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  در چند سال گذشته جنابعالى و همکارانتان به عنوان یکى از محور هاى پیشتاز در 
بخش خصوصى کشور به ترویج آموزش و فرهنگ استفاده از فن اورى نوین در صنعت 

ساختمان همت داشته اید، دست آورد شما در نگاه کلى چیست؟
خوشبختانه بعد از کسب تجارب بسیار با ساخت بیش از یک هزار واحد مسکونى در 
قالب انبوه سازى با سیستم صنعتى وتحویل آن به  متقاضیان مسکن مهر، مى توان گفت 
که بزرگ ترین دستاورد ما اعتقاد بر این باور است که جهت گیرى از سمت سنتى سازى 
 به صنعتى سازى، حرکت در مسیر صحیح تحول فرآیند ساخت و اجتناب ناپذیر مى باشد.
گرچه با شروع پروژه مسکن مهر حرکت در این مسیر بسیار سریع و در فضایى هیجانى 
و پرهیاهو آغاز شد ومتاسفانه در مسیرپیش بینى  شده، پیش نرفت ولیکن بایستى اذعان 

کرد که راه حل تغییرى ننموده وتنها، فرصت از دست رفته است.

گزینه های منحصر به فرد در گذر از نابسامانی های صنعت ساختمان

ترویــج صنعتــى ســازى بــا شــروع مســکن مهــر قــوت گرفــت و در حالــى کــه تصــور مــى شــد بــا تشــویق 
و حمایــت هــاى اولیــه، ایــن روش ســاخت بــه یــک فرهنــگ رایجــى تبدیــل شــود کــه ســاالنه در صــد 
قابــل توجهــى از ســاخت و ســازهاى  ســنتى ســازى بکاهــد، امــا بــا رکــود طوالنــى در صنعــت ســاختمان 
و کاهــش مشــوق هــا، اکنــون ایــن حــوزه نیــز حــال و روز خوشــى نــدارد. بــا ایــن حــال دســت انــدرکاران 
فعــال در ایــن بخــش امیدوارنــد کــه بکارگیــرى ایــن دســت آورد جهانــى به لحــاظ صرفــه و صــالح روز به 
روز گســترده تــر شــود.  در ادامــه گفتگویــى داریــم بــا آقــاى مهنــدس امیررضــا پروانــه کــه نــام او بــه علــت 
تــالش هایــش در ســاخت و ســاز و آمــوزش بــا صنعتــى ســازى کشــور بویژه خراســان گــره خورده اســت.

در گفتگو با مهندس امیررضا پروانه مدیرعامل شرکت راهوند سازه توس مطرح شد:

تردیـد جایـز نیستـ ... 

سید حیدر رضوی
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  شما در بخش آموزش نیز فعالیت وسیعى داشته اید خروجى این تالش را در اجرا 
در کجا مى توان مشاهده کرد و در حال حاضرچه برنامه هایى در این حوزه دارید؟

در نگاه اول به نظر مى رسد که  آموزش در صنعتى سازى تنها به معناى تربیت نیروى 
ماهر در عرصه اجرا مى باشد در صورتى که بایستى به این نکته مهم اشاره نمود 
که آموزش در صنعتى سازى داراى مفهومى پیچیده بوده وطیف وسیعى از باالترین 
اشخاص حقیقى و حقوقى در عرصه ساخت وساز من جمله کارفرمایان دولتى 
 وخصوصى، سرمایه  گذاران،  مشاوران و طراحان،  مجریان و پیمانکاران  تا پائین ترین
را شامل مى شود . صنعتى سازى راه حلى ساختارى است که بایستى در زمینه هاى 
مختلف به صورت یکپارچه عمل نماید تا بتواند تمامى بازیگران  این صنعت را به 
صورت هماهنگ و در راستاى هدف اصلى حمایت کند. به همین دلیل اصوال توجه به 
اموزش، بایستى درسیاست گذارى هاى کالن و باالدست اعمال گردد ولى در مراتب 
پائین تر ما با برگزارى همایش و سمینارهاى مرتبط و اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه 
فناورى هاى نوین صنعت ساختمان شرق و برگزارى دوره هاى آموزشى متعدد براى 
مهندسان مجرى و کارگران، توانسته ایم گامى کوچک در این راستا برداریم.  بدیهى 
است تا زمانى که چرخه آموزش تکمیل نگردد همچنان اجراى ساخت و ساز به روش 

صنعتى بس دشوار است.

  در مقایسـه دسـتمزدها، مصالـح سـنتى و مـدت زمـان احـداث پـروژه و ارزش 
مصـرف انـرژى،  صنعتـى سـازى هـم اکنون چـه جایگاهـى در کشـور دارد؟

اصـوال بهینـه سـازى مصـرف انـرژى چـه در زمـان سـاخت و چـه در زمـان بهره 
بـردارى،  کاهـش مدت دوره سـاخت و کاهش قیمت تمام شـده و افزایش کیفیت 
سـاخت و سـاز از جملـه اساسـى تریـن اهداف صنعتى سـازى مى باشـند در واقع 
مـى تـوان گفـت کـه صنعتى سـازى براى تحقـق چنین اهدافى شـکل گرفـت، در 
نتیجه انتظار مى رود در مقایسـه با سـنتى سـازى از مزایاى بیشـترى برخوردار باشد 
ولـى بـه دلیـل اینکـه روش هـاى اجـراى صنعتى سـازى بـا توجه به مشـخصات 
پـروژه متفـاوت بـوده و ثانیا به دلیل اینکه هنوز تعداد قابل توجهى سـاخت و سـاز 
بـه شـیوه صنعتـى صورت نگرفتـه و چـه در زمینه تولید محصـول و یا اجـراى آن 
کار حالـت رقابتـى پیـدا نکـرده اسـت، نمى توان مقایسـه دقیقـى در این خصوص 

به عمـل آورد.

