تواند سود خوبى را نصیب اقتصاد 

این کشور کند.
عبدالرحیم کردى از ایجاد شهرك تخصصى سنگ در چابهار 
نیز خبر داد و تصریح کرد: سنگ هاى معدنى و قیمتى افغانستان 
انتقال و پس از فرآورى  هم اکنون به صورت خام به خارج 
دوباره باقیمت بسیار باال در افغانستان به فروش مى رسد. با 
ایجاد شهرك سنگ افغانستان در چابهار، این مسیر کوتاه شده و 
سبب کاهش قیمت هاى سنگ در افغانستان خواهد شد. تاجران 
و مالکان معادن، ماشین آالت موردنیاز خود را بدون پرداخت 
گمرکى وارد چابهار کرده، محصول خود را باانرژى ارزان و 

زمین مناسب و دسترسى به بندر تولید و به دنیا صادر کنند.
پیش ازاین نیز، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران اعالم کرده بود: این سازمان طى یادداشت  تفاهم 
مذاکرات  انجام  حال  در  چین،  کشور  بازرگانى  وزارت  با 
نهایى جهت ایجاد شهرك صنعتى مشترك قطعات خودرو با 

همکارى شرکت چرى است.

اختصاص شهرک های تخصصی ایران به 

خارجی ها؛ این بار برای تاجران افغانستانی
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ــان رضــوى 65 درصــد  ــاز در خراس ــزان ســاخت و س ــون می ــم اکن ه
ــک ســوم ســابق رســیده اســت. ــه حــدود ی کاهــش داشــته و ب

ــرخ  ــه ن ــتیم ک ــاهد هس ــار داشــت: ش ــوق اظه ــب ف ــان مطل ــن بی ضم
ــوده  ــه کاهــش ب ــى رو ب ــدى پلکان ــراى مــردم در فرآین ســود بانکــى ب
ــه  ــیده ک ــا رس ــه اولى ه ــراى خان ــه 9,5 درصــد ب ــز ب ــون نی ــم اکن و ه
ــر  ــد در نظ ــا بای ــود ام ــوب مى ش ــو محس ــه جل ــت و رو ب ــى مثب گام

ــى نیســت. ــى کاف ــه تنهای ــدام ب ــن اق ــه ای داشــت ک
ــر انجمــن انبوه ســازان خراســان رضــوى نعمــت اهللا ظریــف تأکیــد  دبی
ــرا  ــن باشــد زی ــش از ای ــد بی ــزان ســود بای ــع کاهــش می ــرد: در واق ک
ــى  ــن راحت ــه ای ــى رکــود بســیار شــدیدى اســت کــه ب وضعیــت کنون
ــا آن مبــارزه کــرد همچنیــن بایــد بازپرداخــت وام مســکن  نمى تــوان ب
بــا مــدت زمــان بیشــترى باشــد بــه عنــوان مثــال از 12 ســال کنونــى بــه 

بیــن 20 تــا 25 ســال برســد.
ــا  ــر انجمــن انبوه ســازان خراســان رضــوى ب ــزارش تســنیم، دبی ــه گ ب
ــکن  ــازار مس ــاده در ب ــاق افت ــى اتف ــت حباب ــش قیم ــه افزای ــاره ب اش
ــن موضــوع ســبب شــد کــه رکــود  در ســال 92، خاطرنشــان کــرد: ای
ــن  ــه همی ــت ب ــه وضعی ــد و درحالى ک ــدت باش ــن ش ــه ای ــى ب کنون
ــن  ــه در ای ــى ک ــن تحرکات ــا کوچک تری ــد ب ــدا کن ــه پی ــورت ادام ص
ــه  ــد ک ــار رخ مى ده ــى فاجعه ب ــش قیمت ــرد جه ــورت گی ــش ص بخ
مجــدداً دســت جامعــه هــدف یعنــى قشــر متوســط را از تهیــه مســکن 

مى کنــد. دور 
ظریــف ادامــه داد: بعیــد اســت بــا ایــن رونــد کنونــى رکــود موجــود در 
بخــش ســاختمان تــا پایــان ســال از بیــن بــرود زیــرا هم اکنــون میــزان 
ــیارى  ــروش در بس ــت ف ــیده و قیم ــوم رس ــه یک س ــاز ب ساخت وس
ــى باقیمــت  از مناطــق شــهر مشــهد مقــدس ماننــد بخــش شــمال غرب

ــت. ــان اس ــده آن یکس تمام ش
وى تأکیــد کــرد: امیــد مــى رود بــا افزایــش نقدینگــى و در نظــر گرفتــن 
ســازوکارهاى حمایتــى بــراى بخــش مســکن رکــود بــا شــیبى مالیــم از 
بیــن بــرود در غیــر این صــورت جهــش قیمــت آن بــه صورتــى اســت 
ــوزه  ــن ح ــازار ای ــراى ب ــادى ب ــیار زی ــب بس ــت عواق ــن اس ــه ممک ک

داشــته باشــد.

میزان ساخت و ساز در خراسان رضوی 

۶5 درصد کاهش داشته است

دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی:

گردشــگران خارجــی کــه در ســه ونیم 
ســال گذشــته بــه ایــران ســفر کردنــد، 
هزینه کــرد  دالر   1500 یــک  هــر 
ــا 2۴  ــر ب ــدی براب ــه درآم ــتند ک داش
ــده  ــورمان ش ــد کش ــارد دالر عای میلی

ــت. اس
ــان  ــن بی ــد ضم ــى موح ــى رحمان مرتض
ــه  ــت: در س ــار داش ــوق، اظه ــب ف مطل
میلیــون   16 از  بیــش  گذشــته  ســال 
گردشــگر خارجــى بــه ایــران ســفر کردند 
ــى در داخــل کشــور  ــارد ایران ــم میلی و نی

ــد. ــفر پرداختن ــه س ب
وى افــزود: گردشــگران خارجــى کــه در 
ــفر  ــران س ــه ای ــته ب ــال گذش ــه ونیم س س
ــرد  ــک 1500 دالر هزینه ک ــر ی ــد، ه کردن
داشــتند کــه درآمــدى برابــر بــا 24 میلیارد 

دالر عایــد کشــورمان شــده اســت.
میــراث  ســازمان  گردشــگرِى  معــاون 
ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صنای فرهنگ
ــرد: صنعــت گردشــگرى جــزو  ــار ک اظه
معــدود صنایعــى بــود کــه اثــرات مثبــت 
برجــام را بــه نمایــش گذاشــت. مــا 
امیدواریــم ایــن صنعــت، ســیر صعــودى 
خــود را بــراى ســال هاى آتــى حفــظ 

ــد. کن

هر توریست خارجی در ایران 

چقدر هزینه می کند؟
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بــه منظــور افزایــش میانگیــن اقامــت مســافران 
ــت  ــى جه ــزى صحیح ــد برنامه ری ــهد بای ــه مش ب
ــى  ــز ییالق ــى، مراک ــاى فرهنگ ــتفاده از فرصت ه اس
و گردشــگرى، آثــار باســتانى و ارایــه آداب و رســوم 
ســنتى شــهرهاى مختلــف خراســان صــورت گیــرد.
محمــد قانعــى، رئیــس اتحادیــه هتــل داران خراســان 
رضــوى اظهــار کــرد: مشــهد عمدتــا براســاس 
گردشــگرى مذهبــى تعریــف شــده اســت و وقتــى 
یــک فعالیــت، تــک محصولى تعریــف شــود احتمال 

ــروز آســیب اقتصــادى وجــود خواهــد داشــت. ب
وى بــا اشــاره بــه روابــط کنونــى ایــران عربســتان و 
بحریــن و کاهــش قیمــت نفــت در منطقــه گفــت: ما 
ــا کاهــش 60 درصــدى مســافران عرب زبــان و بــه  ب
علــت رکــود اقتصــادى کشــور کاهــش 50 درصــدى 

