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بى تردیــد کارنامــه اقتصــادى مرحــوم هاشــمى بــه یــک دوره هشت ســاله پــس از جنــگ کــه توانســت بــه 
مــدد تمرکــزش بــر اقتصــاد ورشکســته، کشــور را از ویرانــى یــک دوره طوالنــى بیــرون بکشــد، محــدود 
نمى گــردد، هاشــمى را بایــد بــدون تعــارف و برمبنــاى ســنجش هاى معمــول در ردیــف مصلحانى دانســت 
کــه به هیچ وجــه مقایســه او را بــا امیرکبیــر و قهرمانــان ملــى کشــورها مبالغه آمیــز نمى نمایــد. او درشــرایطى 
 پــس از جنــگ، ســکان اجرائــى کشــور را بــه دســت گرفــت کــه با وجــود حداقــل منابــع و زیرســاخت ها،
تفکــرات شــدید اقتصــاد دولتــى و اندیشــه هــاى افراطــى بــراى صــدور انقــالب، بایــد تحولــى بــزرگ در 

ــم مى خــورد. ســازندگى رق
ــیمى ها،  ــه پتروش ــا، مجموع ــراى احــداث راه ه ــات کشــور در دوره او ب ــزى و ســوق دادن امکان برنامه ری
ــه  ــى را ب ــد مل ــده تولی ــد، لکوموتیوآســیب دی ــاى جدی ســدها، دانشــگاه ها و باالخــره ورود تکنولوژى ه

حرکــت واداشــت.
بى شــک جابجایــى تغییــر ریــل  اقتصــاد ســنتى جنــگ زده متکــى بــر بــازار بــه اقتصاد نیمــه مــدرن صنعتى 
متکــى بــر تکنوکــرات هــا، پیامدهــاى منفــى را نیــز بــه دنبــال داشــته کــه بخشــى ناگزیــر و پــاره اى دیگــر 

ــود.  ــار مى نم قابل مه
آنهــا کــه ابهامــى در ایــن گفتــه دارنــد کافى اســت دو دوره هاشــمى و احمدى نــژاد را بــا منابــع و درآمدهاى 
ارزى کامــال متفــاوت مقایســه کــرده تــا جهــت نشــانه گرهــاى اقتصــادى کشــور در دو ســوى متضــاد را به 

عینــه مشــاهده نمایند. 
امــا صرف نظــر از ایــن اقدامــات بــه نظــر مى رســد آنچــه بایــد میــراث معنــوى هاشــمى نــام گیــرد، نقــش 
متکــى بــر عقالنیــت او درنزدیــک بــه چهاردهــه در رأس  و حاشــیه قــدرت اســت. ایــن مؤلفــه اى مهــم 
در ایجــاد امنیــت و ثبــات به عنــوان کلیــد اداره مملکــت و عاملــى اســت بــراى  هرگونــه ســرمایه گذارى، 

تولیــد و اشــتغال .
نقــش مؤثــر هاشــمى در فرونشــاندن بحران هــاى منطقــه اى، کاهــش تنــش بــا همســایگان، رفــع تحریم هــا 
و ایجــاد رابطــه منطقــى بــا غــرب و باالخــره اتخــاذ سیاســت موفقیت آمیــز اعتــدال در داخــل، بــر کســى 
پوشــیده نیســت، حتــى آنجــا کــه او ناچــار شــد بــا پرداخــت هزینــه اى گــزاف تمام قــد در مقابــل پدیــده 
انحــراف احمدى نــژاد بایســتد تــا بــا ورود روحانــى بــه ســپهر انتخــاب مــردم، کشــور عــزت مدارانــه از 

ورطــه جنــگ وتحریــم هــا رهــا گــردد.
اکنــون بــه جــرات مى تــوان ادعــا کــرد تــداوم جــدى میــراث عقالنیــت هاشــمى بــراى مصالــح ملــى بیــش 
از هــر برنامــه و اقدامــى ضــرورى اســت، اگــر کشــور اســیر حرکت هــاى تنش آفریــن داخلــى و خارجــى 
گــردد و ثبــات خــود را بــا تصمیمــات نابخردانــه دســتخوش هیجانــات نمایــد، نه تنهــا ســرمایه اى جــذب 
نمى گــردد و چــرخ تولیــد شــتاب نمى گیــرد، بلکــه تحریم هــاى جدیــد و ایــن بــار از ناحیــه خودى هــا 

بــه مــردم رنــج دیــده تحمیــل مى گــردد.

عقالنیت، میراث معنوی هاشمی برای سیاست و اقتصاد ایران
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قدرتمند  رشد  موتورهای  ها،  استارتاپ 
اقتصادی و سلطه بر بازارهای جهانی

قرار  هم  کنار  در  حاصل  که  استارتاپ ها 
تجربه  و  ایده  و  دانش  هم افزایى  و  گرفتن 
 Venture پذیر  مخاطره  سرمایه  و  کارآفرین 
 Ventureسرمایه گذاران ریسک پذیر Capital
گذشته  نیم قرن  طى  مى باشند،   Capitalists
باالترین تأثیر را در سبک زندگى بشر و رشد 
لپ تاپ،  موبایل،  داشته اند.  دانش  نجومى 
کامپیوتر خانگى و سیستم عامل هاى آن ها که ما 
را قادر به خواندن این مقاله در هر جاى جهان 

مى کند، از محصوالت این صنعت هستند.
Apple به عنوان یکى از معروف ترین استارتاپ 
تاریخ، اولین عرضه اولیه خود را در تاریخ 12 
به  میلیون سهم  باعرضه 4,6  سپتامبر 1980 
ارزش هرکدام 22 دالر انجام داد. حاصل آن 
خلق 300 میلیونر شامل 40 نفر از کارکنان و 
سرمایه گذاران اپل بود. در این میان استیو جابز 
217 میلیون دالر ثروت به دست آورد. قیمت 
هر سهم با 32درصد افزایش در همان روز به 
به  را   Apple بازار ارزش  29 دالر رسید که 
1,778 میلیارد دالر رساند. این در حالى بود که 
سرمایه اولیه Apple در سال 1976 تنها 250 
 Apple هزار دالر بود. البته ارزش کنونى بازار

حدود 691 میلیارد دالر مى باشد.

مراکز مهم استارتاپ ها ی جهان
در   Crunch & Compass Partner
هزار   11 اطالعات  از  برآمده  که  گزارشى 
شرکت Startup و مصاحبه با 200 کارآفرین 
مهم ترین  معرفى  و  رتبه بندى  به  مى باشد، 
 Venture Capitalاکوسیستم هاى و  مراکز 
رتبه بندى  شاخص هاى  مى پردازد.   ((VC
عبارتند از عملکرد، تأمین مالى، دسترسى به 
باوجود   .Startup تجربه  و  استعدادها  بازار، 
صدرنشینى دره سیلیکن و منطقه Bay، نتایج 
حاکى از پیدا شدن رقیبان جدى براى این شهر 

لوس آنجلس،  نیویورك،  شهرهاى  مى باشد. 
بوستن، تل آویو، لندن، شیکاگو، سیاتل، برلین، 
سنگاپور، پاریس، سائو پاولو، مسکو، آوستین، 
بنگلور، سیدنى، تورونتو، ونکوور، آمستردام 
و منترئال 19 شهرى هستند که به ترتیب بعد 
از دره سیلیکن رتبه بندى شده اند. به بیان دیگر، 
کنترل  در   VC مهم  اکوسیستم هاى  از  نیمى 
ایاالت متحده آمریکا مى باشد. نکته جالب روند 
نوظهور  بازارهاى  به رشد حضور مراکز  رو 
مانند سنگاپور، سائلو پاولو و بنگلور در این 

لیست مى باشد.

وضعیــت ســرمایه گذاری جهانــی در 
اســتارتاپ ها

وضعیت  درباره  خود  گزارش  در   E&Y  
صنعت VC در سال 2014 از سرمایه گذارى 
خبر  VC ها  در  آمریکا  دالرى  میلیارد   52,1
مى دهد. چین پس از آمریکا با 15,6 میلیارد 
دالر سرمایه گذارى، نسبت به 6 سال قبل با 
متوسط 5 میلیارد دالر در سال، در رتبه دوم 
این گزارش قرار دارد (به جهت در دسترس 
کره،  چین،  هاى  استارتاپ  گزارش  نبودن 
 Campass انگلیسى زبان  به  تایوان  و  ژاپن 
نتوانسته آن ها را مورد ارزیابى و رتبه بندى قرار 
دهد. شاید در صورت فراهم بودن اطالعات، 
استارتاپ هاى این حوزه ها هم در صدر لیست 
جاى بگیرند). این در حالى است که در این 
سال اتحادیه اروپا تنها 10,5 میلیارد دالر در این 
صنعت سرمایه گذارى کرده است. همچنین بر 
مبناى همین گزارش 7 صنعت خدمات براى 
تجارى،  و  مالى  خدمات  مصرف کنندگان، 
فن آورى اطالعات، بهداشت، مواد و کاالهاى 
صنعتى، انرژى و کاال هاى مصرفى به ترتیب 
بیشترین میزان سرمایه گذارى را در جهان به 

خود اختصاص داده اند.
هزار  سرمایه گذارى 250  آن  در  که  صنعتى 
به  و  شده  برابر   7112 سال   4 ظرف  دالر 

مورد   3682 و  مى رسد  دالر  میلیارد   1,778
سرمایه گذارى (در استارتاپ ها) به حجم 52,1 
میلیارد دالر در یک سال (2014) بالغ مى گردد، 
به نظر مى رسد بتواند حکومت 18 تریلیون 
سایر بر  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین   دالرى 
اقتصاد ها را براى سالیان متمادى تضمین نماید.
با روشن تر شدن اهمیت و جایگاه راهبردى 
استارتاپ ها این سؤال مطرح است که کشورى 
(ایران) با میانگین سن جمعیتى 30 سال که 
وارد 20  آن  از  نفر  میلیون  هرسال حدود 2 
رتبه  و  سواد 85درصد  نرخ  و  شده  سالگى 
اول علمى منطقه و 16 جهان در تولید علم، 
چگونه مى تواند به جایگاه بایسته جهانى خود 

دست یابد؟
شکست  باالى  ریسک  دلیل  به  استارتاپ ها 
هستند  مواجه  متعددى  چالش هاى  با  آن ها، 
از سایر موضوعات  مالى  تأمین  که موضوع 

برجسته تر دیده مى شود.

کانال های تأمین مالی برای استارتاپ ها
براى  را  به طورکلى مى توان راه هاى متعددى 
تأمین مالى و سرمایه موردنیاز یک استارتاپ 

متصور گشت.

-  منابع بانکی
تأمین سرمایه مخاطره پذیر از منابع بانکى به 
دالیل عدیده اى ازجمله طوالنى بودن پروسه 
به  بانک  تمایل  عدم  ادارى،  بروکراسى  یا  و 
مشارکت در ریسک ضرر و ترجیح سود ثابت 
به جهت طلب  بودن تسهیالت  نیز گران  و 
وثایق سنگین از کارآفرین عمًال مناسب طبیعت 

سرمایه گذارى مخاطره پذیر نیست.

-  منابع دولتی
دولت ها معموالً از طریق افزایش بودجه موضوع 
مى کنند.  تقویت  را  فن آورى  و  علم  توسعه 
اگرچه این کار الزم و ستودنى است اما به واقع 

امیرعباس زینت بخش
دانشجوی دکتری مالی اسالمی
دانشگاه بین المللی اینسیف مالزی

نقش استارتاپ ها در اقتصاد ملی

ش ویژه
گزار
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تاکنون 
هد  شا

رشد  و  رونق 
محسوس استارتاپ ها 

نبوده ایم. موضوع بروکراسى 
را  سرمایه  غیرمنعطف بودن  و  ناکافى  و 

مى توان از چالش هاى این کانال تأمین مالى به 
شمار آورد.

- منابع خصوصی
بعضًا  و  قدیمى  استارتاپ هاى  به  نگاهى  با 
کنونى، متوجه این موضوع مى شویم که غالبًا 
کارآفرین و یا گروه کارآفرینان به دنبال یک فرد 
ثروتمند High Net Worth Individual براى 
سرمایه گذارى در ایده خود بوده و هستند. اتکا 
یک استارتاپ به یک شخص حقیقى به عنوان 
سرمایه گذار فرشته خو Angel Investor براى 
تبدیل ایده به محصول تجارى و تولید انبوه 
نقد  عدم  روبروست.  چالش هایى  با  همواره 
شوندگى، عدم وجود سود سهام، عدم توانایى 
سرمایه گذار در پوشش کل ریسک شکست و 
نداشتن تجربه کافى و اعتمادبه نفس را مى توان 
سرمایه گذارى  پیشروى  چالش هاى  ازجمله 

یک شخص به حساب آورد.

اتحادیه هــای ســرمایه گذاران حقیقــی 
فرشــته خوی

به نظر مى رسد نگاه سندیکایى و اتحادیه اى 
مالى  تأمین  مزیت هاى  و  موضوع  این  به 
گروهى (به جاى یک شخص) تا حد زیادى 
توانسته نه تنها بر چالش هاى فوق غلبه کند، 
بلکه به رونق و پویایى استارتاپ ها بیانجامد. 
ساختارهایى  اخیر  سال هاى  در  به عنوان مثال 
سرمایه گذاران  اتحادیه هاى  عنوان  تحت 
فرشته خو Angel Syndicates رواج زیادى 

پیداکرده است.

به  و  شده  برابر   7112 سال   4 ظرف  دالر 
مورد  و 3682  می رسد  دالر  میلیارد   1.778
سرمایه گذاری )در استارتاپ ها( به حجم 52.1 
میلیارد دالر در یک سال )2014( بالغ می گردد، 
به نظر می رسد بتواند حکومت 18 تریلیون 
سایر بر  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین   دالری 
اقتصاد ها را برای سالیان متمادی تضمین نماید

که  اتحادیه ها حداقل 3 سرمایه گذار  این  در 
داراى تخصص و تجربه وسیع در یک زمینه 
در  مالى  ازلحاظ  خود  و  هستند  مشترك 
 High Net Worthدارند قرار  باالیى  سطح 
زمینه  در  که  استارتاپى  روى   Individuals
وارد  هست  آن ها  تخصص)  (و  موردعالقه 
سرمایه گذارى مى شوند. خاصیت اول این نوع 
سندیکاها هم افزایى دانش و تجربه میان اعضا و 
یا شرکا مى باشد. مسلماً به دلیل تنوع در تجربه 
و توانایى نگاه کردن به موضوع سرمایه گذارى 
 Due Diligence از جنبه هاى مختلف، پروسه
دقیق  و موشکافانه تر انجام شده و در صورت 
ورود به فاز سرمایه گذارى احتمال شکست 
کمتر مى شود. از دیگر مزایاى آن مى توان به 
تقسیم ریسک مالى میان شرکا اشاره نمود. البته 
امکان ایجاد اختالف میان چند سرمایه گذار تا 
یک سرمایه گذار بیشتر است و این مى تواند 
از ضعف هاى کار به حساب آید؛ اما مى توان 
با تنظیم قراردادهاى محکم و داراى ضمانت 

پشتوانه  و  اجرایى 
تا  از وقوع آن  قانونى، 

حد زیادى پیشگیرى کرد.
داراى  مى تواند  سندیکا  هر  نکته: 
یک پلت فرم مشخص بوده و پرتفلیویى از 
فرصت  سرمایه گذارى در دست داشته باشد و 

یا به صورت ad hoc و موردى تشکیل شود.

اتحادیه هــای ســرمایه گذاران حقوقــی 
فرشــته خو ی

تولیدى-    شرکت   3 حداقل  روش  این  در 
و  حیطه  در  که  استارتاپى  روى  صنعتى 
مسیر تقویت کار و کسب کنونى آن هاست 
سرمایه گذارى مى کنند. البته یک شرکت هم 
گردد  سرمایه گذارى  وارد  به تنهایى  مى تواند 
اما به جهت محاسن بیشتر که به آن ها اشاره 
مى شود، ترجیح با شراکت چند شرکت است. 
از  یا  و  شرکت ها  خود  از  مى توانند  ایده ها 
دانشگاه ها و یا از بازار دارایى هاى فکرى و 
یا حتى از سایر بازارها و مراکز جهانى، جمع 
شده و موردبررسىDue Diligence و احتماالً 

سرمایه گذارى قرار گیرند.
برترى این روش تأمین مالى نسبت به سایر 
هم افزایى  بر  عالوه  است.  پرواضح  روش ها 
دانش و تجربه میان شرکا و کار آفرینان (صاحبان 
ایده و مجریان طرح ها) و تقسیم ریسک مالى 
میان سرمایه گذاران، ضریب موفقیت و به نتیجه 
در  بوده چراکه  باالتر  رسیدن سرمایه گذارى 
ابتدا پروسه Due Diligence با موشکافى و 
نگاه دقیق شرکت هاى سابقه دار انجام مى شود. 
محصوالت  توزیع  و  بازار  ایجاد  ثانى،  در 
که  سرمایه گذار  شرکت هاى  براى  تولیدى 
سریع تر  و  راحت تر  دارند  حضور  بازار  در 
که  شرکت هایى  این ها،  بر  عالوه  مى گردد. 
حول یک محور جمع شده و به سرمایه گذارى 
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مى پردازند، در آن زمینه تبدیل به یک شرکت 
بزرگ تر گشته و توان رقابت بیشترى در عرصه 
موضوع  مى کنند.  پیدا  بین المللى  و  داخلى 
اشتغال براى کارآفرین (صاحب ایده و مجرى) 
و نیروهاى فنى وى و ایجاد فرصت هاى شغلى 
جدید مستقیم و غیرمستقیم از دیگر مزایاى 
این هم افزایى مى باشد. سبک تر شدن بار دولت 
در تأمین مالى و تدارك بودجه براى توسعه 
علمى و فن آورى کشور و همچنین رونق بازار 
سرمایه از دیگر ثمرات فعالیت سندیکاها و 
یا اتحادیه هاى سرمایه گذارى شرکتى و رونق 

گرفتن استارتاپ ها مى باشد.
نکته: این سندیکاها مى توانند داراى یک پلت 
فرم مشخص بوده و پرتفلیویى از فرصت هاى 
سرمایه گذارى در دست داشته و یا به صورت 

ad hoc و موردى تشکیل شوند.

اهرم اتحادیه ها بروی تأمین مالی توده ای
به دنبال ورود افراد ثروتمند و شرکت هاى موفق 
زمینه سرمایه گذارى،  یک  به  و خوش سابقه 
و  مشارکت  به  عالقه مند  مردم  عموم 
سرمایه گذارى مى شوند. این اتحادیه ها با اخذ 
اوراق  و  بورس  سازمان  از  الزم  مجوزهاى 
بهادار مى توانند از کانال فرابورس به عرضه 
به  و  نموده  مشارکت  یا  و  مضاربه  اوراق 
توده اى Crowd Funding دسترسى  سرمایه 
پیدا کنند. نمونه موفق این مدل را مى توان در 

www.syndicateroom.com مطالعه نمود.

ــج  ــت در شــکل گیری و تروی ــش دول نق
ــا ــن اتحادیه ه ای

- طراحـی پلت فـرم حقوقـی، اقتصادی،    
فـن آوری و مالی

به نظر مى رسد طراحى یک پلت فرم ویژه 
جهت حمایت حقوقى- اقتصادى- فن آورى 
ضرورى  و  بجا  اقدام  استارتاپ ها  مالى  و 

باشد. در این پلتفرم وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آورى، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت علمى و فن آورى ریاست جمهورى، 
قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتى کشور، سازمان 
و  نخبگان  ملى  بنیاد  بهادار،  اوراق  و  بورس 
انجمن ها و نهاد هاى تخصصى مانند استارتاپ 
دانش بنیان  شرکت هاى  انجمن  و  ویکند 
به صورت هماهنگ و یکپارچه از تأسیس تا به 
نتیجه رسیدن استارتاپ ها حمایت هاى الزم را 

به عمل مى آورند.

-  معافیت مالیاتی
این  که  سرمایه اى  معادل  مى تواند  دولت 
اتحادیه ها (حقیقى و حقوقى) براى استارتاپ ها 
عدم  صورت  در  مى کنند،  سرمایه گذارى 
صورت  در  و  مالیاتى  معافیت  موفقیت، 
موفقیت، تخفیف مالیاتى و یا سایر مشوق ها 
نظیر تخفیف عوارض گمرك و غیره. در نظر 
بگیرد. دو نکته را به یاد داشته باشیم: اول اینکه 
با این کار شرکت هاى خصوصى شهامت ورود 
به عرصه هاى جدید را پیداکرده و از حالت 
انفعال به وضعیت فعال در مى آیند. دوم اینکه 
از  پس  که  سرمایه اى  موفقیت،  صورت  در 
عرضه اولیه مى تواند صدها و یا هزاران برابر 
شود، منبع درآمد بهترى براى دولت و اقتصاد 

کشور مى شود.

سخن آخر
همه آنچه بیان گردید تنها منوط به شروط الزم 
براى نقش آفرینى هر چه بیشتر استارتاپ ها 
در اقتصاد ملى و نفوذ راهبردى و پاینده در 
هنگ کنگ  چراکه  مى باشد  جهانى  بازارهاى 
یا  و  مالى  وسیع  منابع  داشتن  اختیار  در  با 
کشورهاى اسالمى با در اختیار داشتن 3000 
میلیارد دالر یعنى 44درصد منابع صندوق هاى 
سرمایه گذارى دولتى جهانى در این صنعت 
جایگاهى ندارند. چرا کشورهاى اسالمى غالبًا 

واردکننده و مصرف کننده اجناس و خدمات 
به  توجه  محصول  عمدتاً  که  غرب  لوکس 
استارتاپ هاست مى باشند؟ جالب اینجاست 
که استارتاپ هاى غربى در قالب عقودى مانند 
مضاربه و مشارکت که در متن فقه معامالت 
براى  عقود  مناسب ترین  به عنوان  اسالمى 
تأمین  به  استارتاپ هاست  در  سرمایه گذارى 
مالى مى پردازند! براى یافتن پاسخ و در حقیقت 
شرط کافى باید سراغ ذهنیت و Mind Set کل 
جامعه رفته و براى پیداکردن پاسخ دقیق تر در 
حقیقت باید به سراغ ریشه هاى تربیتى جامعه 
به طورکلى  رفت.  مدرسه  و  خانواده  یعنى 
ذهنیت یک جامعه با افکار، رفتار و گفتار پدر 
و مادر و معلم و کتاب در خانواده و مدرسه 
شکل مى گیرد. پدر و مادر و معلم محافظه کار 
ریسک گریز  و  محافظه کار  فرزندان  معموالً 
تربیت مى کنند. پدر و مادر و معلم جسور و 
کارآفرین، فرزندان جسور و کارآفرین تربیت 
مى کنند. جامعه محافظه کار باالترین جمعیت 
متصل و وابسته به مشاغل دولتى را دارد و در 
جامعه جسور، کار در شرکت هاى خصوصى 
و مستقل و رقابت با جهان براى عموم مردم و 
متخصصین مطلوب تر است. افتخار به گذشته 
(ما کى بودیم و چه کردیم) و ماندن در آن و 
در حاشیه امن دیدن خود (ما بزرگ ترین ذخایر 
آن  ماندن در  داریم) و  معادن...را  نفت،  گاز، 
دو آفت هستند که وقتى دامن یک جامعه را 
بگیرند، کار جدى و خالقیت و کارآفرینى از 

آن رخت برمى بندد.

«اگر استقالل خود را از راه پول دنبال می کنید، هرگز 
به آن نخواهید رسید. تنها راه تأمین امنیت و آسایش 
خاطر واقعی انسان (و یک ملت( در این دنیا یک خزانه 
و اندوخته دانش، تجربه و توانایی است.» هنری فورد
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مصاحبه هایى  و  تحقیقات  مجموعه  طبق 
که اخیراً صورت گرفته، هوش مصنوعى و 
یادگیرى ماشینى، محرك اقتصاد تکنولوژى در 
سال 2017 خواهند بود. کارشناسان مى گویند 
مصنوعى  پس ازآن، هوش  و  در سال 2017 
به استارت آپ ها کمک مى کند در بخش هایى 
که پیش تر در آن ها اختالل کامل ایجاد نشده 
بود، اختالل ایجاد کنند. هوش مصنوعى در 
مراحل اولیه خود به سر مى برد و پتانسیل هاى 
گسترده اى در آینده دارد. در بخش اول این 
مطلب به 3 رویداد مهم اثرگذار بر شکل گیرى 
استارت آپ ها در سال 2017 اشاره مى کنیم و 

هفته آینده به موارد دیگر مى پردازیم.

و  مصنوعی  هوش  استارت آپ های   )1
یادگیری ماشینی

شرکت  مدیران  از  اولریخ،  لودو  گفته  به 
شرکت هاى   2016 سال  در   ،Salesforce
بزرگ منابع خود را براى پیش بینى مسائل با 
استفاده از هوش مصنوعى، به بهینه سازى و 
اختصاص  تکنولوژى  بیشتر  هوشمندسازى 
دادند. هم زمان، تکنولوژى هم آن قدر پیشرفت 
کرد تا شرکت هاى کوچک تر هم بتوانند در 
انقالب هوش مصنوعى مشارکت داشته باشند. 
آموزش  براى  را  کالس هایى  نیز  دانشگاه ها 
به دانشجویان، در  امکانات هوش مصنوعى 
منبع  ایجاد  به  پیشرفت ها  این  گرفتند.  نظر 
استعداد بزرگ ترى از کارکنان متخصص در 

هوش مصنوعى منجر شده که به گفته اولریخ، 
 2017 سال  در  نوآورى  پیشرفت  به سرعت 
«اکنون که  مى گوید:  او  کرد.  خواهد  کمک 
اهمیت و اثر واقعى هوش مصنوعى مشخص 
و دسترسى به آن آسان تر از گذشته شده، سال 
2017 سالى خواهد بود که دانش مورداستفاده 
توسط عده اى معدود، در چشم انداز تکنولوژى 
استارت آپ هاى  به  و  کرد  خواهد  رسوخ 
جوان تر امکان مى دهد به نوآورى واقعى در 

این فضا دست بزنند.»
 ITxpo موسسه تحقیقاتى گارتنر در سمپوزیوم
خود در پایان سال 2016، هوش مصنوعى و 
یادگیرى ماشینى را جزو 10 رویداد استراتژیک 
کرد.  شناسایى   2017 سال  براى  تکنولوژى 
گارتنر  موسسه  معاونان  از  کرلى،  دیوید 
مى گوید: «هوش مصنوعى کاربردى و یادگیرى 
ماشینى پیشرفته، طیف اثرات هوشمندسازى 
وسایل  (روبات ها،  فیزیکى  ابزارهاى  شامل 
نقلیه خودران، لوازم الکترونیکى مصرفى) و نیز 
اپلیکیشن ها و خدمات (دستیارهاى شخصى 
مجازى و مشاوران هوشمند) را زیاد مى کند. 
این اثرات در سطح تازه اى از اپلیکیشن ها و 

برنامه هاى هوشمند ارائه مى شوند.»
 Wells) فارگو  ولز  مالى  هلدینگ  شرکت 
Fargo) ازجمله بنگاه هایى است که به گفته 
پرداخت  استراتژى  بخش  مدیر  مور،  برادن 
این شرکت، در حال تست تکنولوژى هوش 
کشف  «ما  مى گوید:  مور  است.  مصنوعى 

کرده ایم که تکنولوژى هوش مصنوعى چگونه 
کمک  با  کند  کمک  مشتریان  به  مى تواند 
انجام  بانکى  معامالت  اجتماعى  رسانه هاى 
هوش  مجازى  دستیارهاى  همچنین  دهند. 
مصنوعى را کشف کرده ایم که با ارسال پیام، 
به  با شرایط  متناسب  اطالعیه و توصیه هاى 
مشتریان کمک مى کنند.» کالن  داده و حجم 
باالى داده هایى که اکنون در سراسر دنیا در حال 
جمع آورى است، یکى دیگر از نیروهاى محرك 
گسترش هوش مصنوعى به شمار مى رود. طبق 
 ارزیابى هاى شرکت IBM، در دنیا روزانه 5/ 2
 کویینتیلیون بایت داده تولید مى شود و 90 درصد
سال   2 در  تولیدشده  تاکنون  که  داده هایى 
گذشته بوده است. بنگاه هاى اقتصادى به هوش 
مصنوعى نیاز دارند تا الگوها و رفتار مشتریان 
خود را شناسایى کنند، براى بهره ورى بیشتر 
به اتوماتیک سازى روى بیاورند و به کارمندان 
خود کمک کنند در کارشان هوشمندتر باشند.

2( استارت آپ های چت بات
چت بات ها سرویس هاى اتوماتیک سازى شده 
هستند که با انسان و به ویژه مشتریان به واسطه 
چت، تعامل برقرار کرده و اطالعات مى دهند. 
هوش مصنوعى یکى از تکنولوژى هایى است 
آشو  مى کند.  رواج چت بات ها کمک  به  که 
سرمایه گذارى  شرکت  شرکاى  از  گارگ، 
کمک  «به  مى گوید:   ،Foundation Capital

James Martin :نویسنده
CIO :منبع
مترجم: مریم رضایی

دنیای 2017 در اختیار استارت آپ های هوش مصنوعی

ادامه در  صفحه 11
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  در حال حاضر اعتراض های مختلفی از 
در  صنفی  انجمن های  و  اتحادیه ها  سوی 
مورد فعالیت استارت آپ ها و اپلیکیشن های 
ارائه کننده خدمات بر گوشی تلفن همراه و 
به طورکلی کسب وکارهای مبتنی بر پلت فروم 
فعاالن  چرا  می شود.  مطرح  کشورمان  در 
کسب وکارهای سنتی این نوع کسب وکارها 

را تهدید می بینند؟
بین  از  آفالین  بازارهاى  از  بسیارى  دنیا  در 
آن ها  جایگزین  آنالین  بازارهاى  و  رفته اند 
شده اند. به طور مثال از زمانى که شرکت آمازون 
وارد عرصه فروش کتاب شد پس از مدتى 
آمریکا  مختلف  شهرهاى  کتاب فروشى هاى 
تعطیل شدند چون هرکسى کتاب نیاز داشت 
به سایت آمازون مراجعه مى کرد و سفارش 
از  بسیارى  براى  اتفاق  این  مى داد.  اینترنتى 
کسب وکارهاى آفالین در آمریکا رخ داده است. 
بگذارید کمى عقب تر برویم. در طول سال ها 
شاهد بودیم هر تکنولوژى و فناورى جدید که 
آمد به سرعت جایگزین تکنولوژى قبلى شد 
و تکنولوژى قدیمى به فراموشى سپرده شد. 
یک مثال خوب سیر ارسال پیغام از تلگراف 
به تلکس و فکس و اى میل و اپلیکیشن هاى 
موبایل مانند تلگرام است یا سیر دوربین از 
سپس  و  مدرن  به  قدیمى  آنالوگ  مدل هاى 
دیجیتال و نهایتاً موبایل که باعث شد فروش 
به حداقل  غیر حرفه اى  دیجیتال  دوربین هاى 
برسد. مى توانیم نتیجه گیرى کنیم که همواره 

در طول زمان تکنولوژى هاى جدید و نوآورى 
پیروز شده است و مسیر خود را به هر طریقى 
در  بپذیریم  باید  است.  بازکرده  جوامع  در 
دنیاى امروز استارت آپ ها یا کسب وکارهاى 
جایگزین  مى توانند  شکلى  هر  به  اینترنتى 
کسب وکارهاى سنتى شوند. ممکن است کمى 
زمان ببرد یا با موانع و مشکالتى مواجه شوند 
اما در بلندمدت برنده میدان کسب وکارهاى 

آنالین و استارت آپ ها هستند.