  آیـا صنعتـى سـازى محـدود به اسـتفاده انبوه سـازان بـوده یا اکنون درشـخصى 
سـازى هـا هـم رواج پیدا کرده اسـت؟

 در حال حاضر در دنیا روش هاى سـاخت صنعتى از پروژه هاى انبوه تا پروژه هاى
 بسـیارکوچک اسـتفاده مى شود ولى متاسفانه در کشـور ما به دلیل اینکه روش هاى
سـاخت صنعتـى و تولیـد محصـوالت نویـن از رشـد وحمایـت کافى برخـوردار 

مهندس امیررضا  پروانه :

بایستی  اموزش،  به  توجه  اصوال 
و  کالن  های  گذاری  سیاست  در 
باالدست اعمال گردد ولی در مراتب 
و  همایش  برگزاری  با  ما  تر  پائین 
پروانه  اخذ  و  مرتبط  سمینارهای 
های فناوری  آموزشگاه   تاسیس 
و  شرق  ساختمان  صنعت  نوین 
متعدد  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
کارگران،  و  مجری  مهندسان  برای 
این  در  کوچک  گامی  ایم  توانسته 
راستا برداریم.  بدیهی است تا زمانی 
نگردد  تکمیل  آموزش  چرخه  که 
به  ساز  و  ساخت  اجرای  همچنان 

روش صنعتی بس دشوار است

ــت  ــویقی دول ــای تش ــت ه سیاس
در  گرچــه  ســازی  صنعتــی  در 
ابتــدا بــا وعــده هــا و ســر و 
بــود  همــراه  بســیار  صــدای 
ــت  ــس از گذش ــفانه پ ــی متاس ول
ــا ــده ه ــن وع ــاه ای ــی کوت  زمان
بــه فراموشــی ســپرده شــد و تنهــا 
ــی  ــهیالت اندک ــت تس ــه پرداخ ب
ــی  ــروژه هــای صنعت ــه پ بیشــتر ب
بســنده گردیــد. بــه نظر می رســد 
ــش  ــود نق ــر کمب ــن ام ــت ای عل
دســتاورد هــای بخــش تحقیــق و 
ــای ــری ه ــم گی ــعه در تصمی  توس
کالن کشــور مــی باشــد کــه 
ــای ــری ه ــم گی ــه تصمی ــر ب  منج

سلیقه ای و عجوالنه می گردد
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نبـوده، شـرکت هـاى تولید کننـده و یـا مجرى 
سیسـتم هاى صنعتـى، نتوانسـته انـد در فضاى 
رقابتـى وارد شـوند و از طرفـى بـه دلیل ضعف 
سـاختارى در بحـث آمـوزش، مـا همچنـان از 
نعمـت کارفرمایان،  سـرمایه گذاران، مشـاوران، 
مهندسـان اجرایى و کارگران ماهـر در این حوزه 
بـى بهـره هسـتیم در نتیجه مزایـاى آن نـه براى 
تنهـا عمـوم جامعه بلکه بسـیارى از دسـت اندر 
کاران صنعت سـاختمان پوشـیده بوده و اکثریت 
آن را با پیش سـاخته سـازى اشـتباه گرفتـه و یا 
بـا محدودیت هاى آن بیشـتر آشـنا هسـتند. در 
نتیجه صنعتى سـازى در حـال حاضر محدود به 
پـروژه هاى انبوه بوده تنهـا برخى از محصوالت 
نویـن ماننـد در و پنجره هـاى upvc،  عایق ها و 
پوشـش هاى نما و به خصـوص مبلمان داخلى 
در پـروژه هـاى کوچـک بـه طـور عمـوم مورد 
اسـتفاده قـرار مـى گیرد. بدیهى اسـت تـا زمانى 
کـه مصرف کننـده قانع گردد که صنعتى سـازى 
یعنى کیفیت بهتر، دوام بیشـتر، تحویل سریع تر 
و در نتیجـه هزینه و قیمت کمتـر راهى طوالنى 

در پیش اسـت.

  سیاسـت هاى تشـویقى دولت و شهردارى ها 
در ایـن حـوزه را از گذشـته تـا کنـون چگونـه 
ارزیابى مى کنید و مشـکالت شـما در همکارى 

بـا سـازمان هاى دولتى چیسـت؟
سیاسـت هاى تشـویقى دولت در صنعتى سازى 
گرچه در ابتدا با وعده ها و سـر و صداى بسـیار 
همـراه بود ولى متاسـفانه پس از گذشـت زمانى 
کوتـاه ایـن وعـده ها به فراموشـى سـپرده شـد 
و تنهـا بـه پرداخت تسـهیالت اندکى بیشـتر به 
پـروژه هـاى صنعتى بسـنده گردید. بـه نظر مى 
 رسـد علت این امـر کمبود نقش دسـتاورد هاى
 بخـش تحقیق و توسـعه در تصمیـم گیرى هاى
بـه  منجــر  کـه  باشـد  مـى  کشـور  کــالن 
 تصمیم گیرى هاى سلیقه اى و عجوالنه مى گردد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه گرچـه مـا بـه صنعتى 
سـازى  اعتقـاد کامـل داریم امـا بایسـتى بدانیم 
کـه صنعتى سـازى یک تغییر سـاختارى اسـت 
ومسـتلزم تدویـن طـرح جامع توسـعه صنعتى 
سـاخت و سـاز، تجدیـد نظـر در نظـام فنـى و 
اجرائـى کشـور و سـاماندهى زیرسـاخت هاى 

توسـعه صنعتى سـاخت و سـاز مى باشـد، بنا براین سیاسـت هاى تشـویقى و 
حمایتـى نیـز بایسـتى از درون این تغییـرات اعمال گـردد و گر نه در حد شـعار 

باقـى مـى مانند.