زائــران ایرانــى بــه مشــهد مواجــه شــدیم.
وى گفــت: خدمــات بخــش اقامتــى یــک محصــول 
انباشــت نیســت و  24 ســاعته اســت و قابــل 
مجموعــه داران در بــازار رقابتــى بــراى خالــى نبــودن 
ــه قیمت هــاى پاییــن اعمــال  ــد ب ظرفیت هــا مجبورن
ــد. ــان ده روى آورن ــاى زی ــایر روش ه ــف و س تخفی
ــد  ــوق بای ــرایط ف ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــى گف قانع
ــه  ــگاه ب ــا ن ــگر و توریســت ب ــراى جــذب گردش ب
ــف  ــه تعری ــه ب ــهد و توج ــهر مش ــاى ش ویژگى ه
پایتخــت معنوى ایــران و رعایــت موازیــن و اصول از 
فرصت هــاى فرهنگــى آداب و رســوم متنــوع اســتان 
مراکــز گردشــگرى و طبیعــى اســتفاده کــرد تــا ضمن 
لــذت بــردن نســل هاى مختلــف از جاذبه هــاى 
زیارتــى و ســیاحتى، میــزان اقامــت زائــران در مشــهد 
ــه 2 روز  ــه گذشــته از 5 روز ب ــک ده ــه طــى ی را ک

کاهــش یافتــه افزایــش داد.
رضــوى  خراســان  هتــل داران  اتحادیــه  رئیــس 
ــکارى  ــد هم ــم نیازمن ــدف مه ــن ه ــرد: ای ــد ک تاکی
مســئوالن جهــت صــدور مجوزهــاى مربوطــه و ارایه 

راهکارهــاى الزم اســت.

کاهش ۶0 درصدی مسافران 
عرب زبان و 50 درصدی زائران 

ایرانی در مشهد

رئیس اتحادیه هتل داران استان خبر داد:

طــرح تبدیــل منطقــه  ویــژه اقتصــادى دوغــارون به منطقــه آزاد تجــارى = صنعتى 
در کارگــروه تخصصــى دبیرخانــه شــوراى عالــى مناطق آزاد تصویب شــد.

دکتــر ناصرالدیــن گرامــى مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون گفــت: 
در ایــن جلســه بــا اســتناد بــه مطالعــات صــورت گرفتــه امــکان ســنجى توســط 
ــاد  ــرح ایج ــى و ش ــات تکمیل ــار و اطالع ــه آم ــگ وارائ ــم و فرهن ــگاه عل دانش
زیرســاخت هــاى ایجــاد شــده در منطقــه ویــژه دوغــارون توانســتیم اعضــاى این 
کارگــروه تخصصــى را جهــت تصویــب تبدیــل منطقــه ویــژه دوغارون بــه منطقه 
آزاد قانــع نمائیــم کــه در نهایــت ایــن طــرح بــا اکثریــت آرا بــه تصویــب رســید.
گرامــى گفــت: بعــد از ایــن مرحلــه بایــد ایــن موافقــت بــه هیئــت دولــت ارســال 
شــود و در آنجــادر لیســت مناطــق آزادى کــه مــى خواهــد بــراى تصویــب بــه 
مجلــس پیشــنهاد شــود، قــرار گیــرد و ان شــاء ا... در مجلــس بــه تصویب برســد.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن موافقت، 

یــک گام بــه طــرف تبدیــل ایــن منطقــه بــه منطقــه آزاد پیــش رفتیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــى و اموربیــن الملــل منطقــه ویژه اقتصــادى دوغــارون، 
وى ابــراز امیــدوارى کــرد بــا توجــه به ایــن که بســیارى از زیرســاخت هــاى الزم 
بــراى تبدیــل ایــن منطقــه بــه منطقــه آزاد از قبــل تــدارك دیــده شــده و ســرمایه 
گــذارى هــاى الزم انجــام گرفتــه و بــا توجــه بــه نیازمنــد بــودن کشــور مقابــل ما 
بــه انــواع کاالهــاى اساســى و تســهیل دسترســى هــا و امکاناتــى کــه مناطــق آزاد 
مــى تواننــد بــراى صــادرات و توســعه صنعتى اســتان  و تولیــد ثروت بیشــتر براى 
کشــور داشــته باشــند، کار در هیئــت دولــت نیــز بــه ســرعت بــه ســرانجام رســد.

ــا مناطــق آزاد در غــرب و  ــه ب ــن منطق ــاوت جــدى ای ــادآور شــد: تف ــى ی گرام
ــن  ــا ای ــى دارد،ام ــه واردات ــوب کشــوراین اســت کــه آن مناطــق بیشــتر جنب جن
منطقــه مــى توانــد دروازه صــادرات باشــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت بــازار کشــور 
همجــوار، منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون مــى توانــد بــه یــک منطقــه صنعتى، 

تولیــدى و صادراتــى تبدیــل  شــود. 

افتتاح جایگاه سوخت مرزی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
بــا هــدف تامین قانونمند ســوخت مــورد نیاز نــاوگان ترانزیتــى ایران و افغانســتان 
و بــه منظــور جلوگیــرى از قاچــاق ســوخت، فعالیت غیــر قانونى افــراد گالن کش 
و تســهیل در ســوخت گیرى خودروهــاى خروجــى از کشــور بــا پیگیــرى هــاى 
منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون و همــکارى هــاى صــورت گرفتــه از ناحیــه 
کمیســیون برنامــه ریــزى، هماهنگــى و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 

اســتان توســط ســازمان همیــارى شــهرداریهاى اســتان بــه بهــره بــردارى رســید.
دکتــر ناصرالدیــن گرامــى مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغارون در مراســم 
افتتــاح ایــن جایــگاه گفــت : امکان ســوخت گیــرى همزمــان 4 دســتگاه و مخازن 
300 هــزار لیتــرى از ویژگــى هــاى ایــن جایــگاه اســت کــه بــا اعتبــارى بالــغ بــر 

15میلیــارد ریــال طــى 6 مــاه بــه بهــره بردارى رســیده اســت.

تصویب تبدیل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه 

آزاد تجاری صنعتی در کارگروه تخصصی

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
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 بهرام امیراحمدیان
کارشناس روسیه

رابطه کریدور شمال - جنوب
 با ابتکار چین در احیای جاده ابریشم

کنون کــه  ا
در  کشــور 
ــب  ــتانه تصوی آس
برنامــه  اجــراى  و 
پنج ســاله ششــم توســعه قــرار دارد، 
نگاهــى دوبــاره بــه برخــى از پروژه هــا 
ــه  ــگاه ب ــود و ن ــى موج ــات اساس و اقدام
ــتر  ــازى بس ــراى آماده س ــده ب ــکارات آین ابت
توســعه آینــده کشــور بســیار ضــرورى 
ــدر  ــا بن ــار (تنه ــم چابه ــروژه عظی اســت. پ
اقیانوســى ایــران) و راه آهن چابهار- مشــهد، 
کریــدور بین المللــى ترانزیــت شــمال - 
جنوب، پیشــنهاد پیوســتن ایــران بــه اتحادیه 
ــور  ــکار رئیس جمه ــیا، ابت ــادى اوراس اقتص
چیــن تحــت عنــوان «یــک راه، یــک کمربند» 
ــى  ــن) و برخ ــم که ــاده ابریش ــاى ج (احی
ــادى و  ــوالت اقتص ــد در تح ــر مى توان دیگ
تجــارى ایــران در آینــده سرنوشت ســاز 
ــت  ــدور ترانزی ــان کری ــن می ــد. در ای باش
شــمال  -  جنــوب نیــز از اهمیــت برخــوردار 
ــش  ــه آن بخ ــاره ب ــى دوب ــه نگاه ــت ک اس
ــرد  ــد ک ــر خواه ــران را فعال ت ــت ای ترانزی
زیــرا در دوره تحریــم ایــران نتوانســت 
نقــش ترانزیتــى خــود را ایفــا کنــد و حتــى 
جمهــورى آذربایجــان بــا مســاحتى برابر 86 
هــزار کیلومترمربــع و 9 میلیــون نفر جمعیت 
ــدازه  و کشــورى محصــور در خشــکى به ان
ایــران ترانزیــت داشــته اســت. هــرگاه 
ــت  ــد موقعی ــران بخواه ــد ای ــورى مانن کش
جغرافیایــى خــود را به موقعیــت ژئوپولتیک 
ارتقــا دهــد ناگزیــر اســت فضــاى سیاســى 
الزم را بــراى فضــاى اقتصــادى فراهــم آورد. 