  با توجه به این که منافع گروه هایی در 
جوامع با پیشرفت کسب وکارهای آنالین به 
خطر افتاده است و عمدتاً نیز این گروه ها 
از قدرت زیادی برخوردارند حتی شاهدیم 
موفق  کردن  البی  با  کشورها  برخی  در 
شده اند که فعالیت برخی از استارت آپ های 
بزرگ را متوقف کنند. این موضوع چقدر 
فعالیت  در  اختالل  ایجاد  باعث  می تواند 

کسب وکارهای آنالین شود؟
هرچقـدر هـم کسـب وکارهاى سـنتى قـوى 
طوالنى مـدت  در  بازهـم  باشـند  پرنفـوذ  و 
راه  سـر  بـر  جـدى  مانـع  نمى تواننـد 
کسـب وکارهاى آنالیـن ایجـاد کننـد. ممکن 
مانـع  بتواننـد  کوتاهـى  مـدت  در  اسـت 
آنالیـن  کسـب وکارهاى  برخـى  فعالیـت 
شـوند امـا همان طور کـه گفتـم در بلندمدت 
کسـب وکارهاى آنالین پیروز میدان هسـتند؛ 
بنابرایـن نمى توان مانع رشـد اسـتارت آپ ها 

شـد و فعالیـت آن هـا را به طورکلـى متوقف 
فنـاورى  هـر  کـه  اسـت  درسـت  کـرد. 
جدیـدى بـراى ورود بـه بـازار بـا سـختى ها 
و ریسـک هاى خـاص خـود مواجـه اسـت 
امـا دیـر یـا زود جـاى خـود را در بـازار پیدا 

مى کنـد.
امـا در ایران شـاهدیم فشـارها علیـه فعالیت 
اسـتارت آپ ها بسـیار افزایش یافتـه اسـت و 
ایـن نگرانـى وجـود دارد کـه ممکـن اسـت 
فشـار اتحادیه ها و انجمن هـاى صنفى باعث 
توقـف فعالیـت برخـى از آن ها شـود. نمونه 
آن اپلیکیشـن دیـوار اسـت کـه حتـى رئیس 
اتحادیـه مشـاوران امـالك اعالم کرده اسـت 

دیـوار را تخریـب خواهد کـرد...
غیرقابل بـاورى  شـکل  بـه  ایـران  در 
سـال هاى  طـى  آنالیـن  کسـب وکارهاى 
اخیـر بـا رشـد چند برابـرى مواجه شـده اند. 
بـراى  خطـرى  زنـگ  ماننـد  مسـئله  ایـن 
کسـب وکارهاى سـنتى بوده بـه همین خاطر 
آن هـا نسـبت بـه آینده شـان نگـران شـده اند. 
ایـن ویژگى هـا را حتـى برخـى کشـورهاى 
بـازار  جهـت  همیـن  بـه  ندارنـد  اروپایـى 
آنالیـن در ایران مزیت هاى بالقـوه اى دارد که 
گروه هاى صنفى سـنتى نمى تواننـد در مقابل 
این بـازار براى مدت طوالنـى مقاومت کنند. 
درسـت اسـت در دنیـا برخى اسـتارت آپ ها 
متوقـف شـده اند نمونـه آن توقـف اوبـر در 
برخى کشـورها یـا شهرهاسـت امـا در بازار 

آفالین ها می بازند

از دیجـی کاال تـا اسـنپ، روزی نیسـت که رشـد کسـب وکارهای آنالیـن و موفقیت اسـتارت  آپ ها خبرسـاز نشـود؛ اما روی 
دیگـر ایـن ماجـرا، تهدیدی اسـت کـه از جانب آن ها متوجه بازار سـنتی می شـود. دیجی کاال، رقیب خرده فروشـی ها می شـود 
و اسـنپ رقیـب مؤسسـات کرایه اتومبیـل. به گفته امیـد اخوان، مربی و مشـاور مدیریت، ایـن موضوع کاماًل طبیعی اسـت. او 
کـه چندیـن سـال در IBM در آمریـکا فعالیت داشـته، آمـازون را به عنـوان مثالی از شکسـت بازارهای آفالیـن در مقابل آنالین 
مطـرح می کنـد که بـه تعطیلی کتاب فروشـی ها در آمریـکا انجامید. باوجـود موانع موجـود و ازجمله مقاومت اصنـاف، اخوان 
معتقـد اسـت که اگرچه شـاید توسـعه کسـب وکارهای آنالین کمـی زمان ببرد، امـا در بلندمدت آن ها برنده هسـتند. مشـروح 

گفت وگـوی تجـارت فـردا را با امید اخوان، مشـاور مدیریـت، مـدرس و مربی در ادامـه می خوانید.
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ایـن  قانـون در  بـودن  الکترونیـک قدیمـى 
عرصـه اسـت. حتى در بسـیارى از زمینه هاى 
تجارت الکترونیک قوانیـن و مقررات نداریم 
کـه اسـتارت آپ ها اگـر وارد ایـن حوزه هـا 
شـدند بایـد چگونه عمـل کنند. نبـود قوانین 
و مقـررات بـه روز و کارآمـد باعـث بـروز 
الکترونیـک  تجـارت  توسـعه  در  مشـکل 
مى شـود. وقتـى قانون جامـع در ایـن عرصه 
وجـود نـدارد قطعاً حمایـت چندانـى هم از 
شـرکت هایى که درزمینٔه تجارت الکترونیک 
فعالیـت مى کننـد انجـام نمى شـود. البتـه کار 
بارهـا فعـاالن  به جایـى رسـیده اسـت کـه 
اسـتارت آپ ها گفته انـد انتظار ندارنـد دولت 
از آن هـا حمایـت کند بلکه تنها انتظـار دارند 
محدودیـت و موانـع براى فعالیت هـاى آن ها 
ایجاد نشـود. دولت بهتر اسـت در این عرصه 
بـا تدویـن قوانیـن و مقـررات کارآمد مسـیر 
را براى توسـعه تجـارت الکترونیک و رشـد 

اسـتارت آپ ها فراهـم کنـد
مســائلى چــون ضعــف امنیــت باعــث 
شــده اســتارت آپ ها به رغــم ایــن کــه 
ــتریان را  ــواه مش ــورد دلخ ــرویس هاى م س
ــام  ــان اته ــه در مظ ــد همیش ــه مى کنن ارائ
ــه  ــزى ب ــک مرک ــال بان ــور مث ــند. به ط باش
ــل  ــدى قب ــى چن ــاى امنیت ــت ضعف ه عل
برخــى از اســتارت آپ هاى فیــن تــک را 

ــرد... ــر ک فیلت
بنابرایــن همان طــور کــه اشــاره کــردم بایــد 
در ایــن حــوزه بازنگــرى در قانــون تجــارت 
ــى  ــود و در حوزه های ــام ش ــک انج الکترونی
ــى  ــد قوانین ــدارد بای ــررات وجــود ن ــه مق ک
تعریــف شــود کــه اســتارت آپ هایى کــه در 
حوزه هــاى جدیــد فعالیــت مى کننــد دچــار 

ســردرگمى و مشــکل نشــوند.

  درسـت اسـت ایده هـای نوآورانه وقتی 
پیـاده می شـوند، نیـاز به قاعـده و قانـون 
دارنـد اما ایـن نگرانی هم وجـود دارد که 
بـا توجه بـه عقب ماندگی رگوالتـوری در 
عرصـه فنـاوری، تدوین قوانیـن ناکارآمد، 
مانـع رشـد و توسـعه ایده هـا شـود. فکر 
نمی کنیـد بـه محـض دخالـت دولـت و 
نهادهـای نظارتی بیشـتر محدودیـت برای 
اسـتارت آپ ها ایجـاد شـود تـا ایـن کـه 

کمـک به رشـد و توسـعه آن هـا کند؟
قبـول داریـم رگوالتـورى در ایـران از عرصه 
فنـاورى عقب تر اسـت. همان طور که اشـاره 
کردم قانون تجارت الکترونیک کشـورمان به 
حـدود 10 سـال پیش برمى گـردد درحالى که 
طى 10 سـال گذشـته تحوالت چشـمگیرى 
در عرصه فناورى رخ داده اسـت و اکوسیستم 
اسـتارت آپى شـامل مراکز رشـد و نـوآورى، 
انـواع  سـرمایه گذاران،  شـتاب دهنده ها، 
اسـتارت آپ ها و شـرکت هاى دانش بنیـان در 
ایـن حـوزه به قـدرى بزرگ شـده اسـت کـه 
قابل قیاس با 10 سـال قبل نیسـت. وقتى این 
اکوسیسـتم با سـرعت عجیب و باورنکردنى 
در ایران در حال رشـد اسـت قطعـاً به قوانین 
و مقـررات نیـاز دارد. البتـه بایـد ایـن قوانین 
و مقـررات با رویکـرد حمایت گرانـه تدوین 
شـوند. همان طـور کـه گفتـم شـرکت هاى 
دانش بنیـان نیـز همچـون اسـتارت آپ ها از 
دولـت انتظار دارند قوانیـن و مقررات کارآمد 
تعریـف کند تـا بدانند چگونـه در این عرصه 

قانــون تجــارت الکترونیــک کشــورمان بــه 
حــدود 10 ســال پیــش برمی گــردد وقتــی 
ــب  ــرعت عجی ــا س ــتم ب ــن اکوسیس ای
و باورنکردنــی در ایــران در حــال رشــد 
ــاز  ــررات نی ــن و مق ــه قوانی ــاً ب اســت قطع
دارد. البتــه بایــد ایــن قوانیــن و مقــررات بــا 

ــوند ــن ش ــه تدوی ــرد حمایت گران رویک

ــن  ــنتی ای ــب وکارهای س ــاره کس ــا چ تنه
اســت کــه تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل 
کننــد و از پتانســیل بــازار آنالیــن در جهــت 
ــر  ــد. اگ ــتفاده کنن ــان اس ــظ بازارش حف
ــد  ــنتی بتوانن ــب وکارهای س ــان کس صاحب
بــا تغییــر مــدل کســب وکار یــا اســتراتژی 
ــان  ــه مشتریانش ــتری ب ــازار، ارزش بیش ب
بدهنــد قطعــاً در ایــن عرصــه برنــده 
خواهنــد بــود امــا اگــر بخواهنــد همچنــان 
مقاومــت کنند و تحــوالت جدیــد را نپذیرند 
ــد شــد ــازار حــذف خواهن ــا زود از ب ــر ی دی

ایـران وضعیت فـرق دارد و آن قـدر تقاضا در 
ایـن عرصـه باالسـت کـه به آسـانى نمى توان 
مسـیر رشـدى را کـه در عرصـه آنالیـن در 
ایران بازشـده اسـت ، متوقف کرد. شاید براى 
کوتاه مـدت گروه هایى که منافعشـان با رشـد 
اسـتارت آپ ها بـه خطر افتـاده اسـت بتوانند 
اختالالتـى ایجاد کنند اما پایـدار نخواهد بود

  دولت درزمینٔه توسعه تجارت الکترونیک 
و حمایت از استارت آپ چه نقشی دارد؟

ادامه در  صفحه 31یکى از مشـکالت بر سـر راه توسعه تجارت 
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(اکوسیستم)  زیست بوم  اخیر  سال هاى  در 
کارآفرینى ایران تحوالت جدى را پشت سر 
گذاشته است. شکل گیرى شرکت هاى متعدد 
نوپا (استارت آپ)، مراکز رشد و کارآفرینى، 
شتاب دهنده ها (Accelerator) و صندوق هاى 
 (Venture Capital) سرمایه گذارى خطرپذیر
در کنار فضاى آموزش کارآفرینى در مراکز 
آموزشى  مؤسسات  سایر  و  عالى  آموزش 
رشد  قابل توجه  به طور  اخیر  سال  پنج  در 
داشته است. در فضاى ترویجى هم برگزارى 
رویدادهاى مختلف براى شناسایى کارآفرینان 
توسعه  به  سرمایه گذارى  فرصت هاى  و 
دیگر  سوى  از  است.  کرده  کمک  فضا  این 
قانون تأسیس و  با اجرایى کردن  دولت هم 
حمایت از شرکت هاى دانش بنیان، گام مهمى 
را براى تسهیل گرى و توسعه در این بخش 
برداشته است و اخیراً نیز ایجاد صندوق هاى 
سرمایه گذارى جسورانه در بورس کلید خورده 

است.
مى شود  مطرح  دراین بین  که  مهمى  نکته 
نوپا (استارت آپ)  سرعت رشد شرکت هاى 
ایرانى  جوان  کارآفرینان  روزافزون  عالقه  و 
تأمین  ضرورت  و  فضا  این  در  حضور  به 
منابع مالى و ساختارهاى مناسب پشتیبانى از 
از  این فضا صحبت  آن هاست. همچنین در 
حضور سرمایه گذارى خارجى در تقویت این 
زیست بوم نیز مطرح مى شود؛ اما سؤالى که 
وجود دارد این است که این زیست بوم نوپا و 
در حال رشد، نیازمند سرمایه گذارى خارجى 

است؟ و منابع داخلى توان پشتیبانى را ندارد؟
براى پاسخ به این سؤال باید به چرخه رشد و 
فرآیند توسعه شرکت هاى نوپا در ایران نگاهى 
بیندازیم. در ادبیات سرمایه گذارى کارآفرینى 
نوآورانه نیازهاى مالى پروژه در چند مرحله 
قابل تعریف است: در مرحله شکل گیرى ایده 
نیاز به منابع مالى حداقلى براى شکل گیرى 
فرصت  و  ایده  راهبرى  در  انسجام  و  تیم 
سرمایه گذارى داریم که این منابع در کنار ارائه 
مشورت ها و راهنمایى هاى الزم براى تعریف 
صحیح و دقیق ایده باید تزریق شود و طرح 
تجارى قابل اجرایى مشخص شود. در مرحله 
بعد (مرحله A) که طرح تجارى اجرایى آماده 
شد و انسجام تیم اجرایى تا حدودى شکل 
گرفت، نیاز به منابع براى عملیاتى کردن طرح، 
تهیه نمونه محصول قابل فروش و فرآیندهاى 
بازاریابى در ابعاد کوچک تر و معرفى محصول 

به مشتریان است.
و پس از انجام موفقیت آمیز مرحله A، ابعاد 
واقعى توسعه کسب وکار و ارائه محصول یا 
خدمت به بازار در مقیاس واقعى انجام مى گیرد 
تأمین  براى  قابل توجهى  سرمایه گذارى  که 
فضا و زیرساخت، امکانات تولید و تبلیغات 
و بازاریابى و تأمین هزینه هاى تیم هاى اجرایى 
همه  براى  مرحله  این  به  رسیدن  دارد.  الزم 
فرصت هاى سرمایه گذارى اولیه ممکن نیست 
و بسیارى از فرصت ها در همان مرحله قبلى 

شکست مى خورند.
اگر بخواهیم در مورد نحوه تأمین مالى مراحل 

فوق به سراغ ابزار مالى سنتى مانند تسهیالت 
یا  بانکى)،  بازار پول (شبکه  از طریق  و وام 
سرمایه گذارى از طریق بازار بورس برویم با 
یک چالش جدى مواجه مى شویم که آن هم 
پوشش ریسک و مدیریت هوشمندانه تزریق 
منابع است که تناسبى با مأموریت ها و مقررات 
مالى  نهاد  شکل گیرى  ازاین رو  ندارد.  آن ها 
با عنوان سرمایه گذارى خطرپذیر  تخصصى 
(VC) ضرورى است. این سرمایه گذارى داراى 

پنج خصوصیت است:
واسطه  یک  خطرپذیر  سرمایه گذار   -1
سایر  سرمایه  که  معنا  این  به  است،  مالى 
به طور  و  کرده  جمع آورى  را  سرمایه گذاران 
مستقیم روى سبدى از بنگاه هاى اقتصادى نوپا، 

سرمایه گذارى مى کند.
خصوصى  شرکت هاى  در  تنها   VC  -2
تا  که  معنا  این  به  مى کند.  سرمایه گذارى 
مدتى پس از سرمایه گذارى، این شرکت هاى 
خصوصى قابلیت معامله شدن در بازار سهام را 

نخواهند داشت.
VC -3 در نظارت و مساعدت شرکت هاى 
ایفا  فعالى  نقش  خود  سرمایه گذارى  سبد 

مى کند.
4- هدف اصلى  VC، حداکثر کردن بازده مالى 
خود از طریق خروج از سرمایه گذارى ها در 
هنگام فروش شرکت یا عرضه عمومى اولیه 

سهام آن است.
باهدف   VC 5- سرمایه گذارى یک شرکت
تأمین سرمایه الزم براى رشد داخلى شرکت ها 

تأمین مالی کارآفرینی نوآورانه ایران و سرمایه گذاری خارجی

رضا زرنوخی
رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران
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صورت مى گیرد و همراهى زیادى را متناسب با نیازهاى شرکت هاى نوپا 
در مراحل رشد اولیه صورت مى دهد و موفق ترین ابزار تجربه شده جهانى 

در توسعه این شرکت هاست.
تجربه جهانى و به ویژه کشورهاى اروپایى و آمریکایى نشان دهنده ارتباط 
مستقیم بین صنعت سرمایه گذارى خطرپذیر (VC) با پیشرفت شرکت هاى 
نوآور است. این تجربه نشان مى دهد سازمان دهى و دانش و مدیریت 
خوبى در این نهادها در جهان ایجادشده است و کشور ما هم به بهره گیرى 

از این دانش و تجربه نیاز دارد.
اما سؤال اساسی این است که به چه نوع سرمایه گذاری خارجی و در 

چه مرحله ای نیاز است؟
و  بازارهاى جدید  به  رسوخ  باهدف  خارجى  سرمایه گذارى  ازآنجاکه 
اقتصادهایى باقابلیت رشد باال به منظور بهره بردارى از ارزش افزوده اقتصادى 
در طى این مرحله رشد وارد مى شود و تمرکز خود را برگرفتن سهم 
مالکیت از شرکت هاى موفق همچنین سهم بازار قابل توجه مى گذارد، به نظر 
مى رسد باید در قبال واگذارى بازار و مالکیت شرکت ها حداکثر استفاده را 
برد و تا جایى که ایجاد ارزش افزوده اقتصادى در شرکت هاى نوآور داخلى 
با استفاده از منابع داخل کشور (که عمدتاً از سوى نهادهاى غیردولتى تأمین 

مى شود) امکان پذیر باشد، سراغ سرمایه گذار خارجى نرویم.
هم زمان نسبت به شناسایى سرمایه گذاران خارجى هوشمند که تجربه موفق 
در توسعه شرکت هاى نوپا در سطح بین المللى دارند و از دانش مدیریتى 
و قابلیت هاى سازمانى و نیروى انسانى در حرفه اى کردن شرکت هاى نوپا 
برخوردار هستند، اقدام شده و متناسب با بهره گیرى از ظرفیت هاى آن ها 
در قالب ایجاد صندوق هاى سرمایه گذارى مشترك بین طرف هاى ایرانى 
و خارجى با لحاظ ترکیب سهام متناسب که طرف ایرانى امکان چانه زنى 
و مدیریت آن را حفظ کند، حرکت شود. بدیهى است جذب هوشمندانه 
و تدریجى سرمایه گذارى خارجى منجر به توسعه نهادهاى سرمایه گذارى 
خطرپذیر (VC) حرفه اى در کشور و به تبع آن رشد شرکت هاى نوپاى 

ایرانى براى ورود به فضاى رقابت بین المللى خواهد شد.
براى  الزم  قوانین  فقدان  خارجى  سرمایه گذارى  درزمینٔه  دیگر  نکته 
هدایت هدفمند این جریان است. نبود قوانین، امروز این اجازه را به یک 
سرمایه گذار خارجى مى دهد که با منبع مالى مشخصى یک بازار خاص 
در کشور را هدف قرار دهد و تمام مالکیت کسب وکارهاى موفق در آن 
عرصه را به خود اختصاص دهد. این موضوع یکى از مهم ترین ریسک هاى 
توسعه کسب وکارهاى نوپا از سوى کارآفرینان محلى است که در هنگام 
مواجهه با چنین شرایطى با سرمایه اندك مجبور به رقابت نابرابر با یک 
رقیب ثروتمند و قدرتمند خواهند بود؛ اما اگر شرایطى ایجاد شود که 
سمت وسوى حرکت سرمایه گذارى خارجى به جاى تأکید بر مالکیت بر 
مشارکت با کارآفرینان بومى در ساختن کسب وکار موفق باشد، این مدلى 

برد-برد براى هر دو سوى ماجراست.

دنیای 2017 در اختیار ...

هوش مصنوعى، شاهدیم که چت بات ها در سال 2016 
رواج یافتند و حاال با شروع سال 2017 انتظار داریم این 
بنگاهى  عرصه  در  بیشتر  نوآورى هاى  ایجاد  به  رویداد 
منجر شود.» کسب وکارها براى کاهش هزینه هاى خدمات 
مشترى و نیز هزینه اعزام نماینده هاى خدمات مالى و بیمه 
به شرکت ها، هر چه بیشتر به چت بات ها روى مى آورند. 
تحقیقات موسسه گارتنر نشان مى دهد بیش از 85 درصد 
تعامالت با مشتریان تا سال 2020 دیگر انسانى نخواهد 
بود و چت بات ها ظرف پنج سال آینده بیشترین کاربرد 
را در این زمینه خواهند داشت. گارگ مى گوید: «در سال 
2017 شاهد گسترده تر شدن جریان پلت فرم هاى پیام رسان 
مانند واتس اپ، کیک، وى چت و... خواهیم بود که محرك 
نوآورى و رقابت سالم در این زمینه خواهند بود. پیشرفت 
هوش مصنوعى باعث مى شود چت بات ها پیوند بیشترى 
با  ارتباط مردم  تعامل و  پیدا کنند و نحوه  با شرکت ها 

کسب وکارها را تغییر دهند.»

3( استارت آپ های امنیت سایبری
امنیت سایبرى مساله اى بود که در سال 2016 به واسطه 
در  داستان هایى  و   FBI با  اپل   iOS پنهان  درگیرى هاى 
مورد حمالت سایبرى به برخى کسب وکارها، زیاد در 
مورد آن شنیدیم. بسیارى از کارشناسان معتقدند فضاى 
امنیت سایبرى در سال 2017 رشد بیشترى خواهد داشت. 
نیز  سال 2017  در  سایبرى  امنیت  در  مصنوعى  هوش 
نقشى فزاینده ایفا خواهد کرد. یکى از دالیل کافى نبودن 
امنیت سایبرى نبود مهارت هاى الزم براى پر کردن مشاغل 
در این زمینه است. طبق اعالم شرکت سیسکو، حدود 
یک میلیون شغل در حوزه امنیت سایبرى در سراسر دنیا 
خالى است. هم زمان، انتظار مى رود تعداد مشاغلى که در 
این حوزه ایجاد مى شود تا سال 2019 به 6 میلیون برسد. 
نیت لوك، از شرکاى شرکت مدیریت سرمایه گذارى کین 
اندرسون مى گوید: «شرکت هایى که در سال 2016 به دنبال 
باال بردن امنیت سایبرى خود بودند، به سرمایه گذارى در 
نرم افزارها و دیگر اپلیکیشن هاى ساخته شده روى آوردند. 
امنیت مساله اى پیچیده و مدیریت آن دشوار است. با اینکه 
بنگاه هاى اقتصادى زیادى به سرمایه گذارى در حوزه امنیت 
خود روى  آورده اند، در سال 2017 شاهد خواهیم بود نقش 
ارائه دهندگان خدمات امنیت سایبرى براى کمک به کاهش 
ریسک سازمان ها در این زمینه اهمیت چشمگیرى خواهد 

یافت.»

ادامه از  صفحه 7
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ماننــد همــه انــواع کارآفرینى هــا، راه انــدازى 
یــک کســب وکار اینترنتــى یــا اســتارتاپ ها 
افــراد را مســتقل مى کنــد. آن هــا خــود 
رئیــس خــود هســتند و این یکــى از دالیــل 
ــراى  ــد ب ــت دارن ــه دوس ــت ک ــرادى اس اف

ــه دیگــران. ــد و ن خــود کار کنن
ــه  ــه چ ــد ک ــما نمى گوی ــه ش ــس ب هیچ ک
کنیــد، چطــور کار کنیــد، هیچ کــس از شــما 
ــکایت  ــما ش ــد، از کار ش ــؤالى  نمى پرس س
نمى کنــد، شــما را بــه  دلیــل تأخیرتــان  توبیخ 
کارى  چــرا  کــه  نمى گویــد  نمى کنــد، 
را انجــام نداده ایــد، چــرا کارى را انجــام 
ــوع  ــن ن ــم از ای ــر شــما ه ــد و… اگ داده ای
افــراد هســتید، راه انــدازى یــک کســب وکار 
ــد. ــبى باش ــه مناس ــد گزین ــى مى توان اینترنت
به گــزارش کســب وکار ، بــرادران محمدى- 
حمیــد و ســعید- کــه موسســان دیجــى کاال 
ــک  ــه ی ــد ک ــان دادن ــران نش ــتند، در ای هس
ــک  ــه ی ــل ب ــد تبدی ــور مى توان ــده چط ای
ــرمایه گذارانى  ــود و س ــق ش ــتارتاپ موف اس
هــم کــه به بــرادران محمــدى اعتمــاد کردند، 
ثابــت کردنــد کــه اســتارتاپ ها عــالوه 
ــرمایه گذار،  ــک س ــراى ی ــود ب ــتن س برداش
تبعــات مثبــت بى شــمارى بــراى کشــور نیز 
ــد از گذشــت  ــروز بع ــد. ام ــه همــراه دارن ب
10 ســال از راه انــدازى دیجــى کاال- کــه 

بــه آمــازون ایــران 
 - اســت  معــروف 
دیجــى کاال  قیمــت 
در   2014 ســال  در 
جهانــى  گــزارش 
اســتارتاپ بیــش از 
دالر  میلیــون   150
 500 تازگــى  بــه  و 

میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت. 

دیجــی کاال با ســرمایه 150 میلیــون دالری 
1000 پرسنل دارد

ســعید محمــدى، یکــى از دو بــرادر میلیاردر 
ــن لیســانس  ــت: م مؤســس دیجــى کاال گف
از  ام.بــى.اى  فوق لیســانس  و  مکانیــک 
دانشــگاه ســازمان مدیریــت صنعتــى دارم و 
بــرادرم حمیــد محمــدى، لیســانس صنایــع 
ــر و فوق لیســانس  از دانشــگاه خواجــه نصی
ــم و صنعــت دارد.  ــى.اى از دانشــگاه عل ام.ب
ــال  ــى دیجیت ــرادرم، در کار عکاس ــن و ب م
فعالیــت مى کردیــم. روزى بــراى خریــد 
دوربیــن هنگامى کــه از جســتجو در اینترنــت 
توانســتیم بــه اطالعــات کافــى دربــاره 
ــان  ــه خیاب ــم، ب ــدا کنی ــت پی ــن دس دوربی
جمهــورى تهــران رفتیــم و دوربیــن را 

ــم. ــدارى کردی خری
محمــدى در ادامــه توضیــح داد: بعــد از 
ــس  ــدارى شــد و پ ــن خری ــه دوربی ــن ک ای
ــد روز اســتفاده از آن، متوجــه شــدیم  از چن
ــه  ــد ک ــا فروخته ان ــه م ــى را ب ــه دوربین ک
لنــز آن تعمیــر شــده اســت و بــه اصطــالح 
ــه  ــه جرق ــود ک ــا ب ــت. اینج ــت دوم اس دس
ایجــاد یــک ســایت خریــد اینترنتــى کــه نام 
آن «دیجــى کاال» شــد، در ذهــن مــا زده شــد.

بــه گفته محمــدى، در تأســیس «دیجــى کاال» 
از تجربــه خریــد دوربیــن استفاده شــده و بــه 
دنبــال آن نوشــتن یــک مــدل کار آغــاز شــد. 
ــى  ــق کســب وکار اینترنت ــن مؤســس موف ای
ــى  ــدى نهای ــه جمع بن ــس ازآن ب ــه داد: پ ادام
رســیدیم و کافــى بــود کار را عملــى کنیــم. 
ــم  ــروع کردی ــه ش ــود ک ــال 85 ب ــل س اوای
بــه برنامه نویســى بــراى ایــن کــه ســایت را 
بــاال بیاوریــم و بــه دلیــل ایــن کــه نخســتین 
ســایت فروشــگاه اینترنتــى بودیم و شــبیه یا 
مدلــى نداشــتیم، بایــد از اول تــا آخــرش را 
ــس کار در  ــم. پ ــى مى کردی ــان طراح خودم
ســال 1385 راه انــدازى شــد و کار خــود را با 
5 نفــر شــروع کردیــم امــا در پایــان ســال 93 
پرســنل آن بــه 700 نفــر رســید. دیجــى کاال 
ــر اســاس گزارشــى کــه  در ســال 2014 و ب
ــه  ــه اکونومیســت منتشــر کــرد، در رتب مجل
ــت  ــرار گرف ــران ق ــایت هاى ای ــت س نخس
ــنل  ــر پرس ــا 1000 نف ــال حاضــر م و در ح
داریــم و تعــداد فــروش روزانــه دیجــى کاال 
2000 ســفارش بــا متوســط 600 هزارتومــان 
ــروش   ــدد ف ــه ع ــوع ب ــه درمجم ــت ک اس
1,200,000,000 تومــان در روز مى رســیم.

«ارسـال سـریع»، «ضمانـت بهتریـن قیمـت» 
اصـل  سـه  کاال»  بـودن  اصـل  «تضمیـن  و 
اولیـه اسـت کـه دیجـى کاال از نخسـتین روز 
تأسـیس، سـعى کرده 
به آن پایبند باشـد و با 
رعایت این سـه اصل، 
حوزه هـاى  هرسـال، 
درفـروش  را  تـازه اى 
بـه  خدمـات،  و  کاال 
خـود  فعالیـت  دایـره 

افـزوده اسـت.

چطور دیجی کاال شکل گرفت؟
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رضـا اربابیـان، مدیرعامـل شـیپور کـه ایـن 
روزها تبلیغات آن را روى بیلبوردهاى شهرى  
و پیـام هاى بازرگانى تلویزیـون مى بینید 34 
سـال دارد. در 14سـالگى به همراه خانواده به 
کانادا سـفر کرده اسـت. او لیسـانس اقتصاد و 
فـوق لیسـانس ام بـى اى از کانـادا دارد و بعد 
از اتمـام درسـش به خاطـر خانواده بـه ایران 

باز مـى گردد.
در ابتدا قصد داشـته که کسـب و کار خانواده 
را کـه تولید حولـه در تبریز بـود را ادامه دهد 
ولى همیشـه به فکر ایجاد یک کسـب و کار 
 ebay مدرن بود. در خارج از مشـتریان سایت
بـود کـه سـایت مشـابه آن در ایـران وجـود 
نداشـت. بـه فکـر راه انـدازى سـایتى شـبیه 
ebay افتاد. حدود سـال 90 تنها سایتهایى که 
 در حـوزه ارائـه کاال و خدمات و نیازمندى ها
فعالیـت مـى کردنـد فقـط ایسـتگاه بـود که 
 بیشـتر بـراى درج آگهـى و نیازمنـدى هـا
اسـتفاده مى شـد و دیوار هم به تازگى شـکل 
گرفته بود و در حد یک اپلیکیشـن ساده بود. 
بررسـى هاى متعددى انجـام داد و تمرکزش 
روى ایجـاد سـایت بـراى عرضه محصوالت 
دسـت دوم بـود. در ابتـدا خودش بـه تنهایى 
و بـا جـذب سـرمایه گـذار خارجـى کار را 
آغـاز کـرد  و شـرکتش هـم اکنـون 50 نفـره 
شـده وتـا رسـیدن بـه درآمدزایى قرار اسـت 
با جذب سـرمایه فعالیت کند و معتقد اسـت 
تـا فرهنگ سـازى کامل نشـده نبایـد به فکر 
درآمدزایـى در سـایت بـود. درج آگهـى در 

سـایت شـیپور رایگان است.
اربابیـان در اشـاره بـه سـرمایه گـذارى در 
حـوزه نیازمنـدى هـا مـى گویـد که کسـانى 
سـرمایه گذارى  نیازمندى هـا  بـازار  در  کـه 
مى کننـد، این بـازار را مى شناسـند و به خوبى 
از بلندمـدت بـودن برگشـت سـرمایه در این 
حـوزه آگاهـى دارنـد. سـرمایه گذاران آنهـا 
فعال در حال  توسـعه شـرکت هسـتند و دید 
بلندمـدت سـرمایه گذاران آنهـا این اسـت که 

فعـال بـه درآمدزایـى فکـر نکنند.
اربابیـان معتقـد اسـت کـه مهم ترین مسـئله 
تشـخیص یـک نیـاز در ایران اسـت. نیـاز به 
ارائـه آنالیـن نیازمندى هـا و این که ایـن ارائه 
بازارهـاى  کار مـردم را راحت تـر  کنـد. در 
سـنتى بـراى هـر کاالیى بایـد به بـورس این 
کاال در گوشـه و کنـار شـهر مراجعـه کـرد. 
از طرفـى فرهنـگ خریـد لـوازم دسـت دوم 
کـه مى توانـد به نوعـى اقتصـاد مقاومتـى را 
هـم عملى کنـد، هنـوز در ایـران جـا نیفتاده 
و نـگاه خیلـى مثبتـى نسـبت بـه ایـن مقوله 
نیازمندى هـا  آنالیـن  ارائـه  نـدارد.  وجـود 
مهم تریـن هدفـش راحـت کـردن زندگـى و 
افزایـش قدرت خرید مردم اسـت. سـهولت 
دسترسـى را هـم بایـد بـه ایـن دالیـل اضافه 
کنیـد. از طرفـى ورژن قدیمـى نیازمندى هـا 
نوع روزنامه اى آن اسـت کـه محدودیت هاى 
ارائه کاال دارند. مثال همشـهرى فقط خودرو، 
امالك، اسـتخدام و خدمات دارد و مثال لوازم 
دسـت دوم کمتـر در آن پیـدا مى شـود و از 
جذابیت هاى شـیپور و اسـتارت آپ هاى شبیه 

آن ایـن اسـت کـه تنـوع کاالهـا و خدمـات 
در آنهـا باالسـت. وقتـى چنین بـازار آنالینى 
شـکل بگیـرد و اسـتفاده کننده داشـته باشـد، 
مى تـوان بـه درآمدزایـى اش امیدوار بـود. وى 
همچنـان سـهم عمـده بـازار نیازمندى هـا را 
از آن همشـهرى مى دانـد و معتقـد اسـت که 
ظرفیت بـازار ایـران در این زمینـه مانند بازار 
ترکیـه اسـت. از نظـر جمعیتـى و اینترنت و 
فرهنگ هم شـباهت هایى بین ایـران و ترکیه 
وجـود دارد. در ترکیـه سـایت نیازمندى هایى 
کار مى کنـد کـه سال هاسـت خـود را جـا 
انداختـه و االن ارزشـش حـدودا یک میلیارد 
دالر اسـت. بـه نظر وى بازار ایـران هم ارزش 
و ظرفیتـى میلیاردى دارد. یعنى یک شـرکت 
مى توانـد بـه چنیـن سـهمى در ایـن بـازار 

برسد.
ــى در  ــت آگه ــزار ثب ــش از 30 ه ــه بی روزان
شــیپور انجــام مــى شــود و بازدیــد روزانــه 
شــیپور حــدود 300هــزار نفــر در روز اســت 
ولــى امــار دقیقــى از میــزان معامــالت انجــام 

شــده وجــود نــدارد.