  لطفا براى اشـنایى بیشـتر،  درباره فعالیت هاى شـرکت وخصوصیات سیسـتم 
صنعتـى کـه با آن در حـال احداث پروژه ها هسـتید، توضیحاتى بفرمائید؟

شـرکت راهونـد سـازه تـوس بـه عنـوان انبـوه سـاز و مجـرى سـاختمان بـا 
سیسـتم هاى نوین صنعتى در سـال 1385 تاسـیس شـد. با توجه به طرح عظیم 
مسـکن مهـر و لزوم اسـتفاده ازفنـاورى هاى نوین صنعـت سـاختمان از ابتداى 
سـال 1386تحقیقات و سـیعى پیرامون انتخاب تکنولوژى سـاختمان متناسب با 
شـرایط مختلـف کشـور و انطبـاق آن با ضوابـط و اسـتاندارد هاى موجـود آغاز 
 PLASTBAU شـد و درنهایـت پس از بررسـى کامـل و همه جانبـه تکنولـوژى
( سیسـتم سـاختمانى سـوپر پانل ) سـاخت کمپانى PLASTEDIL سـوئیس که 
داراى تاییدیـه و گواهینامـه فنـى مرکـز تحقیقات سـاختمان و مسـکن بـوده، با 
توجـه بـه انطبـاق آن بـا مبحـث 19 مقـررات ملى سـاختمان برگزیده شـد و در 
همیـن راسـتا پـروژه احداث کارخانه سـوپر پانل در شـهرك صنعتى چنـاران به 
عنـوان دومیـن کارخانـه تولید کننده قطعات سـوپر پانـل در ایـران در برنامه کار 

گـروه قـرار گرفت.
سیســتم ســوپر پانــل نخســتین سیســتم ICF  پانلــى در دنیــا و از جدیــد تریــن 
ــل هــاى ســقفى و  ــر، پان ــوار بارب روش هــاى ســاخت و ســاز متشــکل از دی
پارتیشــن مــى باشــد. در ایــن سیســتم از ترکیــب بتــن آرمــه بــه عنــوان عضــو 
ــه عنــوان قالــب در حیــن عملیــات  ــر و صفحــات پلــى اســتایرن ابتــدا ب بارب
ــل ســاختمان در  ــى پــس از تکمی ــق حرارت ــوان عای ــه عن ســاخت و ســپس ب
ســقف و دیــوار اســتفاده مــى شــود . همچنیــن کاربــرد پارتیشــن هــاى فــوق 
ــن سیســتم مــى باشــد. ــاى ای ــى   از دیگــر مزای ســبک در نمــا و تیغــه داخل
در واقــع سیســتم ســوپر پانــل در عیــن حــال کــه خــود یــک سیســتم کامــل 
بــراى اجــراى ســاختمان مــى باشــد،  هرکــدام از اجــزاى ان قابلیــت ترکیــب بــا 
 ســایر سیســتم هــاى ســازه اى را دارا مــى باشــد و جــزو  معــدود سیســتم هــاى
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ــى   ــاف باالی ــى از انعط ــاظ اجرای ــه لح ــه ب ــوده ک ــى ب صنعت
ــت . ــوردار اس برخ

شرکت راهوند سازه  تا کنون1327 واحد را با سیستم صنعتى 
سوپر پانل در قالب انبوه سازى درگلبهار، طرقبه و زاهدان به 
صورت قراردادهاى مشارکت در ساخت و پیمانکارى اجرا و به 
پایان رسانده است. از جمله خصوصیات خاص استفاده از این 
سیستم بهینه سازى مصرف انرژى و کاهش مصرف سوخت در 
طول دوره بهره بردارى به دلیل عایق بودن در برابر حرارت  مى 
باشد که سبب کاهش قبوض مصرفى ساکنین در مقایسه با سایر 
مجتمع ها گردیده ورضایت بهره برداران را به دنبال داشته است. 

  جنابعالى به عنوان یک کارشناس که مبادرت به سرمایه گذارى 
در حوزه تولید و ساخت وساز نموده اید، چه چشم اندازى براى 
آینده سرمایه گذارى در این حوزه با توجه به تجارب گذشته 

ترسیم مى کنید؟
صرف نظر از اینکه به عنوان سرمایه گذار و مجرى در حوزه 
ساخت وساز تجارب بسیار ارزنده اى را کسب نمودیم، باید 
داراى   پر مخاطره و  بسیار  این حوزه  به  اذعان کرد که ورود 

ریسک باال و نا امن مى باشد . 
ساخت و ساز، بزرگترین بخش اقتصاد کشور است،  اما ساخت 
و ساز ما امروز با انتقادات گونا گون مواجه است.عدم مدیریت 
شاخص هاى پایه (منابع، زمان و کیفیت ) و عدم توجه به اهداف 
فراکاربردى نظیر ایمنى، پایدارى، مصرف بهینه انرژى، مالحظات 
زیست محیطى، مدیریت باز یافت،  هویت معمارى و ... متاسفانه 
چشم انداز خوبى را براى آینده ساخت وساز کشورمان ترسیم 

نمى کند. 
بنابراین همگى باید بدانیم که تردید جایز نیست،  تغییرات اساسى 
در برنامه ریزى هاى صنعت ساختمان و هدایت هدفمند همه 
بازیگران اصلى براى توسعه صنعتى ساخت وساز، گزینه منحصر 

بفرد در گذر از نابسامانى ها تا طلوع توانایى هاست.