بــه جــز یــک لولــه انتقــال گاز ترکمنســتان 
بــه ترکیــه و خــط انتقــال بــرق به ارمنســتان، 
ایــران نتوانســته اســت فضــاى الزم را بــراى 
گــذر خطــوط انتقــال انــرژى آســیاى مرکزى 
و حــوزه دریــاى خــزر کــه مناطــق محصــور 
در خشــکى هســتند بــه وجــود آورد. باوجود 
ــن  ــه خــط آه ــران ب ــن ای اتصــال خــط آه
آســیاى مرکــزى در ســال 1375، آن گونــه که 
انتظــار مى رفــت از آن بهره گیــرى نشــد. 
یــا ایــن کــه قدرت هــاى دیگــر بــه رقابــت 
ــادى  ــکوفایى اقتص ــع ش ــا مان ــتند ی برخاس
ــک آن  ــت ژئوپولتی ــاى موقعی ــران و ارتق ای

ــدند. ش
حمــل  و  نقــل  وزراى   1993 ســال  در 
کشــورهاى اروپایــى در اجــالس کمیســیون 
اروپــا در هلســینکى مســیر جدیــدى بــه نــام 
ــمال- ــل ش ــى حمل و نق ــذر بین الملل راهگ
جنــوب (راهگذر شــماره 9)  را معرفى کردند 
ــور  ــه کش ــن س ــه بی ــاى توافقنام ــا امض و ب
ایــران،   روســیه   و هندوســتان در ســال 2000 
میــالدى ایــن مســیر رســمیت یافــت. انگیزه 
تعریــف چنیــن راه گــذارى ایجــاد یــک پــل 
ارتباطــى بیــن کشــورهاى جنــوب و جنوب 
شــرق آســیا، شــبه قاره هنــد بــا کشــورهاى 
آســیاى میانــه و اروپــا از طریــق خــاك 
روســیه اســت. ایــن راهگــذر از کشــورهاى 
اســکاندیناوى و شــمال اروپــا شــروع و پس 
از عبــور از روســیه بــه بنــادر حاشــیه دریــاى 
خــزر متصــل شــده و از طریــق خــاك ایــران 
و بنــادر شــهید رجایــى و امــام خمینــى تــا 
شــبه قاره هنــد و کشــورهاى جنــوب شــرق 
آســیا امتــداد مى یابــد. در ایــن راهگــذر 
ضمــن اســتفاده از سیســتم حمل و نقــل 

ــل  ــى حم ــه زمان ــى فاصل ــدرن چندوجه م
کاال نســبت بــه مســیر کانــال ســوئز تــا 40 
درصــد و هزینــه حمــل نیــز تــا 30 درصــد 

ــد. ــش مى یاب کاه
در حــال حاضــر هفت کشــور شــامل ایــران، 
هنــد، روســیه، قزاقســتان، بــالروس، عمان و 
تاجیکســتان به طــور رســمى عضــو راهگذر 
ــور  ــه کش ــه س ــتند ک ــمال- جنوب هس ش
ــن  ــه ای ــذاران موافقت نام ــزو بنیان گ اول، ج
راهگــذر هســتند. همچنیــن تاکنــون شــش 
ــتان،  ــان، ارمنس ــتان، آذربایج ــور بلغارس کش
تقاضــاى  ترکیــه،  و  اوکرایــن  ســوریه، 
ــاع و  ــد از اجم ــه بع ــد ک ــارکت کرده ان مش
موافقــت کشــورهاى عضــو ایــن راهگــذر، 
ــد به طــور رســمى عضــو  کشــورهاى جدی
ــد.  ــد ش ــوب خواهن ــمال-  جن ــذر ش راهگ
راهگــذر  موافقت نامــه  اســت،  گفتنــى 
موافقت نامــه  یــک  جنــوب،  شــمال-  
حمل و نقلــى  و  ترانزیتــى  همکارى هــاى 
بین المللــى میــان کشورهاســت. کشــورهایى 
کــه منافعــى در این گونــه موافقت نامه هــا 

ــد. ــت مى کنن ــاى عضوی ــد، تقاض دارن

ــی  ــدور بین الملل ــی کری ــت کنون وضعی
شــمال - جنوب حمل و نقــل 

ــل  ــدور حمل و نق ــى «کری ــروژه بین الملل پ
ــط  ــال 2000 توس ــوب» در س ــمال-  جن ش
روســیه، هنــد و ایــران باهــدف ایجــاد یــک 
راهگــذر کوتاه تــر از مســیر حمل و نقــل 
فعلــى دریایــى کانــال ســوئز به منظــور 
کاهــش زمــان و حمل و نقــل هزینه هــاى 
تجارت کاال تأســیس شــد. بعدهــا، بالروس، 
قزاقســتان، تاجیکســتان، عمــان، ارمنســتان، 

حمل و نقل
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ــا  ــد ت ــه مى توان ــس ازآن، محمول مى رســد. پ
مســکو (1700 کیلومتــر) بــا گــذر از راه هاى 
ــورهاى  ــه کش ــا ب ــد و ازآنج ــى برس زمین
ــل  ــد حم ــیه و فنالن ــرز روس ــى هم م اروپای
ــن  ــع پیشــرفت ای ــل مان شــود. برخــى دالی
ــت.  ــده اس ــته ش ــال گذش ــروژه در 15 س پ
یکــى از دالیــل ایــن اســت کــه هنــد پــس 
از مواجهــه بــا برخى از مشــکالت تــدارکات 
و بــا توجــه بــه عدم حمایــت ترخیــص کاال 
از گمــرك تصمیــم بــه توقــف پــروژه بــراى 
ــر  ــل دیگ ــت. دلی ــاله گرف ــک دوره 10 س ی
افزایــش اعمــال فشــار بــر اقتصــاد ایــران از 
ســوى ایاالت متحــده آمریــکا و کشــورهاى 
ــا در موضــوع توســعه  ــه اروپ عضــو اتحادی
ســال هاى  اوایــل  در  هســته اى  برنامــه 
تغییــر  از  بااین حــال، پــس  بــود.   2000
رویکــرد ایــران نســبت بــه رونــد مذاکــرات 
ــه طــرح جامــع  ــا گــروه 1+5 و رســیدن ب ب
ــو برخــى  ــه ناشــى از لغ ــدام مشــترك ک اق
از تحریم هــاى اقتصــادى علیــه ایــران بــود، 
ــت اعضــا از  ــاى حمای ــا احی ــروژه ب ــن پ ای
ــال 2015) در  ــد در س ــژه هن ــروژه (به وی پ
جلســه چهــارم شــوراى هماهنگــى اعضــاى 
پــروژه کریــدور کــه در مــاه آگوســت 
ــات  ــد، مقام ــزار ش ــو برگ 2015 در دهلى ن
ارشــدى از هنــد، ایــران و روســیه و همچنین 
نمایندگانــى از دیگــر کشــورهاى عضــو در 
ــل  ــه حمل و نق ــس توافقنام ــورد پیش نوی م
ــوط  ــائل مرب ــى و مس ــث و بررس موردبح
بــه روش هــا و تعهــدات هــر یــک از اعضــا 
ــس  ــس ازآن، پیش نوی ــد. پ ــرى ش تصمیم گی
توافــق یــک گام مهــم بــراى حرکــت پــروژه 
بــه ســطح بعــدى بــر مبنــاى قانونــى بــراى 
حمل و نقــل از طریــق کشــتى، راه آهــن 
و جــاده ارتباطــى بیــن هنــد، ایــران و 
ــته  ــى برداش ــس از پیش بین ــد. پ ــیه ش روس
ــرمایه گذارى در  ــد س ــا، هن ــدن تحریم ه ش
پروژه هــاى زیربنایــى را به منظــور بهبــود 
ــادر  ــن و بن ــا، راه آه ــى جاده ه ــرایط فعل ش
ــل  ــى حمل و نق ــدور بین الملل ــداد کری در امت
شــمال و جنــوب آغــاز کــرد. به عنوان مثــال، 
وزیــر حمل و نقــل جــاده و بزرگراه هــاى 
ــن گادکارى» (Nitin Gadkari) و  ــد، «نیتی هن
همتــاى ایرانــى اش، عبــاس آخونــدى، یــک 
یادداشــت تفاهــم در توســعه بنــدر چابهــار 
بــه ارزش 85 میلیــون دالر در مــاه مــى ســال 
2015 بــه امضــا رســاندند. عالوه بــر آن، هند 
برنامه ریــزى کــرده اســت کــه 100 میلیــون 
دالر بــراى ســاخت جــاده اى بــه طــول 220 
کیلومتــر از «دالرام» در غــرب افغانســتان بــه 
ــراى  ــران و افغانســتان ب ــرز ای ــج» در م «زرن
ارتبــاط بــا بنــدر چابهــار هزینــه کنــد. عالوه 