از شیپور چه می دانید؟
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رتبـه ایـران در زمینـه تجـارت الکترونیکـى 
طـى سـال هاى گذشـته رتبـه چنـدان جالبى 
نبـوده امـا در سـال جـارى میالدى براسـاس 
آمـار ارائـه شـده کنفرانس تجارت و توسـعه 
سـازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD) از شاخص 
تجـارت الکترونیکـى B2C جزو 10 کشـور 
اول آسـیا و اقیانوسـیه بـه شـمار مى رویـم. 
تـا سـال 1393 اینگونـه عنـوان مى شـد کـه 
ایـران در فضـاى اقتصـاد دیجیتالـى از میـان 
70 کشـور رتبـه 69 را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت آمـارى کـه بـه گواهى آن مى شـد 
نتیجـه گرفت براى کسـب و کارهـاى مبتنى 
بـر تجارت الکترونیکـى اقدامى چندان جدى 
صـورت نگرفتـه اسـت. امـا طـى سـال هاى 
اخیـر به دنبـال صدور مجـوز ارائـه خدمات 
 4G 3 وG پهـن باند اینترنت موبایل یا همـان
دسترسـى شهروندان به اینترنت افزایشى قابل 
توجه یافتـه و بر همین اسـاس در حوزه هاى 
مختلـف بهـره بیشـترى از ایـن فضـا گرفته 
مى شـود. بدیـن ترتیـب در زمینـه تجـارت 
الکترونیـک نیـز شـاهد افزایـش بهره گیـرى 
کاربـران بوده ایـم بـه گونـه اى کـه براسـاس 
 UNCTAD B2C E-Commerce شـاخص
Index 2016 کـه توسـط آنکتاد محاسـبه مى 
شـود، ایـران بـا رتبـه 77 در میان 10 کشـور 

برتـر آسـیا و اقیانوسـیه قرار گرفته اسـت.
 2016 B2C E-commerce Index شـاخص
کـه میـزان آمادگى براى تجـارت الکترونیکى 
در هـر کشـور را نشـان مـى دهـد، از چهـار 
نشـانگر ضریب نفوذ کاربـران اینترنت، تعداد 
سـرویس دهنـده هـاى امـن بـه ازاى هر یک 
میلیـون نفـر جمعیـت، ضریـب نفـوذ کارت 
اعتبـارى و امتیـاز قابلیـت اطمینـان خدمات 
پسـتى ترکیـب شـده اسـت. در سـال 2016، 
ایـن شـاخص بـراى 137 کشـور جهـان کـه 
نماینـده 96 درصـد جمعیـت جهـان و 99 
درصـد GDP جهان هسـتند، محاسـبه شـده 

است.
بنـدى  رده  براسـاس  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
صـورت گرفته توسـط آنکتـاد، لوکزامبورگ 
در ایـن شـاخص رتبـه اول را داراسـت. در 
بیـن 10 کشـور اول جهان نیز شـش کشـور 
اروپایى، سـه کشـور از منطقه آسیا-اقیانوسیه 
و یک کشـور از آمریکاى شـمالى قرار گرفته 
و در میـان کشـورهاى درحـال توسـعه، سـه 
کشـور بـا درآمـد بـاال، یعنـى کـره جنوبـى، 
چین و سـنگاپور پیشتاز هسـتند. ایران نیز در 
شـاخص B2C با کسـب امتیاز 42.6 رتبه 77 
را کسـب کـرده و در میـان 10 کشـور برتـر 

منطقـه آسیا-اقیانوسـیه قرار گرفته اسـت.
ــاى  ــده گام ه ــن شــاخص، منعکــس کنن ای
درگیــر در تراکنــش B2C اســت. بــراى 
ــن،  ــه صــورت آنالی ــرش سفارشــات ب پذی
کســب و کار بایــد بــه شــکلى در وب 
حضــور داشــته باشــد. ایــن فرآینــد نیــاز بــه 
ــه اینترنــت در ســمت کاربــران  دسترســى ب
بــراى مشــاهده محصــوالت و ســفارش 
آنالیــن کاالهــا یــا خدمــات دارد. روش 
پرداخــت نیــز بایــد بــه صــورت کارت 
اعتبــارى، پــول الکترونیکــى، انتقــال پــول یا 
پرداخــت وجــه نقــد در هنــگام تحویــل کاال 

ــود. ــخص ش مش
اوایــل ســال 1393 و پیــش از ارائــه اینترنــت 
ــاى  ــط اپراتوره ــل توس ــد موبای ــن بان په
غالــب، طبــق آمارهــاى جهانــى و بــا توجــه 
ــادالت تجــارت الکترونیــک،  ــه حجــم مب ب
ــران در  ــه ای ــود ک ــده ب ــالم ش ــه اع اینگون
بخــش تجــارت الکرونیــک در جایــگاه 
صدمیــن کشــور قــرار دارد. حجــم مبــادالت 
تجــارت الکترونیــک در ســال 2011 نیــز 10 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــارد دالر ب میلی
ــا  ــیا و اروپ ــرق آس ــوب ش ــورهاى جن کش
ــکا  ــور آمری ــه کش ــبت ب ــوم و نس ــک س ی
ــک  ــارت الکترونی ــادالت تج ــم مب ــا حج ب

136 میلیــارد دالرى بیــش از یــک ســیزدهم 
ــت. ــده اس ــبه مى ش محاس

طبــق آمارهــاى موسســه «ایــن وســت» 
ــک در  ــارت الکترونی ــادالت تج ــم مب حج
ســطح جهــان در ســال 2013 میــالدى بیــش 
ــوده کــه ســهم ایــران  از 680 میلیــارد دالر ب
ــوده  ــد ب ــر از 1.5درص ــد کمت ــن درآم از ای
ــاد در ســال  اســت. براســاس گــزارش آنکت
ــه لحــاظ شــاخص تجــارت  ــران ب 2015 ای
الکترونیــک در میــان 130 کشــور جهــان در 
بخــش اســتفاده از اینترنــت، ارائــه خدمــات 
امــن، کارت هــاى بانکــى و خدمــات پســتى 
و نیــز خدمــات تحویــل در مقــام شــصت و 
نهــم قــرار دارد. البتــه مــا بایــد خیلــى باالتــر 
از ایــن رتبــه قــرار داشــته باشــیم امــا در آن 
ســال پــس از کشــورهاى آفریقــاى جنوبــى، 
ــن  ــى ای ــال ط ــم. ح ــر بودی ــارات و مص ام
ــن  ــم ای ــد حج ــر مى رس ــه نظ ــال ها ب س
مبــادالت افزایشــى قابــل توجــه داشــته بــه 
ــد  ــن رش ــز ای ــا نی ــه در آماره ــه اى ک گون
ــه 10 در  ــن کــه رتب ــه ای مشــهود اســت البت
ــدازه مناســب  ــا چــه ان آســیا و اقیانوســیه ت
ارزیابــى مى شــود نیــز موضوعــى اســت کــه 

ــاى بحــث دارد. ج

رتبه ایران در تجارت الکترونیکی

ایـران نیز در شـاخص B2C با کسـب امتیاز 
42.6 رتبه 77 را کسـب کـرده و در میان 10 
کشـور برتـر منطقه آسـیا - اقیانوسـیه قرار 

گرفته اسـت
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تحلیلگـران بانـک مریـل لینـچ اعـالم کردند 
کـه  اسـت  شـگفت آور  مسـئله  ایـن  کـه 
احسـاس و اعتماد سـرمایه گذاران بین المللى 
نسـبت بـه طـال در 5 مـاه به سـرعت تغییـر 
کنـد به خصـوص در شـرایطى کـه آمریـکا 
 بـراى رئیس جمهـور جدیـد آمـاده مى شـود.
بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـى کیتکونیـوز و بـر 
اسـاس گـزارش بانـک مریـل لینـچ افـزود: 
سـرمایه گذاران باید نسـبت به وضعیـت بازار 

طـال محتاط باشـند.
فرانسیسـکو بالنچ تحلیلگر ارشد بانک مریل 
لینچ تأکید کرد: تقویـت ارزش دالر و افزایش 
نـرخ بهـره اوراق قرضـه 2 مانع بـزرگ براى 
قیمـت طال در سـال آینـده خواهد بـود. البته 
پیش بینـى مى شـود قیمـت طـال تـا اواسـط 
سـال 2017 میـالدى بـه بیـش از 1200 دالر 

خواهد رسـید.
قیمـت طال در پایـان مبـادالت روز جمعه به 

1134 دالر رسـیده است.
بالنـچ افـزود: به طورکلـى افزایش نـرخ بهره 
فـدرال رزروآمریـکا به ضرر قیمـت کاالهاى 

مختلف خواهـد بود.

پیش بینی قیمت طال 
در سال 2017

بانـک مریـل لینـچ آمریـکا در گـزارش 5 ماه 
قبـل خـود پیش بینـى کـرده بـود کـه قیمـت 
طـال احتمـاالً بـه بیـش از 1500 دالر خواهد 
رسـید. این بانک آمریکایى چشـم انداز قیمت 
طـال را پـس از همه پرسـى خـروج بریتانیا از 

اتحادیـه اروپـا افزایـش داده بود.

تقویـت ارزش دالر و افزایـش نـرخ بهـره 
اوراق قرضـه 2 مانـع بزرگ بـرای قیمت طال 
در سـال آینـده خواهد بـود. البتـه پیش بینی 
می شـود قیمـت طال تا اواسـط سـال 2017 
میـالدی به بیش از 1200 دالر خواهد رسـید

قیمـت جهانـى طـال از زمـان اعالم پیـروزى 
جمهـورى  ریاسـت  انتخابـات  در  ترامـپ 
آمریکا بیش از 200 دالر کاهش داشـته است. 
بالنـچ افـزود: بانک مریـل لینچ 2 سـناریو را 
بـراى قیمـت طال در سـال 2017 میـالدى در 

نظر گرفته اسـت: نخسـت آنکه سیاست هاى 
اقتصـادى و مالـى ترامـپ موجـب افزایـش 
چشـمگیر کسرى بودجه شـود که این مسئله 
مى توانـد موجـب تغییـر نـرخ بهـره اوراق 
قرضـه نشـود و سـناریوى دوم نیز آن اسـت 
که کسـرى بودجه موجب افزایـش نرخ بهره 

اوراق قرضه شـود.
اقتصـادى  سیاسـت هاى  مى رسـد  نظـر  بـه 
و مالـى ترامـپ طـى ماه هـاى آینـده موجب 
افزایـش چشـمگیر نـرخ تـورم خواهد شـد. 
ترامـپ قول داده اسـت تا طى 10 سـال آینده 
هـزار میلیـارد دالر در بخش هاى زیرسـاختى 
اقتصـاد آمریـکا هزینـه کنـد کـه این مسـئله 
و  دالر  ارزش  کاهـش  موجـب  مى توانـد 

افزایـش کسـرى بودجه شـود.
بـه اعتقـاد تحلیلگـران اقتصـادى وضعیـت 
تقاضـاى فیزیکـى در بازارهـاى نوظهـور و 
بـر  زیـادى  تأثیـر  مى توانـد  درحال توسـعه 

قیمـت طـال داشـته باشـد.

ور نما
د
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بانــک جهانــى در گــزارش چشــم انداز 
اقتصــادى  کــه در ژوئــن ســال گذشــته 
منتشــر کــرد، رشــد اقتصــادى ایــران را 
در ســال هاى 2017 و 2018 بــه ترتیــب 
کــرده  پیش بینــى  درصــد   4  /7 و   4  /9
ایــن  تازه تریــن گــزارش  امــا در  بــود. 
اقتصــادى  رشــد  پیش بینى هــاى  نهــاد 
ــاس ــر اس ــت. ب ــود یاف ــى بهب ــران اندک  ای
ایــن گــزارش کــه پیش بینى هــاى ســال 
2019 نیــز بــه آن اضافــه شــده اســت، انتظار 
ــال هاى  ــران در س ــاد ای ــه اقتص ــى رود ک م
ــد 2/  ــب رش ــه ترتی 2017، 2018 و 2019 ب
5، 8/ 4 و 5/ 4 درصــدى را تجربــه کنــد. 
ایــن نهــاد دالیــل اصلــى ایــن افزایــش نــرخ 
رشــد را افزایــش درآمدهــاى نفتى و ســرازیر 
ــور  ــه کش ــى ب ــرمایه هاى خارج ــدن س ش
ــد  ــرخ رش ــن ن ــت. همچنی ــرده اس ــان ک بی
ــت  ــده نف ــورهاى صادرکنن ــادى کش اقتص
کــه عضــو شــوراى همــکارى خلیج فــارس 
ــوى  ــم انداز ق ــر چش ــت تاثی ــتند، تح نیس
اقتصــاد ایــران باالتــر از میانگیــن ســال هاى 
گذشــته خــود قــرار خواهــد گرفــت. 
ــرخ  ــى ن ــه پیش بین ــت ک ــى اس ــن درحال ای
رشــد اقتصــادى منطقــه خاورمیانــه در ایــن 
ــزارش  ــى گ ــه پیش بین ــبت ب ــزارش نس گ
ژوئــن 2016 تغییــرات منفــى داشــته اســت. 
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه کاهــش قیمت 
نفــت و مشــکالت اقتصــادى  کــه بســیارى 
از کشــورهاى عضــو شــوراى همــکارى 
ــتند،  ــه رو هس ــا روب ــا آنه ــارس ب ــج ف خلی
ــه و  ــه خاورمیان ــود منطق ــى مى ش پیش بین
شــمال آفریقــا در ســال 2017 رشــدى 1/ 3 

درصــدى را تجربــه کنــد، عــددى که نســبت 
بــه پیش بینــى 5/ 3 درصــدى ســال گذشــته 
ــد.  کاهشــى 4/ 0 درصــدى را نشــان مى ده
ــرخ رشــد اقتصــادى عربســتان  ــن ن همچنی
ــى  ــد پیش بین ــش رو 6/ 1 درص ــال پی در س
شــده اســت، نــرخ رشــدى کــه در گــزارش 
ــى  ــد پیش بین ــادل 2 درص ــن 2016 مع ژوئ
شــده بــود. به عــالوه، رشــد اقتصــادى 
ــا توجــه بــه  کشــورهاى واردکننــده نفــت ب
افزایــش فعالیت هــاى اقتصــادى در درون 
ــادى  ــد اقتص ــر از رش ــورها، باالت ــن کش ای
کشــورهاى صادرکننــده نفــت قــرار خواهــد 
ــى شــده  ــزارش پیش بین ــن گ ــت. در ای گرف
اســت کــه قیمــت نفــت در ســال 2017 بــا 
افزایشــى 2/ 28 درصــدى نســبت بــه ســال 

ــه بشــکه اى 55 دالر برســد. ــته ب گذش

انتظــار مــی رود کــه اقتصــاد ایــران در 
بــه   2019 و   2018  ،2017 ســال های 
ترتیــب رشــد 2/ 5، 8/ 4 و 5/ 4 درصــدی را 
تجربــه کنــد. ایــن نهــاد دالیــل اصلــی این 
افزایــش نــرخ رشــد را افزایــش درآمدهای 
نفتــی و ســرازیر شــدن ســرمایه های 

خارجــی بــه کشــور بیــان شــده اســت

اقتصاد جهانی
براســاس ایــن گــزارش و بــه نقــل از 
ــى در گــزارش  ــک جهان ــاى اقتصــاد بان دنی
ــال  ــان را در س ــادى جه ــد اقتص ــود رش خ

2017 معــادل 7/ 2 درصــد پیش بینــى کــرد، 
پیش بینــى اى کــه نســبت بــه گــزارش 
ژوئــن ســال گذشــته کاهشــى 1/ 0 درصدى 
داشــته اســت. بــه گــزارش ایــن نهــاد، 
تضعیــف تجــارت جهانــى، کاهــش ســطح 
ــاى  ــش نااطمینانى ه ــرمایه گذارى و افزای س
در  را  اقتصــادى  فعالیت هــاى  سیاســى، 
ســطح جهــان به شــدت تحــت تاثیــر قــرار 
داده اســت. بــا ایــن حــال، رشــد اقتصــادى 
رشــد  از  ســال 2017  شــده  پیش بینــى 
اقتصــادى 3/ 2 درصــدى کــه در ســال 2016 
ــد  ــرخ رش ــن ن ــه پایین تری ــد (ک ــق ش محق
ــران  ــان بح ــده از زم ــه ش ــادى تجرب اقتص

ــت. ــر اس ــود) باالت ــى ب مال
حجــم تجــارت جهانــى در ســال 2016 
رشــدى 5/ 2 درصــدى را تجربــه کــرد 
ــد  ــن رش ــه ای ــود ک ــى مى ش ــا پیش بین ام
ــال هاى 2017 و  ــش در س ــى افزای ــا اندک ب
ــد  ــه 6/ 3 و 0/ 4 درص ــب ب ــه ترتی 2018 ب
ــد  ــال رون ــد از چندس ــن بع ــد. همچنی برس
نزولــى شــاخص جهانــى قیمــت کاالهــاى 
غیرنفتــى، پیش بینــى شــده در ســال هاى 
ــودى  ــدى صع ــاخص رون ــن ش ــده ای آین
یابــد. بــر ایــن اســاس نــرخ جهانــى تــورم 
ــه در ســال هاى 2015  ــى ک کاالهــاى غیرنفت
و 2016 بــه ترتیــب منفــى 15 و منفــى 6/ 2 
ــى مى شــود کــه در ســال هاى  ــود، پیش بین ب
ــه 4/ 1 و 2/ 2  ــب ب ــه ترتی 2017 و 2018 ب

برســد.

چشم انداز اقتصادی ایران وجهان 

در سال 2017 از نگاه بانک جهانی
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یک  از  فراتر  برجام  ماهیت  آنکه  وجود  با 
مساله فنی و حتی دیپلماتیک است، لکن این 
توافق به نوعی در پیوند تنگاتنگ با رشد و 
توسعه اقتصادي ایران در آمده، به طوري که 
رفاه  و  ثروت  تولید  برجام،  اصلی  خروجی 
براي ایرانیان در نظرگرفته شده است. در همین 
راستا، راهبرد دولت در فضاي پسابرجام –که 
بر  نیز  ایران  امور خارجه  وزیر  اظهارات  در 
آن تاکید شده– همکاري اقتصادي تنگاتنگ 
به خصوص کشورهاي  غربی  با کشورهاي 
اقتصادي،  پیوند  رهگذر  از  تا  است  اروپایی 
هیچ دولتی به سمت نقض برجام گرایش پیدا 
نکند.  با این حال، منطق راهبردي دولت هاي 
غربی ایجاب می کند که در تقویت پرشتاب 
مساعدت  ایران  اقتصادي  قدرت  سریع  و 
نداشته باشند؛ علت این امر در مسائل سیاسی 
و ژئوپلیتیکی نهفته است. از نگاه غرب، به 
اقتصادي جمهوري اسالمی  هراندازه قدرت 
 تقویت شود، به همان میزان بر قدرت منطقه یی
ایران افزوده شده و این مساله به هیچ وجه 
پیمانان  هم  و  غربی  هاي  قدرت  خوشایند 
منطقه یی آن نیست. ازاین روست که اوال همکاري 
 اقتصادي (اعم از تجارت و سرمایه گذاري)
ایران با کشورهاي غربی بسیار به آهستگی در 
حال پیگیري است و دوم، هرگونه همکاري 
اقتصادي غرب با تهران منوط به تحقق برخی 
پیش شرط هاي سیاسی- امنیتی شده که به 

هیچ روي مورد تایید نظام ایران نیست.
به گزارش تعادل و براساس این اظهارنظرها 
مواضع  ازاینگونه  دیگر  بسیاري  کنار  در 
انداز  چشم  غربی،  مقامات  دیگر  سوي  از 
اقتصادي  باالي  سطح  تعامالت  از  روشنی 
 (به خصوص در حوزه هاي سرمایه گذاري
و انتقال فناوري) با کشورهاي اروپایی پیش 
حال، اي  علی  دهد.  نمی  قرار  ایران   روي 
الذکر، فوق  هاي  استدالل  به  بنا   اگرچه 
نظر  آنچه  مطابق  اقتصادي  کالن  همکاري 
نخواهد  تحقق  است،  اسالمی  جمهوري 

یافت، لکن با عنایت به راهبرد درگیر سازي 
اقتصادي غرب با ایران، دو راهکار نسبتا عملی 
و منطقی پیش روي جمهوري اسالمی قرار 
و  گردشگري  تقویت صنعت  نخست  دارد: 
تسهیل حضور شهروندان غربی در کشور و 
دوم، تعامل با غرب در چارچوب بنگاه هاي 

کوچک و متوسط.

 جذب سرمایه از صنعت گردشگري
با وجود اهمیت اقتصادي و راهبردي صنعت 
کامًال  موضوع  این  ایران،  براي  گردشگري 
مشخص و عیان است که زیرساخت هاي این 
 صنعت به شدت دچار ضعف بوده و چالش هاي
متعدد ساختاري، مدیریتی و اقتصادي پیش روي 
فرامتنی  دارد. دستاوردهاي  قرار  این صنعت 
برجام همچون تضعیف ایران هراسی و بهبود 
چهره ایران در سطح جهان نیز نتوانسته تاثیر 
شگرفی بر میزان جذب گردشگر خارجی داشته 
باشد. بنا بر اظهارات اخیر رییس جمهور، میزان 
 جذب گردشگر خارجی در اوج هجمه هاي
سیاسی و سیاه نمایی علیه ایران (1391) بالغ 
بر7,4 میلیون نفر بوده که این تعداد در سال 
1394 (پس از دست یابی به توافق برجام)، 
نزدیک به2,5 میلیون نفر شده است. با توجه 
به تحوالت داخلی و خارجی صورت گرفته، 
افزایش پانصدهزارنفري گردشگر تاکیدي بر 

معضالت عدیده این صنعت در کشور است.
در میان معضالت پیش روي این صنعت، کمبود 
سرمایه از مهم ترین موانع داخلی در جذب 
گردشگر به کشور بوده است. لذا اگر اهمیت 
گیر تصمیم  سطوح  در  گردشگري   صنعت 
 کشور به خوبی تبیین شده و مورد تایید قرار گیرد،
آنگاه الزمه تقویت این صنعت، قانون گذاري 
در راستاي ترغیب سرمایه داران و تاجران به 

سرمایه گذاري در 
گردشگري  صنعت 
تقویت  سرریز  است. 
هاي  حوزه  دیگر  در  گردشگري  صنعت 
اقتصادي و اجتماعی نیز قابل مشاهده است. 
تحقق این امر مستلزم آن است که اوالً نسبت 
به اهمیت قابل توجه صنعت گردشگري در 
غیردولتی،  و  دولتی  گیران  تصمیم  سطوح 
 حساسیت ایجاد شود و پس ازآن، سرمایه هاي
در جریان با اعطاي امتیازهاي تشویقی به سمت 
بازار گردشگري هدایت گردد. ناگفته پیداست 
که براي یک انسان اقتصادي، بازگشت سرمایه 
داراي اهمیت بسیاري بوده و اگر چنین فردي 
صنعت  در  گذاري  سرمایه  خصوص  در 
گردشگري توجیه شود، سرمایه ها به سمت 
این صنعت به صورت خودکار سرازیر خواهد 
شد. اعطاي انواع امتیازهاي تشویقی از سوي 
دستگاه هاي تقنینی و اجرایی به توجیه شدن 
هر چه بیشتر سرمایه گذاران شتاب می بخشد.
در  ایران  اصلی  چالش  سیاسی،  بعد  در 
قانون  (اروپایی)،  غربی  گردشگر  جذب 
مجلس  است.  امریکا»  به  سفر  «محدودیت 
آذر)   17) دسامبر  هشتم  امریکا  نمایندگان 
طرحی را تصویب کرد که محدودیت هاي 
که  کشور   38 شهروندان  براي  را  جدیدي 
در حال حاضر بدون روادید به امریکا سفر 
اساس بر  است.  گرفته  نظر  در  کنند،   می 
این طرح اگر شهروندان این 38 کشور از ابتداي 
ماه مارس سال 2011 میالدي به ایران، سوریه، 
 عراق و سودان سفر کرده باشند، نمی توانند
مانند گذشته بدون روادید وارد امریکا شوند. 
اگرچه این قانون داراي استثنائاتی است، لکن 
غربی  گذار  سرمایه  جذب  در  اصلی  مانع 

عقب نشیني بنگاه هاي کالن از اقتصاد پسابرجامي

صاد   در
اقت

جام
سا بر

 پ



18

13
95

اه 
ی م

- د
 55

ه 2
مار

ش

به  منحصر  سیاست،  این  آنکه  دیگر  نکته 
کشورهاي اروپایی نبوده، بلکه جذب گردشگر 
از دیگر مناطق جهان، به همان میزان و حتی 
بیشتر، دستاوردهاي اقتصادي براي جمهوري 
اسالمی در پی خواهد داشت. لیکن، تاکید بر 
جذب گردشگر اروپایی بیشتر از حیث تعامل 
اقتصادي-سیاسی باهدف حفظ برجام است که 
تالش هاي مستمر دیپلماتیک و ارائه تصویر 
مثبت از ایران باید به تدریج قانون تحریمی 
جدید ایاالت متحده علیه ایران را تضعیف و 
ناکارآمد نماید تا از این رهگذر، زمینه هاي 
دیگر  دغدغه  بدون  و  بیشتر  هرچه  حضور 

شهروندان اروپایی نیز میسر شود.

همکاري در چارچوب کوچک و متوسط ها
هاي بنگاه  اهمیت  بیان  در  و  آمار   از حیث 
کوچک و متوسط در سطح (اتحادیه) اروپا، 
از  درصد   98 میالدي،   2014 سال  پایان  تا 
تجارت در سطح اتحادیه از سوي 23 میلیون 
بنگاه کوچک و متوسط اروپایی صورت گرفته 
هاي شغل  با 67درصد  برابر  مقدار  این   که 

ارقام  و  آمار  این  است.  اتحادیه  در  موجود 
حاکی از این موضوع است که بیش از نیمی 
از ارزش افزوده تزریق شده به اقتصاد اتحادیه 
اروپا از سوي این بنگاه ها صورت گرفته است.
بنابـر این از حیـث نظري، به اعتقاد بسـیاري 
از مقامـات دولتـی، تنهـا راه نجـات ایـران 
 از بیـکاري و رکـود، توجـه بـه بنـگاه هـاي
داخـل  در  اقتصـادي  متوسـط  و  کوچـک 
کشـور اسـت؛ هرچنـد در مقام عمـل، نادیده 
مشـکل  کنـار  در  هـا  بنـگاه  ایـن  گرفتـن 
نقدینگـی عمـًال بسـیاري از این بنـگاه ها را 
بـه سـمت تعطیلـی کشـانده اسـت. راهکار 
 معقولـی کـه مـی تواند جـذب سـرمایه هاي
اروپایی را به سـمت کشـور تسـریع بخشـد، 
توجه بخش دولتی و خصوصی به بنگاه هاي 
کوچک و متوسـط اروپایی است. اهمیت این 
موضوع ازآن جهت اسـت که نخست، حجم 

 سـرمایه و سـرمایه گـذاري ایـن بنـگاه هـا
ورود  صـورت  در  کـه  اسـت  میزانـی  بـه 
بـه بـازار ایـران، ناقـض تحریـم هـاي اولیـه 
امریـکا نخواهنـد شـد. دوم، به دلیل سـرمایه 
محـدود، همـکاري بـا بنـگاه هـاي کوچـک 
 و متوسـط نیازمنـد مشـارکت بانـک هـاي
تـوان مـی  بلکـه  نبـوده،  اروپایـی   بـزرگ 
از ظرفیـت بانـک هـاي کوچـک و درجـه 
دوم اروپایـی نیـز بهـره بـرد و نهایتـا، تعامل 
اقتصـادي بـا بنـگاه هـاي کوچک و متوسـط 
اروپایی سـطح وسـیع تري از اقتصاد کشـور 
را در بـر مـی گیـرد، هرچند حجـم تعامالت 

چشـمگیر نخواهـد بود.
درواقـع، اگـر جمهوري اسـالمی به همکاري 
اقتصـادي بلندمدت با اروپا تمایـل دارد، الزم 
اسـت همکاري هـاي اقتصـادي در عمق کم 
اما در سطحی گسـترده را در دستور کار خود 
قـرار دهـد. بـه بیانـی دیگـر، جذب سـرمایه 
غـول هاي اقتصادي اروپایی دشـوار و عمدتا 
منوط به تحقق شـروطی غیراقتصادي اسـت، 
لکـن همـکاري اقتصـادي متمرکـز در قالب 
بنـگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسـط بهتر 
مـی تواند اقتصاد ایران را در سـطحی وسـیع 
بـا اقتصاد اروپا پیوند بزند، هرچند سـرمایه و 
 سـود حاصل از سـرمایه گذاري این بنگاه ها
در کشـور بـه مراتـب کمتـر از کمپانـی هاي 
عظیـم اقتصـادي اسـت. همچـون صنعـت 
گردشـگري، پیوند اقتصادي بـا اروپا در قالب 
بنـگاه هـاي کوچـک و متوسـط دربردارنـده 
پیامدهـاي سیاسـی-اجتماعی ماننـد حفـظ 
برجـام و حضـور جدي تـر سـرمایه اروپایی 
در ایـران اسـت، گرچـه ایـن الـزام وجـود 
 دارد کـه مذاکـره و تعامـل بـا کمپانـی هـاي
بـا  همـکاري  و  اروپـا  در  صنعتـی  عظیـم 
بـزرگ  و  متوسـط  کوچـک،  هـاي  بنـگاه 
هـاي اولویـت  در صـدر  نیـز   غیراروپایـی 

تصمیم گیران اقتصادي قرار گیرد.