مهندس امیررضا  پروانه :

صنعتی سازی یک تغییر ساختاری است ومستلزم تدوین طرح 
جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز، تجدید نظر در نظام فنی 
و اجرائی کشور و ساماندهی زیرساخت های توسعه صنعتی 
ساخت و ساز می باشد، بنا براین سیاست های تشویقی و 
حمایتی نیز بایستی از درون این تغییرات اعمال گردد و گر نه 

در حد شعار باقی می مانند

سیستم سوپر پانل نخستین سیستم ICF  پانلی در دنیا و از 
جدید ترین روش های ساخت و ساز متشکل از دیوار باربر، 

پانل های سقفی و پارتیشن می باشد

سیسـتم سـوپر پانـل در عیـن حال کـه خود یک سیسـتم 
کامـل بـرای اجـرای سـاختمان مـی باشـد ، هرکـدام از 
 اجـزای ان قابلیـت ترکیب با سـایر سیسـتم های سـازه ای
هـای سیسـتم  معـدود  جـزو   و  باشـد  مـی  دارا   را 
 صنعتـی بـوده کـه بـه لحـاظ اجرایـی از انعطـاف باالیـی  

اسـت برخـوردار 

عدم مدیریت شاخص های پایه )منابع ،زمان و کیفیت ( و عدم 
توجه به اهداف فراکاربردی نظیر ایمنی، پایداری ،مصرف بهینه 
انرژی ،مالحظات زیست محیطی ،مدیریت باز یافت ، هویت 
معماری و ... متاسفانه چشم انداز خوبی را برای آینده ساخت 

وساز کشورمان ترسیم نمی کند
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به نام خالق هستی

وول
ر مس
م مدی

ه قل
ب

شت
اددا
ی

هرچنـد سال هاسـت کـه ظاهراً کشـور بـر اسـاس برنامه هاى توسـعه اداره مى شـود اما مفهوم این سـخن آن 
ایـن نیسـت که در خروجى، کار بر اسـاس سـناریویى واحدى سـامان مى گیرد و هر مجموعـه نقش خود را 
ایفـا مى نمایـد. آنچـه بـه نظر مى رسـد قاعده بـازى را بر هم زند سـهم مدیـران بخش هاى مختلـف اجرایى 
اسـت کـه عالقه مندنـد بجـاى اجـراى نقش تعریف شـده سـازمانى، نظر و سـلیقه شـخصى خـود را نیز در 
برنامه هـاى مصـوب گنجانـده و بـدون توجه بـه پیامدهاى کارشناسـى با بروز مشـکل آن را نتیجـه برنامه ها 
قلمـداد کننـد. ایـن اعمال نظـر تـا جایـى پیش رفت کـه رئیـس دولت گذشـته در 8 سـال تصدى، سـازمان 
برنامه وبودجـه را منحـل و سـتاد تصمیم گیرى کابینه را به سـفرهاى اسـتانى منتقل کرد تا یـک روزه گاه ده ها 
مقولـه را بـا یـک صلـوات از تصمیـم بگذرانـد. ایـن روش بـدان دلیـل اتخـاذ شـد تا نشـان دهند کـه براى 
اجـرا، نیـازى بـه عـدد و رقم و کارشـناس نیسـت. نتیجه کار نیز امروزه کامًال روشـن اسـت؛ امـا موضوع به 
اینجـا ختـم نمى شـود، سال هاسـت در مدیریت هاى کالن سـه قـوه نیز تبعیت از یـک برنامه واحـد به دالیل 
پیش گفتـه در عمـل دشـوار بـه نظـر مى رسـد. در چند پلـه پایین تر مدیـران میانى نیز خواسـته یا ناخواسـته 
کمتـر مایلنـد تـن به اجماع داده و از بخشـى نگرى جزیره اى به جمع اندیشـى خردمندانه تـن دهند. البته این 
بـدان معنـى نیسـت کـه برنامه ها بـدون اشـکال به ویژه بـا ضعف تاریخـى تمرکزگرایانـه تهیه نمى شـود، اما 
بـدان مفهـوم اسـت کـه به دالیل عدیده ازجملـه تمایل و دانش برخـى مدیران، گویى هر سـازمانى که بتواند 
بـا ورود بـه حیطه سـایر بخش ها سـهم آن هـا را نیز به حوزه کارى خود بیفزاید، موفق تر و مسـتحق تشـویق 
اسـت؛ امـا نتیجـه این تفکر جزیره اى چیسـت؟ انهـدام مبانى کارشناسـى، تشـکیل نهادهاى جدیـد موازى، 
برگـزارى جلسـات متعـدد و بى حاصـل، کنـدى فرآیند تصمیم گیـرى، داغ شـدن بازار اسـتفاده و اسـتناد به 
آمارهـاى متعـددى کـه گاه ضد نقیـض مى نماید، امـکان اعمال تصمیم هاى سیاسـى و ده ها پـى آمد دیگرى 
کـه در خدمت تفکر جزیره اى اسـت. این وضع خوش بینانه نشـان از یک بیمارى مزمـن دارد و آن ناتوانى در 
گفتگو و تن دادن به نظرات کارشناسـى اسـت. در این شـرایط تصمیمات اجرایى کشـور نه بر اسـاس یک 
برنامـه کـه تابعى اسـت از دانش و بینش محدود، تحوالت سیاسـى و تغییرات کالن مدیریتـى. نمونه بارز آن 
نیز انتخابات روسـاى جمهور اسـت که هر چهار سـال یک بار حداقل یک سـال کشـور را به مرحله توقف 
و تعویق تصمیمات عمده مى کشـاند. در این شـرایط با قفل شـدن تصمیمات، بخش خصوصى نیز به ناچار 
متوقـف مانـده و کسـب وکار خود را محدود کرده و هرگونه سـرمایه گذارى را بااحتیـاط کامل به پیش مى برد. 
قطعـاً ارائـه راهکار نه آسـان اسـت و نه در این مقال میسـر، اما یک اصل پذیرفته شـده را مى تـوان تکرار کرد 
کشـور هـر چـه بیشـتر بایـد از تصدى هاى دولتى کاسـته به سـمت واگـذارى امـور به بخـش خصوصى با 
نظـارت دقیـق پیـش رود. در این صـورت اگر نتوان چاره اى قطعى براى درمان اندیشـه جزیـره اى کرد، الاقل 

مى تـوان بـا برنامـه اى غیرمتمرکز، کشـور را به سـمت اداره مجمع الجزیـره اى پیش برد.