ــار  ــدر چابه ــرمایه گذارى در بن ــن، س ــر ای ب
ــراى  ــا اســتراتژى هنــد ب در خلیــج عمــان ب
گســترش نفــوذ اقتصــادى خــود در امکانات 
ــه  ــخ ب ــارس، در پاس ــج ف ــل خلی حمل و نق
ســلطه چیــن در بنــدر گــوادر پاکســتان 
ــد  ــدر جدی ــل بن ــا تکمی ــت دارد. ب مطابق
چابهــار، هنــد فرصتى بــراى اتصال با شــبکه 
حمل و نقــل مســتقیم بــا افغانســتان و آســیاى 
میانــه بــا دور زدن پاکســتان بــه دســت آورده 
و از پتانســیل تجــارت بــا کشــورهاى منطقــه 
بهره منــد خواهــد شــد. همچنیــن بــا توجــه 
ــدور شــمال  - ــتراتژیک کری ــت اس ــه اهمی ب
ــت  ــم سیاس ــه مفاهی ــتیابى ب ــوب، دس  جن
ــت  ــوان «سیاس ــت عن ــد تح ــى هن خارج
ــال هاى  ــراى س ــد ب ــى هن ــارت خارج تج
2020-2015» کــه در آوریــل ســال 2015 
ــیاى  ــال آس ــت «اتص ــده و سیاس تصویب ش
مرکــزى» کــه در ژوئــن 2012 بــه تصویــب 
ــد. ــد ش ــر خواه ــت، امکان پذی ــیده اس رس

و  پتانســیل ها  تجزیه وتحلیــل  به منظــور 
تنگناهــاى کریــدور حمل و نقــل، فدراســیون 
ــد در آگوســت  ــل هن ــاى حمل و نق انجمن ه
ســال 2014 اجــراى آزمــون مسیرخشــکى را 
ــج آزمــون نشــان داد کــه  ــد. نتای انجــام دادن
ــل  ــان حمل و نق ــمال-جنوب زم ــدور ش کری
را 40 درصــد و هزینــه را 30 درصــد در 
مقایســه بــا مســیر دریایــى کنونــى از کانــال 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــش مى ده ــوئز، کاه س
ــر،  ــال حاض ــل در ح ــاى حمل و نق هزینه ه
ــک  ــراى ی ــنتى ب ــیر س ــل در مس حمل و نق
ــه مســکو در  ــى ب ــى از بمبئ ــر 20 فوت کانتین
حــدود 2100 تــا 2800 دالر هزینــه خواهــد 
داشــت و زمــان حمل و نقــل بیــن 32 تــا 37 
ــا طــى مســافتى  ــه ب روز طــول مى کشــد ک
برابــر 8700 مایــل دریایــى بــا گــذر از کانــال 
ســوئز بــه پایــان مى رســد. در مقابــل، 
ــق  ــه از طری ــل محمول ــاى حمل و نق هزینه ه
مســیر کریدور شــمال  - جنوب حــدود 1260 
ــى از  ــاى تقریب ــردن هزینه ه ــه ک دالر (اضاف
ــان  ــال 260 دالر) و زم ــدر انتق ــق ذئ بن طری
ــى  ــل دریای ــق 2200 مای ــل از طری حمل و نق
به عــالوه ســه هــزار کیلومتــر زمینــى، کمــى 
بیــش از 19 روز خواهــد بــود. در این مفهوم، 
ــدور از  ــن کری ــق ای ــد از طری ــا از هن کااله
نظــر زمــان حمل و نقــل و هزینه هــاى حمــل 
خواهــد  کاهــش  قابل توجهــى  به طــور 

یافــت و آن را رقابتى تــر مى کنــد.
ــدادى از  ــم تع ــوز ه ــر هن ــال حاض در ح
ــدور  ــعه کری ــده در راه توس ــائل بازدارن مس
بــراى رســیدن بــه ظرفیــت کامــل آن وجــود 
دارد کــه امیــد مــى رود در فضــاى پســا برجام 

ــود. ــل ش ــى حاص موفقیت های

 
بنــدر  )تنهــا  چابهــار  عظیــم  پــروژه 
اقیانوســی ايــران( و راه آهــن چابهــار- 
مشــهد، كريــدور بین المللــی ترانزيــت 
ــران  شــمال-جنوب، پیشــنهاد پیوســتن اي
ــکار  ــیا، ابت ــادی اوراس ــه اقتص ــه اتحادي ب
عنــوان  تحــت  چیــن  رئیس جمهــور 
ــاده  ــای ج ــد« )احی ــك كمربن ــك راه، ي »ي
ــد  ابريشــم كهــن( و برخــی ديگــر می توان
در تحــوالت اقتصــادی و تجــاری ايــران در 

آينــده سرنوشت ســاز باشــد

ــزه تعريــف چنیــن راه گــذاری ايجــاد  انگی
يــك پــل ارتباطــی بیــن كشــورهای جنوب 
ــا  ــد ب و جنــوب شــرق آســیا، شــبه قاره هن
كشــورهای آســیای میانــه و اروپــا از طريــق 
ــذر از  ــن راهگ ــت. اي ــیه اس ــاک روس خ
ــا  ــمال اروپ ــکانديناوی و ش ــورهای اس كش
ــه  ــیه ب ــور از روس ــس از عب ــروع و پ ش
بنــادر حاشــیه دريــای خــزر متصــل شــده 
ــهید  ــادر ش ــران و بن ــاک اي ــق خ و از طري
رجايــی و امــام خمینــی تــا شــبه قاره هنــد 
ــداد  ــوب شــرق آســیا امت و كشــورهای جن

می يابــد

ــد  ــار، هن ــد چابه ــدر جدي ــل بن ــا تکمی ب
شــبکه  بــا  اتصــال  بــرای  فرصتــی 
حمل و نقــل مســتقیم بــا افغانســتان و 
ــه  ــتان ب ــا دور زدن پاكس ــه ب ــیای میان آس
دســت آورده و از پتانســیل تجــارت بــا 
كشــورهای منطقــه بهره منــد خواهــد شــد