ــازي  ــر س ــرد درگی ــه راهب ــت ب ــا عنای ب
ــکار  ــران، دو راه ــا ای ــرب ب ــادي غ اقتص
پیــش روي  منطقــي  و  نســبتا عملــي 
ــت  ــرار دارد: نخس ــالمي ق ــوري اس جمه
ــهیل  ــگري و تس ــت گردش ــت صنع تقوی
حضور شــهروندان غربــي در کشــور و دوم، 
تعامــل بــا غــرب در چارچــوب بنــگاه هــاي 

ــط ــک و متوس کوچ

اقتصادي  به همکاري  اگر جمهوري اسالمي 
است  الزم  دارد،  تمایل  اروپا  با  بلندمدت 
در  اما  کم  عمق  در  اقتصادي  هاي  همکاري 
 سطحي گسترده را در دستور کار خود قرار دهد

ــادي  ــاي اقتص ــول ه ــرمایه غ ــذب س ج
اروپایــي دشــوار و عمدتــا منــوط بــه 
تحقــق شــروطي غیراقتصــادي اســت، 
لکــن همــکاري اقتصــادي متمرکــز در قالب 
بنــگاه هــاي اقتصــادي کوچــک و متوســط 
بهتــر مــي توانــد اقتصــاد ایــران را در 
ــد  ــا پیون ــا اقتصــاد اروپ ســطحي وســیع ب
ــد، هرچنــد ســرمایه و ســود حاصــل از  بزن
ســرمایه گــذاري ایــن بنــگاه هــا در کشــور 
بــه مراتــب کمتــر از کمپانــي هــاي عظیــم 

ــت ــادي اس اقتص

در  کشور   38 آن  از  بسیاري  چراکه  است، 
بااین حال،  اروپایی هستند.  زمره کشورهاي 
کشورهاي اروپایی دیگري همچون لهستان، 
کرواسی، رومانی، اوکراین، روسیه، ترکیه و... 
در میان این 38 کشور قرار ندارند که اگر برنامه 
فعالیت هاي  ریزي منسجمی در چارچوب 
این  ایران در  سفارتخانه ها و کنسولی هاي 
کشورها صورت گیرد، دستاوردهاي قابل توجهی 
اقتصاد خرد حاصل خواهد شد.  در سطوح 
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واقعیت اقتصاد کشور، به گونه اى است که تولید 
داخلى همواره تحت سایه دو آفت بزرگ قرار 
داشته است. نخست ضعف تاریخى صنعت 
کشور و توسعه نیافتگى آن نسبت به میانگین 
جهانى است که باید عامل اصلى آن را مدیریت 
بر پایه درآمدهاى نفتى دانست. این نحوه اداره 
فى نفسه فارغ از دوره خاص سیاسى بوده و 
مى توان از بعد از «دارسى» این نفت زدگى را 
در روند اداره کشور مشاهده کرد. دوم اشتیاق 
به خرید از خارج به واسطه جذابیت نهان و 
از سوى بخش هاى  این نوع خریدها  آشکار 
تدارکات صنایع مادر کشور است که متاسفانه 
به رغم رشد صنعت داخلى نتوانسته تغییرى در 
ذائقه این بخش ایجاد کند. این در حالى است 
که فناورى داخلى به واسطه تولد نسل جدیدى 
از متخصصان متعهد در جامعه صنعتى، رشد 
قابل توجهى یافته و زمان براى تغییر رفتار در 
این موارد کامال مناسب است. باید توجه داشت 
در هنگامه تحریم ها که صنایع بزرگ کشور در 
لیست تحریم قرار داشتند این صنایع کوچک و 
متوسط بودند که با تحمل مصائب ریز و درشت 
همین تحریم ها، مواد و تجهیزات مورد نیاز این 
لکوموتیوهاى اقتصاد کشور را تامین کرده و 

زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم ساختند.
انتظار مى رفت با رفع تحریم ها این تغییر رفتار 
بین  در  روتین  رفتار  یک  به عنوان  اجبارى 
خصولتى  یا  دولتى  عموما  بزرگ  واحدهاى 
متاسفانه  ولى  یابد،  ادامه  و  شده  نهادینه 
از ماندگارى  جذابیت هاى رفتار گذشته مانع 
این روال شده و کماکان در بخش هاى مختلف 
صنایع مادر که مصرف کننده اصلى تولیدات این 
واحدهاى کوچک و متوسط شمرده مى شوند، 
ذوق به خرید از خارج فروکش نکرده و هیچ 
واکنش منطقى نسبت به ماحصل منفى این 
رفتارشان که تضعیف این صنایع خواهد بود، از 
خود بروز نمى دهند. نباید فراموش کرد که رفتار 
غیرمنطقى برخى سیاستمداران ما درخصوص 

تحریم ها موجب تحمیل صدمات شدیدى به 
اقتصاد کشور شد که براى ترمیم آن زمان زیادى 
نیاز است، ولى اگر بتوان تنها یک وجه مثبت 
براى تحریم ها قائل شد باید به اجبار صنایع 
بزرگ به جست وجو و یافتن منابع تامین کننده 
داخلى براى رفع نیازمندى هایشان اشاره کرد. در 
سال هاى تحریم و با دشوار شدن ورود کاال هاى 
مورد نیاز در این صنایع آنها مجبور شدند براى 
اداره سیستم هایشان، بخش تدارکات را فعال تر و 
به عوض بخش خرید خارج را کمى خلوت تر 
منابع خارجى، واحدهاى  آلترناتیو  تنها  کنند. 
صنعتى بوده اند که در داخل کشور با تالش هاى 
توانستند  خود  متخصص  انسانى  نیروهاى 
به عنوان پیشتازان مبارزه با تحریم عمل کرده 
و به رغم مشکالت فراوان پایه هاى استقالل 
صنعتى کشور را مستحکم کنند. روند به وجود 
آمده که مى توانست با مدیریت تصمیم سازان 
تداوم  نیز  پسابرجام  در  کشور  صنعتى کالن 
یافته و عن قریب کشور را در تولید تجهیزات، 
قطعات و مواد اولیه استراتژیک به خودکفایى 
برساند متاسفانه با رفع تحریم ها کند شد و در 
بسیارى موارد به همان حاالت قبل برگشت. 
به غیر از جذابیت هاى آنچنانى خرید از خارج 
براى برخى دست اندرکاران که آفت تاریخى در 
چنین مواردى به شمار مى رود، باید از دو عامل 
عدم تمکن دولت براى استارت و راه اندازى 
پروژه هاى بزرگ و نیز نبود بخش خصوصى 
ناب و توانا براى جایگزینى دولت در این عرصه 

هم نام برد.
ایـن موارد موجب شـده تـا دولت نـه تنها در 
بحـث حمایت از توان داخـل وظایف خود را 
انجـام ندهـد و روالـى را که به واسـطه تحریم 
قطار رشـد صنایع کوچک و متوسـط داخل به 
ریل درسـت رشـد سـوق داده بود، دچار خلل 
کنـد بلکه حتى نتوانسـته بـر مدیران مشـتاق 
بـه خریـد خـارج نیز فائـق آمـده و آنهـا را از 
ایـن کار نهـى کنـد. تعـداد پروژه ها به واسـطه 

کاهـش درآمدهـاى نفتى دولت بسـیار تقلیل 
یافتـه و دولت براى انجام آنها نیازمند اسـتفاده 
از فاینانسـورهایى اسـت که خواسته هاى خود 
را در قراردادهـاى دوجانبـه بـه شـرکت هاى 
دولتـى تحمیل و نحوه خریـد را به آنها دیکته 
مى کننـد. قوانیـن حمایتـى تولیـد از داخل نیز 
اعمـال نمى شـود و گویـى بـه تاریـخ سـپرده 
متولـى خاصـى در وزارتخانه هـاى  شـده و 
مرتبـط نظیـر «صنعـت، معـدن و تجـارت»، 
«نفـت» و... ندارد. طرح هایـى که براى تحرك، 
تمامـى قوانیـن داخلى وضـع شـده در قبل را 
دور زده و بـراى بـاال رفتـن بر آنها پـا نهاده اند. 
پتروشـیمى هاى لـردگان، مرجـان، بوشـهر و 
گندله سـازى هاى بوتیا سـنگان و... که هر کدام 
مى توانسـت قسـمت قابل توجهـى از صنایع 
کوچـک کشـور را بـا خـود بـاال ببـرد، خرید 
از خـارج را ترجیـح داده و در ایـن وانفسـاى 
کمبـود پروژه هـاى بـزرگ و رکـود حاکـم بر 
اقتصـاد، آب بـه آسـیاب کارخانه هاى چینى و 
اروپایـى مى ریزند. متاسـفانه متولیان مرتبط در 
رخـوت پسـابرجام غـرق شـده و تـوان انجام 
حرکتى شایسـته بـراى دفـاع از تولیدکنندگان 
داخلى نداشـته و مبـادى نظارتى به خصوص 
مجلـس هم درگیـر فرعیاتى اسـت کـه زمان 

موشـکافى ایـن اصلیـات را از آنهـا مى گیرد.

سیدمجتبی رضوی
تولیدکننده و صنعتگر

پیش بینی نشده های ضدتولید در پسابرجام

ما  سیاستمداران  برخی  غیرمنطقی  رفتار 
درخصوص تحریم ها موجب تحمیل صدمات 
شدیدی به اقتصاد کشور شد که برای ترمیم 
آن زمان زیادی نیاز است، ولی اگر بتوان تنها 
یک وجه مثبت برای تحریم ها قائل شد باید به 
اجبار صنایع بزرگ به جست وجو و یافتن منابع 
تامین کننده داخلی برای رفع نیازمندی هایشان 

اشاره کرد
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بررســى هاى داده هــاى آمــاري از نحــوه 
نوســانات قیمتــی بــازار مســکن نشــان 
قیمــت  افزایــش  تــداوم  بــا  مى دهــد، 
ــه  ــر را تجرب ــز تغیی ــکن نی ــت مس ارز، قیم
مى کنــد، حتــی اگــر مســکن در دوران 
ــاله  ــد 5 س ــد. رون ــته باش ــرار داش ــود ق رک
بــازار مســکن نشــان مى دهــد، همــواره 
رابطــه تنگاتنگــی بیــن افزایــش قیمــت دالر 
و مســکن وجــود داشــته اســت. البتــه ایــن 
رونــد در کل کشــور، رونــد و شــیب تنــدي 
نســبت بــه پایتخــت نــدارد. به طورکلــى بــه 
نظــر مى رســد بــا تغییر رونــد صعــودي دالر 
تمــام عناصــر اقتصــاد مســکن در کشــور از 
قیمــت مصالــح گرفتــه تــا کارمــزد کارگــران 
افزایــش مى یابــد. بــر اســاس جــدول 
شــماره یــک، در ســال 1390 متوســط قیمت 
ــع واحــد مســکونی در کشــور  ــر مترمرب ه

ــان  ــون و 430 هزارتوم ــادل یک میلی مع
ــال  ــم در س ــن رق ــه ای ــود ک ب

ــون 884  ــه 2 میلی 1394 ب
رســیده  هزارتومــان 
اســت. در همیــن بــازه 
زمانــی، قیمــت دالر 

ــا یــک هــزار و  ــز از یــک هــزار و 400 ت نی
800 تومــان بــه 3 هــزار و 150 تــا 3 هــزار و 

600 تومــان افزایش یافتــه اســت.

2 سناریو براي رابطه ارز و مسکن
کمــال اطهــاري، کارشــناس اقتصــاد مســکن 
در ایــن زمینــه به تعــادل گفت: بــدون تردید 
افزایــش قیمــت دالر بــر مســکن کــه کاالي 
ریالــی اســت، بســیار اثرگــذار خواهــد بــود. 
ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن بابیــان اینکه 
کاالهــاي غیرمنقــول ماننــد مســکن در زمان 
ــرمایه  ــذب س ــوان ج ــال ت ــات ارز و ط ثب
ــت: در حــال حاضــر مســکن  ــد، گف رادارن
ــده  ــدگى ش ــته، وارد قفل ش ــود گذش از رک
اســت و هــر تلنگــر ارزي باعــث چنــد قفله 

شــدن ایــن بــازار خواهــد شــد.
در  دولـت  از عملکـرد  انتقـاد  بـا  اطهـاري 
حـل رکـود مسـکن گفـت: در 
کاالي  ایـن  حاضـر  حـال 
در  مبادلـه اى  غیـر 
بازارهـاى خارجی 
مـردم  نـزد  در 
مطلوبیـت خود 
را از دسـت داده 

اسـت.
ایــن کارشــناس 
ــکن  ــازار مس ب

در ایــن خصــوص دو ســناریوي رکــود 
ــکن  ــت مس ــات قیم ــکن و ثب ــدد مس مج
پیش بینــى کــرد و گفــت: در ســناریوي 
ــود  ــاهد رک ــا ش ــد م ــر مى آی ــه نظ اول ب
مجــدد بخــش مســکن بــه علــت مهاجــرت 
ســرمایه ها بــه ســمت بازارهــاي پرســودترى 
ــازار  ــت ب ــن حال ــیم. در ای ــد ارز باش مانن
ــدگى  ــال قفل ش ــه دنب ــکن ب ــالت مس معام
ــد  ــد و رون ــیر نمى ده ــر مس ــدید، تغیی ش

ــد داد. ــه خواه ــود را ادام ــود خ رک
وي در خصــوص ســناریوي دوم گفــت: در 
ــرخ  ــودن ن ــر ب ــاهد بى اث ــناریوي دوم ش س
ــم  ــکن خواهی ــت مس ــر قیم ــال ب ارز و ط
ــال  ــد س ــی چن ــد قیمت ــه رون ــود. چنانچ ب
ــد  ــد، در چن ــان مى ده ــکن نش ــر مس اخی
ســال اخیــر، قیمــت مســکن جهشــی کمتــر 
از نــرخ تــورم داشــته اســت. بنابرایــن ایــن 
ــاي  ــش قیمت ه ــد نویدبخ ــناریو مى توان س
پاییــن مســکن (نســبت بــه تــورم) بــه دلیــل 
تــداوم وضعیــت موجــود باشــد. در اقتصــاد 
ایــران، نــرخ ارز به عنــوان یکجانشــین بــراي 
ــا  بازدهــی مســکن عمــل مى کنــد، یعنــی ب
افزایــش عایــدي نــرخ ارز و بازار ارز، مـــردم 
بـه دادوستد ارز روي خواهنـد آورد؛ بنابراین 
بــا افزایــش بازدهــی ارز، تقاضــا بــراي 
ــت. درنتیجــه  ــد یاف مســکن کاهــش خواه

وقــوع ایــن امــر، قیمــت مســکن 
خواهــد  کاهــش 

یافــت.
ــار  ــاري اظه اطه
کــرد: از طرفــی 
نـــرخ  دیگــر 

تعمیق رکود مسکن با رونق بازار ارز

در گفت وگو با کارشناسان اثر نوسان های نرخ ارز را بر بازار کنوني مسکن بررسي می کند

شهال روشني

مسکن
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ارز مى تواند بـــر هزینـــه کاالهـــا و خدمات 
ــذار  ــز تأثیرگ ــاز ســاخت مســکن نی موردنی
باشــد. بدیــن ترتیــب بــا افزایــش نــرخ ارز، 
ــد  ــش خواه ــکن افزای ــاخت مس ــه س هزین
ــه،  ــش هزینـ ــن افزای ــت ای ــت. درنهای یاف
باعـــث افـــزایش قیمـــت مســکن خواهــد 
شــد. وي همچنیــن گفــت: در اقتصــاد ایــران 
ــرف  ــل ط ــر عوام ــرخ ارزب ــه ن ــرى ک تأثی
ــر  عرضــه مســکن مى گــذارد بیشــتر از تأثی
آن در بخـــش تقاضاســـت. به عبارت دیگــر 
فشــار هزینــه اى افزایــش نــرخ ارز بیشــتر از 

ــت. ــار تقاضاس فش

تغییر مسیر نقدینگي به بانک ها
رئیس  حریري،  رضا  مجید  حال،  همین  در 
سابق کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: در 
نفتی  شبه  درآمد  از  درصد  حاضر 70  حال 
دولت به شکل دالر است و به نظرمى رسد هر 
تغییري در آن منجر به تغییر وجودي و ماهیتی 

بازارهاي موازي شود.
حریري افزود: به نظر مى رسد افزایش قیمت 
به  ایران  اتصال  عدم  دلیل  به  ایران  در  دالر 
اقتصاد دنیا و سیاست درست وزارت اقتصاد 
کاهش  براي  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  و 

معامالت سیاه باشد.
وي گفت: در حال حاضر به دلیل اوج رکود 
سرمایه گذارى  مسیر  ساخت وساز،  صنعت 

به شدت تغییر کرده است.
مانند خودرو  اگر روزي مباحثی  وي گفت: 
و مسکن هدف غایی اندوخته هاى مردم بود، 
اینک به علت تغییر مفهوم و شکل این کاالهاي 
سرمایه اى به مصرفی، بازار این کاالها دیگر 
سرگردان  سرمایه هاي  انباشت  براي  هدفی 

نیستند.
رکودهاي  دلیل  به  کرد:  تأکید  حریري 
چندساله و عدم ثبات تمام بازارهاي موازي 
به  میلی  مردم  و  است  تضعیف شده  مسکن 
سرمایه گذارى در این بازارها را ندارند و به 
همین منظور هدف نهایی سرمایه هاي آن ها، 

بانک بوده است.

افزایش قیمت دالر دامنه بزرگي ندارد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره 
به ناپایدار بودن هیجانات در بازارهاي سرمایه، 
طال و ارز تأکید کرد: اندازه این هیجانات در 
بازارها آن چنان بزرگ نیست که بتوان انتظار 
داشت طی ماه هاى آینده این هیجانات ادامه 
دامنه  شدن  کشیده  به  منجر  و  باشد  داشته 
هیجان به بازارهاي دیر نقد شونده همچون 

بازار مسکن شود.
وي گفت: بدون تردید تأثیر هیجانات ارزبر 
بازارهاي موازي همچون بازار سرمایه و مسکن 

بودن  ادامه دار  و  طوالنی  مدت زمان  نیازمند 
افزایش قیمت ارز است؛ و در صورت ادامه دار 
دیگر  ماه  چند  تا  داد  احتمال  مى توان  بود، 
معامله گران، معامالت سیاه در حوزه مسکن و 

خودروهاي گران قیمت را با دالر انجام دهند.

تأثیر دالر برنهادهای تولید مسکن
بازار  تحلیلگر  المله،  سلمان خادم  همچنین 
سرمایه دراین باره گفت: به طور حتم افزایش 
بخش  تولید  نهادهاي  افزایش  باعث  دالر 

مسکن خواهد شد.
خادم المله افزود: بازار مسکن به دلیل ماهیت 
زمانی چندماهه  تأخیر  با  ویژه خود همواره 
شوندگی  نقد  باقابلیت  بازارهاي  به  نسبت 
سریع از تحوالت مهم سیاسی و اقتصادي تأثیر 
باعث  افزایش دالر  به طورقطع  اما  مى پذیرد، 
کاهش ارزش پولی کشور و افزایش نهادهاي 

تولید مسکن خواهد شد.
بازارهاي  افزود:  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
از  زودتر  طال  و  بورس  همچون  موازي 
نشان  واکنش  مسئله  این  به  دیگر  بازارهاي 
مى دهند و تحت تأثیر تلنگرهاي ارزي قرار 
مى گیرند؛ و به واسطه همین دو بازار، شاخص 

کلی قیمت ها نیز تغییرمى کند.
خادم المله بابیان اینکه شرکت هاى متعددي 
در بازار بورس مواد اولیه را با نرخ دالر تهیه 
تمام شده  قیمت  تردید  بدون  مى کنند گفت: 
محصول نیز با احتساب این قیمت ها به بازار 

عرضه خواهد شد.

افزایش ولع تقاضا در پایان 
سال

در همین حال، ایمان رفیعی، 
مسکن  بازار  کارشناس  
گفت: تحقیقات میدانی 
نشان مى دهد هرساله از 

اواخر پاییز ارز گران شده 
و به سبب این گرانی بازارهاي 
را  مسکن  همچون  موازي 

تحت تأثیر مى گذارد.
دلیل  به  اینکه  بابیان  رفیعی 

نزدیکی به پایان سال میالدي تمام بازارهاي 
اقتصادي داخلی و خارجی تحت تأثیر روانی و 
جوي قرار مى گیرد، اظهار کرد: به دلیل افزایش 
تقاضاي شرکت هاى تجاري داخلی و خارجی 
تا پایان سال با اندکی افزایش در تمام بازارها 

به خصوص بازار مسکن روبرو خواهیم شد.
این کارشناس این افزایش قیمت ها را پایدار 
دانست و در این خصوص گفت: شرکت ها، 
این  در  اقتصادي  مؤسسات  سایر  و  بانک ها 
مقطع به دلیل قرار گرفتن در مقطع انتهایی 
خود  دالري  تسویه حساب هاى  براي  سال، 
نیاز به تهیه ارز دارند و همین موضوع موجب 
مى شود که به حجم تقاضاي بازار اضافه شود.

رفیعی گفت: در حال حاضر به دلیل رکود، 
ندارند،  را  قیمت  افزایش  پذیرش  بازارها 
راهکارهاي  دنبال  به  مسئوالن  باید  بنابراین 
مقطعی کوتاه مدت و بلندمدت باشند تا با هر 
هم  به  ایران  اقتصادي  بازار  خارجی  چالش 
نریزد. اگرچه به نظر مى رسد در پی جو روانی 
ایجادشده توسط اقتصاد امریکا تقاضاهاي آینده 
بیشتر  گرانى هاى  از  فرار  براي  عادي  (مردم 
دادند)  انتقال  سال 95  پایان  به  را  معامالت 
مربوط به سال 96 به زمستان 95 کشیده شده 

است.
 وي تأکید کرد: بنا بر مطالب گفته شده، بدون 
تردید تقاضاي مسکن مصرفی در ماه هاى آتی 

و زمستان به شدت افزایش خواهد داشت.

قیمت دالر و مسکن از اول سال1390 تا اول مرداد1395

قیمت دالر در بازار آزادسال
(تومان(

متوسط قیمت مسکن در 
کشور(میلیون تومان(

متوسط قیمت مسکن در 
تهران(میلیون تومان(

13901400-18001,432,04
13911500-38001,862,96
13923300-36002,493,98
13933400-35502,844,13
13943150-36002,884,11

4,24(در چهار ماهه 5تا10درصد افزایش13953425-3700
نخست(
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زیرساخت هاي از  یکی  عنوان  به   هتلداري 
مهم صنعت گردشگري شناخته مى شود که در 
دهه هاي اخیر به یکی از صنایع درآمدزا تبدیل 

شده است. 
جهانى  سازمان  گزارش  در  که  طور  آن 
گردشگرى آمده، میانگین ساالنه درآمد صنعت 
هتلداري در جهان در سال 2010 به حدود 
346/7 میلیارد دالر رسیده بود. این درآمد در 
سال 2012 با رشدي پلکانی به مبلغی حدود 
398/4 میلیارد دالر رسید. دیگر گزارش هاي 
به دست آمده در حوزه گردشگري حاکی از 
آن است که در سال 2012 تعداد گردشگران 
در سطح جهانی از مرز یک میلیارد نفر گذشته 
و این براي نخستین بار است که در 10 سال 
منتهی به 2012 جهان شاهد رشد 50 درصدي 

تعداد سفر و گردشگران بوده است.
در  هتلداري  درآمد  میانگین  سال 2014  در 
جهان از مرز 400 میلیارد گذشت. به گزارش 
دنیاى سفر، آن طور که در گزارش ها آمده در 
این سال گردشگري بین المللی رشدي بیش 
از پیش بینى جهانی را ثبت کرده است. و تعداد 
گردشگران بین المللی در سال 2015 حدود 
6,4 درصد افزایش داشته است. یعنی شمار 
گردشگران جهانی نسبت به سال قبل نزدیک 
به 52 میلیون نفر افزایش داشته است. میانگین 
درآمد هتلداري جهانی نیز این موضوع را تایید 
مى کند. در این سال متوسط درآمد هتل ها در 

جهان نزدیک به 5 میلیارد دالر بوده است.
همانطور که پیش تر گفته شد، درآمد صنعت 
هتلداري از سال 2010 با افزایش جهانی روبه 
متوسط  سال 2016  در  تنها  است.  بوده  رو 
درآمد هتلداري جهانی با کاهش مواجه شد. 
آغاز  از  مى گویند  المللی  بین  کارشناسان 
باعث  کلیدي  عامل  چند   2016 سال 
افت صنعت توریسم و کاهش 
شد.  آن  از  حاصل  درآمد 
کارشناسان،  این  نظر  طبق 
بحران  اقتصادي،  نوسانات 
سیاسی، قیمت نفت، تشدید 
مرزبندي ها، محدودیت 
ناشی  وحشت  و  ویزا 
مهم  از  تروریسم  از 
هاي  چالش  ترین 
گردشگري در 

 سال 2016 بوده است. ازجمله این بحران ها،
رخدادهاي تروریستی است که در سال 2016 
بسیاري از کشورها را درگیر کرد و در کنار آن 
بحران ورود پناهندگان به کشورهاي مختلف 
مشکالت گردشگري را تشدید کرد. تمام این 
عوامل باعث شد تا میانگین درآمد هتلداري در 
جهان کاهش یافته و به 490 میلیارد دالر برسد.

پیش بینی می شود که در سال 2018 درآمد 
 553/8 حدود  به  جهان  در  هتل ها  متوسط 
میلیارد دالر برسد که این افزایش درآمد نشان 
در  گردشگري  شرایط  دوباره  بهبود  دهنده 

جهان است

بااین حال بسیاري از فعاالن سازمان گردشگري 
جهانی مى گویند طبق تجربه سال هاى گذشته 
هر اتفاقی که در جهان به وقوع بپیوندد، نمى تواند 
تأثیر درازمدتی بر گردشگري داشته باشد. مردم 
همچنان به سفر مى روند. این حوادث فقط در 
کوتاه مدت صنعت گردشگري را دچار چالش 
جایگزین  را  دیگري  مقصدهاي  و  مى کند 
این بر  مى کنند.  تهدید  مورد   مقصدهاي 
اساس در این گزارش پیش بینى مى شود که 
در سال 2018 درآمد متوسط هتل ها در جهان 
این  که  برسد  میلیارد دالر  به حدود 553/8 
افزایش درآمدنشان دهنده بهبود دوباره شرایط 

گردشگري در جهان است.

نگاهي به آینده صنعت هتلداري تا سال 2018

گردشگری
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گردشگرى  مالى  ارزش 
 2013 سال  در  حالل 
میلیارد   140 معادل 
در  و  بود  آمریکا  دالر 
از  یکى  حاضر  حال 
بخش هاى صنعت است 
سرعت  سریع ترین  که 
مى کند.  تجربه  را  رشد 

انتظار مى رود ارزش مالى 
 192 به   2020 سال  تا  آن 

میلیارد دالر برسد. با احتساب 
جمعیت 1,8 میلیاردى مسلمانان، 

براى  مى توان  قابل توجهى  بازار 
مسافرت مسلمانان قائل بود.

تسهیالت ژاپن برای گردشگران حالل
گردشگرى اسالمى حدود 10 درصد از کل 
دارد.  اختیار  در  را  جهانى  گردشگرى  بازار 
و  خاورمیانه  گردشگر  مى شود  پیش بینى 
کشورهاى اسالمى به میزان 20 درصد افزایش 
یابد، البته ماجرا به اینجا ختم نمى شود و حتى 
کشورهایى مانند ژاپن و آمریکا نیز به بازار 
گردشگرى  مسئوالن  داشته اند.  جدى  ورود 
ژاپن در راستاى تالش براى جذب گردشگر 
از کشورهاى مسلمان و منطقه خاورمیانه، سال 
گذشته محدودیت هاى ویزا را براى چند کشور 

ازجمله امارات و اردن لغو کردند.
به  ورود  براى  مى توانند  اماراتى  گردشگران 
ژاپن از ویزاى 3 ساله باقابلیت چند بار ورود 
به این کشور جنوب شرقى آسیا استفاده کنند؛ 
پرداخت  از  اردنى  گردشگران  درحالى که 
بر  عالوه  هستند.  معاف  ویزا  صدور  بهاى 
کشورهاى  از  گردشگران  شمار  خاورمیانه، 
شرق آسیا ازجمله اندونزى و مالزى نیز در 
ژاپن افزایش یافته است. ژاپن در تالش است 
آمار و ارقام گردشگرى خود را سروسامان دهد 
و تا سال 2020 میالدى که هم زمان با برگزارى 
یک میلیون  ساالنه  است،  توکیو  المپیک 
گردشگر از کشورهاى مسلمان جذب کند. 

این رقم برابر است با 4 درصد از تعداد کل 
گردشگران این کشور در شرایط کنونى. در 
این راستا گردشگران اندونزى، مالزى و تایوانى 
را  ژاپن  به  مسافرت  امکان  ویزا  اخذ  بدون 
براى  تسهیالتى  همچنین  و  داشت  خواهند 
ورود 65 درصد از گردشگران مسلمان در نظر 
گرفته شده که از جنوب شرقى آسیا مى آیند. 
با افزایش شمار گردشگران مسلمان در ژاپن 
امکانات و خدمات اسالمى و حالل نیز در این 
کشور رو به افزایش و شاخص سفر کشورهاى 
مناسب مسلمانان براى کشور ژاپن از 3,9 به 

4,5 (از 10) رشد داشته است.

ــال  ــالل در س ــگری ح ــی گردش ارزش مال
ــکا  ــارد دالر آمری ــادل 140 میلی 2013 مع
بــود و در حــال حاضــر یکــی از بخش هــای 
ــه ســریع ترین ســرعت  صنعــت اســت ک
ــی رود  ــار م ــد. انتظ ــه می کن ــد را تجرب رش
ــه 192  ــال 2020 ب ــا س ــی آن ت ارزش مال

میلیــارد دالر برســد

اقدامات اروپا و آمریکا
بازار  این  براى  نیز  اروپا 
برداشته  خیزهایى  بزرگ 
 2014 اجالس  از  است؛ 
اندلس اسپانیا تا بسیارى از 
تحرکاتى که عالقه مندى به 
شیرین  درآمدهاى  جذب 
نشان  را  حالل  گردشگرى 
مى دهند. همچنین آمریکا نیز 
در برنامه هاى توسعه گردشگرى 
باالى  حجم  به  توجه  با  خود 
دادن  گسترش  حال  در  مسلمانانش، 
مراکز حالل است. جالب آنکه در بسیارى 
براى  مراکز  این  جذابیت  کشورها  این  از 
غیرمسلمانان و مراجعه آن ها به این بازار است. 
پاریس و استانبول هم اکنون در حال تبدیل شدن 
به یکى از بزرگ ترین مقاصد گردشگرى حالل 
در جهان هستند و میزان ارائه خدمات حالل 

آن ها در حال افزایش جدى است.
صرف  با  سعودى  عربستان  گردشگران 
با صرف  امارات  و  دالر  میلیارد  ساالنه 6,7 
رقمى بالغ بر 4,9 میلیارد دالر ساالنه به عنوان 
ولخرج ترین گردشگران جهان شناخته شده اند. 
این حجم باالى درآمد، انگیزه قدرتمندى براى 
کشورهاى اسالمى دیگر است تا سهم خود را 
در بازار گردشگرى حالل افزایش دهند. ترکیه 
و مالزى کشورى هایى هستند که از هر دو سبد 
گردشگرى یعنى حالل و تفریحى غیرحالل 
سهم خوبى را توانسته اند جذب کنند. نکته 
افزایش  صنعت  این  جذاب  و  مهم  بسیار 
روزافزون مسلمانان کشورهاى غیرمسلمان مثل 
کشورهاى اروپایى است و از آن جالب تر رو 
آوردن بسیارى از مسلمانان به خدمات حالل 
به عنوان محصوالت سالمت بخش جسمى 
تورهاى عرفانى،  از  بسیارى  است.  و روانى 
سمت  به  سازى،  سالمت  و  آرامش بخش 
خدمات حالل به خاطر پاکیزگى هاى اخالقى 

آن حرکت مى کنند.

درآمدزایی جهان از گردشگران حالل

محمدحسین جبل عاملی
مشاور و مدرس حوزه توسعه 
کسب وکار
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قطعی  صادرات   ،1395 سال  ماهه   9 در 
نفت  استثناي  (به  کشور  غیرنفتی  کاالهاي 
خام، نفت کـوره و نفـت سفید و همچنین 
چمدانی)،  تجارت  محل  از  صادرات  بدون 
تـن هزار   262 و  میلیون   91 بر   بالغ 
و بـه ارزش 31 میلیارد و 593 میلیـون دالربوده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
افزایشـی 60,32 درصـدي در وزن و 50,9 
است.  داشته  دالري  ارزش  در  درصـدي 
همچنین واردات کشور در این مدت، با کاهشـی 

 38,4 افزایشـی  و  وزن  در  درصـدي   57,3
درصدي درارزش دالري در مقایسه با 9 ماهه 
 سال گذشته، به ارقام 24 میلیون و 867 هزار تن
و 31 میلیارد و 538 میلیـون دالر رسیده است. 
بر این اساس، روند واردات براي نخستین بار 

در سال جاري مثبت شد.

تراز تجاري کشور همچنان مثبت است
براساس گزارش دفتر فناوري گمرك کشور، 
 9 در  کشورمان  غیرنفتی  صادرات  رقم 

گزارش عملکرد 9 ماهه تجارت خارجي کشور

صادرات غیرنفتي 31 میلیارد دالري شد

ماهه سال گذشته 28 میلیارد و 970 میلیون 
در  کشورمان  واردات  همچنین  بود.  دالر 
این مدت به 31 میلیارد و 538 میلیون دالر 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  رسید 
دهد. می  نشان  افزایش  درصد   38,4  قبل 

این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاري 
ایران در 9 ماهه سال جاري همچنان مثبت بوده 

و عملکردي بهتر از آبان داشته است.