تفکر جزیره ای درتقابل با برنامه های توسعه  
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ش ویژه
گزار

حرکت به سمت ساخت سازه های سبک و 
توانمند در ذخیره انرژی

رضوى،  خراسان  استاندار  رشیدیان  علیرضا 
هزینه هاى ساخت وساز  کاهش  این که  بابیان 
با  مناسب  و  استاندارد  بناهاى  ایجاد  و 
از  یکى  مردم  اجتماعى  و  فرهنگى  نیازهاى 
در  کشور  ساختمان  صنعت  ضرورت هاى 
پیاده سازى  داشت:  اظهار  است،  فعلى  دوره 
معمارى متناسب با ظرفیت ها و تاریخ گسترده 
و مردمى ما، این مسئله را ضرورى مى کند که 
به سمت ساخت سازه هاى سبک و توانمند در 
ذخیره انرژى و جلوگیرى از هدررفت آن، با 
بازدهى باالتر و راندمان انرژى مناسب تر براى 
و  مناطق  به تناسب  هم وطنانمان  و  همنوعان 
 اقلیمى که در آن زندگى مى کنند، پیش رویم.

استاندار خراسان رضوى با اشاره به قرار گرفتن 
ایران بر روى گسل هاى زلزله خیز که هرچند 
وقت یک بار به لرزش مى آید و زندگى مردم 
در  کرد:  تصریح  مى کند،  مواجه  تنش  با  را 
چنین شرایطى با توجه به نیاز به مصالح جدید 
براى ساخت وسازهاى سبک و مستحکم، باید 
تولیدات و محصوالتى متکى بر توانمندى هاى 
علمى و صنعت جدید ساختمان که در دنیا 
تجربه شده داشته باشیم که این قضیه مى بایستى 
توسط دانشمندان و مهندسان ایرانى تبدیل به 
ظرفیت هاى مناسب براى توسعه ساخت وساز 

در داخل کشور شود.
از  استفاده  به  نیاز  اینکه  بر  تأکید  با  وى 
در  ساختمان  صنعت  نوین  فن آورى هاى 
به شدت  کشورمان   ساخت وسازهاى 
احساس مى شود، توضیح داد: این نیاز باید در 
رویدادهایى مانند همایش فن آورى هاى نوین 
صنعت ساختمان به بحث گذاشته شود تا ما 
بتوانیم براى توسعه شهرها و ساخت وسازها، 
ایجاد مسکن مناسب و استاندارد و مستحکم، 
ساخت خانه اى که بتواند باالترین استاندارد 
ساخت  باشد،  داشته  انرژى  بهره ورى  در  را 
و  ایرانى  آرمان شهر  با  متناسب  شهرهاى 
اسالمى از همه ظرفیت هاى علمى دانشمندان 

و متخصصان خودمان استفاده کنیم.

از  استفاده  تأثیرات  به  اشاره  با  رشیدیان 
در  ساختمان  صنعت  نوین  فن آورى هاى 
اظهار  شهرى،  فرسوده  بافت هاى  احیاى 
داشت: ان شاءاهللا احیاى بافت هاى فرسوده و 
استاندارد  و  مستحکم  ساختمان هاى  توسعه 
با  ما  متناسب سازى ساخت وسازهاى  بعد  و 
حوادث طبیعى و غیرطبیعى که ممکن است 
حیات انسانى را در این مجموعه هاى انسانى 
مورد تهدید قرار دهد، با شکل گیرى و بازدهى 
صورت  به خوبى  همایش ها  این  مطلوب 

مى پذیرد.

صنعتی سازی، آغازی پرشتاب، ادامه ای ُکند

نیــاز گســترده و روزافــزون کشــور بــه تأمیــن ســاختمان و مســکن، ضــرورت اســتفاده از فناورى هــاى نویــن و مصالــح جدیــد 
ــد  ــر مفی ــش عم ــه، افزای ــر زلزل ــت در براب ــش مقاوم ــازى، افزای ــت، سبک س ــاء کیفی ــاخت، ارتق ــرعت س ــش س ــور افزای به منظ
ســاختمان ها، کاهــش هزینه هــا و نیــز بهبــود الگــوى مصــرف انــرژى ســاختمان ها را بیش ازپیــش مطــرح ســاخته اســت. چراکــه 
بــا افزایــش جمعیــت و به تبــع آن نیــاز روزافــزون بــه مســکن، رویکــرد بــه روش هــاى صنعتــى تولیــد مســکن ضــرورى بــه نظــر 
مى رســد. در چندســاله اخیــر به ویــژه بــا ساخت وســاز مســکن مهــر در کشــور برنامــه اى بــراى صنعتــى شــدن ساختمان ســازى 
ارائــه گردیــده کــه هرچنــد آغــاز خوبــى محســوب مى شــود امــا بــه نظــر مى رســد موفقیــت مــورد انتظــار را بــه دنبــال نداشــته 
اســت. بــراى آشــنایى بیشــتر بــا ایــن مقولــه و شــناخت ظرفیت ها و مشــکالت فعــاالن این صنعــت، نظــر تعــدادى از صاحب نظران 

و کارشناســان را جویــا شــدیم کــه باهــم مى خوانیــم:

نقش فن آوری های نوین صنعت ساختمان در 
توسعه پایدار

دکتر منصور قلعه نویى، دانشیار گروه عمران 
لزوم  به  اشاره  با  مشهد  فردوسى  دانشگاه 

حسین کوه زاد
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صنعت  در  نوین  فناورى هاى  به کارگیرى 
در  گفت:  پایدار  توسعه  با  همراه  ساختمان 
ضرورت  مهم ترین  کشور  کنونى  شرایط 
استفاده از این فناورى ها به دلیل نقش مهم آن 

در توسعه پایدار است.
به  نسبت  باالتر  ساخت  سرعت  افزود:  وى 
بتوانیم  تا  مى شود  موجب  سنتى  روش هاى 
را  بیشترى  واحدهاى  تعداد  کمتر،  زمان  در 
دیگر  سویى  از  نماییم،  بهره بردارى  آماده 
به  سیستم ها  این  در  نهفته  اقتصادى  توجیه 
دالیل مختلفى ازجمله سبک سازى و استفاده 
از مصالح کمتر، بازگشت سریع تر سرمایه (به 
دلیل سرعت ساخت باال)، قیمت تمام شده 
مناسب تر اغلب این فناورى ها، همچنین مسائل 
مربوط به صرفه جویى در مصرف انرژى در 
دوره هاى ساخت و بهره بردارى و ...، بیانگر 
الزام استفاده از آن ها در صنعت ساختمان کشور 