ــل  ــان حمل و نق ــمال-جنوب زم ــدور ش كري
را 40 درصــد و هزينــه را 30 درصــد در 
مقايســه بــا مســیر دريايــی كنونــی از كانال 

ــد ــش می ده ــوئز، كاه س

ــه  ــتان و ترکی ــن، قرقیزس آذربایجــان، اوکرای
بــه ایــن پــروژه پیوســتند. ایــن مســیر از بندر 
ــى  ــوا» (Nhava Sheva) در بمبئ ــاوا ش «نه
ــاى  ــق دری ــود و از طری ــروع مى ش ــد ش هن
عــرب بــه بندرعبــاس در ایــران (1200 مایل 
ــى  ــش زمین ــود. بخ ــل مى ش ــى) متص دریای
ــدر  ــه بن ــران ب ــاك ای ــق خ ــدور از طری کری
انزلــى در ســاحل جنوبــى خــزر (بــه طــول 
1300 کیلومتــر) مى رســد. بخــش دوم مســیر 
دریایــى از دریــاى خــزر (800 مایــل دریایى) 
عبــور مى کنــد و بــه بنــدر آســتاراخان 
ــیه  ــیون روس ــمالى در فدراس ــاحل ش در س
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اسـتان  بین المللـى  حمل ونقـل  صنعـت 
به عنـوان حلقه مکمـل بازرگانى نقش مهمى 
در فرآینـد رشـد و شـکوفایى اقتصاد اسـتان 
دارد. خراسـان رضـوى بـه دلیل وجـود 302 
کیلومتـر مـرز مشـترك با کشـور افغانسـتان 
کشـور  بـا  مشـترك  مـرز  کیلومتـر  و 539 
ترکمنسـتان، اتصال با بازار 100 میلیون نفرى 
آسـیاى میانه، اتصال شمال به جنوب و شرق 
به غرب همچنین دسترسى کشورهاى مزبور 
بـه کریدورهاى ترانزیتـى و آب هـاى آزاد، از 
جایـگاه بسـیار باالیـى در حـوزه حمل ونقل 
بین المللـى و ترانزیـت برخوردار اسـت. این 
جایگاه موجب شـده اسـتان خراسان رضوى 
بـا 205 شـرکت حمل ونقل بین المللـى و 25 
نمایندگـى وظایـف حمـل سـاالنه حـدود 5 
میلیون تـن کاالى جاده اى را با حـدود 7000 

نـاوگان بـارى انجـام دهد.

ــای  ــت از مرزه ــزان ترانزی ــش می کاه
ــتان اس

ــس  ــزدى، رئی ــان ی ــد زمانی ــدس احم مهن

هیــات مدیــره انجمــن صنفــى شــرکت هاى 
ــوى  ــان رض ــى خراس ــل بین الملل حمل ونق
ــن  ــن، ضم ــن انجم ــرى ای در نشســت خب
ــل  ــزود: حمل ونق ــوق، اف ــب ف ــان مطل بی
و ترانزیــت بــراى کشــور مــا یــک نعمــت 
اســت و اولیــن ســود آن بــراى کشــور 
ــن صنعــت  ــه ای اشــتغال اســت. به طورى ک
ــارد  ــش از 5000 میلی ــرمایه گذارى بی ــا س ب
نقــل  و  حمــل  شــرکت هاى  تومانــى 
ــورت  ــتان به ص ــدگان اس ــى و رانن بین الملل
نفــر   4000 غیرمســتقیم  و  مســتقیم 

اشــتغال زایى ایجــاد کــرده اســت.
وى افــزود: ایــن صنعــت بــراى کشــور مــا 
درآمدزایــى دارد زیــرا هــر جابه جایــى براى 
کشــور منبــع درآمــد اســت و مى تــوان 
گفــت، پــس از نفــت، یکــى از صنعت هــاى 
پردرآمــد کشــور مــا ترانزیــت اســت کــه 9 
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــى مــا را بــه 

خــود اختصــاص داده  اســت.
زمانیــان یــزدى عنــوان کــرد: در ســال 
گذشــته 11 میلیــون تــن کاال در کشــور 
ترانزیــت شــده اســت کــه نســبت بــه ســال 
93، 11 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
علــت اصلــى ایــن کاهــش، تحریم هــا بــود. 
ــئله  ــت از مس ــت ترانزی ــى صنع به طورکل
تحریم هــا آســیب بســیارى دیــد و بســیارى 
ــا ســبب شــد پاکســتان  ــن تحریم ه از همی
در ترانزیــت بــه رقیــب ایــران بــدل شــود و 
ــون  ــز یک میلی در شــش ماهه اول امســال نی
ــتان  ــاى اس ــن کاال از مرزه ــزار ت و 613 ه

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــده اســت ک ــت ش ترانزی
قرایــن نســبت بــه ســال 94 حتمــاً کاهــش 

ــم داشــت. خواهی
ــت  ــل و ترانزی ــس کمیســیون حمل ونق رئی
اتــاق بازرگانى خراســان رضــوى ادامــه داد: 
ــتورالعمل هاى  ــنامه ها و دس ــب بخش تصوی
مختلــف  نهاد هــاى  ســوى  از  متعــدد 
ــا  ــت ب ــت را در رقاب ــرعت و دق ــل س عام
از  حمل ونقــل  بین المللــى  شــرکت هاى 

ــه اســت. ــا گرفت کشــور م
برخــى  دلیــل  بــه  شــد:  یــادآور  وى 
مشــکالت در ســرعت و قیمــت ترانزیــت 
دوگانــه  رفتار هــاى  همچنیــن  و  کاال 
ــیرهاى  ــى، مس ــئول و بى ثبات ــاى مس نهاد ه
ــه  ــت در منطق ــراى ترانزی ــز ب ــرى نی دیگ
ــده  ــه وجــود آم توســط دیگــر کشــورها ب

ــت. اس
ــان خاطرنشــان کــرد: ســرعت نقــش  زمانی
مهمــى در ترانزیــت داشــته و تجــار اهمیت 
بســیارى بــراى ایــن مســئله قائل اند. مســئله 
دیگــر قیمــت اســت کــه از اهمیــت خاصى 
ــل  ــوردار اســت؛ عام ــتریان برخ ــراى مش ب
کــه  اســت  امنیــت حمل ونقــل  ســوم 
خوشــبختانه کشــور مــا در ایــن حــوزه بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن مســائل را مدیریــت 
ــا متأســفانه درزمینــه ى ســرعت  ــد ام مى کن
ــنامه ها  ــود بخش ــل وج ــه دلی ــت، ب و قیم
ــبب  ــه س ــددى ک ــتورالعمل هاى متع و دس
ــات  ــود، ثب ــت مى ش ــان قیم ــر و نوس تأخی

ــم. ــى نداری چندان

ناهماهنگی، عدم ثبات و اجرای سلیقه ای 
قوانین از عوامل تضعیف جایگاه ترانزیت ایران
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ــرای  ــاص ب ــی خ ــود متول ــدم و ج ع
ــت ترانزی

جــواد نوریــان جویمنــد، عضو هیــات مدیره 
ــل  ــرکت هاى حمل ونق ــى ش ــن صنف انجم
بین المللــى خراســان رضــوى نیــز در ادامــه 
پیرامون مشــکالت فــراروى ترانزیت اســتان 
افــزود: ناهماهنگــى و اجــراى ســلیقه اى 
قوانیــن حمل ونقــل بین المللــى موجــب 
افزایــش هزینــه صاحبــان کاال و گران شــدن 