درصد تغییراتنه ماهه سال 1394نه ماهه سال 1395شرح تعرفه
ارزشسهم ارزشارزش (دالر(سهم ارزشارزش (دالر(

5123622350.21416.2183111810049.09310.74164.651میعانات گازي 
8.766-19515123816.1772139026451.177.383گاز طبیعي مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر

1229802262.0473.893416078903.131.436195.569سایر روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزین

17.198-10666265453.3761288158985.964.446سایر گازهاي نفتي و هیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده غیر مذکور

18.147-868422524.42.7491060952508.453.662پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر
746013566.8392.361521751477.691.80142.983پسته ها با پوست تازه یا خشک

5.793-711398532.4912.252755142534.272.607پلي اتیلن گرید فیلم باچگالي کمترا ز94 درصدبه جز نوع پودري

10.895-6422781412.033720809735.512.488متانول
7.600-569044651.8091.801615847210.92.126اوره حتي به صورت محلول در آب

17.998-5575783611.765679956965.612.347بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر

27.051-556653924.8011.762763070195.772.634محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده

46.574-529877982.7491.677991806181.43.424قیرنفت
سنگ آهن هماتیت دانه بندي با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم 

5045979351.597338682190.111.16948.989فشرده نشده

پلي ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94درصد یا 
487006281.0321.541407779549.51.40819.429 بیشتر

4162666301.31837973943.860.131996.190کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده
15960702069.38350.52013848846882.42347.80315.249جمع کشورهای فوق

31593089121.64810028970393337.4331009.053جمع کل

اقالم عمده صادراتی کشور طی نه ماهه سال های 94 و 95

ایران
صاد      

اقت
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آمار مقدماتي مقایسهاي صادرات قطعي کاالهاي غیرنفتي
)بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( و واردات طي نه ماهه سال هاي 95- 94 

درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه ماهه سال 1394 نه ماهه سال 1395
فعالیت

دالر (ارزش(میلیون دالر وزن (وزن (هزار تن (ارزش(میلیون دالر (وزن (هزار تن

4,38 3,57- 30,214 25,786 31,538 24,867 واردات
9,05 32,60 28,970 68,823 31,593 91,262 صادرات

کشور های عمده مقصد صادرات طی نه  ماهه سال 1395 

کشور مقصد
درصد تغییراتنه ماهه سال 1394نه ماهه سال 1395

ارزشسهم ارزشارزش (دالر(سهم ارزشارزش (دالر(
18,377,05 5,321,824,957 18,03 5,697,255,795 چین

-18,656,53 5,402,617,322 15,98 5,049,896,398 امارات متحده عربی
15,064,86 4,361,544,217 14,48 4,573,469,761 عراق
-10,419,88 3,016,804,870 8,61 2,718,600,183 ترکیه

0,97732,29 280,338,055 7,39 2,333,224,672 جمهوری کره
6,717,12 1,943,948,845 6,59 2,082,337,138 هند

-6,561,36 1,900,954,293 5,94 1,875,133,558 افغانستان
-3,277,26 947,163,989 2,78 878,434,141 ژاپن

1,5727,67 456,033,645 1,84 582,223,395 پاکستان
0,8971,63 258,727,211 1,41 444,062,395 عمان

-1,9228,90 555,429,673 1,25 394,931,330 ترکمنستان
-1,6017,04 464,276,573 1,22 385,182,834 ایتالیا
0,38238,86 110,068,280 1,18 372,977,321 تایوان
0,7852,70 225,648,859 1,09 344,564,216 ویتنام

0,6559,94 188,834,810 0,96 302,027,267 آذربایجان
28,034,320,40588,7425,434,215,60087,7910,22جمع کشور های فوق

31,593,089,12210028,970,393,3371009,05جمع کل

کشور های عمده طرف معامله در واردات طی نه ماه سال 1395

v طرف معامله
درصدتغییراتنه ماهه سال 1394نه ماهه سال 1395

ارزشسهم ارزشارزش (دالر(سهم ارزشارزش (دالر(
-25,462,37 7,691,966,516 23,81 7,509,814,435 چین

-18,7710,01 5,669,944,476 16,18 5,102,595,141 امارات متحده عربی
-9,028,10 2,724,000,500 7,94 2,503,487,844 جمهوری کره

-7,419,89 2,239,160,265 6,40 2,017,739,555 ترکیه
4,2638,22 1,287,733,273 5,64 1,779,961,541 آلمان
-5,6213,65 1,697,856,083 4,65 1,466,173,027 هند

1,54183,37 465,311,093 4,18 1,318,559,067 فدراسیون روسیه
-5,5937,44 1,687,472,240 3,35 1,055,763,137 سوئیس
1,5972,31 480,279,710 2,62 827,573,692 برزیل
2,1819,40 658,143,033 2,49 785,837,287 ایتالیا
1,8829,01 568,943,459 2,33 733,980,700 فرانسه
1,6631,28 502,234,500 2,09 659,334,237 هلند

-1,283,53 386,686,098 1,18 373,044,646 سنگاپور
0,8642,82 260,562,748 1,18 372,128,124 انگلستان
0,7065,10 210,745,333 1,10 347,943,810 مالزی

26,853,936,24385,1526,531,039,32487,811,22جمع کشور های فوق
31,538,197,36410030,214,000,3271004,38جمع کل
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درصد تغییراتشش ماهه نخست سال 1394شش ماهه نخست سال 1395شرح تعرفه
تعداد خودرو 

تعداد خودرو سهم ارزشارزش (دالر((دستگاه(
سهم ارزش (دالر((دستگاه(

ارزشارزش

15.215-649480873.483.115-5506607452.712-ذرت دامي
442133873.832.12013.691-5026667722.475-سویا
407616572.71.95517.223-4778199342.353-برنج

قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواري 
2000cc 298260307.441.43044.937-4322887022.129-ردیف 8703 بنزیني با حجم سیلندر

سایر وسایل نقلیه، داراي موتور پیستوني 
درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم 
سیلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي 

بیشتر نباشد

137403574419861.7609579233166638.341.11853.299

سایر وسایل نقلیه موتوري با حجم سیلندر 
1500131613431448421.6907619198008949.830.95073.298 سي سي تا 2000 سي سي

25.677-401359432.721.925-2983018231.469-کنجاله (Oilcake( و سایر آخال هاي جامد، 
39.037-432374104.842.074-2635887581.298-سایر به صورت دانه بجز گندم دامي

دستگاه تهویه مطبوع دوتکه (split unit( از 
176488903.70.84616.585-2057598471.013-نوع دیواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي

16.338-227600649.741.092-1904148880.938-موز سبز تازه یا خشک کرده
231926290.111709.735-1877988460.925-شکر تصفیه نشده

16.482-206003660.080.988-1720506050.847-سایر قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
ledیاlcd ماژول نمایشگر متشکل از صفحه

32.818-253115441.291.214-1700490250.837-پالسما فقط داراي برد آدرس دهي

قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواري 
 2000cc ردیف 8703 بنزیني با حجم سیلندر
با ساخت داخل 50درصدوبیشتر به استثناي 

الستیک

-1575075140.776-96298900.970.46263.561

سایر داروهایي که تولید داخلي ندارند داراي 
هورمون یا محصوالت 2937 فاقد آنتي 

بیوتیک غیر مذکور
-1572545230.774-90327329.970.43374.094

دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به 
36580217.420.175328.264-1566599840.771-ظرفیت 155 مگابیت بر ثانیه (STM1( و باالتر

30.481-190377690.410.913-1323487350.652-جو باستثناي بذر
سایر مکمل هاي دارویي براي خرده فروشي 

52.840-278121394.761.334-1311608360.646-که تولید داخلي مشابه ندارند

RBD-1254196390.618-65458150.960.31491.603 پالم اویل درظروف 200 لیتري وبیشتر
سایر ماشینها و دستگاههاي مکانیکي با کار 

24.053-159163093.190.763-1208792240.595-خاص غیرمذکور در جاي دیگر

4865128814.6723.3325.510-513321722825.277-جمع اقالم فوق
2.606-20851607349100-20308159174100-جمع کل

اقالم عمده وارداتی به کشورطی نه ماه سال های 94 و 95
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شـاخص توانمندسـازي تجـاري به صـورت 
کلی بـه بررسـی رقابت پذیرى در صـادرات، 
توسـعه بخـش خصوصـی و سـرمایه گذارى 
رشـد  و  بازارهـا  یکپارچگـی  خارجـی، 
سـازمان  و  مى پـردازد  کشـورها  اقتصـادي 
تجـارت جهانـی بـراي بررسـی آن 7 رکـن 
و شـاخص مشـخص را موردبررسـى قـرار 
مى دهـد. ایـن شـاخص ها شـامل دسترسـی 
بـه بازارهـاي داخلی، دسترسـی بـه بازارهاي 
خارجی، کار آیى و شـفافیت ترتیبـات اداري 
در مرزهـا، قابلیت و کیفیت زیرسـاخت هاى 
حمل ونقـل، کیفیـت خدمـات حمل ونقـل، 
دسترسـی به فناوري اطالعـات و ارتباطات و 

محیـط عملیاتی اسـت.

بررسي 7 زیر شاخص تجارت جهاني
در همیـن راسـتا، مجمـع جهانی اقتصـاد در 
گزارش سـاالنه خود با عنوان «امکان تجارت 
جهانـی»، به بررسـی و رتبه بندى کشـورهاي 
گـزارش  ایـن  در  مى پـردازد.  مختلـف 
و  زیرسـاخت ها  سیاسـت ها،  موسسـه ها، 
امکانـات  کـه  ارزیابـی مى شـوند  خدماتـی 
در  مى کنـد.  فراهـم  را  کاال  آزاد  جریـان 
تازه تریـن گـزارش این نهـاد بین المللى که به 
بررسـی وضعیت 136 کشـور پرداخته شـده، 

ایـران بـه رتبـه 132 رسـیده اسـت.

تغییرات خلق الساعه در نرخ های تعرفه
بر اسـاس این گـزارش و به نقـل از تعادل، تا 
چند سـال گذشـته شـاهد بودیم که تغییرات 
خلق السـاعه در نرخ هـاى تعرفـه چگونه نظم 
بـازار را بـه هـم مى ریخت و این نـرخ دوباره 
پـس از مدتـی بـه حالـت قبل بازمى گشـت. 

در سـال هاى اخیر و پس از پشـت سـرنهادن 
رشـدهاي  نـرخ  فاجعـه  و  تحریـم  دوران 
منفـی اقتصـادي در دو سـال متوالی، اشـتیاق 
فراوانـی از سـوي ایـران بـراي حضـور فعال 
در اقتصـاد بین المللـى ابراز شـد. به طورى که 
همـواره صحبـت از جـذب سـرمایه گذارى 
خارجـی براي رونـق گرفتن اقتصـاد و ایجاد 
اشـتغال مى شـد. هیات هاي مختلف تجاري 
به طـور  اخیـر  سـال  یـک  در  به خصـوص 
مرتـب در رفت وآمـد بودند تا گشـایش هاى 
اقتصـادي زیـادي بـراي کشـور بـه ارمغـان 

آورند.

بهترین رتبه در زیرساخت های حمل ونقل
وضعیـت کشـورها از منظـر هـر یـک از این 
زیـر شـاخص هاى کلی نیـز رتبه بندى شـده 
اسـت. در میـان ایـن 7 محـور، بهتریـن رتبه 
را زیـر شـاخص کلـی میـزان دسترسـی و 
کیفیـت زیرسـاخت هاى حمل ونقـل بـا رتبه 
69 بـراي ایـران بـه همـراه داشـته اسـت؛ اما 
نکتـه شـوك آور، وضعیت زیر شـاخص هاى 
دسترسـی بـه بـازار داخلی و خارجی اسـت؛ 
جایـی که ایـران در هر دو شـاخص، بدترین 
رتبـه یعنی 136 را کسـب کرده اسـت! یعنی 
نه تنها ازنظر دسترسـی سایر کشـورها به بازار 
داخلى مـان در رتبـه آخـر قـرار داریـم بلکـه 
ازنظـر دسترسـی خودمـان نیـز بـه بازارهاي 
جهانـی در آخریـن رتبـه ایسـتاده ایم. این امر 
کامًال گویاي آن اسـت که اساسـاً پدیده اى به 
نام بازرگانی در کشـور ما از هیچ گونه جایگاه 
و اولویتـی براي بهبودي برخوردار نیسـت! بر 
اسـاس خروجى هـاى این شـاخص، ایران در 
هیچ کـدام از زیـر شـاخص ها حتی نتوانسـته 

رتبه ایران در شاخص توانمندسازي تجاري

10 اقتصاد برتر دنیا در توانمندسازی تجاری

رتبهکشور

1سنگاپور

2هلند

3هنگ کنگ

4لوگزامبورگ

5سوئد

6فنالند

7اتریش

8انگلستان

9آلمان

10بلژیک

میزان  کلي  شاخص  زیر  را  رتبه  بهترین 
دسترسي و کیفیت زیرساخت های حمل ونقل 
با رتبه 69 براي ایران به همراه داشته است؛ 
اما نکته شوک آور، وضعیت زیر شاخص های 
دسترسي به بازار داخلي و خارجي است؛ جایي 
که ایران در هر دو شاخص، بدترین رتبه یعني 
136 را کسب کرده است! یعني نه تنها ازنظر 
داخلی مان  بازار  به  کشورها  سایر  دسترسي 
در رتبه آخر قرار داریم بلکه ازنظر دسترسي 
خودمان نیز به بازارهاي جهاني در آخرین رتبه 

ایستاده ایم

به میانگین کشـورهاي منطقه منـا (خاورمیانه 
و شـمال آفریقـا) دسـت یابـد. به بیان دیگـر 
ایـران در سـال 2016 تنهـا بـه بدتـر کـردن 

میانگیـن جهانـی کمک کرده اسـت.
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در گزارش هــاى ســاالنه «انجــام کســب وکار» 
ــى  ــک جهان ــط بان ــال 2005 توس ــه از س ک
ســهولت  میــزان  مى شــوند،  منتشــر 
قوانیــن و مقــررات در طــول چرخــه عمــر 
کســب وکارهاى کوچــک و متوســط در 
ــرى و نتیجــه  کشــورهاى مختلــف اندازه گی
هرســال به صــورت رتبه بنــدى کشــورها 
ازنظــر ســهولت انجــام کســب وکار، اعــالم 

مى شــود.
ــی از  ــک جهان ــزارش بان ــن گ ــق آخری طب
ــهولت  ــاخص س ــی ش ــت بین الملل وضعی
 doing business) کســب وکار  انجــام 
ــور  ــن 190 کش ــران بی ــگاه ای 2017)، جای
ــه  ــت ک ــرار گرف ــی ق ــه 120 جهان در رتب
ــت  ــت دول ــاس در دوره فعالی ــن اس ــر ای ب
یازدهــم جایــگاه بین المللــی کشــور از رتبــه 
152 در ســال 2013 میــالدي بــه رتبــه 120 
ــه  ــت. ب ــا یاف ــالدي ارتق ــال 2017 می در س
ــاخص  ــور در ش ــه کش ــر رتب ــی دیگ عبارت
انجــام کســب وکار به طــور متوســط ســاالنه 
8 پلــه ارتقــا داشــته اســت. البته اگرچــه در 3 
ســاله دولــت یازدهــم شــاخص کســب وکار 
جهانــی ایــران 22 رتبــه ارتقــا یافتــه اســت، 
امــا طبــق آخریــن گــزارش اعالن شــده 
بانک جهانــی بــراي ســال 2016 رتبــه ایــران، 
ــه  ــراي ســال 2017، دو رتب ــه ب ــود ک 118 ب

ــرده اســت. ســقوط ک
شــاخص انجــام کســب وکار بانــک جهانــی 
شــامل 10 زیرشــاخص شــروع کســب وکار 
ــه  ــاخت (رتب ــوز س ــذ مج ــه 102)، اخ (رتب
ــه 94)، ثبــت  ــرق (رتب ــه ب 27)، دسترســی ب
مالکیــت (رتبــه 86)، اخــذ اعتبــارات (رتبــه 
ــه  ــت از ســهامداران خــرد (رتب 101)، حمای
ــه  ــات (رتب ــت مالی ــهولت پرداخ 165)، س

(رتبــه 170)،  فرامــرزي  تجــارت   ،(100
ســهولت اجــراي قراردادهــا (رتبــه 70)، 
ورشکســتگی و پرداخــت دیون (رتبــه 156) 
ــده  ــه از جــدول منتشرش ــور ک اســت. آن ط
ــا  ــه ت ــاز فاصل ــد، امتی ــی برمی آی بانک جهان
ــام  ــهولت انج ــران در س ــرو ای ــاد پیش اقتص
ــان دهنده  ــه نش ــت ک ــب وکار 57,26 اس کس
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــاز نس ــش امتی افزای

اســت.
ــی  ــزارش بانک جهان ــاي گ ــان نماگره در می
ــوز  ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــه مرب ــن رتب بهتری
ــر  ــن نماگ ــران در ای ــه ای ــاخت اســت ک س
در جایــگاه 27 قرارگرفتــه کــه در مقایســه بــا 
ــن  ــه اســت و بدتری ــه بهبودیافت 2016، 2 پل
رتبــه مربــوط بــه نماگــر تجــارت فرامــرزي 
ــال  ــه س ــبت ب ــت و نس ــه 170 اس ــا رتب ب
ــه  گذشــته 3 پلــه ســقوط کــرده اســت، البت

ــن  ــر بدتری ــن نماگ ــز ای ــته نی ــال گذش س
رتبــه را در میــان نماگرهــاي گــزارش بانــک 
جهانــی داشــت. به هرحــال هرچنــد جــدول 
اولیــه  اعــالم  بانک جهانــی،  منتشرشــده 
اســت و ممکــن اســت در اعــالم تفضیلــی 
ــات  ــه جزئی ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــر کن تغیی
ــت  ــه نظــر می رســد، وضعی ــن جــدول ب ای
بــه  نه تنهــا نســبت  ایــران  کســب وکار 
گــزارش قبلــی تغییــر چندانــی نکرده اســت؛ 
ــه  ــاز فاصل ــال 2016 امتی ــه در س به طورى ک
تــا اقتصــاد پیشــرو 57,44 و در ســال 2015 
56,74 بــوده اســت و بــراي ســال 2017 ایــن 
امتیــاز بــه 57,26 رســیده اســت کــه عمــًال 
ــران در  ــتایی ای ــت ایس ــان دهنده وضعی نش

ــاخص دارد. ــن ش ای
در گــزارش ســال 2017، ایــران بــا دو رتبــه 
ــه گــزارش ســال 2016، در  ــزل نســبت ب تن

بهبود وضعیت ایران در شاخص کسب وکار جهانی

نموار.رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار سال2017 در مقایسه با کشور های سند چشم انداز
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بهترین عملکرد کشورهای 2017بازنگری20162016بازنگری20152015بازنگری20142014عنوان
سند چشم انداز2017(رتبه(

گرجستان 16 جهان152132130119118117120رتبه کل

گرجستان 8 جهان10770621728278797102شروع کسب وکار

اخذ مجوز 
امارات4جهان16916110798692727ساخت وساز

امارات4جهان16911916194889094دسترسی به برق

گرجستان 3 جهان1651598689918586ثبت مالکیت

گرجستان 7 جهان8686154909797101اخذ اعتبارات

حمایت از 
قزاقستان 3 جهان147143124149150166165سهامداران خرد

قطر و امارات1جهان13911815512212399100پرداخت مالیات

ارمنستان 48 جهان15313566166167171170تجارت فرامرزی

قزاقستان 9 جهان516713862626970اجرای قراردادها

رژیم صهیونیستی31جهان129137137140155156ورشکستگی

در کاهــش انــدك زمــان صــادرات و واردات 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام ــاهده اس قابل مش
ــورها،  ــایر کش ــترده تر س ــرفت هاى گس پیش
ــرزى  ــارت فرام ــر تج ــران در نماگ ــه ای رتب
از 167 بــه 170 در ســال 2017 تنــزل یافتــه 

اســت.
از ســال 2015 رونــد رو بــه بهبــودى در رتبه 
ایــران در گــزارش انجــام کســب وکار بانــک 
ــران  ــه ای ــود؛ به نحوى ک ــى آغازشــده ب جهان
از رتبــه 152 در ســال 2014 بــه 118 در 
ــاى  ــى گزارش ه ــید. بررس ــال 2016 رس س
ســال هاى 2014 - 2017 بانــک جهانــى 
نشــان مى دهــد در ایــن دوره تنهــا ســه 
انجــام  در گزارش هــاى  اصــالح  مــورد 

کســب وکار بــراى ایــران ثبت شــده و بخــش 
ــن ســال ها  ــران در ای ــه ای ــر رتب عمــده تغیی
ــاده  ــاق افت ــا اتف ــرى در داده ه ــل بازنگ به دلی
در  انجام شــده  بازنگرى هــاى  در  اســت. 
ــاى  ــى از خطاه ــا بخش ــران، تنه ــورد ای م
ارســال  در  گذشــته  ســال هاى  فاحــش 

تعدیل شــده اند. اطالعــات 
وضعیــت ایــران در گزارش هــاى انجــام 
کســب وکار در ســال هاى 2014 - 2017 
و همچنیــن داده هــاى بازنگــرى شــده و نیــز 
مقایســه بــا بهترین وضعیــت در کشــورهاى 
موضــوع ســند چشــم انداز 1404 بــر اســاس 
گــزارش ســال 2017 در هــر نماگــر در 

ــت. ــاهده اس ــر قابل مش ــدول زی ج

وضعیــت کســب وکار ایــران نه تنها نســبت 
بــه گــزارش قبلــي تغییــر چندانــي نکــرده 
 2016 ســال  در  به طوری کــه  اســت؛ 
امتیــاز فاصلــه تــا اقتصــاد پیشــرو 57.44 و 
در ســال 2015 56.74 بــوده اســت و بــراي 
ســال 2017 ایــن امتیــاز به 57.26 رســیده 
ــت  ــان دهنده وضعی ــالً نش ــه عم ــت ک اس

ایســتایي ایــران در ایــن شــاخص دارد

ــه  ــان 191 کشــور قرارگرفت ــه 120 از می رتب
اســت. تنهــا اصــالح ثبت شــده در گــزارش 
ــود و توســعه  ــران، بهب ــراى ای ســال 2017 ب
پنجــره واحــد تجــارى اســت کــه تبعــات آن 

جدول مقایسه وضعیت نماگرهای انجام کسب و کار در ایران با بهترین کشورهای سند چشم انداز و جهان

رتبه کسب و کار ایران در سال های 2005 تا 2015 
رتبه در دنیاسال

2005108 (پایان دولت اصالحات(
2006113
2007119
2008138
2009142
2010131
2011140
2012144

2013145 ( پایان دولت احمدی نژاد(
2014152
2017119
2016118

2017120(آبان 1395(

تفاوت در عملکرد برخی کشورها در شاخص کسب و کار 

کشور (و رتبه 
جهانی(

شروع کسب 
و کار(تعداد 

روز(

مجوز ساخت 
و ساز(روز(

دریافت 
برق(روز(

ثبت مالکیت و 
دارایی(روز(

ورشکستگی و 
دیون(سال(

935811,3نیمنیوزیلند(1(

هشت دهم2,548304,5سنگاپور(2(

428185,51,5کره(5(

یک18,5793113مالزی(23(

شش دهم11,219797,713ژاپن(34(

6,51036374,5ترکیه(69(

159977124,5ایران(120(

2619045,946,84,3هند(130(

-188--70سومالی(190(
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92 درصد زعفران دنیا از تولید ایرانى تأمین 
مى شود، این در حالى است که مدیریت بازار 

زعفران دنیا توسط اسپانیا انجام مى شود.
غالمرضا میرى رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران ضمن بیان مطلب فوق و در پاسخ به 
این سؤال پس چرا مدیریت بازار این محصول 
در دست اسپانیا است، گفت: بعد از انقالب 
اسالمى بسیارى از مشتریان زعفران را در دنیا از 
دست دادیم و براى تجارت مشکالت بسیارى 
به وجود آمد، چراکه امکان تعامالت تجارى با 
بسیارى از کشورها را از دست دادیم و اسپانیا 
زعفران  از صادرات  بخش عمده اى  خریدار 

ایران شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح 
کرد: در این شرایط ایران به تولید کننده زعفران 
دنیا و اسپانیا به مدیریت کننده بازار زعفران دنیا 

تبدیل شد.
وى بابیان این که زعفران اسپانیا به یک برند 
جهانى تبدیل شده است، گفت: حتى اسپانیا 
زعفران کشورهاى همسایه ایران را با صادرات 

مجدد آغاز کرد.
تمامى  حاضر  حال  در  که  این  بابیان  میرى 
کشورهاى خریدار زعفران مى دانند که اسپانیا 
زعفران ایران را به آن ها مى فروشد، گفت: با 
رایزنى هایى که با کشورهاى مختلف انجام شد، 
به جاى  که  را مجاب کردیم  برخى کشورها 
خرید زعفران ایرانى از اسپانیا، مستقیماً آن را از 

ما خریدارى کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفتگو 
با خبرگزارى فارس، بابیان این که اسپانیا با 
تولید 700 کیلو زعفران در سال براى مشتریان 
تأمین کننده خوبى به شمار مى رود، گفت: اما 
زعفران  تن  تولید حدود 300  علیرغم  ایران 

تأمین کننده خوبى براى مشتریان نیست.

میرى گفت: اسپانیا با مشتریان خود در سطح 
دنیا قرارداد یک ساله منعقد مى کند و در تمام 
این مدت زعفران را باقیمت یکسان به آن ها 
عرضه مى کند، درحالى که این امکان براى تجار 
ایرانى مهیا نیست و نوسان ارز و قیمت ها اجازه 
عقد قراردادهاى یک ساله را به ما براى تأمین 

نیاز مشتریان نمى دهد. 
وى تصریح کرد: صادرات زعفران از اسپانیا 
و  عوارض  شامل  مختلف  کشورهاى  به 
موضوع  همین  و  نمى شود  گمرکى  تعرفه 
هزینه  صادراتى را براى این کشور کاهش و 
قدرت رقابت را افزایش مى دهد. وى گفت: 
مشکل بعدى که در رابطه با صادرات زعفران 
و بسته بندى آن مواجه هستیم، این است که 
معموالً خریداران زعفران بسته بندى در سطح 
دنیا به محصولى که ساخت اروپا باشد، نسبت 
به محصولى که ساخت ایران باشد، اطمینان 

بیشترى دارند و آن را خریدارى مى کنند.
بسته بندى  و  هزینه حمل ونقل  گفت:  میرى 
حدود  ایران،  از  صادراتى  زعفران  کیلو  هر 
یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 600 
هزارتومان است که این موضوع عاملى دیگرى 
براى افزایش قیمت صادراتى است، درحالى که 
هزینه حمل ونقل هوایى براى هر کیلو زعفران 

از اسپانیا فقط 30 هزارتومان است.
میرى با اشاره به تسهیالت گران قیمت بانکى 
با  بانکى  تسهیالت  درحالى که  داشت:  بیان 
سود هاى 25 درصد در اختیار صادرکنندگان 
براى  اسپانیا  مثل  کشورى  اما  مى گیرد،  قرار 
تشویق صادرکنندگان خود، به آن ها تسهیالت 

ارزان قیمت و 2.5 درصدى پرداخت مى کند.
میرى بیان داشت: مباحث زیادى در کشور در 
رابطه با چرایى عدم بسته بندى زعفران براى 
هنوز  درحالى که  مى شود،  مطرح  صادرات 

دالیل مدیریت بازار زعفران دنیا 
توسط اسپانیا

ــران  ــو زعف ــد 700 کیل ــا تولی ــپانیا ب اس
ــده  ــتریان تأمین کنن ــرای مش ــال ب در س
ــران  ــا ای ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــی ب خوب
علیرغــم تولیــد حــدود 300 تــن زعفــران 
تأمین کننــده خوبــی بــرای مشــتریان 

ــت نیس

معمــوالً خریــداران زعفــران بســته بندی در 
ســطح دنیــا بــه محصولی کــه ســاخت اروپا 
باشــد، نســبت بــه محصولــی کــه ســاخت 
ایــران باشــد، اطمینان بیشــتری دارنــد و آن 

ــد ــداری می کنن را خری

هــر  بســته بندی  و  هزینــه حمل ونقــل 
ــران، حــدود  ــو زعفــران صادراتــی از ای کیل
ــون  ــا یک میلی ــزار ت ــون و 500 ه یک میلی
و 600 هزارتومــان اســت کــه ایــن موضوع 
ــت  ــش قیم ــرای افزای ــری ب ــی دیگ عامل
هزینــه  درحالی کــه  اســت،  صادراتــی 
کیلــو  بــرای هــر  حمل ونقــل هوایــی 
ــان  ــط 30 هزارتوم ــپانیا فق ــران از اس زعف

ــت اس

زیرساخت  آن به طور کامل تأمین نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح 
کرد: برخى مشتریان، زعفران ایرانى را براى 
استفاده در صنایع خریدارى مى کنند و براى 
آنان خرید زعفران با بسته بندى هاى کوچک یا 
گرمى اصًال اقتصادى نیست، بنابراین ما مجبور 
هستیم که زعفران را به صورت بسته هاى نیم 

کیلویى براى این متقاضیان صادر کنیم.
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آفالین ها می بازند

فعالیـت کنند. اگـر قانون وجود نداشـته باشـد به طور حتم 
هـر گروهـى از کسـب وکارهاى سـنتى مى توانند به آسـانى 
مانـع بـر سـر راه اسـتارت آپ ها ایجـاد کننـد. درنتیجـه بـا 
وضعیـت امـروز مواجه مى شـویم کـه رئیس یـک اتحادیه 

صنفـى از تخریـب یک اسـتارت آپ سـخن مى گوید.

با  بین استارت آپ ها    چگونه می توان تعامل سازنده 
صاحبان کسب وکارهای سنتی ایجاد کرد؟

در حال حاضر تعداد بسیارى از کسب وکارهاى سنتى دریافته اند 
از برخوردهاى سلبى دست بردارند و با استارت آپ ها تعامل 
و همکارى داشته باشند تا بتوانند بازار خود را حفظ کنند. در 
دنیا در این زمینه استراتژى هایى براى کسب وکارهاى آفالین 
تدوین شده است که در بازار ایران نیز صاحبان کسب وکارهاى 
سنتى مى توانند از چنین استراتژى هایى براى حفظ بازارشان 
استفاده کنند. یکى از استراتژى ها خرید استارت آپ ها توسط 
کسب وکارهاى سنتى است. اتفاقاً یکى از هدف هاى مؤسسان 
استارت آپ ها این است که استارت آپ مربوطه را بزرگ و 
اثر گذار کنند و آن وقت به صاحبان کسب وکارهاى سنتى 
بفروشند. استراتژى دیگر این است که کسب وکارهاى سنتى 
بازار آنالین  خودشان فروش آنالین طراحى کنند و وارد 
شوند و در بازار سنتى اختالل ایجاد کنند. بنابراین تنها چاره 
کسب وکارهاى سنتى این است که تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنند و از پتانسیل بازار آنالین در جهت حفظ بازارشان 
استفاده کنند. اگر صاحبان کسب وکارهاى سنتى بتوانند با 
تغییر مدل کسب وکار یا استراتژى بازار، ارزش بیشترى به 
مشتریانشان بدهند قطعاً در این عرصه برنده خواهند بود 
اما اگر بخواهند همچنان مقاومت کنند و تحوالت جدید را 
نپذیرند دیر یا زود از بازار حذف خواهند شد. به طور مثال 
استارت آپ واو بوك سیستم مشارکتى ایجاد کرده است تا 
ناشران کتاب با گویندگان کتاب هاى صوتى و استودیوهاى 
ضبط صدا مرتبط شوند و کتاب صوتى تولید کنند و آن را در 

اختیار مخاطبان کتاب هاى صوتى در بازار آنالین قرار دهند.
در واقع این استارت آپ نه تنها تهدیدى براى کسب وکارهاى 
صوتى مانند ناشران نبوده بلکه فرصت و بازار جدیدى براى 
آن ها ایجاد کرده که بسیار به آن خوش بین هستند. به نوعى 
این استارت آپ پلت فورمى طراحى کرده است که چند طیف 
در بازار سنتى را به هم متصل مى کند اما محصول و ارزش 
را به صورت آنالین عرضه مى کند که در صورت اجراى 
موفق براى همگى یک رابطه برد-  برد است. استارت آپ ها 
و صاحبان کسب وکارهاى سنتى مى توانند از این نوع ایده 
براى همکارى با یکدیگر استفاده کنند و به رشد و حفظ بازار 

یکدیگر کمک کنند.

ادامه از  صفحه 9 آمار 8ماهه مقاصد صادراتی زعفران ایران
در سال 1395 

ارزش - دالرارزش - ریالوزن - کیلو گرمنام کشور
101,178,931,00037,000اردن
23310,222,118,344333,019اسپانیا
483,047,868,81897,587استرالیا
2119,545,6733,848اسلواکي

امارات متحده 
11,318533,342,359,71017,290,360عربي

1035,553,547,765177,811انگلستان
ایاالت متحده 

824,494,164,106145,713آمریکا

40319,975,971,690630,909ایتالیا
20018,772,200600آذربایجان

5291,180,8259,185آفریقاي جنوبي
201,257,260,27540,261آلمان
2199,000,149,213289,551بحرین
13682,959,60021,610بلژیک
261,271,455,32040,740پاکستان
1296,312,911,085203,439تایوان
133,721,9871,079ترکیه

149,081,7201,622جمهوري چک
1,68678,126,506,8802,579,450چین

14963,001,61931,020دانمارک
4185,120,8925,961ژاپن

241,377,316,75245,462سنگاپور
683,629,361,342115,595سوئد

4219,443,0007,000سوئیس
153,660,8801,690صربستان

773,927,628,313125,368عراق
231,274,976,30341,446عمان
7356,295,17011,375فرانسه
15803,937,22525,857فیلیپین
48420,815,993,062672,569قطر
321,823,420,28258,894کانادا
1589,416,243,698301,685کویت
4195,160,8756,125لبنان

271,241,2822,268لهستان
191,009,134,35332,633مالزي
9488,953,68715,791نروژ

3174,609,2125,596نیوزیلند
1181,293,927,77241,402هند

1,78687,069,468,2942,748,946هنگ کنگ
مجموع کلمجموع کل

26,200,466 دالر810,127,400,222 ریال
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موسسه پژوهشى «لگاتوم» طبق رسم هرسال 
خود در یک دهه اخیر، گزارشى را در مورد 
رتبه کشورهاى جهان در شاخص رفاه منتشر 
کرد. در این پژوهش، رتبه و نمره هر کشور 
از میان 149 کشور جهان در 9 شاخص رفاه 

موردبررسى قرارگرفته است.