مى باشد.
به  کمک  همچنین  داشت:  اظهار  قلعه نویى 
حفاظت از محیط زیست نیز در شرایط کنونى 
ضرورت استفاده از فناورى هاى نوین صنعت 

ساختمان در کشور را یادآور مى شود.
دانشیار گروه عمران دانشگاه فردوسى مشهد با 
اشاره به استفاده از این فناورى ها در کشورهاى 
اروپایى و نقش آن در شکل گیرى و توسعه 
متولیان  توجه  کرد:  اظهار  مدرن،  شهرهاى 
 - اجرایى  دستگاه هاى  کلیه  ساخت وساز 
عمرانى به ویژه شهردارى ها در کالن شهرها به 
استفاده از فناورى ها ى نوین و بها دادن به آن ها، 
مى تواند باعث نقش آفرینى این فناورى ها در 

شکل گیرى شهرهاى مدرن در کشور شود.

عدم انتقال دانش و فناورى ساخت نمى باشند.
وى در ادامـه خاطرنشـان سـاخت: اسـتقرار 
یـک  توسـط  بایسـتى  صنعتـى  توسـعه  و 
سـرى فرآیندهـا شـکل پذیـرد کـه تقـدم و 
تأخـر و یـا هم زمانـى آن هـا در برنامه ریـزى 
کالن کشـور تعییـن مى گـردد، از مهم تریـن 
ایـن فرآیندهـا، بسترسـازى نظـرى توسـعه 
صنعتـى ساخت وسـاز اسـت بدیـن معنـى 
کـه دولتمـردان، نظـام دانشـگاهى و جامعـه 
 مهندسـى ما بایسـتى در ابتدا صنعتى سـازى
را به دقت بشناسـد و ضرورت و لزوم حرکت 
بـه سـمت آن را دریابند. اگـر چنین فرآیندى 
در جامعـه اتفـاق بیفتد مى توان انتظار داشـت 
کـه فرآیندهاى بعدى ازجمله انتقـال دانش و 
فنـاورى در حوزه ساخت وسـاز نیز، سـرعت 

بیشـترى به خود بگیرد.
مهندس پروانه افزود: تجارب جامعه ما نشان 
داده که وقتى ضرورت یک هدف به لحاظ 
نظرى کامًال حس شود بقیه مسیر خودبه خود 
طى مى گردد. پیشرفت در عرصه استفاده از 
فناورى انرژى هسته اى خود نمونه بارز این 
بحث مى باشد با وجود این که دسترسى به این 
انتقال دانش جهانى در این زمینه  فناورى و 
بسیار حساس تر و استراتژیک تر بوده، ولیکن 
موانع و محدودیت ها به هیچ وجه کارساز نبوده 

است.

ــد. ــر باش ــد مؤث مى توان
عدم شناخت کامل مهندسان ساختمان از فن 

آوری های نوین
دکتــر منصــور قلعه نویــى، نیــز بابیــان اینکــه 
شــرایط حــال حاضــر کشــور به ویــژه 
ــتر از  ــتفاده بیش ــکن، اس ــه مس ــاال ب ــاز ب نی
فناورى هــا ى نویــن ســاختمانى را مى طلبــد، 
ــزان  ــون، می ــف تاکن ــل مختل ــه دالی ــا ب ام
ایــن سیســتم هاى  توجــه و اســتفاده از 
ــا ظرفیــت آن هــا و نیــاز  ســاخت، مطابــق ب
ــزود:  ــت اف ــوده اس ــور نب ــود در کش موج
ــه  ــوان ب ــل آن مى ت ــن دالی ــه از مهم تری ک
شــناخته نبــودن ایــن روش هــا، در ســطوح 
مختلــف دســت اندرکاران و مخاطبــان بــازار 

ساخت وســاز اشــاره کــرد.
دانشــیار گــروه عمــران دانشــگاه فردوســى 
مشــهد بیشــترین آســیب وارده بــه صنعــت 
ســاختمان را متوجــه ضعــف در امــور 
آموزشــى و فرهنگــى عنــوان کــرد و افــزود: 
ــناخت  ــان، ش ــیارى از مهندس ــفانه بس متأس
ــد و  ــن ندارن ــاى نوی ــى از فناورى ه چندان
ــى  ــناخت عموم ــوزه ش ــیب در ح ــن آس ای

ــد. ــر مى رس ــه نظ ــر ب ــردم جدى ت م
وى خاطرنشــان کــرد: حتــى بســیارى از 
بــا  ســاکنان مجموعه هــاى ساخته شــده 
اســتفاده از ایــن فناورى هــا، بــا ویژگى هــاى 
نویــن  فناورى هــاى  مزایــاى  و  مثبــت 
آشــنایى ندارنــد و در برخــى مــوارد هزینــه 
را  ســازه  بــودن  ســبک تر  و  پایین تــر 
فناورى هــا  ایــن  نقطه ضعــف  به عنــوان 

تلقــى مى کننــد.
ایــن مــدرس دانشــگاه بابیــان اینکــه تقویــت 
نظــارت بــر فعالیت شــرکت هاى ســاختمانى 
ــد ضــرورى اســت،  و ســازه اى در ایــن رون
ادامــه داد: خوشــبختانه وضعیــت آیین نامه ها 
ــه،  ــته بهبودیافت ــال هاى گذش ــه س نســبت ب
امــا در خصــوص مطالعــات شــرایط مناطــق 
مختلــف کشــور بــه جهــت مســائل اقلیمــى 
و آب و هوایــى به منظــور انتخــاب صحیــح 
فنــاورى نویــن مناســب بــا آن مناطــق، اقدام 
ــه  ــا توجــه ب ــه و ب ــى صــورت نگرفت چندان
ــذب  ــوزه، ج ــن ح ــراوان ای ــیل هاى ف پتانس
ســرمایه گذاران بــراى ورود بــه ایــن بخــش 