مســیر ترانزیتــى کشــور شــده اســت.
چندیــن  در حــال حاضــر  گفــت:  وى 
ــت  ــر ترانزی ــر ام ــى ب ــاد دولت ســازمان و نه
ــت و نظــارت مســتقیم و غیرمســتقیم  دخال
دارنــد امــا هیــچ هماهنگــى بیــن ایــن ادارات 
و نهادهــا در جهــت تســهیل رونــد ترانزیــت 
ــراى  ــه اج ــخصاً هزین ــدارد و مش ــود ن وج
دســتورات ســلیقه اى آنــان بــر عهــده بخــش 
خصوصــى اســت و درنهایــت هزینه هــا این 
ــان  ــاب صاحب ــى در صورت حس ناهماهنگ
کاال و درنهایــت گــران شــدن مســیر ترانزیت 

ــود. ــاهده مى ش ــور مش کش
نوریــان بــا تأکیــد بــر ایــن مســئله کــه اگــر 
یکــى  به عنــوان  ترانزیــت  مى خواهیــم 
ــرد  ــا کارک ــت و ب ــن نف ــل جایگزی از عوام
ــد گفــت: بایســتى  اشــتغال زایى عمــل نمای
به ســوى وحــدت رویــه و تســهیل قوانیــن و 
مقــررات ایــن بخــش پیــش برویــم به شــرط 
آنکــه دیــر نشــود؛ رقبــاى مــا بــا تمــام تــوان 
ســعى در بازگشــایى و یا رونــق کریدورهاى 
ــتند و  ــود هس ــى خ ــى و ترانزیت حمل ونقل
ــى مشــخصى  ــوز متول ــا هن درصورتى کــه م
ــون  ــم و متأســفانه قان ــراى ترانزیــت نداری ب
ــه را  ــه هم ــدارد ک ــود ن ــه اى وج و آیین نام
حــول مصالــح کالن ترانزیــت کشــور جمــع 

کنــد.
ــا  ــت گذارى ی ــفانه سیاس ــزود: متأس وى اف
مکانــى بــراى انجــام بحــث و همفکــرى در 
خصــوص توســعه صنعــت ترانزیت کشــور 
وجــود نــدارد و همیــن عامــل ســبب شــده 
ــن  ــاالن ای ــراى فع ــه روز ب ــکالت روزب مش

حــوزه بیشــتر شــود.
نوریــان افزود: متأســفانه مــا رایــزن اقتصادى 

فعالــى در کشــور هاى هــدف خــود نداریــم 
و بایــد رایزن هــاى اقتصــادى در کشــورهاى 
ــه  ــا ب ــد ترکمنســتان کــه دروازه ورود م مانن
آســیاى میانــه اســت حتمــاً کارشــناس 
حمل ونقــل و ترانزیــت باشــد کــه ایــن 
مســئله خالئــى بــراى حــل مشــکالت 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــى ب خارج
ایــن عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــى 
بین المللــى  حمل ونقــل  شــرکت هاى 
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــوى ب ــان رض خراس
ــن  ــه ای ــور و ادام ــت در کش ــزان ترانزی می
رونــد گفــت: قیمــت بــاالى خدمــات، 
گــران شــدن قیمــت ســوخت، گــران شــدن 
هزینــه تــن کیلومتــر، گــران شــدن خدمــات 
بنــدرى، صــرف زمــان زیــاد ترخیــص کاال، 
ــاالى  ــع آن ریســک ب ــوع و به تب ــن متن قوانی
ــدن  ــت به کار ش ــور و دس ــور کاال از کش عب
رقبــاى دیرینــه جهــت تعویــض مســیرهاى 
ــده همــه  ــا تســهیالتى اغفال کنن ــى ب ترانزیت
ــت  ــل کاهــش رشــد ترانزی و همــه از عوام
هســتند کــه بایــد راهکارهایــى را بــراى رفع 

ــود. ــى نم آن پیش بین

ــی  ــرات کارشناس ــتفاده از نظ ــدم اس ع
بــا  مرتبــط  صنفــی  انجمن هــای 

نقــل حمل و

غــالم مــوال ابوبکــرى دیگــر عضــو هیــات 
شــرکت هاى  صنفــى  انجمــن  مدیــره 
ــوى  ــان رض ــى خراس ــل بین الملل حمل ونق
در نشســت خبــرى نیــز بــا اشــاره بــه نــگاه 
غلــط بعضــی ســازمان ها و ارگان هــاى 
مرتبــط بــا مقولــه ترانزیــت و عملکــرد 
بین المللــى  حمل ونقــل  شــرکت هاى 
افــزود: گاهــى این هــا نعمــت ترانزیــت 
کشــور را عامــل قاچــاق کاال مى داننــد. 
ــا،  ــن پرونده ه ــیارى از ای ــه در بس درحالى ک
مدیــران شــرکت هاى حمل ونقــل تبرئــه 
ــگاه ضربه هــاى  ــن ن شــده اند و متأســفانه ای
جبران ناپذیــرى بــه صنعــت حمل ونقــل 
ــن  ــه ای ــوده و مادامى ک ــى وارد نم بین الملل
ــن ســازمان ها اصــالح نشــود  نگــرش در ای

احمد زمانیان يزدی:
خوشــبختانه كشــور مــا درحــوزه امنیــت به 
بهتريــن شــکل ممکــن مســائل را مديريت 
می كنــد امــا متأســفانه درزمینــه ی ســرعت 
ــنامه ها  ــود بخش ــل وج ــه دلی ــت، ب و قیم
ــبب  ــه س ــددی ك ــتورالعمل های متع و دس
ــات  ــود، ثب ــت می ش ــان قیم ــر و نوس تأخی

چندانــی نداريــم

جواد نوريان:
ــدن  ــران ش ــات، گ ــاالی خدم ــت ب قیم
قیمــت ســوخت، گــران شــدن هزينــه تــن 
ــدری،  ــات بن ــدن خدم ــران ش ــر، گ كیلومت
صــرف زمــان زيــاد ترخیــص كاال، قوانیــن 
ــور  ــاالی عب ــك ب ــع آن ريس ــوع و به تب متن
شــدن  دســت به كار  و  كشــور  از  كاال 
رقبــای ديرينــه جهــت تعويض مســیرهای 
ترانزيتــی بــا تســهیالتی اغفال كننــده همه 
و همــه از عوامــل كاهــش رشــد ترانزيــت 
ــرای  ــی را ب ــد راهکارهاي ــه باي ــتند ك هس

ــود ــی نم ــع آن پیش بین رف

غالم موال ابوبکری:
در حــال حاضــر 60 تــا 70 درصــد ترانزيت 
منطقــه بــه ســمت پاكســتان ســوق يافتــه 
و چنانچــه رونــد فعلــی ادامه داشــته باشــد 
در آينــده نزديــك 30 درصــد ديگــر را نیز از 
دســت خواهیــم داد و بازنــده دوئــل مســیر 
ترانزيــت گوادر-بنــدر عبــاس خواهیــم بود

زمانیان يزدی:
ــل برخــی مشــکالت در ســرعت و  ــه دلی ب
قیمــت ترانزيــت كاال و همچنیــن رفتار های 
ــی،  ــئول و بی ثبات ــای مس ــه نهاد ه دوگان
مســیرهای ديگــری نیــز بــرای ترانزيت در 
منطقــه توســط ديگــر كشــورها بــه وجــود 

آمــده اســت

غالم موال ابوبکری:
در حــال حاضــر 60 تــا 70 درصــد ترانزيت 
منطقــه بــه ســمت پاكســتان ســوق يافتــه 
و چنانچــه رونــد فعلــی ادامه داشــته باشــد 
در آينــده نزديــك 30 درصــد ديگــر را نیز از 
دســت خواهیــم داد و بازنــده دوئــل مســیر 
ترانزيــت گوادر-بنــدر عبــاس خواهیــم بود

توســط  کالنــی  برنامه ریــزى  نمى تــوان 
ــراي  ــى ب ــل بین الملل شــرکت هاى حمل ونق