 9 این  از  هریک  برای  لگاتوم  موسسه 
شاخص  تعریفی را ارائه کرده است که به 

این شرح اند:
- کیفیت اقتصاد

- فضاى کسب و کار
- حاکمیت
- آموزش
- سالمت

- ایمنى و امنیت
- آزادى فردى

- سرمایه انسانى
- محیط زیست

وضعیت ایران در شاخص رفاه لگاتوم
 149 میان  از  ایران   2016 رفاه  شاخص  در 
کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است. 
سال گذشته موسسه لگاتوم شاخص رفاه 

خود را بر اساس بررسى 142 کشور جهان 
منتشر کرده بود و رتبه ایران در گزارش 2015 

شاخص رفاه 106 بود. 
وضعیت ایران در 9 شاخص رفاه به این شرح 
است: ایران در شاخص کیفیت اقتصاد نمره 
114 را به دست آورده است. این در شرایطى 
موسسه  گذشته  سال  گزارش  در  که  است 
لگاتوم کشورمان در این شاخص نمره 105 را 
کسب کرده بود. در شاخص فضاى کسب و کار 
نیز ایران نمره 114 را کسب کرده است. در 
گزارش سال گذشته موسسه لگاتوم، شاخص 
کارآفرینى و فرصت ها به جاى زیر شاخص 
فضاى کسب و کار معرفى شده بود. نمره ایران 
در شاخص کارآفرینى و فرصت ها 92 بود. 
نمره امسال ایران در شاخص حاکمیت 136 

این  در  کشورمان  گذشته  سال  نمره  است، 
شاخص 122 بود. ایران که سال گذشته نمره 
آورده  دست  به  آموزش  در شاخص  را   65
بود، امسال نمره 71 را به خود اختصاص داده 
است. در شاخص سالمت نمره امسال ایران 
 67 نمره  گذشته  سال  کشورمان  است.   92
را در این شاخص به دست آورده بود. نمره 
ایران در شاخص امنیت و ایمنى 120 است که 
نسبت به سال گذشته تغییرى نکرده است. در 
شاخص آزادى هاى فردى ایران نمره 145 را 
کسب کرده است. نمره سال گذشته کشورمان 

شاخص  این  نمره در  بود.   131
در شاخص  سرمایه هاى ایران 
اجتماعى 74 است 
که نسبت به سال 

سال  است.  یافته  چشمگیرى  بهبود  گذشته 
گذشته نمره کشورمان در شاخص سرمایه هاى 
امسال  لگاتوم  موسسه  بود.   115 اجتماعى 
رفاه  شاخص  به  را  محیط زیست  شاخص 
اضافه کرده است. در این شاخص جدید، ایران 
نمره 111 را به دست آورده است. همچون 
به  مربوط  ایران  نمره  بهترین  گذشته،  سال 
شاخص آموزش است و بدترین نمره ایران 
است.  فردى  آزادى هاى  شاخص  به  مربوط 
پس از آموزش، بهترین عملکرد ایران مربوط 
به شاخص سرمایه هاى اجتماعى است که نمره 

74 را کسب کرده است.

برترین ها و بدترین های جهان در شاخص
تعجبى ندارد که ته جدول رتبه بندى کشورها 
فقیرترین  به  رفاه  شاخص  اساس  بر 
کشورهاى جهان اختصاص یافته است 
ثروتمندترین کشورهاى جهان در  و 
نیوزیلند  گرفته اند.  جاى  جدول  صدر 
رتبه اول شاخص رفاه را به خود اختصاص 
داده است. این کشور از طریق ترکیبى از 
یک جامعه قدرتمند، بازارهاى آزاد و باز و 
سطح باالى آزادى هاى شخصى، توانسته است 
طى دهه گذشته به طور مستمر رفاه فراوانى را 
ایجاد کند. بعد از نیوزیلند، کشورهاى نروژ، 
فنالند، سوئیس، کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، 
تا دهم  رتبه هاى دوم  در  بریتانیا  و  دانمارك 
جاى گرفته اند. آمریکا رتبه هفدهم شاخص 
رفاه را کسب کرده است. یمن با کسب رتبه 
149 در آخر جدول شاخص رفاه قرار دارد 
آفریقاى  جمهورى  افغانستان،  کشورهاى  و 
مرکزى، سودان و جمهورى دموکراتیک کنگو 

به ترتیب قبل از یمن قرار دارند.

رتبه رفاه ایران و سایر کشورهای جهان در 2016

رتبه ایران در شاخص رفاه 2009 الی 2016

20092010201120122013201420152016

939297102101107106142
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اگر قرار باشد روابط اقتصادى ایران و پاکستان 
گسترش یابد این امر یک پروسه طوالنى مدت 
خواهد بود چراکه پاکستان حاضر نیست روابط 
خود با سایر کشورها ازجمله آمریکا و عربستان 
را قطع کند اما سعى دارد مناسبات با ایران را 

نیز حفظ نماید.
سفر سال گذشته نخست وزیر پاکستان به ایران 
به منظور رفع موانع تجارى و اقتصادى بین دو 
طرف را مى توان به نوعى سرآغاز فصل جدیدى 
از روابط دو کشور دانست. در سفر اخیرى که 
محمدجواد ظریف به پاکستان داشت در کنار 
مذاکرات سیاسى، بر لزوم تکمیل پروژه خط 
لوله گاز ایران و پاکستان و تحرك بخشیدن به 

اراده دو کشور براى پیشبرد آن تأکید شد.
همچنین به تازگى رئیس یک هیات بازرگانى 
پاکستان که به ایران سفرکرده از افزایش سطح 
مبادالت تجارى با ایران تا سطح پنج میلیارد 

دالر در سال خبر داد.
طبق آمار گمرك جمهورى اسالمى در 9 ماهه 
ابتدایى سال جارى ایران در حدود 440 میلیون 
پاکستان صادر کرده  به  دالر کاالى غیرنفتى 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32 
درصد کاهش یافته و در مقابل 166 میلیون دالر 
کاال از پاکستان وارد کرده که در مقایسه با سال 

گذشته 2 درصد افزایش داشته است.
بنابراین باوجود ظرفیت هاى فراوان تجارى بین 
ایران و پاکستان، در 9 ماه سال جارى مجموع 
در  غیررسمى  به صورت  کشور  دو  تجارت 
بااین وجود در  حدود 600 میلیون دالر بوده 
برخى منابع رسمى این رقم تا 1 میلیارد دالر 

نیز ذکرشده است.
به گزارش فارس، به طورکلى کشور پاکستان 
با بیش از 190 میلیون نفر جمعیت و مردمى 
مسلمان، این ظرفیت را دارد که به بزرگ ترین 
شود  تبدیل  ایران  وارداتى  کاالهاى  مقصد 
بنابراین الزم است ایران از فرصت همسایگى 
و نزدیکى فرهنگى با این کشور استفاده کند و 
با باال بردن سطح روابط تجارى با این کشور از 

مزایاى افزایش تجارت و صادرات چون ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده بهره ببرد.

براى گسترش  هر دو کشور ظرفیت خوبى 
روابط تجارى با یکدیگر دارند اما دراین بین 
مشکالتى وجود دارد که سبب شده پاکستان 
و ایران نتوانند آن طور که باید روابط اقتصادى 

خود را گسترش دهند.

علل گسترش نیافتن روابط اقتصادی ایران و 
پاکستان

قبل از تحریم و بعد آن رویکردهاى تجارى 
پاکستان و ایران تقریباً مشخص است. پاکستان 
خواهان واردات انرژى از ایران است و در قبال 

برنج و مرکبات به کشورمان صادر مى کند.
براى  خوبى  ظرفیت  پاکستان  عبارتى  به 
صادرات محصوالت کشاورزى و منسوجات 
دارد. موقعیت ژئوپلیتیکى و جغرافیایى پاکستان 
امکان امتیاز گیرى اقتصادى را براى این کشور 
به  دادن  امتیاز  به  نیازى  ایران  فراهم مى کند. 
براى  جدى  تالش  بنابراین  ندارد  پاکستان 
گسترش روابط اقتصادى با این کشور انجام 

نداده است.

در یک جمله باید گفت تاکنون اراده سیاسى 
بین  اقتصادى  روابط  براى گسترش  چندانى 
ایران و پاکستان وجود نداشته است. پاکستان از 
کشورهاى دریافت کننده کمک خارجى است 
و حتى در مناسبات اقتصادى به دنبال کسب 
منافع سیاسى و امتیاز گیرى از کشورهاى دیگر 

مى باشد.

نوع روابط پاکستان با سایر کشورها استفاده 
مناسبات  انجام  براى  سیاسى  مزیت هاى  از 
پاکستان  گفت  مى توان  مى باشد.  اقتصادى 
فقط منافع اقتصادى را در روابط خود با سایر 
کشورها در نظر نمى گیرد و بیشتر به دنبال امتیاز 

گیرى است.

موانع تجاری ایران و پاکستان
نبودن سازوکار مناسب براى تجارت قانونى 
بین ایران و پاکستان سبب شده که گروه هاى 
مافیایى و قاچاقچیان به تجارت غیرقانونى در 
بلوچستان روى آورند که نمونه بارز آن قاچاق 

سوخت ایران به پاکستان است.
به گزارش روزنامه امت و نواى وقت، مقدار 

روابط تجاری ایران و پاکستان پس از برجام
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سوخت قاچاق به طور دقیق مشخص نیست 
اما تاجران سوخت مى گویند که روزانه 100 
تا 40  قابلیت 25  هرکدام  که  تانکر  تا 130 
هزار لیتر دارند، گازوئیل قاچاق به بلوچستان 

پاکستان حمل مى کنند.
یک مقام دولت ایالتى سند در پاکستان عنوان 
کرد حتى با افزایش بازرسى ها نیز نمى توان 
این کشور  به سواحل  قاچاق  نفت  از ورود 
جلوگیرى کرد زیرا قاچاقچیان مهارت و تجربه 
محصوالت  سایر  و  نارنگى  دارند.  باالترى 
پاکستانى ازجمله دام نیز به شیوه هاى مختلف 
توسط باندهاى مافیایى به ایران قاچاق مى شود.
فروشندگان  اتحادیه  رئیس  مهاجران  حسین 
میوه و سبزى ایران چندى پیش در این زمینه 
گفت: اگر قرار است این حجم واردات قاچاق 
به کشور انجام شود بهتر بود که ممنوعیت 
ورود آن ها برداشته مى شد تا به صورت آزاد 
و قانونى وارد کشور شوند چون با این کار 

باقیمت واقعى عرضه خواهند شد.
فقدان برنامه ریزى براى مبادالت ارزى و نبود 
بانک مشترك از دیگر مشکالت افزایش حجم 
تجارت بین دو کشور است. بازرگانان دو کشور 
نبود سازوکار پرداختى کاال را عامل اصلى افت 
تجارت بین دو کشور عنوان مى کنند. بازرگانان 
پاکستان عالقه زیادى براى تجارت با ایران و 
سرمایه  گذارى در این کشور دارند اما معتقدند 
سود  از  اطمینان  و  بانک ها  ضمانت  بدون 

تجارت نمى توان وارد معامله شد.
ارزهاى  مبادله  حتى  بازرگانان  این  گفته  به 
زیادى  مشکالت  با  نیز  ایران  در  خارجى 
همراه است به طور مثال تراول چک هاى سایر 

کشورها قابلیت نقد شدن در ایران را ندارد.
یکى دیگر از موانع تجارت بین ایران و پاکستان 
طرف  دو  بازارهاى  از  کافى  اطالعات  نبود 
است. بازرگانان ایران با ظرفیت هاى تجارى 

پاکستان آشنا نیستند.
باید اطالعات تجارى پاکستان که به زبان اردو 
یا انگلیسى است به زبان فارسى ترجمه شود و 

در اختیار بازرگانان قرار گیرد. تاجران پاکستانى 
تجارى  ظرفیت هاى  از  دقیقى  اطالعات  هم 

ایران ندارند و با همین مشکل مواجه هستند.
بازاریابى بین دو کشور بسیار ضعیف است 
و همین موضوع سبب شده بازرگانان نتوانند 
دهند.  گسترش  را  کشور  دو  بین  تجارت 
ایران  و  پاکستان  بین  مرزى  بازارچه هاى 
غیرفعال هستند بنابراین باید با گسترش این 
بازارچه ها و فعال کردن آن ها بخش دیگرى از 

موانع تجارى بین دو کشور برطرف شود.

تأثیر کشورهای دیگر بر روابط تجاری ایران 
و پاکستان

ارائه  با  پاکستانى  کارشناس  جعفرى  عترت 
نوشت:  وقت  نواى  روزنامه  در  گزارشى 
اجراى خط لوله صلح نیاز به عزم جدى دولت 
اسالم آباد براى تکمیل این پروژه بعد از پایان 
این  غیر  در  و  دارد  ایران  تحریم هاى  یافتن 
صورت برجام هیچ تأثیرى روى روابط تجارى 
و سازوکار اقتصادى دو کشور نخواهد داشت.

نباید  اسالم آباد  گفت:  پاکستانى  کارشناس 
خارجه  امور  وزیر  معاون  که  کند  فراموش 
آمریکا و نماینده ویژه این کشور بارها نسبت 
به اجراى پروژه خط لوله صلح هشدار داده اند 
که هنوز برخى تحریم ها علیه ایران ادامه دارد 
و پاکستان نباید براى واردات گاز از این کشور 

عجله کند.
جعفرى تأکید کرد: بدون شک ایران یک بازار 
اما  است  پاکستانى  محصوالت  براى  خوب 
نبود سازوکار درست و بانک مشترك ازجمله 
موانعى است که باال بردن حجم تجارت دو 

کشور را مختل مى کند.
پاکستان تاکنون نتوانسته با احداث بازارچه هاى 
مرزى با ایران در نزدیک مرز چمن به تجارت 
غیرقانونى در این منطقه مهم مرزى پایان دهد. 
از سال 2006 قراردادهاى تجارى زیادى بین 
پاکستان و ایران امضا شد اما حجم تجارت بین 

دو کشور آن طور که باید افزایش پیدا نکرد.

پاکستان پیشنهاد کرده که ظرف 5 سال باید 
حجم تجارت با ایران تا 5 میلیارد دالر افزایش 
پیدا کند اما هنوز تهران پاسخى در این زمینه 

نداده است.
جعفرى اظهار داشت: یکى از مسائل مهم در 
تجارت با ایران این است که هند، بازار این 
کشور را از آن خودکرده است. هند در ازاى 
نفت محصوالت خود را به ایران صادر مى کند 
برنج  جاى  هندى  برنج  حاضر  حال  در  و 

پاکستانى را در ایران گرفته است.
پاکستان در حال از دست دادن بازار مهم ترین 
مى باشد.  ایران  به  برنج  یعنى  صادرات خود 
قطر  و  عربستان  آمریکا،   چون  کشورهایى 
ایران  با  پاکستان  تجارت  گسترش  مخالف 
هستند و ادعا مى کنند درصورتى که اسالم آباد 
نکند،  رجوع  تهران  به  انرژى  دریافت  براى 
انرژى و سوخت موردنیاز این کشور را تأمین 

خواهند کرد.
از یک بعد دیگر هم مى توان این موضوع را 
بررسى کرد و آن این که اگر ایران خواسته باشد 
در پاکستان سرمایه گذارى کند یا به دنبال اجراى 
پروژه هاى اقتصادى در این کشور باشد باید با 
چه کشورهایى رقابت کند. اولین کشورى که 

ایران باید با آن مواجه شود چین است.
دالرى  میلیارد   46 سرمایه گذارى  با  چین 
بیشترین سرمایه گذارى خارجى در پاکستان 
را به خود اختصاص داده است. چین عالوه 
به  بزرگراه  احداث  و  گوادر  بندر  پروژه  بر 
کشورهاى آسیاى مرکزى، راکتورهاى هسته اى 
پاکستان در منطقه چشمه (سرچشمه رود سند) 
راه اندازى کرده است و سال هاست که روابط 

عمیق سیاسى و اقتصادى با این کشور دارد.
مسلم است که ایران نمى تواند در این زمینه با 
چین رقابت کند. به عبارتى ایران نه توان چنین 
سرمایه گذارى در پاکستان را دارد و نه خواهان 
امتیازى از این کشور است تا خواسته باشد 

چنین کارى انجام دهد.
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 اطالعات اساسی کشور پاکستان 2015
شرکاى عمده 196جمعیت (میلیون نفر)

چین، امارات، عربستان، کویت، هند، اندونزىوارداتی
796095مساحت (کیلومترمربع)

اسالم آبادپایتخت
شرکاى عمده 

چین، امارات، ایاالت متحده آمریکا، افغانستان، انگلیس، آلمانصادراتی جمهورى فدرالنوع حکومت
اردو، انگلیسیزبان رسمی

اسالم، مسیحی، بودائیدین و مذهب
اقالم عمده صادراتی 

به جهان
 منسوجات (پوشاك، روتختی، پارچه هاى پنبه اى، نخ)، برنج، مصنوعت 

چرمی، لوازم ورزشی، مواد شیمیایی، مصنوعات، فرش و گلیم
بندر کراچی، قاسم، گوادرمناطق آزاد

الهور، اسالم آباد، کراچی، شهرهاى مهم
راولپندى، پیشاور

(PPP) 931 میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی
اقالم عمده وارداتی  (OER) 270 میلیارد دالر

از جهان
نفت، مشتقات نفتی، ماشین آالت، پالستیک، تجهیزات حمل ونقل، روغن خوراکی، 

کاغذومقوا، آهن و فوالد، چاي GPD(2015) 4,2 درصد رشد
4,5درصد (2015)نرخ تورم (درصد)
5000 دالر (2015)درآمد سرانه (دالر)

اقالم عمده صادراتی 
ایران (1394)

گازهاي نفتی و هیدروکربورهاى گازي، پوست خام دباغی نشده، ترانسفورماتورها، 
مصنوعات پالستیکی، نخود رسمی، کاشی یا سرامیک، سیب درختی، کف پوش هاى 

سینتتیک یا مصنوعی، پلی اتیلن

29 میلیارد دالرسرمایه گذارى خارجی
6,5 درصدنرخ بیکارى

شاخص باز بودن 
0/27اقتصاد

19(میلیارد دالر)ذخایر ارزى و طال
نوع پول و برابرى 

هر دالر 101 روپیه پاکستانبا دالر

اقالم عمده وارداتی 
ایران (1394)

برنج، دانه کنجد، گوشت، میوه، منسوجات، وسیله نقلیه آبی، قوطی و حلب، 
چرخ خیاطی، اشیا مورداستفاده در دندانپزشکی بنزین، اکسید آلومینیوم، سنگ آهن به 

هم فشرده، سایر مکمل هاى داروئی

63,5 میلیارد دالربدهی خارجی

عضویت در 
سازمان هاى بین المللی 

و منطقه اى

اتحادیه جنوب شرق آسیا، 
سازمان جهانی تجارت، 
صندوق بین المللی پول، 

سازمان کنفرانس اسالمی، 
دى هشت، اکو

مبادالت بازرگانی با 22- میلیارد دالرتراز بازرگانی
جهان (میلیارد دالر)

موازنهصادراتواردات
201520142015201420152014

محصوالت عمده 
کشاورزى

پنبه، گندم، برنج، نیشکر، 
میوه ها، سبزیجات، شیر، 
گوشت گاو، گوشت 

گوسفند، تخم مرغ

45462425-22-20

ارزش صادرات نفت 
ایران (میلیون دالر)

200920102011201220132014
63548910---

صادرات غیرنفتی 
ایران (میلیون دالر)

1391139213931394
431634971639

محصوالت عمده 
صنعتی

منسوجات و پوشاك، 
فرآورده هاى غذایی، 

محصوالت دارویی، مصالح 
ساختمانی، محصوالت 

کاغذى، کود و میگو

واردات ایران 
186220269226(میلیون دالر)

تراز بازرگانی 
235314702413(میلیون دالر)

محصوالت عمده 
معدنی

زغال، سنگ گچ، سنگ آهک، 
سنگ آهن، کرومیت، 

دولومیت، سنگ مرمر، گاز، 
نفت، مس

تاریخ آخرین 
اجالس

 نوزدهمین اجالس کمیسون مشترك – آذرماه 93 اسالم آباد
 هفتمین کمیته مشترك تجاري – اردیبهشت 94 تهران

 دومین نشست فنی کارگروه تخصصی- شهریور 94 کراچی
چهارمین کمیته مشترك تجارت مرزي- تیرماه 95 اسالم آباد

روابط تجاری پاکستان با ایران و جهان

تجارت جهانی
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اسالمى  «جمهورى  رسمى  نام  با  پاکستان 
پاکستان» از نظر اندازه سى و چهارمین کشور 
جهان است و از نظر جمعیت ششمین کشور 
جهان. 71 درصد جمعیت پاکستان در روستاها 
و 29 درصد در بافت شهرى زندگى مى کنند. 
درآمد سرانه پایین پاکستان، این کشور را در 
داده  قرار  جهان  کم درآمد  کشورهاى  ردیف 
است. پاکستان چند دهه است از ناهماهنگى هاى 

اقتصاد پاکستان
سیاسى داخلى رنج مى برد. به همین دلیل و به 
دلیل بروز فجایع طبیعى فراوان در این کشور 
ازجمله زلزله، سیل و ... در طى این سال ها 
اقتصاد آن نتوانسته به رشد چشمگیرى دست 
یابد. این کشور همواره اتکا زیادى به تسهیالت 
المللى شامل کشورهاى خارجى، بانک  بین 

جهانى و صندوق بین المللى پول داشته است.
آمریکا  توسعه اى  راستا کمک هاى  در همین 

گذشته  دهه  یک  در  پاکستان  به   (Us aid)
هاى  بخش  که  بوده  دالر  میلیارد   7 بالغ بر 
مسائل  سایر  و  کشاورزى  بهداشت،  انرژى، 
توسعه اى از موضوعات این کمک هاى مالى به 
شمار مى رود. صادرات نساجى و محصوالت 
کشاورزى و همچنین اعزام نیروى کار مهم ترین 

منابع درآمدى این کشور را تشکیل مى دهد.

شاخص های اقتصادی پاکستان 2016
واحدپایین ترینباالترینقبلیواقعیپاکستان 

در صد-4,244,0310,221,80نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
در صد-4,244,0310,221,80نرخ تولید ناخالص داخلی رشد ساالنه

USD میلیارد269,97243,63269,973,71تولید ناخالص ملی

PKR میلیون11229656,0010640381,0011229656,008216160,00تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

PKR میلیون12465443,0011781022,0012465443,003778155,00تولید ناخالص ملی

PKR میلیون1503731,001388839,001560186,001268315,00خالص تشکیل سرمایه ثابت

دالر آمریکا1152,141114,581152,14304,69تولید ناخالص داخلی سرانه
PPP دالر آمریکا4744,854590,154744,853056,97تولید ناخالص داخلی سرانه
PKR میلیون2222337,002160223,002222337,001775346,00تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

PKR میلیون259271,00242203,00259271,00186380,00تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

PKR میلیون1412453,001369003,001412453,001065323,00تولید ناخالص داخلی از تولید

PKR میلیون311095,00299588,00311095,00254345,00تولید ناخالص داخلی از معدن

PKR میلیون6261314,005965957,006261314,004324274,00تولید ناخالص داخلی از خدمات

PKR میلیون1421737,001364255,001421737,00959499,00تولید ناخالص داخلی از حمل و نقل
tradingeconomics :منبع

شاخص های تجارت پاکستان 2016
واحدپایین ترینباالترینقبلیواقعیپاکستان تجارت
PKR - میلیون294469.00-236096.006457.00-260969.00-موازنه تجاری

PKR - میلیون184497.00183660.00275483.0051.00صادرات

PKR - میلیون445466.00419756.00472228.0096.00واردات

USD - میلیون4213.00-808.001418.00-1368.00-حساب جاری

در صد8.50-1.004.90-1.20-حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
USD - میلیون72978.0069558.0072978.0033172.00بدهی خارجی

نقاط شاخص57.4057.7094.8349.17رابطه مبادله
USD - میلیون4698.005529.005529.00906.00حواله

تن64.5164.5065.4464.38ذخایر طال
USD - میلیون4078.00-1882.00563.00-1319.00-گردش سرمایه

87.0087.0098.0050.001K/BBL/Dتولید نفت خام
USD - میلیون2677.902847.403184.302099.10سرمایه گذاری مستقیم خارجی

8.619.079.076.12شاخص تروریسم
tradingeconomics :منبع
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مهم ترین اقالم وارداتی از جهان در سال 2014
ارزشنام کاال

15247نفت و مشتقات نفتی

3058ماشین آالت –راکتور هسته ای بویلر ها

2682تجهیزات برقی و الکترونیکی

2015مواد شیمیایی آلی

1979روغن نباتی و حیوانی

1840آهن و فوالد

1569پالستیک و مواد پالستیکی

1238خودرو به غیراز قطار و ترن

1046پنبه

981کشتی-قایق و سایر شناورها

858کتاب –جراید چاپی-فیلم

674محصوالت دارویی

606کود

479دانه روغنی

441کاغذ و مقوا

مهم ترین اقالم صادراتی به جهان در سال 2014
ارزش(میلیارد(نام کاال

53333پنبه

3959یراق آالت و دیگر اشیاء استفاده در لباس

3685منسوجات _ لباس گرم _ روتختی

2181حبوبات

722نمک، سولفور، سنگ، آهک، گچ و سیمان

633شکر و شیرینی

592روغن نباتی

450پالستیک و مصنوعات پالستیکی

434میوه و خشکبار

348تجهیزات پزشکی و چشم پزشکی

333گوشت

172مس و مصنوعات مس

169دارو و محصوالت دارویی

128فرش و گلیم

127پوست و چرم و کاالهای چرمی
trade map:منبع

مبادالت تجاری پاکستان با جهان از سال 2009 تا 2015ارزش: میلیارد دالر
20092001020112012201320142015سال

18,321,526,324,7252524صادرات

28,532,938,940,8394546واردات

22-20-14-16,1-12,6-11,4-10,2-تراز تجاری

شاخص های صنعتی پاکستان2016  
واحدتولید صنعتیپایین ترینباالترینقبلیواقعی

در صد-1,721,4035,1521,82واحدتولید صنعتی

در صد-1,492,6033,6919,65تولید صنعتی

PKR - میلیون179674,00170246,00179674,0051700,00تغییرات موجودی انبار

در صد-3,4031,7617,72-2,74تولیدات صنعتی (ماهانه(

امتیاز3,493,453,813,41شاخص رقابتی

122,00126,00133,0083,00رتبه رقابتی

هزاران تن2897,003160,003281,00864,00تولید سیمان

144,00148,00148,0085,00آسانی کسب و کار

گیگاوات ساعت7487,005895,0011083,004195,00تولید الکتریسیته

امتیاز30,0029,0030,0010,00شاخص فساد مالی

117,00126,00144,0039,00رتبه فساد مالی
tradingeconomics :منبع
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ایران  گمرك  رسمى  آمارهاى  بررسى 
 95 سال  اول  ماهه  درهشت  مى دهد  نشان 
پاکستان  به  ایران  غیرنفتى  صادرات  عمده 
محصوالت  و  گاز  نفتى،  فرآورده هاى  را 
پتروشیمى تشکیل مى دهد. سایر اقالم عمده 
صادراتى ایران به این کشور عبارتند از: انواعى 
جنس  از  حیوانات  پوست  کف پوش،  از 
گوسفند، آبمیوه تغلیظ شده، تخم گشنیز، آخال 
کائوچو، پسته، کاشى، شکالت، سرب و شیر 

خشک.

در همین بازه زمانى اقالم عمده وارداتى ایران 
از پاکستان نیز عبارتند از: برنج، دانه کنجد، 
گاو گوشتى، نخود رسمى غالف کنده، «گالبى 
هندى، انبه و منگوتین»، سبزیجات غالف دار، 
لوبیا چیتى، عدس، «سایر حیوانات از نوع گاو»، 

لوبیا قرمز و پارچه.
بر اساس آمارهاى گمرك ایران همچنین ارزش 
پاکستان در یک دهه  به  صادرات کشورمان 
اخیر دو برابر شده و از 300 میلیون و 700 
هزار دالر در سال 85 به 635 میلیون دالر در 

سال 94 رسیده است. ارزش صادرات ایران 
به این کشور در هشت ماهه اول سال 95 نیز 
به مبلغ 506 میلیون و 248 هزار دالر مى رسد. 
واردات ایران از پاکستان نیز در دهه اخیر پس 
از فراز و فرودهایى، از مبلغ 169 میلیون و 200 
هزار دالر کاال در سال 85 به مبلغى معادل 226 
میلیون و 100 هزار دالر در سال 94 رسیده 
از این کشور در  ایران  است. ارزش واردات 
هشت ماهه اول سال جارى نیز به مبلغى معادل 

226 میلیون و 980 هزار دالر مى رسد

مهم ترین اقالم صادراتی به پاکستان در سال 1394
ارزش (میلیون دالر(نام کاال

90گازهای نفتی و هیدروکربور های گازی شکل
82قیر نفت

46پوست خام گوسفند و بره دباغی نشده
39ترانسفورماتورها

31مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
30نخود رسمی غالف کنده

27کاشی با سرامیک
24سیب درختی تازه 24

24کف پوش ها از مواد نسجی سیتتیک یا مصنوعی
19پلی اتیلن

مهم ترین اقالم وارداتی از پاکستان در سال 1394

ارزش (میلیون دالر(نام کاال

175برنج

23دانه کنجد

25حیوانات زنده (گاو(

20محصوالت نباتی

مبادالت تجاری ج.ا.ایران و پاکستان از سال 1389 الی 8 ماهه 1395ارزش: میلیون دالر
1395 (8 ماهه(138913901391139213931394سال

549652421634971639482صادرات

382272186320269226215واردات

9319246079541240865697حجم تجارت

167380235314702413267تراز تجاری

مبادالت تجاری ج.ا.ایران و پاکستان از سال 2010 الی 8 ماهه 2015 ارزش: میلیون دالر
201020112012201320142015سال

477538693628800615صادرات

334286196215215181واردات

8118248898431015796حجم تجارت

133252497413585434تراز تجاری

مبادالت تجاری ایران و پاکستان
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گروه ترجمه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

4 فوریه 371950892017بازسازی مدارس خوارزم
4 فوریه 371950882017نوسازی و تعمیر رایانه های شخصی منطقه خوارزم

4 فوریه 371950362017نوسازی مدارس پایتخت در منطقه خوارزم
5 فوریه 371713532017ساخت و ساز، فونداسیون و زیرسازی اتاق های مخصوص خشک کردن

1 فوریه 371516592017تعمیرات اصلی مدارس تاشکنت
8 فوریه 368349202017پروژه بازسازی سیستم کانال منطقه سرخندریه

8 فوریه 368349152017بازسازی کانال های اصلی آبیاری منطقه خوارزم
1 فوریه 367062442017بازسازی کانال های اصلی آبیاری منطقه خوارزم
19 فوریه 364310422017جداساز دینامیکی پرکارامد برای آسیاب سیمان

19 فوریه 364310402017بازسازی و توسعه تصفیه خانه و ساخت خط لوله های اصلی به طول 2 کیلومتر
16 فوریه 364177352017بازسازی و توسعه تصفیه خانه و ساخت خط لوله های اصلی به طول 2 کیلومتر

8 ژوئن 339968752017بازسازی جاده تاشکند – اوش
8 ژوئن 339968742017ادامه بازسازی جاده تاشکند – اوش 

22 آوریل 332460322017نوسازی و بهینه سازی ایستگاه های فرعی انتقال

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی ازبکستان 

گروه ترجمه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

1 فوریه 371876042017آسفالت جاده 19,95 کیلومتری منطقه دره صوف استان سمنگان
1 فوریه 371876032017احداث جاده و بازسازی ساختمان ها 

5 فوریه 351538962017ساخت تعاونی برای ساختمان ها و دفاتر مزار
1 فوریه 371433672017انتقال کابل فیبر نوری به وزارت انرژی و آب

4 فوریه 371379722017کارهای آبیاری
1 فوریه 371379692017تدارک کارهای حفاظت از بانک جفرخیل
1 فوریه 371379682017تدارک کارهای حفاظت از بانک چل آیوان

8 فوریه 370402372017بازسازی و نوسازی جاده
5 فوریه 367466572017احداث خط انتقال 500 کیلوولتی

31 اکتبر 362671222017ساخت و ساز ساختمان و تأسیسات و خدمات تعمیرات و نگهداری
3 فوریه 362511602017ساخت و ساز بزرگراه ملی

17 اکتبر 355320362017احداث کانال های جدید از میدان سرسبزی به کانال وزیرآباد
30 ژوئن 345693122017مقدمات بازسازی و نوسازی
30 ژوئن 345693112017مقدمات بازسازی و نوسازی
30 ژوئن 345693102017مقدمات بازسازی و نوسازی

6 آوریل 330011422017انتخاب، تسهیالت و ظرفیت سازی بخش های خدماتی
19 مارس 321417132017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی در زورمت، استان پکتیا
19 مارس 321417092017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی در شولگارا، استان بلخ

19 مارس 321417052017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی در ده صالح، استان بغالن
19 مارس 321417032017احداث بیمارستان 100 تخت خوابی در استان نیمروز
19 مارس 321414672017احداث بیمارستان 100 تخت خوابی در استان دیکندی

19 مارس 321414642017ساخت و ساز و گسترش تسهیالت بهداشتی در بیمارستان قندهار
19 مارس 321414442017احداث بیمارستان زایمان 50 تخت خوابی در استان هلماند

19 مارس 321411202017نوسازی 12,3 کیلومتر جاده و ساخت سازه هایی مثل پل تیرآهن در منطقه قیصر
18 فوریه 321406642017ساخت و ساز ساختمان و آسفالت جاده و آبرسانی از کابل به روستای مزاری صفا

19 مارس 321256532017احداث 8 جاده
19 مارس 321198632017نوسازی جاده

18 فوریه 321196622017آسفالت
3 سپتامبر 244859962017تدارک کار و ساخت و ساز ساختمان وزارت دادگستری