نیــز انــدك بــوده اســت.
دکتــر قلعه نویــى بــا تأکیــد بــر نقــش 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــى در فراگیــرى 
به کارگیــرى فناورى هــاى نویــن ســاختمان، 
ادامــه داد: مهم تریــن وظیفــه دانشــگاه ها 
و مراکــز تحقیقاتــى در ایــن زمینــه، تربیــت 
و  کارآموختــه  کاردان هــاى  و  مهندســان 
ــه از  ــد ک ــا مى باش ــن فناورى ه ــه ای ــنا ب آش
ــت اســت؛ نخســت  ــز اهمی دو جهــت حائ

ضرورت درک صنعتی سازی
مهندس امیررضا پروانه، نماینده انجمن صنفى 
ساختمان  صنعتى  فن آوران  و  تولیدکنندگان 
در حوزه شرق کشور نیز در پاسخ سؤال ما 
پیرامون تاثیرتحریم ها بر روند صنعتى سازى 
ساختمان ها گفت: متأسفانه روند اجرایى شدن 
آثار  به کندى صورت گرفته و  لغو تحریم ها 
اجرایى آن تاکنون در جامعه نمود چندانى پیدا 
نکرده است ولیکن بایستى به این نکته اشاره 
کرد که تحریم ها به تنهایى از عوامل مؤثر در 

صنعتی سازی فرآیندی چندوجهی
مهنــدس احمــد اســدى، عضــو هیــات 
ــان  ــاختمان خراس ــى س ــره نظام مهندس مدی
رضــوى، نیــز در همیــن رابطــه بــه خبرنــگار 
ــم  ــش و عل ــال دان ــاً انتق ــت: عمدت ــا گف م
در هــر زمینــه ى فراتــر از مرزبندى هــا، 
صــورت  تحریم هــا  و  محدودیت هــا 
مى گیــرد صنعتــى ســازى در ســاختمان یک 
ــل  ــع عوام ــوده و تاب ــى ب ــد چندوجه فرآین
زیــادى چــون مســائل فرهنگــى، اقتصــادى، 
تکنولــوژى و دانــش فنــى مى باشــد. ممکــن 
ســخت افزار،  نرم افــزار،  انتقــال  اســت 
ابــزارآالت و صنایــع وابســته بــه آن باشــد لذا 
ــط  ــح مرتب ــال مصال ــا در انتق ــو تحریم ه لغ
ــن صنعــت ســاختمان  ــاى نوی ــا فناورى ه ب
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ازنظــر کیفــى به منظــور ســاخت ســا زه هاى 
باکیفیــت و دوم از جنبــه مســائل فرهنگــى، 
وجــود ایــن افــراد کمــک شــایانى بــه ایجــاد 
ــردم و  ــب اعتمــاد عمــوم م شــناخت و جل

ــد. ــکن مى نمای ــان مس متقاضی
تحقیقــات  گســترش  اینکــه  ضمــن 
ازجملــه  گوناگــون  درزمینه هــاى 
اقلیم ســنجى فناورى هــاى نویــن، امــور 
زیســت محیطى،  مدیریتــى،  ســازه اى، 
فرهنگــى، اجتماعــى و ... از اهمیــت باالیــى 

اســت. برخــوردار 

فقـدان پروژه هـای مشـترک در تحقیـق و 
سعه تو

مهنـدس احمـد اسـدى نیـز در ادامـه بابیـان 
از دغدغه هـاى همیشـگى در  اینکـه یکـى 
مسـیر تقویت صنعـت، همگامـى و همراهى 
تحقیـق، توسـعه و پژوهش دانشـگاهى با آن 
بـوده و بالعکـس افزود: یعنى هـر تحقیقى و 
یـا پژوهشـى باید بـا همراهى صنعـت در به 

اجـرا درآوردن آن باشـد.
وى تأکید کرد: در اسـتان کمتر شـاهد اجراى 
و  تحقیـق  بـر  مبتنـى  مشـترك  پروژه هـاى 
توسـعه درزمینه هـاى فنـاورى نویـن صنعت 
سـاخت بوده ایـم، برخى سـقف هاى صنعتى 
و فناورى هـاى ساختمان سـازى را مى تـوان 
نام بـرد. البته درزمینٔه تأسیسـات فعالیت هاى 
مؤثـرى صورت گرفته اسـت ولى تا رسـیدن 

بـه حـد مطلـوب فاصله داریم.

سـاخت صنعتـی در مسـکن مهـر 28.5 
درصـد

مهنـدس امیررضـا پروانـه، در پاسـخ بـه این 
سـؤال مـا کـه آیـا شـهردارى ها و بانک هـا 
توانسـته اند مزایـا و امتیازهـاى خاصـى را به 
در  انبوه سـازان  حداقـل  و  سـازى  صنعتـى 
ایـن بخـش ارائـه دهنـد، گفـت: بـا توجه به 
اینکـه عمدتـاً پروژه هـاى انبوه در چند سـال 
اخیـر در قالـب پروژه هـاى مسـکن مهـر در 
شـهرهاى اقمارى جدید و یا حاشـیه شـهرها 
احداث شـده اند مى تـوان گفـت کـه بیشـتر 
از شـهردارى ها، اداراهـاى راه و شهرسـازى 
و شـرکت هاى عمـران شـهرهاى جدیـد و 
بانک هـا از سـازمان هاى اصلـى مرتبـط بـا 

صنعتـى سـازى بوده انـد.
و  تولیدکننـدگان  صنفـى  انجمـن  نماینـده 
فـن آوران صنعتى سـاختمان در حوزه شـرق 
کشـور افـزود: طـرح مسـکن مهـر به عنـوان 
اقشـار  بـراى  وسـیع  بسـیار  طـرح  یـک 
کم درآمد، بسـتر بسیار مناسـبى را براى تولید 
انبـوه و صنعتى فراهم کرد، سـپس بـا افزودن 
50 میلیـون ریـال بـه وام ارزان، عمـًال بخش 