ــود. ــه نم ــی ارائ ــتریان خارج مش
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وى بــا بیــان این کــه تصمیم گیرى هــاى 
ــر  ــازمان هاى درگی ــی س ــاعه و آن خلق الس
در ترانزیــت مثــل ســازمان حمل ونقــل، 
گمــرك، ســازمان بنــادر، کــه ضــرر و 
شــرکت هاى  بــه  ســنگینی  زیان هــاى 
مى نماینــد،  وارد  بین المللــى  حمل ونقــل 
و  منطقــی  روش  ســاخت:  خاطرنشــان 
صحیــح در تصمیم گیرى هــا ایــن اســت 
ــرات  ــه نظ ــى نقط ــان معین ــه در مدت زم ک
ــن و  ــه تخصصى تری ــی ک انجمن هــاى صنف
کارشناســى ترین نظــرات رادارنــد، دریافــت 
ــازى  ــم س ــه تصمی ــدام ب ــپس اق ــردد س گ
شــود؛ و بااطــالع رســانی قبلــی، آن را پیــاده 

ــى. ــبه و آن ــه یک ش ــد ن نماین
ــى  ــت: متأســفانه بخــش دولت ابوبکــرى گف
ــا را  ــاد م ــت در اقتص ــور ارزش ترانزی کش
ــت  ــن صنع ــه ای ــد؛ درحالى ک درك نمى کن
مى توانــد هم پــاى صنعــت نفــت بــراى 
ــفانه  ــا متأس ــد ام ــته باش ــود داش ــور س کش
مشــکالت و موانــع بســیارى بــراى مــا 
وجــود دارد و بــراى فعالیــت مجبوریــم 
هرگونــه تعهــد و امتیــازات ســنگینى را بــه 
ــم. ــه گمــرك بدهی ــى و ازجمل بخــش دولت

توقــف کامیون هــای ایرانــی در مــرز 
دوغــارون در پــی افزایــش هزینــه ورودی 

بــه افغانســتان
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــان در ادام ــد زمانی احم
بــه نــاگاه و از اوایــل مهرمــاه جــارى، 
کشــور افغانســتان اعــالم کــرده اســت 
ــد ورود  ــه قص ــى ک ــاى ایران ــه کامیون ه ک
ــدام  ــد هرک ــد، بای ــور را دارن ــن کش ــه ای ب
150 دالر به عنــوان «رود پــاس» پرداخــت 
کننــد، افــزود: ایــن موضــوع موجــب 
ــى در  ــاى ایران ــیارى از کامیون ه ــف بس توق
ــه  ــت. درحالى ک ــده اس ــارون ش ــرز دوغ م
پیش ازایــن کامیون هــاى ایرانــى کــه تــا 
هــرات مى رفتنــد، ایــن 150 دالر را پرداخــت 
ــه  ــى ک ــاى ایران ــا کامیون ه ــد، ام مى کردن

ــود  ــان اســالم قلعــه افغانســتان ب مقصــد آن
نیــازى بــه پرداخــت ایــن رقــم را نداشــتند.
ایــران  افــزود: پس ازایــن موضــوع،  وى 
بــراى نشــان دادن حســن نیــت خــود، اعالم 
ــوارض ورودى از  ــورو ع ــه 120 ی ــرد ک ک
کامیون هــاى ورودى از افغانســتان را دریافت 
از  بــه شــرطى کــه 150 دالر  نمى کنــد 
ــه  ــالم قلع ــا اس ــه ت ــى ک ــاى ایران کامیون ه
ــفانه  ــا متأس ــود ام ــت نش ــد، دریاف مى رون
ــول نکــرد و  ــن موضــوع را قب افغانســتان ای
ــع  ــه وض ــوارض را ب ــاره ع ــز دوب ــران نی ای

ــد. ــل برگردان قب

امیدواریــم تــا چنــد روز آینــده عــوارض 
ــه وضــع قبــل  ــه ترکمنســتان ب ورودی ب

بازگــردد
زمانیــان دربــاره تازه ترین خبرها از ســرانجام 
موضــوع عــوارض دریافتــى از کامیون هــاى 
ایرانــى ورودى بــه ترکمنســتان نیــز گفــت: 
ــن  ــى در ای ــر مذاکرات ــاى اخی ــى هفته ه ط
زمینــه با مســئوالن کشــور ترکمنســتان انجام 
و ســه پیشــنهاد مطــرح شــد؛ امــا درنهایــت 
ترکمنســتان،  در  تصمیم گیرنــده  مقــام 
شــخص رئیس جمهــور یــا معــاون اول وى 
ــاد موضــوع  ــزود: به احتمال زی اســت. وى اف
بــه روال قبــل بازمى گــردد و امیدواریــم 
ــه  ــوارض ورودى ب ــده ع ــد روز آین ــا چن ت
ترکمنســتان بــه وضــع قبــل بازگــردد. رئیس 
ــرکت هاى  ــى ش ــن صنف ــره انجم هیئت مدی
حمل ونقــل بین المللــى اســتان بــا اشــاره بــه 
اقــدام متقابــل ایــران در دریافــت عــوارض از 
کامیون هــاى ترکمنســتان، ادامــه داد: بــا ایــن 

ــا بیشــتر متضــرر مى شــوند. وضــع آن ه
ــورى  ــه جمه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــان ب زمانی
اســالمى ایــران بــا برخــى کشــورها ازجملــه 
و  تفاهم نامــه  افغانســتان  و  ترکمنســتان 
توافق نامــه همــکارى درزمینــه ى حمل ونقــل 
ــر  ــت: اگ ــت دارد، گف ــى و ترانزی بین الملل
مى خواهیــم مشــکالت مــا در خــارج از 

کشــور حــل شــود، بایــد ایــن تفاهم نامــه و 
ــود. ــى ش ــش اجرای ــا بیش ازپی توافق نامه ه

ضــرورت تســریع در بهره بــرداری از 
ــار ــدر چابه بن

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــوال ابوبکــرى ب غــالم م
نکتــه  کــه عملیــات اجرایــى ســاخت بنــدر 
ــوز  ــا هن ــده، ام ــال 62 آغازش ــار از س چابه
ــت  ــیده اس ــردارى نرس ــه بهره ب ــه مرحل ب
افــزود: ایــن بنــدر اهمیــت بســیارى دارد و 
مى توانــد در رقابــت بــا دیگــر بنــادر منطقــه 
امتیــازات بســیارى بــراى ترانزیــت کشــور 

ــه دســت آورد. مــا ب
ــا تاکیــد  ایــن فعــال صنعــت حمل ونقــل ب
بــه اینکــه از مســیر ترانزیــت بندرعبــاس به 
نیمــروز افغانســتان ســودى نصیــب کشــور 
ــى  ــع اصل ــت: مناف ــود گف ــت نمى ش ترانزی
ایــن مســیر مهــم نصیــب کامیون هــاى 
ــت  ــى اس ــن در حال ــم و ای ــان مى کنی افغ
ــل را  ــات حم ــئولیت عملی ــام مس ــه تم ک
ــه  ــر آن ک ــه مهم ت ــم و از هم ــز پذیرفته ای نی
بــا  را  دریافتــى  کمیســیون  مجبوریــم 
ــى CMR تقســیم  ترانســپورت طــرف افغان

ــم. کنی
ــل  ــره انجمــن حمل ونق ــات مدی عضــو هی
بابیــان  رضــوى  خراســان  بین المللــى 
این کــه بــا فعــال کــردن مســیر بنــدر 
چابهــار بــه گمــرك میــل 78 (ماهــى رود) 
ــوادر  ــى و گ ــدر کراچ ــوازات بن ــه به م ک
ــم ســود بیشــترى  پاکســتان اســت مى توانی
ــم و  ــور نمایی ــب کش ــت نصی را از ترانزی
رقبایــى را کــه بــراى تغییــر مســیر ترانزیــت 
بــه کشورشــان دنــدان تیــز کرده انــد از 