TTTI 30 نوامبر 206309622028ساخت و ساز کارگاه

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

2 فوریه 371836362017خدمات مشاوره برای پروژه نوسازی اوشل الکترو

27 فوریه 371250202017خدمات مشاوره جهت تجهیزات برای تعمیرات جاده

23 دسامبر 370059252017نوسازی شبکه ها

22 فوریه 369400332017بازسازی فاضالب

22 فوریه 368760772017قرارداد بازسازی فاضالب از بودجه درامد حاصل از وام

Certex 25 فوریه 367588092017استفاده از نرم افزار دارای مجوز

Certex 1 مارس 367580622017استفاده از نرم افزار دارای مجوز

8 دسامبر 367446582017نوسازی و ارتقای تأمین آب و دفع فاضالب

3 نوامبر 361602772017پروژه های نوسازی سیستم های آبیاری

6 اکتبر 357333522017بازسازی دیگ های بخارخانه

6 اکتبر 357333512017بازسازی سیستم ضدعفونی تصفیه خانه

6 اکتبر 357333502017نوسازی ایستگاه پمپاژ آب

2 اکتبر 357045042017بازسازی و ارتقای 62 کیلومتر بخش جاده

22 سپتامبر 355001082017پروژه بهبود تأمین آب روستایی و ساخت خط لوله توزیع و شبکه های آبرسانی

13 سپتامبر 353526522017بازسازی 1014 کیلومتر جاده آستانه به شالکار و خدمات مشاوره

8 سپتامبر 352893302017نوسازی و ارتقای سیستم آب و فضالب

22 آگوست 350560152017خرید تجهیزات و ماشین آالت

22 آگوست 350226442017پوشش و بازسازی چاه های زهکشی عمودی

21 جوالی 345809552017نوسازی تسهیالت ذخیره گاز زیرزمینی بوزوآ

20 جوالی 345537622017بهبود زیرساخت های تراموا و تجدید بخشی از ناوگان تراموای موجود

14 می 335835592017بازسازی ایستگاه های آب و پمپاژ

13 می 335629442017احیاء و نوسازی توزیع ولتاژ متوسط و پایین

10 می 335339402017نوسازی و بهینه سازی زیرساخت های تأمین آب

22 آوریل 332174652017برنامه نصب و راه اندازی DH سنج

11 آوریل 330442952017تسهیالت ذخیره سازی گاز بوزوآ

3 مارس 324096312017پروژه بهبود تأمین آب منطقه روستایی

3 مارس 324096302017پروژه احیای آبیاری و زهکشی

نوسازی شبکه گاز، عرضه، نصب و راه اندازی سیستم های خط لوله مدرن و 
28 فوریه 318141782017تجهیزات جانبی

28 فوریه 277321922019پروژه رشد ایستگاه های فرعی

31 اکتبر 245129912024توسعه شبکه های هوشمند با فونداسیون قوی

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

12 فوریه 371702692017تعمیرات و خدمات لوله کشی

6 فوریه 371599142017جوشکاری

30 ژوئن 369507642017تدارکات طراحی و محوطه سازی در جاده های شمال و مرکز

30 ژوئن 369481662017عمیق تر کردن کانال های غربی و کارهای نوسازی

31 مارس 369481652017تأمین، نصب، راه اندازی و نگهداری ساختمان

31 مارس 369481642017طراحی و ساخت مراکز بازدید از جمله نمایشگاه، موزه و سالن چند منظوره

5 فوریه 368752682017خدمات تعمیرات و نگهداری و کارهای داربست و نقاشی

5 می 366078882017کارهای تعمیرات کارخانه

30 نوامبر 366074862019مرکز کنترل اضطراری

30 نوامبر 365794042020ساخت استادیوم ورزشی 80000 نفره

GTL 30 نوامبر 363841222021مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت و ساز و خدمات

12 ژوئن 360984012017خدمات تعمیرات و نگهداری در میادین دخان

NGL 16 سپتامبر 360981832017عملیات مکانیکی مختلف در کارخانه

31 مارس 353723942020توسعه بزرگراه دوحه

20 فوریه 349844962019نصب مجدد سوپاپ ایمنی در میادین دخان

30 ژوئن 348767022018ارائه معماری، برند، طراحی و خدمات مشاوره ساخت و ساز

31 آگوست 348082302021نظارت بر ساخت و ساز متروی دوحه

31 جوالی 344951492017فاز نخست پروژه موتورخانه قطر

30 ژوئن 342689392017توسعه ساختمان اداری با مجموع مساحت 11430 متر مربع در لوسیل

31 اکتبر 341410742018پروژه برج 41 طبقه در غرب خلیج

18 ژوئن 338142752017موانع حفاظتی و مجاری آبگذر برای خط لوله های میادین دخان

31 می 337159552017طراحی استادیوم رایان

31 مارس 327411142017احداث شش مرکز خرید جدید در سراسر کشور

28 فوریه 322189132017خدمات دکل حفاری دریایی

28 فوریه 322008372020حفاظت تجهیزات تهویه مطبوع واقع در دخان

20 دسامبر 320730752020تمیزکردن، نقاشی، بازرسی و صدور گواهینامه مخزن برای عملیات دریایی

9 جوالی 320724612017سیستم حفاظت کاتدی مخازن آب

14 آگوست 320573462017اجرای ابزار دقیق

20 آگوست 320571522017پارکینگ های ایستگاه آتش نشانی

28 فوریه 320568432021خدمات حفاظت از عایق برای عملیات گازی میسعید

19 آوریل 320276152017نصب دتکتورهای گازی حساس به اشتعال و مواد سمی

30 جوالی 316960412018قرارداد اصلی ساخت و ساز خوابگاه های مده در دبی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قطر 
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مترجم: مهندس زهرا پزشکی
نمایشگاه های بازرگانی

ISE Integrated Systems Europe

نمایشگاه بین المللی فناوری های الکترونیکی در بخش های بازرگانی، تخصصی و مسکونیتوضیحات
7 تا 10 فوریه 2017تاریخ برگزاری
هلند، آمسترداممحل برگزاری
تلفن: 2424 240 20 31+ و نمابر: 2425 240 20 31+اطالعات تماس
office@iseurope.orgپست الکترونیک

/https://www.iseurope.orgوب سایت

PrintFair

نمایشگاه بین المللی بازرگانی چاپ، بسته بندی و مارک های تجاریتوضیحات
7 تا 10 آوریل 2017تاریخ برگزاری
هند، بنگالورمحل برگزاری
تلفن: 888 555 9396 91+اطالعات تماس
support@meraevents.comپست الکترونیک

-http://www.meraevents.com/event/printfair2017وب سایت

Commercial Vehicle Show

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه بازرگانیتوضیحات
25 تا 27 آوریل 2017تاریخ برگزاری
انگلستان، بیرمینگاممحل برگزاری
تلفن: 2102 7630 20 (0( 44+اطالعات تماس
rob@cvshow.comپست الکترونیک

/https://cvshow.comوب سایت

 Malaysia Commercial Vehicle
Expo

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه صادراتیتوضیحات
18 تا 20 می 2017تاریخ برگزاری
مالزی، سریکامبانگانمحل برگزاری
تلفن: 8399 7770 3 60+اطالعات تماس
info@asiantrucker.comپست الکترونیک

/http://www.mcve.com.myوب سایت

DroneExpo

UAV نمایشگاه بین المللی بازرگانی فناوریتوضیحات

9 تا 11 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
یونان، آتنمحل برگزاری
تلفن: 6619827 210 30+اطالعات تماس
contact@drone-expo.euپست الکترونیک

/http://drone-expo.euوب سایت
نمایشگاه های حمل ونقل

TransporterTage

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
9 تا 12 می 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.deوب سایت

نمایشگاه های بازرگانی، حمل ونقل، لوازم و تجهیزات 
بین المللی، گردشگری سالمت و فناوری های نوین ساختمان
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STL

نمایشگاه بین المللی کنترل، ذخیره سازی، حمل ونقل و توزیعتوضیحات
25 تا 28 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 99 37 795 (499( 8اطالعات تماس
centr@expocentr.ruپست الکترونیک

/http://www.stl-expo.ruوب سایت

Transportation

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل ونقلتوضیحات
15 تا 18 می 2017تاریخ برگزاری
فنالند، جیویسکیالمحل برگزاری
تلفن: 0000 334 014اطالعات تماس
info@jklmessut.fiپست الکترونیک

http://www.jklpaviljonki.fi/fiوب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Interdidac

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشیتوضیحات
2 تا 4 مارس 2017تاریخ برگزاری
اسپانیا، مادریدمحل برگزاری
(تلفن: 00 30 722 91 (34( و نمابر: 01 58 722 91 (34اطالعات تماس
lineaifema@ifema.esپست الکترونیک

/http://www.ifema.es/Institucional_01وب سایت

Professional Beauty Bangalore

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات محصوالت زیباییتوضیحات
6 تا 7 می 2017تاریخ برگزاری
هند، بنگلورمحل برگزاری
تلفن: 3207 6171 022اطالعات تماس
jasmine@professionalbeauty.inپست الکترونیک

/http://www.professionalbeauty.inوب سایت

IEME

نمایشگاه بین المللی صنایع تولیدی و تجهیزاتتوضیحات
9 تا 12 مارس 2017تاریخ برگزاری
چین، تیانجینمحل برگزاری
تلفن: 6505 5823 10 86+ و نمابر: 6567 5823 10 86+اطالعات تماس
 zwj@zhenweiexpo.comپست الکترونیک

http://www.ieme.com.cnوب سایت

نمایشگاه های گردشگری سالمت

aktiv & vital

نمایشگاه بین المللی سالمت و تندرستیتوضیحات
10 تا 12 مارس 2017تاریخ برگزاری
آلمان، درسدنمحل برگزاری
تلفن: 0 4458 351 (0( 49+ و نمابر: 102 4458 351 (0( 49+اطالعات تماس
info@messe-dresden.deپست الکترونیک

http://www.aktiv-vital-messe.deوب سایت

Zorgtotaal

نمایشگاه بین المللی مراقبت های بهداشتیتوضیحات
15 تا 17 مارس 2017تاریخ برگزاری
هلند، اوترختمحل برگزاری
تلفن: 2999 295 (30( 31+اطالعات تماس
info@jaarbeurs.nlپست الکترونیک

http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspxوب سایت
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Industry Of Beauty

نمایشگاه بین المللی خدمات و کاالهای بهداشتی و زیباییتوضیحات
22 تا 25 مارس 2017تاریخ برگزاری
روسیه، ایرکاتسکمحل برگزاری
تلفن: 39 31 35 (2 395( 7+اطالعات تماس
info@sibexpo.ruپست الکترونیک

/http://www.sibexpo.ruوب سایت

SITT

نمایشگاه بین المللی گردشگری، اوقات فراغت و ورزشتوضیحات
13 تا 15 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری
تلفن: 36 00 363 383 007 داخلی 288اطالعات تماس
verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

http://sitt-expo.ru/en-GBوب سایت

نمایشگاه های فناوری های نوین ساختمان

UzBuild

نمایشگاه بین المللی ساختمان، ساخت وساز، فضاهای داخلی و گرمایش و تهویهتوضیحات
1 تا 3 مارس 2017تاریخ برگزاری
ازبکستان، تاشکندمحل برگزاری
تلفن: 18 18 205 71 998+اطالعات تماس
uzbuild@ite-uzbekistan.uzپست الکترونیک

/http://www.uzbuild.uzوب سایت

Aqua-Therm Tashkent

نمایشگاه بین المللی گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع، آب و بهداشت، فناوری های محیط زیست، استخر شنا و انرژی های تجدیدپذیرتوضیحات

1 تا 3 مارس 2017تاریخ برگزاری
ازبکستان، تاشکندمحل برگزاری
+(تلفن: 18 18 205 (71 998اطالعات تماس
uzbuild@ite-uzbekistan.uzپست الکترونیک

/http://www.aquatherm-tashkent.uzوب سایت

Infacoma

نمایشگاه بین المللی فناوری های ساخت وساز، عایق، بهداشت، گرمایش و تهویه مطبوعتوضیحات
2 تا 5 مارس 2017تاریخ برگزاری
یونان، تسالونیکیمحل برگزاری
تلفن: 291111 2310 30+ و نمابر: 284732 2310 30+اطالعات تماس
exhibitions@helexpo.grپست الکترونیک

/http://www.helexpo.grوب سایت

LBA

نمایشگاه بین المللی ساختمانتوضیحات
3 تا 5 مارس 2017تاریخ برگزاری
آلمان، ماگدبرگمحل برگزاری
تلفن: 0 80 90 22 30 (0( 49+ و نمابر: 59 80 90 22 30 (0( 49+اطالعات تماس
info@expotecgmbh.deپست الکترونیک

http://www.expotecgmbh.de/wDeutsch/index.phpوب سایت

2017 SETA

نمایشگاه بین المللی فناوری های انرژی پایدار آسیاتوضیحات
8 تا 10 مارس 2017تاریخ برگزاری
تایلند، بانکوکمحل برگزاری
تلفن: 9718 6283 20 86+اطالعات تماس
info@bayernmesse.comپست الکترونیک

/https://www.seta.asiaوب سایت

Inventa

نمایشگاه بین المللی ساختمان سبزتوضیحات
10 تا 12 مارس 2017تاریخ برگزاری
آلمان، کارلسروههمحل برگزاری
تلفن: 5128 3720 721 (0( 49+ و نمابر: 5128 99 3720 721 (0( 49+اطالعات تماس
david.koehler@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

https://www.inventa.info/website/home/index.jspوب سایت
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بر اســاس نتایــج حاصــل از آمار کارشناســى 
نشــده سیســتم تجــارت خارجــى گمــرك 
ــرکات  ــادرات کاال از گم ــزان ص ــران، می ای
ــال  ــت ماهه س ــی هش ــوى ط ــان رض خراس
ــه ارزش  ــن و ب ــادل 1430 هزارت 1395، مع
1067 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت 
ــل در وزن 6  ــال قبــ ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــد  ــد رش ــد و در ارزش دالري 2 درص درص
ــت وزن و  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــته اس داش
ــابه  ــدت مش ــا در م ــادرات کااله ارزش ص
ســال گذشــته به ترتیــب 1344 هـــــزار تن 

ــت. ــوده اس ــون دالر ب و 1051 میلی

اقالم عمده صادراتی استان
زعفــران در بســته بندى بیــش از 30 گــرم بــه 
ــر  ــه ارزش بالغ ب ــرم ب ــزان 64861 کیلوگ می
93 میلیــون دالر کــه نســبت به مدت مشــابه 
ــد و  ــر وزن 177 درص ــته ازنظ ــال گذش س
ــته  ــد داش ــد رش ــاظ ارزش 190 درص ازلح

اســت
از  بــاف  مخملــى  غیــر  کف پوش هــاى 
مــواد نســجى بــه میــزان 5504 هــزار تــن به 
ارزش تقریبــى 52 میلیــون دالر کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ازنظــر وزن 
30 درصــد و ازلحــاظ ارزش 5 درصــد رشــد 

داشــته اســت
پســته باپوســت تــازه یــا خشــک بــه میــزان 
3000 تــن بــه ارزش بالغ بــر 26 میلیــون دالر 

ــل  ــال قب ــدت مشــابه س ــه م ــه نســبت ب ک
ــاظ ارزش  ــد و ازلح ــر وزن 690 درص ازنظ

731 درصــد رشــد یافتــه اســت
تخم مــرغ خوراکــى مربــوط بــه انــواع 
گونه هــاى ماکیــان تــازه بــه وزن 14/6 هــزار 
تــن بــه ارزش تقریبــى 19 میلیــون دالر کــه 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ازنظــر وزن و ارزش 18 درصــد رشــد داشــته 

اســت.
ــرق  ــاى ب ــایر هادى ه ــل هم محــور و س کاب
هم محــور بــه میــزان 2 هــزار تــن بــه ارزش 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــون دالر ک 18/3 میلی
مشــابه ســال گذشــته ازنظــر وزن 29 درصــد 
ــته  ــد داش ــد رش ــاظ ارزش 32 درص و ازلح

اســت.
ســایر کیســه هاى کوچــک از پلى اتیلــن 
ــن  ــزان 6000 ت ــه می به جــز کیســه خــون ب
ــبت  ــه نس ــون دالر ک ــه ارزش 18/2 میلی ب
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزن 12 
درصــد و ازلحــاظ ارزش 11 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
ــن  ــه وزن 6000 ت مصنوعــات پالســتیکى ب
ــه  ــه نســبت ب ــون دالر ک ــه ارزش 18 میلی ب
ــر وزن 145  ــل ازنظ ــال قب ــدت مشــابه س م
درصــد و ازلحــاظ ارزش 136 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
ســیب تــازه بــه میــزان 47/6 هــزار تــن بــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــون دالر ک ارزش 15/7 میلی

مــدت مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزنــى 129 
درصــد و ازلحــاظ ارزشــى 80 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
پریفــرم (PET) بــه میــزان 8/3 هــزار تــن بــه 
ارزش 13 میلیــون دالر کــه نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزنــى 44 درصــد 
و ازلحــاظ ارزشــى 34 درصــد رشــد داشــته 

ست. ا

کشورهای عمده صادراتی
ــارى  ــال ج ــه س ــتان در 8 ماه ــاى اس کااله
بــه 76 کشــور جهــان صــادر گردیــده اســت 
کــه بیشــترین رشــد کاالهــاى صادراتــى در 

ــد ــل مى باش ــورهاى ذی کش
افغانسـتان بـه میزان بالغ بـر 802 هـزار تن به 
ارزش 587 میلیون دالر بوده اسـت که نسبت 
به مدت مشـابه سـال گذشـته ازلحـاظ وزنى 
9 درصـد و ازلحاظ ارزشـى 11 درصد رشـد 
داشـته اسـت. عمده ترین اقالم صادرشـده به 
ایـن کشـور کف پوش هـاى مخملـى بـاف، 
رب گوجه فرنگـى، سـایر روغن هـاى سـبک 
و فراورده هـا به جـز بنزیـن، کابـل هم محـور 

مى باشد.
بـه  تـن   20 تقریبـى  وزن  بـه  هنگ کنـگ 
ارزش تقریبـى 16/8 میلیـون دالر که ازلحاظ 
وزنـى 223 درصـد و ازلحـاظ ارزشـى 936 
درصد رشـد داشـته اسـت. عمده تریـن اقالم 
بـه کشـور هنگ کنـگ زعفـران،  صادراتـى 

عمده اقالم صادراتی و وارداتی خراسان رضوی

)هشت ماهه سال 94 و 95(

 منبع: ستاد نظارت
گمرکات خراسان رضوى

سان
د خرا

تصا
اق
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مـوى نـرم حیوانات (کـرك حالجى شـده یا 
مى باشـد. شـانه زده) 

اسـپانیا بـه وزن تقریبـى 35 تـن بـه ارزش 
بالغ بـر 32 میلیـون دالر کـه ازنظـر وزنـى 77 
درصـد و ازلحـاظ ارزشـى 83 درصـد رشـد 
داشـته اسـت عمده تریـن اقالم صادرشـده به 
این کشـور زعفـران، کف پـوش غیر مخملى 

بـاف مى باشـد.
قزاقسـتان بـه میـزان تقریبـى 19 هـزار تن به 
ارزش تقریبـى بالغ بـر 25/6 میلیـون دالر کـه 
ازنظـر وزنـى 31 درصـد رشـد و ازلحـاظ 
ارزشـى 14 درصد رشـد داشـته اسـت. اقالم 
عمـده صادراتـى به این کشـور خرما، پسـته 
باپوسـت تـازه و خشک شـده، تیزابـى بى دانه 

(انگور خشـک کـرده) مى باشـد.
پاکسـتان بـه میـزان تقریبـى 13/4 هـزار تـن 
بـه ارزش تقریبـى بالغ بر 11 میلیـون دالر که 
ازنظـر وزنـى 533 درصـد و ازلحاظ ارزشـى 

81 درصد رشـد داشـته اسـت.
فرانسـه بـه میـزان تقریبـى 63 تن بـه ارزش 
تقریبـى 2/4 میلیـون دالر کـه ازنظـر وزنـى 
2589 درصـد و ازلحاظ ارزشـى 367 درصد 
رشـد داشـته اسـت. اقالم عمـده صادراتى به 

این کشـور زعفـران مى باشـد.

تجارت چمدانی
در سـال  غیرنفتـى  ارزش صـادرات  کل  از 
محـل  از  دالر  هـزار   8,384 رقـم  جـارى 
تجـارت چمدانـی ورقـم 45,959 هـزار دالر 
باجگیـران  مـرزي  بازارچه هـاى  محـل  از 

اسـت. بـوده  ودوغـارون 

واردات استان
در هشـت ماهه سـال 1395، میــزان واردات 
اسـتان بالغ بـر 241 هـزار تـن و بــه ارزش 
232/4 میلیـون دالر بـوده کـه در مقایسـه بـا 
مدت مشـابه سـال قبل ازنظر وزن 14 درصد 
کاهـش و ازلحـاظ ارزش 0/1 درصـد رشـد 
داشـته اسـت. ضمناً واردات سـال گذشته به 
میـزان 280 هـزار تـن بـه ارزش 232 میلیون 

مى باشـد. دالر 
با توجه به مقایسـه ارقام صـادرات و واردات 
تـراز بازرگانـی خارجـی گمرکات خراسـان 
رضـوى طـى هشـت ماهه سـال 1395 مثبت 

و معـادل 835 میلیـون دالر مى باشـد

مسافری
در هشـت ماهه سـال 1395- 1715771 نفـر 
از طریـق گمـرکات مرزي اسـتان و همچنین 
فرودگاه مشـهد تـردد داشـته اند. از این تعداد 
858725 نفـر وارد کشـور و 857046 نفـر 

خـارج گردیده انـد.

تفاهــم نامه ســرمایه گــذارى 2 میلیــارد دالرى یک شــرکت 
دولتــى چینــى در ایــن منطقــه امضــا شــده کــه مــى تــوان 
آن را بزرگتریــن ســرمایه گــذارى خارجى در شــمال شــرق 

ــور دانست. کش

ــادى  ــژه اقتص ــه وی ــى منطق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســرخس ،احمــد صادقــى گلمکانــى ضمــن بیــان مطلــب 
ــرمایه  ــزود: س ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــوق، در گف ف
گــذارى خارجــى در منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس طى 

یــک ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.
مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس بیــان کــرد: طــى دو هفتــه گذشــته نیــز 
ســرمایه گــذاران مختلــف از کشــورهاى کــره جنوبــى، ایتالیــا و چین بــه این منطقــه آمده 

و قراردادهــاى واگــذارى اراضــى بــا ایــن ســرمایه گــذاران منعقــد شــده اســت.

از زمــان راه انــدازی منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس، ســرمایه گــذاران خارجــی از 
ــگاهی  ــع پاالیش ــتان در صنای ــتان و پاکس ــه، ترکمنس ــتان، ترکی ــورهای گرجس کش
کوچــک، فــراوری برنــج، تولید انــواع مصالح ســاختمانی بــه میــزان 35 میلیــون دالر در 

منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس ســرمایه گــذاری کــرده انــد

وى گفــت: در همیــن راســتا یکــى از بزرگتریــن شــرکت هــاى دولتــى کشــور 
 چیــن بــراى حضــور در منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس و ســرمایه گــذارى
در حــوزه نفــت و گاز، نیــروگاه و صنایــع پتروشــیمى اعــالم آمادگــى کــرده کــه تاکنــون 
ســرمایه گــذارى هــاى کالن در کشــورهاى آفریقــاى جنوبــى، مغولســتان، آســیاى میانــه 
نیــز انجــام داده و ســازنده بزرگتریــن شــهرك صنعتــى بــراى کارخانــه سامســونگ بــوده 

اســت.
صادقــى گلمکانــى افزود: این شــرکت چینى در نخســتین گام با مشــارکت شــرکت پارس 
پردیــس جــم و شــرکت صنعتگران تعاون شــرق آریان مبلغ 2 میلیارد دالر ســرمایه گذارى 
 مــى کنــد که بــا این حضور، تحولى در صنعت و تجارت شــرق کشــور به وجــود مى آید.
وى اظهــار کــرد: از زمــان راه انــدازى منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس، ســرمایه گــذاران 
ــى  ــع مین ــه، ترکمنســتان و پاکســتان در صنای خارجــى از کشــورهاى گرجســتان، ترکی
پاالیشــگاهى، فــراورى برنــج، تولیــد انــواع مصالــح ســاختمانى به میــزان 35 میلیــون دالر 

در منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس ســرمایه گــذارى کــرده انــد.
منطقــه ویــژه اقتصــادى ســرخس بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــى خــود کــه در کانــون 
کشــورهاى عضــو اکــو قــرار گرفتــه و همچنین بخاطــر موقعیــت راهبــردى و جغرافیایى، 
ــل  ــیه و پ ــن، روس ــه، چی ــیاى میان ــه کشــورهاى آس ــى ورود ب ــوان دروازه طالی ــه عن ب
ارتباطــى بازارهــاى مهــم تجــارى آســیاى مرکــزى بــا کشــورهاى حــوزه خلیــج فــارس، 

اروپــا و کشــورهاى افغانســتان و پاکســتان اســت.

سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری شرکت 
چینی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
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جمع کل (صادرات غیرنفتی  و نفتی( صادرات نفتی صادرات غیرنفتی نام بازارچه مرزی
وزن به تن ارزش دالری وزن به تن ارزش دالری وزن به تن ارزش دالری

173 10595081 0 0 1735 10595081 باجگیران
283554 92014979 49712 20797286 233842 71217692 دوغارون
285289 102610060 49712 20797286 235577 81812774 جمع

جمع اشتغال غیر مستقیم اشتغال مستقیم نام بازارچه مرزى

196 100نفر روستایى تا شعاع 45 
کیلومترى 96 باجگیران

501 150 251 دوغارون
697 250 447 جمع

 رشد وزنی
 نسبت به مدت

 مشابه سال
قبل( درصد

 رشد دالری
 نسبت به مدت

 مشابه سال
قبل( درصد

صادرات نفتی  رشد وزنی
 نسبت به مدت

 مشابه سال
قبل( درصد

 رشد دالری
 نسبت به مدت

 مشابه سال
(قبل( درصد

صادرات غیرنفتی
 نام بازارچه

وزن به تنمرزی ارزش دالری وزن به تن ارزش دالری

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد

0 0 0 0 +1011 +866 233842 71217692 دوغارون
 رشد بالغ بر
صددرصد

 رشد بالغ بر
صددرصد 27 235577 +910 +254 235577 81812774 جمع

به گفته مدیر کل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
و بین الملل استاندارى خراسان رضوى آمار 
صادرات کل نفتى و غیرنفتى 9 ماهه 95 از دو 
مرز باجگیران و دوغارون 102 میلیون و 610 

هزار و 60 دالر بوده است.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم على رسولیان 
میزان کل صادرات نفتى و غیرنفتى استان از 
این دو مرز طى این 9 ماه 258 هزار و 289 

تن بوده است. 
سهم مرز باجگیران از صادرات غیرنفتى استان 
در این مدت 1735 تن به ارزش 10 میلیون و 
595 هزار و 81 دالر بوده که از نظر ارزشى 

صادرات 102 میلیون دالری
از مرزهای دوغارون و باجگیران طی 9 ماهه 95

جدول اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بازارچه هاى مرزى استان:

آمار صادرات کل (نفتى و غیرنفتى) 9 ماهه 95:

آمار صادرات و واردات غیرنفتى بازارچه هاى مرزى استان خراسان رضوى 9 ماهه 1395:

کمى بیشتر از 12 درصد کل صادرات غیرنفتى 
از این دو مرز را شامل مى شود. از نظر وزنى 
نیز سهم این مرز  0,7 درصد است. این مرز 

صادرات نفتى نداشته است. 
تردد کامیون ها در بازارچه مرزى دوغارون در 
9 ماهه امسال 12 هزار و 462 ماشین ایرانى 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 153 

درصد رشد داشته است.
همچنین در این مدت 7732 ماشین افغانى از 
این مرز تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه 
در  است.  نمایانگر  را  درصدى  رشدى 132 
مجموع  تعداد ماشین هایى که در این مدت از 

این مرز تردد داشته اند، 20 هزار و 194 دستگاه 
بوده که نسبت به مدت مشابه 145 درصد رشد 

داشته است.
میزان کاالهاى صادراتى 9 ماهه امسال از دو 
بازارچه باجیگران و دوغارون مجموعا 114 
قلم کاالست که در مجموع 235 میلیون و 577 
هزار و 651 کیلوگرم وزن داشته و ارزش آن 
81 میلیون و 812 هزار و 774 دالر تخمین 

زده مى شود.
براساس این آمار میزان اشتغال مستقیم بازارچه 
مرزى باجیگران در مجموع 96 نفر و میزان اشتغال 
 مستقیم بازارچه مرزى دوغارن 351 نفر است.
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اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده بخش 
صـادرات

رئیس اتاق ایران در سـى و پنجمین نشسـت 
بخـش  و  دولـت  گفت وگـوى  شـوراى 
خصوصى استان خراسان رضوى از بخشنامه 
جدیـد سـازمان امـور مالیاتـى براى اسـترداد 
صادرکننـدگان،  ارزش افـزوده  بـر  مالیـات 

حداکثـر ظـرف مـدت یـک مـاه خبـر داد.
غالمحسـین شـافعى بـا اشـاره به بخشـنامه 
جدیـد سـازمان امـور مالیاتـى براى تسـریع 
در اسـترداد  مالیـات بـر ارزش افـزوده بخش 
صـادرات گفت: بـه دلیـل اعتراضات  بخش 
بـر  مالیـات  اسـترداد  مـورد  در  خصوصـى 
ارزش افـزوده صـادرات، 5 مـاه قبـل، دسـتور 
بازنگـرى از سـوى معـاون اول رئیس جمهور 
امـا علیرغـم اصـالح، بازهـم  صـادر شـد؛ 

ایراداتـى بـه آن وارد بـود.
دبیــر شــوراى گفت وگــوى دولــت و بخــش 
خصوصــى خراســان رضــوى افــزود: پــس 
علیرغــم  و  فــراوان  کش وقوس هــاى  از 
پیشــنهاد شــش مــاده اى مشــترك اتــاق 
بازرگانــى و صنایــع و معــادن ایــران و رئیس 
ســازمان توســعه تجــارت، مجدد مالیــات بر 
ارزش افــزوده بــه 17 بنــد تغییــر پیــدا کــرد 
کــه بازهــم مــورد اعتــراض اتــاق و وزارت 

صنعــت واقــع شــد.
وى تصریــح کــرد: نهایتاً، در جلســه دو هفته 
ــى  ــور اقتصــادى و دارای ــش در وزارت ام پی
بــا حضــور وزراى اقتصــاد و صنعــت، معدن 
و تجــارت ، توافقــى صــورت گرفــت و 
بخشــنامه اى در ســى ام آذرمــاه امســال صادر 
ــورت  ــد در ص ــر مى رس ــه نظ ــه ب ــد ک ش
اجــراى صحیــح و دقیــق آن، تعویــق زمانــى 
ــراى  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــترداد مالی اس
صادرکننــدگان برطــرف و طبــق زمــان معین 

قانونــى مســترد گــردد.

ایران به دنبال توسعه روابط و مناسبات با 
کشورهای عضو اوراسیا

وى همچنین با تأکید بر  این که ایران به دنبال 
توسعه روابط و مناسبات با کشورهاى عضو 
از  است  آزاد  تجارت  با هدف گیرى  اوراسیا 
تجار خراسانى خواست از این فرصت  براى 

گسترش ارتباطات تجارى استفاده کنند.

ورود 142 میلیون دالر سرمایه خارجی طی 
9 ماهه ابتدای سال جاری

اظهار  رضوى  خراسان  ادامه  استاندار  در 
داشت: در 9 ماهه ى ابتداى سال جارى 142 
سرمایه گذارى  مجوز   12 طى  دالر  میلیون 
این  که  است  واردشده  استان  به  خارجى 
 رقم هفت برابر رقم کل سال گذشته است.
رشیدیان ادامه داد: از ابتداى سال جارى 578 
شرکت با سهامداران خارجى در استان به ثبت 
رسیده است که سرمایه گذارى این شرکت ها 
مى شود.  پیش بینى  دالر  میلیون   حدود 173 
سرمایه  رقم  مجموع  کرد:  خاطرنشان  وى 
ابتداى  ماهه ى   9 در  استان  به  وارده 
تضمین  و  تعهد  بدون  و  (با  جارى  سال 
است. بوده  دالر  میلیون   261  دولت) 
 استاندار خراسان رضوى تصریح کرد: نکته 
مهم این است که چهار مجوز سرمایه گذارى 
تولید،  شامل:  صنعت  حوزه ى  در  خارجى 
منسوجات،  پارچه  انواع  رنگرزى  و  چاپ 
تولید کف پوش الستیکى یکپارچه ورزشى، 
انواع پودر کیک و بسته بندى خشکبار و طرح 
جمعًا  آن  آلیاژهاى  و  آلومینیوم  ریخته گرى 
در  آینده  هفته  در  میلیون دالر  مبلغ: 9,5  به 
هیئت سرمایه گذارى خارجى کشور مطرح و 

تصویب مى شود.