ــم. ــرون کنی ــه بی صحن
ایــن فعــال صنعــت حمل ونقــل گفــت: بــا 
ــر فاکتــور  اســتفاده از ایــن مســیر عــالوه ب
امنیــت، فاکتورهاى ســرعت و قیمــت نیز به 
کمــک صنعــت حمل ونقــل کشــور خواهــد 
فعال ســازى  ضمــن  مى توانیــم  و  آمــد 
نــاوگان داخلــى، منافــع اصلــى از ترانزیــت 

خارجــى را نصیــب کشــور نماییــم.
وى در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر 60 تــا 70 درصــد ترانزیــت منطقــه 
بــه ســمت پاکســتان ســوق یافتــه و چنانچه 
رونــد فعلــى ادامــه داشــته باشــد در آینــده 
نزدیــک 30 درصــد دیگــر را نیــز از دســت 
خواهیــم داد و بازنــده دوئل مســیر ترانزیت 
گوادر-بنــدر عبــاس خواهیــم بــود، اظهــار 
ــه همــت،  ــن مشــکل ب ــدوارى کــرد: ای امی
ــن  ــع و ای ــى رف ــرد جمع ــارکت و خ مش

مســیر ترانزیتــى در کشــور حفــظ شــود.
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برنامـه 25 سـاله اى براى حمل ونقل اسـتان تا 
سـال 1420 بـه تصویب رسـیده و بـراى این 
افق در سـه بخش حمل ونقل جـاده اى، ریلى 
و هوایـى داراى برنامه ریـزى صـورت گرفته 

است.
محمـد مقـدورى معـاون عمرانـى اسـتاندار 
خراسـان رضـوى در آیین تکریـم از مهندس 
جواد وحدتى فرد، مدیرکل پیشـین راهدارى 
و حمل ونقـل جـاده اى خراسـان رضـوى و 
معارفـه مهنـدس ابراهیـم نصـرى، مدیـرکل 
جدیـد ایـن اداره کل، ضمن بیان مطلب فوق 
اظهـار کـرد: حمل ونقل به عبارتـى مهم ترین 
نقـش در پیونـد بیـن عوامل مختلف توسـعه 
در کشـورها را بـر عهـده دارد. حمل ونقـل از 
پیشـرفته ترین کشـورها تا کشـورهاى جهان 
سـوم نقش پررنگـى را بـراى خود رقـم زده، 
نقشـى که براى توسـعه بر عهـده این صنعت 
اسـت، بـدون هیـچ رقابتـى بـا هـر بخـش 
دیگـرى، از وزن و اهمیـت برخوردار اسـت. 
بـراى همیـن در اختصـاص منابـع مالـى و 
اعتبـارى کشـورها، یکـى از مهم ترین فصول 

بخـش حمل ونقل اسـت.
وى تصریح کرد: یکى از عوامل پیوند نزدیک 
همکارى بین دولت و بخش خصوصى در 
حوزه  در  مى خورد،  رقم  حمل ونقل  بخش 
استان  آزادراه هاى  زیرساختى هم اکنون سهم 
ما با 111 کیلومتر، 4,6 درصد کل آزادراه هاى 
کشور است. بزرگ راه هاى استان نیز با 1015 
کیلومتر به همراه راه هاى اصلى و فرعى که 
مى شود،  شامل  را  کیلومتر  درمجموع 1317 

سهم 6,9 درصدى راه هاى کشور را به خود 
اختصاص داده است.

معاون عمرانى استاندار خراسان رضوى با بیان 
در  مسافر  میلیون  در سال گذشته 13  اینکه 
بخش ریلى جابه جایى داشته ایم، خاطرنشان 
کرد: این عدد نشان دهنده سهم 26 درصدى 
استان از حمل ونقل ریلى کشور است، همچنین 
استان در حمل ونقل هوایى 8,4 درصد از سهم 
در  و  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  کل 
حوزه حمل ونقل مسافر در جاده ها نیز خراسان 

رضوى در جایگاه دوم ایستاده است.

سـهم  هم اكنـون  زيرسـاختی  حـوزه  در 
آزادراه های اسـتان خراسـان رضـوی با 111 
كیلومتـر، 4.6 درصـد كل آزادراه های كشـور 
اسـت. بزرگ راه هـای اسـتان نیـز بـا 1015 
كیلومتر به همـراه راه های اصلـی و فرعی كه 
درمجموع 1317 كیلومتر را شـامل می شـود، 
سـهم 6.9 درصـدی راه هـای كشـور را بـه 

خود اختصـاص داده اسـت.

کاهـش 27 درصـدی تلفـات جـاده ای در 
اسـتان در ۴ ماهـه ابتدایی سـال 95

وى اظهــار کــرد: در 4 ماهــه اخیــر بــا 
کمیســیون  در  مفصــل  برنامه ریزى هــاى 
ــئولیت پذیرى  ــا مس ــل و ب ــى حمل ونق ایمن
پلیــس راه اســتان رتبــه دوم کشــور در 

کاهــش میــزان تلفــات جــاده اى را به دســت 
ــد از  ــر 27 درص ــال حاض ــم. در ح آورده ای

تلفــات جاده هــا کاهش یافتــه اســت.
ــا اشــاره بــه ســرمایه گذارى هاى  مقــدورى ب
حمل ونقــل  حــوزه  در  دولــت 
خراســان رضــوى اظهــار کــرد: میــزان 
بخــش  در  دولــت  ســرمایه گذارى هاى 
حمل ونقــل اســتان باعــث شــده کــه میــزان 
رضــوى،  خراســان  در  ســرمایه گذارى ها 
ــه  ــه 70 ب ــه 26 در ده ــتان را از رتب ــن اس ای

ــد. ــا ده ــور ارتق ــه 8 در کش رتب
بــه گــزارش ایســنا، معــاون عمرانى اســتاندار 
ــه  ــرد: ب ــان ک ــوى خاطرنش ــان رض خراس
ــاده اى  ــات ج ــزان تصادف ــت می ــن جه همی
اســتان قابل مقایســه بــا دو دهــه قبــل 
ــعه  ــت هاى توس ــوزه سیاس ــت. در ح نیس
ریلــى، بیشــتر توجهــات دولــت معطــوف به 

ــتان اســت. ــن بخــش در اس ــعه ای توس
ــال 2017 و  ــبت س ــه مناس ــاره ب ــا اش وى ب
انتخــاب مشــهد به عنــوان پایتخــت فرهنگى 
جهــان اســالم گفــت: همــه پروژه هــاى 
حمل ونقــل  و  راهــدارى  بــه  مربــوط 
ــى  ــى عمران ــتاد مل ــتان در س پیشــنهادى اس
در  اســت،  تصویب شــده   2017 مشــهد 
حــوزه هواشناســى نیــز بــه جهــت ارتبــاط 
ــه  ــن بخــش برنام ــا ای ــل ب حــوزه حمل ونق
25 ســاله اى مصــوب شــده کــه بــه تصویب 
شــوراى برنامه ریــزى اســتان رســیده اســت.

معاون عمرانی استاندار:

تدوین برنامه 25 ساله حمل ونقل خراسان رضوی
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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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نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2

ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4
تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

مشهد : بلوار سجاد - چهارراه بزرگمهر - ساختمان 
سارسل - طبقه 4 - واحد 403 

تلفن: 37617321 - 051-37610801
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

 حمل کانتینر و ترانزیت کاال به کشورهای افغانستان،  تاجیکستان
ترکمنستان،   عراق

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری 
زیست خاور - طبقه 8- واحد804

تلفن: 38550013-17-  38548504 - 051
نمابر: 051-38512117  

فورواردر - کریر

مشهد : رضاشهر ، بین رضوی 11 و 13، پالک 65
تلفن: 38765331 / 051-38765328

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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