ثبت نام 2684 واحد در سامانه بهین یاب
رشـیدیان در خصـوص پیگیـرى موضـوع 

کوچـک  تولیـدى  بنگاه هـاى  مالـى  تأمیـن 
داراى  نیمه تمـام  طرح هـاى  و  متوسـط  و 
بـاالى 60درصد  پیشـرفت فیزیکـى که 763 
میلیـارد تومـان بـه اسـتان اختصاص یافتـه، 
گفـت: تاکنون، دو هـزار و 684 واحد اسـتان 
در سـامانه ى بهیـن یـاب ثبت نـام کرده انـد. 
(صنعتى977 واحد و کشـاورزى هزار و 707 

واحد)
وى افـزود: هـزار و  887 واحـد صنعتـى و 
کشـاورزى به بانک هاى عامل معرفى شـده اند 
و تاکنـون در بخـش صنعـت و کشـاورزى 
جمعـاً تعـداد 464 طرح به مبلـغ 402 میلیارد 
تومـان پرداخـت شـده کـه در بخش صنعت 
میلیـارد  مبلـغ 337  بـه  تعـداد 435 واحـد 
تومـان و در بخـش کشـاورزى تعـداد 106 
 واحـد بـه مبلغ 65 میلیـارد تومان مى باشـد . 
اسـتاندار خراسـان رضـوى ادامـه داد: از ایـن 
مبلـغ، در بخش صنعـت 215 واحد سـرمایه 
در گـردش بـه مبلـغ 3177 میلیـارد تومـان و 
15 واحـد سـرمایه ثابـت به مبلـغ 20 میلیارد 
تومـان و در بخـش کشـاورزى 209 واحـد 
میلیـارد  مبلـغ 55  بـه  سـرمایه در گـردش 
تومـان و 25 واحـد سـرمایه ثابـت بـه مبلـغ 
 10 میلیـارد تومـان پرداختـى بـوده اسـت . 

رشـیدیان گفـت: در واحدهـاى بـاالى 100 
نفـر 112 میلیـارد تومـان تسـهیالت بـراى 
سـرمایه در گـردش به 322 واحـد و مبلغ دو 
میلیـارد تومـان به یک طرح بـاالى 60 درصد 
فیزیکـى پرداخـت شـده اسـت.  پیشـرفت 
تسـهیالت  سـهم  اعـالم  و  ابـالغ  از  وى 
 95 سـال  خانگـى  مشـاغل  قرض الحسـنه 
اسـتان به مبلـغ 722 میلیارد ریـال با عاملیت 
بانک هـاى ملـى و ملـت اسـتان بـه انضمـام 
الگـوى توسـعه ى مشـاغل خانگى خبـر داد 
و بـر ضـرورت توجـه بـه احـراز شـرایط 
متقاضیـان بـراى ایجـاد اشـتغال تأکیـد کرد.

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

رشد 7 برابری سرمایه گذاری خارجی استان 
در 9 ماهه سال جاری
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آغاز  آذربایجان  و  ایران  روسیه، هند،  اخیراً   
کریدور  از  کاال  جابجایى  و  نقل وانتقال 
این  کرده اند.  برنامه ریزى  را  «جنوب-شمال» 
مسیر چندگانه شامل ترانزیت دریایى کاال بین 
بنادر هند و ایران، استفاده از خطوط ریلى و 
جاده اى در قلمرو ایران (به دلیل فقدان ارتباط 
ریلى با آذربایجان در حال حاضر) و همین طور 
خطوط ریلى روسیه و آذربایجان تا مسیر پایانى 

مى باشد.
 الزم به یادآورى است که توافق احداث این 
کریدور در سال 2000 و با تالش کشورهاى 
روسیه، ایران و هند به امضا رسیده است. در 
آن زمان تمرکز بر مسیرهاى ریلى از طریق 
بندر تجارى  ازجمله ساخت  دریاى خزر و 
جدید اولیا بود که در 100 کیلومترى آستاراخان 
فقدان  على رغم  بااین حال  داشت.  قرار 
زیرساخت هاى ضرورى براى حمل ونقل در 
کشورهاى آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 
اولویت بعدى به خط آهنى داده شده که از این 

سه کشور مى گذرد.
بر این اساس، آذربایجان و ایران در سال 2005 
آستارا- رشت-  راه آهن  پروژه  احداث  براى 
کازان به توافق رسیدند، اما هنوز اجراى آن 
نهایى نشده است. در سال 2007 قزاقستان، 
رابطه  این  در  را  توافقى  ایران  و  ترکمنستان 
براى احداث شاخه دوم مسیر، منعقد نمودند. 
آغاز   2009 سال  در  ساخت وساز  کارهاى 
شد و در مى 2013 راه آهن بخش مربوط به 
ساخت  گردید،  افتتاح  ترکمنستان-قزاقستان 
بخش جنوبى آن از برکت تا اترك در مرز با 

ایران نیز تا دسامبر 2014 به پایان رسید.
مسیر  این  پیشبرد  در  تأخیر  عمده  دلیل  اما 

علیه  امریکا  از سوى  اعمال شده  تحریم هاى 
ایران بود که بخش کلیدى پروژه در آن قرار 
فعالیت  ایران  تحریم هاى  لغو  از  پس  دارد. 
شرکت کنندگان این کریدور ترانزیتى بین المللى 
افزایش چشمگیرى یافته است؛ بنابراین، صرفًا 
در چندماهه اخیر موضوع راه اندازى ترابرى 
کاال از طریق مسیر آذربایجان چندین بار در 
سطوح عالى موردبحث قرارگرفته است. در 
روساى  سه جانبه  دیدار  در   2016 آگوست 
جمهور روسیه، آذربایجان و ایران بیانیه اى به 
تصویب رسید که طبق یکى از مفاد آن «طرفین 
این توافقنامه اقدامات مؤثرى را درزمینٔه توسعه 
زیرساخت هاى ترانزیتى–مواصالتى به منظور 
افزایش ظرفیت موجود براى جابجایى مسافر 
و انتقال کاال در راهگذر ترانزیتى بین المللى 
«شمال-جنوب» اتخاذ کرده اند؛ طرفین در آینده 
نیز، براى ادغام خطوط ریلى جهت تکامل و 
افزایش بهره ورى راهگذر بین المللى «شمال-
جنوب» در اجراى پروژه هاى جدید بر مبناى 

سودمندى متقابل همکارى خواهند کرد».
در بیانیه مشترکى که در پایان سفر والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه به جمهورى هند در 
اکتبر 2016 ایراد شد آمده است: ضمن اذعان به 
اهمیت منحصربه فرد و استثنایى پیوستگى براى 
افزایش  از  دوجانبه، طرفین  تجارت  افزایش 
توجه نسبت به اجراى پروژه راهگذر ترانزیت 
بین المللى «شمال-جنوب» استقبال مى نمایند؛ 
این پروژه به دلیل تقلیل زمان جابجایى کاال 
مى تواند به یکى از مؤلفه هاى کلیدى تعمیق 

همگرایى اقتصادى در منطقه تبدیل شود.
اجرایى  عوامل  توسط   2016 سپتامبر  در 
شرکت هاى ترانزیتى 4 کشور عملیات آزمایشى 

همکاری های ترانزیتی روسیه و هند
در راستای توسعه کریدور شمال- جنوب

نویسنده: کارولینا یوگینیِونا کاراتایِوا
عضو ارشد هیئت علمی موسسه تحقیقات راهبردی روسیه،
دکترای علوم تاریخی و از پژوهشگران بخش بررسی بازارهای جهانی
مترجم: رقیه کرامتی نیا
دانش آموخته مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

در صــورت اجــرای موفــق وظایــف محولــه 
ــری  ــروژه، رقابت پذی ــن پ ــای ای ــه اعض ب
به طــور  –جنــوب«  »شــمال  راهگــذر 
مدت زمــان  کاهــش  بــا  قابل توجهــی 
به طــور متوســط ظــرف  تحویــل کاال، 
14روز و تســهیل تشــریفات ترخیــص 
ــم  ــه حج ــد. درنتیج ــش می یاب کاال افزای
ترابــری و بارگیــری در ایــن مســیر، طبــق 
ارزیابــی کارشناســان می توانــد بــه 10 

ــد ــال برس ــن در س ــون ت میلی

دلیــل عمــده تأخیــر در پیشــبرد این مســیر 
ــکا  تحریم هــای اعمال شــده از ســوی امری
علیــه ایــران بود کــه بخــش کلیدی پــروژه 
در آن قــرار دارد. پــس از لغــو تحریم هــای 
ایــران فعالیــت شــرکت کنندگان ایــن 
ــش  ــی افزای ــی بین الملل ــدور ترانزیت کری

چشــمگیری یافتــه اســت

طرفیــن بــرای کاربــر روی موضوعــات 
ــک  ــه ی ــد ارائ ــی کرده ان ــراز آمادگ ــر اب زی
ســند ترانزیتــی واحــد، تســهیل تشــریفات 
ــرای  ــری ب ــال تراب ــاد ترمین ــی، ایج گمرک
بارگیــری کانتینرهــای فعــال در این مســیر 
ــل  ــان تحوی ــر کاهــش زم ــه مهم ت و از هم
ــم  ــرویس های منظ ــاماندهی س ــا س کاال ب
کانتینرهــا در مســیر آستارا-مســکو، بهبــود 
ارتبــاط دریایــی بیــن بنــادر هنــد و ایــران

حمل و نقل
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اعزام کانتینرها در مسیر بمبئى – کالوژسک (استانى واقع در روسیه) 
برگزار شد. در این میان «شرکت» روسى «ترانس کانتینر» کانتینرهایى 
را براى بارگیرى به هند تحویل و اجراى بخش سیار این عملیات 
از بندر ناوا-شوا (جواهر لعل نهرو) تا آستارا را فراهم نمود، شرکت 
آذربایجانى «ADY Express» نیز بخش آستارا-سامور را پشتیبانى 
کرد، تحویل بار «تا مقصد» نیز توسط واحد ترابرى راه آهن روسیه 
انجام گرفت. زمان تحویل محموله در این مسیر 23 روز شد که 
نسبت به مسیر متدوال از طریق کانال سوئز تقریباً 20 برابر کمتر شده 
است. ضمناً قابل رقابت بودن هزینه هاى تحویل محموله در این مسیر 

نیز از سوى شرکت کنندگان این پروژه مورداشاره قرارگرفته است.
تصور مى شود على رغم کاستى هاى موجود در این مسیر که بیشتر به 
فقدان ارتباط مستقیم راه آهن در قلمرو ایران و وجود دشوارى هاى 
عینى تشریفات ترخیص کاال در تمام طول این مسیر مربوط مى شود، 
بااین حال عالقه مندى شرکت کنندگان این پروژه به حل وفصل این 
مسئله کمک خواهد کرد؛ بنابراین، روسیه و آذربایجان آمادگى خود 
را براى مشارکت در احداث خطوط ریلى ضرورى در قلمرو ایران 
اعالم نمودند. شایان ذکر است که پروژه شمال -جنوب« یک پروژه 
ترانزیتى حائز اولویت براى آذربایجان است. طبق برنامه ریزى مسیر 
قزوین –رشت در سال 2017 به اتمام مى رسد و مسیر رشت –
آستارا طى 5 سال نهایى خواهد شد. در این میان ایران موافقت کرده 
تا حمل ونقل کاال را در قسمت هایى که هنوز احداث خطوط ریلى 
آن به اتمام نرسیده است به هر طریق ممکن چه از طریق خطوط 

جاده اى، چه از طریق مسیرهاى دریایى عهده دار شود.
افزون بر این، طرفین براى کاربر روى موضوعات زیر ابراز آمادگى 
کرده اند ارائه یک سند ترانزیتى واحد، تسهیل تشریفات گمرکى، 
ایجاد ترمینال ترابرى براى بارگیرى کانتینرهاى فعال در این مسیر و 
از همه مهم تر کاهش زمان تحویل کاال با ساماندهى سرویس هاى 
منظم کانتینرها در مسیر آستارا-مسکو، بهبود ارتباط دریایى بین بنادر 

هند و ایران.
پروژه و  این  با کشورهاى شریک در  بنابراین، همکارى روسیه 
بخصوص با هندوستان شکل واقعى پیداکرده است. در صورت 
اجراى موفق وظایف محوله به اعضاى این پروژه، رقابت پذیرى 
راهگذر «شمال –جنوب» به طور قابل توجهى با کاهش مدت زمان 
تشریفات  تسهیل  و  ظرف 14روز  متوسط  به طور  کاال،  تحویل 
ترخیص کاال افزایش مى یابد. درنتیجه حجم ترابرى و بارگیرى در 
این مسیر، طبق ارزیابى کارشناسان مى تواند به 10 میلیون تن در 

سال برسد.

ایران از مهم ترین کشورهاى منطقه از نظر ترانزیت کاال محسوب 
مى شود و از ابتداى سال تاکنون چین بزرگ ترین ترانزیت کننده کاال 

از ایران بوده است.
کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایى بسیار مناسبى که دارد، مسیر 
ترانزیت کاالهاى خارجى بسیارى از کشورهاست و کشورهاى 
متعددى از جمله همسایگان خاکى و آبى ایران، اقدام به ترانزیت 

کاال از ایران مى کنند.
در صورت بهبود قوانین و تسهیل ترانزیت، این امر مى تواند به 
افزایش درآمدهاى ایران کمک بسیارى کند که تاکنون نیز گمرك 

ایران تالش هاى زیادى در این زمینه کرده است.
همچنین در راستاى شفاف سازى و تسهیل عملیات گمرکى و 
صادرات و واردات، گمرك ایران آمار تجارت خارجى را به صورت 

آنالین با 24 ساعت تاخیر منتشر مى کند.
به این ترتیب از ابتداى سال جارى تاکنون، کشور امارات متحده 
عربى حدود 840 هزار تن کاال را از ایران ترانزیت کرده است که 
البته از حیث ترانزیت در طول سال جارى، بزرگ ترین ترانزیت کننده 

کاال از ایران نیست.
ترکیه و عراق نیز از ابتداى سال جارى تاکنون به ترتیب 595 هزار 
و یک میلیون و 90 هزار تن کاال را از طریق کشور ایران ترانزیت 

کرده اند.
به گزارش ایسنا، از ابتداى سال جارى تاکنون حدود یک میلیون و 
293 هزار تن کاال را از خاك ایران ترانزیت کرده و در این مدت در 

رتبه نخست قرار مى گیرند.
سومین  و  دومین  مى توان  نیز  را  عربى  متحده  امارات  و  عراق 

ترانزیت کننده بزرگ کاال از ایران از ابتداى امسال تاکنون دانست.
آمار پنج کشور عمده ترانزیت کننده از ایران در روز شنبه و از ابتداى 

سال جارى تاکنون به شرح زیر است:

میزان ترانزیت از ابتدای سال تاکنون (کیلوگرمکشور

839950673امارات

594697906ترکیه

1089094825عراق

1292887892چین

529333403ترکمنستان

بزرگ ترین ترانزیت کنندگان از ایران
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ى  ه هــا ژ و پر
ــش  ــى بخ عمران
ســال  حمل و نقــل 
 7 از  بیــش  آینــده 
ــان  ــارد توم هــزار و 300 میلی
هزینــه در بــردارد. بــه گــزارش حمل و نقــل، 
دولــت در قالــب الیحــه بودجــه ســال 
ــزار و  ــت 7 ه ــرده اس ــى ک ــده پیش بین آین
ــار  ــان اعتب ــون توم ــارد و 680 میلی 347 میلی
ــراى  ــاز ب ــارات موردنی ــن اعتب ــرف تأمی ص
پروژه هــاى عمرانــى بخــش حمل و نقــل 
ــن  ــه در ای ــارى ک ــب اعتب ــود. به این ترتی ش
فصــل منظــور شــده اســت افزایشــى برابــر 
بــا 612/0 درصــد را نســبت به مدت مشــابه 
ــه  ــت. بودج ــرده اس ــه ک ــل تجرب ــال قب س
فصــل حمل و نقــل در ســال گذشــته بیــش 
از 6 هــزار و 418 میلیــارد تومــان بــود. ایــن 
رقــم هرچنــد رقمــى قابل توجــه اســت امــا 
ــا توجــه بــه نیازهــاى بخــش حمل و نقــل  ب
چنــدان نمى توانــد تحولــى در ایــن عرصــه 

ــد. ایجــاد نمای
ــر اســاس ایــن گــزارش بودجــه عمرانــى  ب
فصــل  شــش  در  حمل و نقــل  بخــش 
ــه  ــى، برنام ــد. هواشناس ــص مى یاب تخصی
راهبــردى حمل و نقــل جــاده اى، برنامــه 
توســعه حمل و نقــل ریلــى، برنامــه توســعه 
ــى  ــى و هوای ــاده اى و دریای ــل ج حمل و نق
مى دهــد.  تشــکیل  را  ســرفصل ها  ایــن 
بررســى ها نشــان مى دهــد ماننــد ســال هاى 
گذشــته بیشــترین ســهم از اعتبارات عمرانى 
ــاده اى  ــل ج ــه حمل و نق ــوزه ب ــن ح در ای
ــه  ــال برنام ــت بااین ح ــه اس اختصاص یافت
ــهمى  ــز س ــى نی ــل ریل ــعه حمل و نق توس
ــال  ــى س ــارات عمران ــه را از اعتب قابل توج

ــت. ــل داراس ــل حمل و نق ــده در فص آین

جاده ای ها، صدرنشین
بخــش مهمــى از حمل و نقــل در ایــران چــه 

در حــوزه کاالیــى و چــه در حــوزه مســافرى 
از طریــق جاده هــا اتفــاق مى افتــد. ایــن 
بخــش مهــم رقمــى در حــدود 90 درصــد 
در  ســرمایه گذارى  به این ترتیــب  اســت 
بهســازى جاده هــا و  منظــر  از  جاده هــا 
ــرف  ــش مص ــراى کاه ــرایطى ب ــاد ش ایج

ــت اســت. ــا اهمی ســوخت بســیار ب
ــزار و  ــهمى 3 ه ــده س ــال آین ــت در س دول
657 میلیــارد تومانــى بــراى حمل و نقــل 

ــت. ــته اس ــار گذاش ــاده اى کن ج
بــر اســاس این گــزارش ایــن ســهم درحالى 
ــه جاده هــاى کشــور تخصیــص داده شــده  ب
اســت کــه یکــى از بزرگ تریــن پروژه هــاى 
عمرانــى ایــران کــه عمــرى بیــش از دو دهــه 
را دارد، در بخــش حمل و نقــل جــاده اى 
در حــال احــداث اســت. درحال حاضــر 
جاده هــاى ایــران از موقعیــت اســتاندارد 
ــر  ــن ام ــتند و همی ــوردار نیس ــى برخ خوب
ــران آمــار تصادفــات  ســبب شــده اســت ای
باالیــى را دارا باشــد. تصادفــات باال فشــارى 
ــود.  ــى مى ش ــران تلق ــى ای ــاد مل ــر اقتص ب
ــد در حــدود 6  ــک بررســى نشــان مى ده ی
درصــد تولیــد ناخالــص داخلى ایــران هزینه 
جانــى و مالــى ناشــى از تصادفــات رانندگى 
در کشــور اســت. دولــت اعتبــارى 4 میلیــارد 
و 390 میلیــون تومانــى را نیــز بــراى برنامــه 

راهبــردى 
حمل و نقــل 

ى  ه ا د جــا
اختصــاص داده اســت.

ریلی ها، رتبه دوم
در ســال آینــده قــرار اســت 3 هــزار و 
ــراى توســعه  ــار ب ــان اعتب ــارد توم 580 میلی
یابــد.  اختصــاص  ریلــى  حمل و نقــل 
فراوانــى  اهمیــت  ریلــى  حمل و نقــل 
و  دارد  ایــران  توســعه اى  ادبیــات  در 
مى توانــد  ریلــى  حمل و نقــل  توســعه 
زیرســاخت هاى اقتصــادى ایــران را متحــول 
نمایــد. اعتبــارات تخصیص یافتــه بــه بخــش 
حمل و نقــل ریلــى در ســال آینــده افزایــش 
ــارى  ــال ج ــه س ــبت ب ــى را نس قابل توجه
تجربــه مى کنــد و در ســال گذشــته 2 هــزار 
و 126 میلیــارد تومــان اعتبــار بــراى برنامــه 
ــه  ــى اختصاص یافت توســعه حمل و نقــل ریل
ــزان  ــاره می ــى درب ــوز گزارش ــا هن ــود ام ب
تخصیــص ایــن اعتبــارات منتشرنشــده 

ــت. اس
بخــش مهمــى از ایــران همچنــان بــه شــبکه 
ــان  ــى ها نش ــل نیســت و بررس ــى متص ریل
ــران  ــى در ای ــره ریل ــل زنجی ــد تکمی مى ده
ــور را  ــادرات در کش ــعه ص ــد توس مى توان
متحــول نمــوده و هزینه هــاى حمــل و کاال و 

ــد. ــش ده ــافر را به شــدت کاه مس

دریایی ها، رتبه سوم
برنامــه توســعه حمل و نقــل دریایــى در 
ایــران تنهــا 39 میلیــارد و 190 میلیــون تومان 
ــمال و  ــد در ش ــران هرچن ــود. ای ــد ب خواه
جنــوب خــود بــه دریــا دسترســى دارد امــا 
ــن  ــود در ای ــوه خ ــات بالق ــوز از امکان هن
نکــرده  بهره بــردارى  به درســتى  حــوزه 

فصل حمل و نقل زیر ذره بین؛

سهم راه در بودجه سال آینده

ادامه در صفحه 54

ــزار و  ــهمی 3 ه ــده س ــال آین ــت در س دول
ــل  ــرای حمل و نق ــی ب ــارد تومان 657 میلی

ــت ــته اس ــار گذاش ــاده ای کن ج
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ساالنه بیش از 27 میلیون زائر داخلى و خارجى 
در استان، تردد مى کنند که حجم قابل توجهى 
از این زائران از طریق حمل ونقل جاده اى و یا 
وسایل نقلیه شخصى به مشهد مقدس مشرف 
مى شوند که این امر، مسئولیت متولیان امر را در 
تمهید شرایط سفر ایمن و آسان براى زائران و 

مسافران سنگین تر کرده است.
رشیدیان استاندار خراسان رضوى در مراسم 
گرامیداشت روز ملى حمل و نقل رانندگان 
دستگاه هاى  عملکرد  فوق,  مطلب  اعالم  با 
متولى حوزه ایمنی حمل ونقل جاده اى استان 
را قابل تقدیر عنوان کرد و خواستار استمرار این 

روند شد.
رشیدیان اقدامات انجام شده در زمینه ایمنی را 
شامل اصالح 35 نقطه پرحادثه در محورهاى 
مواصالتى استان، نصب عالئم هشداردهنده و 
اصالح هندسى جاده ها عنوان کرد و افزود: از 
عوامل مؤثر دیگر مى توان به رانندگان باتجربه، 
متعهد و پایبند به قوانین راهنمایى و رانندگى 

اشاره کرد که جاي تقدیر دارد.
کیفیت  افزایش  رضوى  خراسان  استاندار 
زمان  کاهش  و  هزینه ها  کاهش  حمل ونقل، 
حمل ونقل را ضرورى دانست و گفت: توجه 
به عناصر شکل دهنده موضوع حمل ونقل بسیار 

مهم است.
وى افزود: نکته دیگر ضرورت توسعه امکانات 
امدادى و اورژانس است که اقداماتى در این 

زمینه انجام شده و در حال انجام است.
خراسان  استان  در  که  این  بیان  با  رشیدیان 

رضوى خصوصى سازى در حوزه حمل ونقل 
گفت:  است؛  شده  اجرایى  واقعى  معناى  به 
نقش شرکت هاى حمل ونقل نیز در این مسیر 

قابل توجه است
استاندار خراسان رضوى با اشاره به ضرورت 
اختصاص  بر  خصوصى  بخش  از  حمایت 
ناوگان  نوسازي  براى  مناسب  تسهیالت 

حمل ونقل کاال و مسافر تأکید کرد.
یاد کرد و  به عنوان محور توسعه  از راه  وى 
تأمین  و  رسیدگى  در  یازدهم  دولت  افزود: 
زیربنا و روبناهاى حمل ونقل بار، مسافر و جاده 
اهتمام ویژه اى داشته به گونه اى که تنها در استان 
خراسان رضوى در سه سال گذشته، 200 هزار 
تن قیر براى ترمیم، تعمیر و بهسازى جاده هاى 

استان اختصاص یافته است.
افزود:  ادامه  در  رضوى  خراسان  استاندار 
بیش از 104 اکیپ راهدارى با 543 خودرو 
زمینه هم  این  در  که  خدمت رسانى مى کنند 
نیازمند تحول هستیم و تالش مى کنیم 957 
کارکنان راهدارى استان بتوانند کارشان را بهتر 

انجام دهند.
نصرى مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان خراسان رضوى هم در این مراسم افزود: 
قربانیان حوادث  ماه سال جاري،  در هشت 
جاده اى استان خراسان رضوى 141 نفر کاهش 
پایان  در  که  کرد  امیدوارى  ابراز  وى  یافت. 
برنامه ششم توسعه، قربانیان حوادث جاده اى 
استان از 750 نفر به کمتر از 200 نفر کاهش 

یابد.

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده استان 
فزود: باید نوسازى ناوگان حمل ونقل جاده اى 

خراسان رضوى تسهیل شود.
نصرى با اشاره به این که یکى از راهکارهاى 
استان  جاده اى  حمل ونقل  ناوگان  نوسازى 
اعطاى تسهیالت ارزان تر است، گفت: یکى 
قیمت  درصد  هشتاد  پرداخت  راه ها  این  از 
خودرو بدون سقف مشخص است درحالى که 

هم اکنون سقف آن 300 میلیون تومان است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي، وى 
اظهار داشت: ناوگان راهدارى استان فرسوده 
است و هزینه نوسازى آن نیز بسیار باال است.

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
خراسان رضوى خواستار توجه بیشتر به بخش 
راهدارى استان شد و با اشاره به ضرورت رفع 
مشکل ایمنی محور نیشابور- سبزوار اظهار 
داشت: باید مسیري بهتر از راه موجود براى 

زائران امام رضا (ع) مهیا کنیم.
گفت:  ترانزیت  حوزه  خصوص  در  نصري 
رقباى منطقه اى در امر ترانزیت به شدت فعالند 
و  چین  طریق  از  ترانزیت  موضوع  اخیراً  و 

افغانستان دوباره مطرح شده است.
زودتر  چه  هر  باید  که  این  بیان  با  وى 
ترانزیت  توسعه  براى  الزم  زیرساخت هاى 
کشور فراهم شود، خاطرنشان کرد: باید بهتر 
از این فرصت استفاده کنیم و در این راستا 
امنیت باال در کشور، یک فرصت براى افزایش 

ترانزیت است.

در مراسم گرامیداشت روز حمل ونقل رانندگان خراسان رضوی عنوان شد:

لزوم فراهم شدن زیر ساخت ها برای توسعه ترانزیت
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طى مراسمى با حضور استاندار خراسان رضوى و جمعى از مدیران این استان، 
برگزیدگان «نخستین جشنواره رسانه و حمل ونقل جاده اى خراسان رضوى» در 

مشهد معرفى و تجلیل شدند.
اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى خراسان  به گزارش روابط عمومى 
رضوى، هیئت داوران این جشنواره که از سوى اداره کل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى خراسان رضوى برگزار شد، در بخش خبر، اثرى را به عنوان رتبه اول 
معرفى نکرد. در بخش خبر محمدجواد رنجبر خبرنگار روزنامه خراسان با اثرى 
با عنوان «تکرار سناریوى افزایش تعرفه براى کامیون هاى ایرانى این بار در مرز 
دوغارون » موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شد. هادي زهرایی ساالنقوچ 
خبرنگار روزنامه قدس نیز با اثرى با عنوان «ایمنی راه هاى خراسان رضوي با 
حجم ترافیک در این جاده ها همخوانی ندارد» رتبه سوم این بخش را کسب کرد.
در بخش گزارش مهدي عسگري با اثرى با عنوان «قاتل چینی زیر پاي ارابه هاى 
ایرانی » درج شده در روزنامه شهرآرا، حمیدرضا ناسخ با آثارى با عناوین«جاده پیر 
در قرق سنگ و آهن» و «مشهد کاخ خورشید با دغدغه و اضطراب» درج شده 
در روزنامه خراسان رضوي به ترتیب رتبه هاى اول و دوم را کسب کردند. محمد 
جمال رستم زاده با آثارى با عناوین «پاتک ریلی پاسخ گربه رقصانى ترکمنستان» و 
«گربه رقصانى ترکمنستان» در ج شده در روزنامه  خراسان رضوي و فاطمه رافع 
با دو اثر با عناوین «بازي دوسر باخت و دولت پشت بخش خصوصی را خالی 

نکند» درج شده در روزنامه دنیاي اقتصاد نیز مشترکا سوم شدند.
هیئت داوران در بخش مصاحبه نیز اثرى را به عنوان رتبه اول معرفى نکرد. در 
این بخش حسین کوه زاد با  آثارى با عناوین «چرخ هاى حمل ونقل بین المللى 
استان درگیر و دار بروکراسى ادارى در جا مى زند» و «رفع مشکالت حمل ونقل با 
اصالح ساختار و ارتقاى سطح تعامالت منطقه اى» درج شده در نشریه اقتصاد آسیا 
و نیز سید حیدر رضوي با اثر «خروج سرمایه ها از بخش حمل ونقل بین المللى 
به دلیل وجود مشکالت عدیده» درج شده در اقتصاد آسیا به ترتیب رتبه هاى دوم 

و سوم را کسب کردند.
در بخش یادداشت هم هیئت داوران هیچ اثرى را به عنوان رتبه هاى اول و دوم 
معرفى نکرد. در این بخش مهناز خجسته نیا خبرنگار روزنامه قدس با اثرى با 
عنوان «شور و حال قدیم گاراژ کجا و غبطه هاى امروز کجا» رتبه سوم را کسب 

کرد.
در این مراسم بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره رسانه و حمل ونقل جاده اى 
خراسان رضوى متشکل از غالمرضا بنى اسدى، مجتبى محمودى و مهرداد 

طبسى توسط بنى اسدى دبیر هیئت داوران نیز قرائت شد.
درابتداى این مراسم همچنین از کتاب «نخستین جشنواره رسانه و حمل ونقل 
جاده اى خراسان رضوى» توسط علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوى 

رونمایى شد.

3 اثر برتر ماهنامه اقتصادآسیا درنخستین جشنواره 
رسانه و حمل ونقل جاده ای مورد تقدیر قرار گرفت

و ظرفیت هــاى خالــى فراوانــى در ایــن 
عرصــه وجــود دارد. ایــران الزم اســت برنامه 
ــدت  ــا ش ــود را ب ــى خ ــل دریای حمل و نق
بیشــترى پیگیــرى نمایــد چراکــه ایــن اقــدام 
مى توانــد ســهم ایــران از بــازار بــزرگ ایــن 
حــوزه را افزایــش دهد. بنــادر ایــران ظرفیت 
فراوانــى بــراى توســعه دارد و ازاین روســت 
کــه ایــران برنامه ریــزى گســترده اى را بــراى 
ــن  ــى در ای ــرمایه گذارى خارج ــش س افزای

ــرار داده اســت. ــتور کار ق حــوزه در دس

هوایی ها، رتبه چهارم
برنامــه توســعه حمل و نقــل هوایــى در ایــران 
19 میلیــارد و 580 میلیــون تومــان پیش بینــى 
ــا  ــب هوایى ه ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
ــان چهــار بخــش  ــن ردیــف در می در آخری
ــد.  ــران قرارگرفته ان ــى در ای ــم حمل و نقل مه
بــراى  برنامه هــاى گســترده اى را  ایــران 
نوســازى نــاوگان حمل و نقــل هوایــى خــود 
ــراى آن در  ــاز ب ــارات موردنی ــه اعتب دارد ک
قالــب الیحــه بودجــه پیش بینــى نمى شــود. 
خریــد هواپیماهــاى نــو یکــى از مهم تریــن 
ــه ذکــر اســت  ــات اســت. الزم ب ــن اقدام ای
ــده ســهمى 46  در الیحــه بودجــه ســال آین
میلیــارد تومانــى بــراى پروژه هــاى عمرانــى 
ــه اســت. بخــش هواشناســى اختصاص یافت
ــارات  ــد اعتب ــت هرچن ــه داش ــد توج  بای
ــه  ــبت ب ــده نس ــر گرفته ش ــى در نظ عمران
نیازهــاى واقعــى بخــش حمل و نقــل انــدك 
ــد ســال هاى گذشــته نشــان  ــا رون اســت ام
مى دهــد همــواره صددرصــد اعتبــارات 
عمرانــى محقــق نمى شــود و بخشــى از 
بودجــه عمرانــى در نظــر گرفته شــده هیچ گاه 
ــب  ــد. به این ترتی ــص نمى یاب ــکان تخصی ام
ــه  ــده توج ــال آین ــت در س ــت دول الزم اس
ــذول  ــل مب ــه بخــش حمل و نق ــژه اى را ب وی
نمایــد تــا رونــد توســعه در کشــور ســرعت 

ــه نمایــد. و شــتاب بیشــترى را تجرب

سهم راه در بودجه سال آینده
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با حضور استاندار 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

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

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

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها 
حمل مشتقات سوختی

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

تلفکس: 8907597- 0513 
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

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

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

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

کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است.

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

میلیون دالر در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است

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

ترکمنستان بوده است

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

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

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

به کشور بایستی مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.

افزایش 3۰۰۰ تنی صادرات دامی از 

خراسان رضوی به 3۱  کشور جهان

اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
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