تقاضـا به شـدت تحریـک شـد و درنتیجـه 
شـرکت هاى سـازنده نیز الجرم به روش هاى 
صنعتـى روى آوردنـد و آخریـن آمـارى کـه 
مؤیـد 28,5 درصـد سـاخت  عنـوان شـد، 
صنعتـى در مسـکن مهر بـود ولیکن متعاقب 
تحریـک شـدید بخـش تقاضـا، مـا شـاهد 
همایش هـا  نوشـته ها،  دلگرم کننـده،  اخبـار 
و کالس هـاى آموزشـى مختلـف در مـورد 
سـاخت صنعتـى بودیم اما متأسـفانه مباحث 
عمدتاً تبلیغى و شعارگونه بود و جاى مطالب 
اساسـى و مؤثـر در برنامه ریـزى و مدیریـت 
توسـعه صنعتـى ساخت وسـاز بسـیار خالى 
مانـد. بسـیارى از شـرکت هاى معتبـر بخش 
ساخت وسـاز در قالـب پروژه هـاى مسـکن 
مهـر اقدام بـه سـرمایه گذارى درزمینـٔه تولید 
محصـوالت نویـن، تکنولوژى هـاى جدیـد 
در روش هـاى سـاخت و آمـوزش نیروهـاى 
انسـانى و... نموده انـد ولـى پـس از گذشـت 
هـاى موردحمایـت  نه تنهـا  کوتـاه،   مدتـى 
علمـى،  موردحمایـت  حتـى  بلکـه  مالـى، 
نگرفتنـد. قـرار  نیـز  مهندسـى و مدیریتـى 

صنعتـی سـازی و فـن آوری هـای نویـن 
نیازمنـد فرهنگ سـازی عمومـی هسـتیم

مهندس اسدى نیز در همین رابطه به خبرنگار ما 
گفت: بانک ها زمانى مى توانند همکارى مناسبى 
داشته باشند که مشترى موضوعات مربوط را 
رصد کند، موضع صنعتى سازى و یا استفاده 
از فناورى هاى نوین صنعت ساختمان نیاز به 
فرهنگ سازى عمومى دارد باید کارفرماها و 
متقاضیان ساخت، اثر مؤثر فناورى هاى نوین 
درزمینٔه هاى مختلف انرژى، اقتصاد و ... را 
بدانند تا چرخ صنعتى سازى حرکت سریع به 
خود گیرد. در این حالت است که بانک ها در 
چرخه اقتصادى موضوع وارد فرایند شده و 

کمک مى کنند.
اینکه  دلیل  به  نیز  ها  شهردارى  افزود:  وى 
مرجع صدور پروانه هاى ساخت هستند به نوع 
دیگرى باید در این فرایند حضور فعال داشته 
باشند کنترل الزم در اجراى دقیق مقررات ملى 
ساختمان و همکارى با سازمان نظام مهندسى 
ساختمان مى تواند به ارائه این امتیازات کمک 

کند.

خسـارت جبران ناپذیـر در انتقـال ناقص 
تکنولوژی هـای نوین سـاختمانی

مهنـدس پروانـه در ادامـه گفت وگـو بابیـان 
این کـه افزایـش رونـق ساخت وسـاز چـه در 
چهارچـوب سـاخت صنعتـى طرح مسـکن 
مهر و چـه در احداث پروژه هاى مسـکونى-
تجـارى بلندمرتبه در فاصله سـال هاى 1386 
بـا سـرعتى شـگفت آور جامعـه  تـا 1391 

مهندسـى کشـور را غافلگیـر کـرد و الجـرم 
درزمانـى محدود اطالعات وسـیعى بایسـتى 
ساخت وسـاز  بخـش  متولیـان  اختیـار  در 
امـا  مى گرفـت  قـرار  مهندسـى  بخـش  و 
متأسـفانه ایـن امـر محقق نشـد، افـزود: الزم 
بـه ذکـر اسـت انتقال کامـل تکنولـوژى، تنها 
در صـورت وجـود نظام جامع کنتـرل کیفى، 
دسترسـى بـه ضوابـط فنـى کامـل و تسـلط 
بـر آن همـراه بـا خدمـات مشـاوره و اجرا بر 
اسـاس ضوابـط مزبـور، امکان پذیـر خواهـد 
بـود. در غیـر ایـن صـورت انتقـال ناقـص 
نه تنهـا  سـاختمانى  نویـن  تکنولوژى هـاى 
تأثیـر مثبـت و کاملـى نخواهد داشـت، بلکه 
خسـارات جبران ناپذیـرى را سـبب خواهـد 

. شد
مهنـدس اسـدى نیز در پاسـخ این سـؤال که 
توسـعه صنعتـى سـازى در کشـور و اسـتان 
زیرسـاخت هایى  و  مقدمـات  چـه  درگـرو 
اسـت، افزود: در ابتدا باید شـناخت وضعیت 
در  ساخت وسـازها  بـرآورد  و  موجـود 
زمان هـاى مختلـف صـورت گیرد. شـناخت 
فرهنـگ  زیسـتى،  بـوم  شـرایط  و  اقلیـم 
اجتماعـى و نحـوه تعلق خاطـر سـاکنین هـر 
منطقه در درجه دوم اهمیت اسـت. بر اسـاس 
ایـن دو مـورد تجویز نـوع صنعتى سـازى و 
فنـاورى مربوطه رقم مى خورد. در راسـتا این 
فرایند، اطالع رسـانى عمومى، فرهنگ سـازى 
و از همـه مهم تـر تدویـن مقـررات الزامـى و 
مراجـع  بـراى  منطقـه اى  دسـتورالعمل هاى 
صـدور پروانـه باید صورت گیـرد. کاربرى ها 
و نـوع زندگـى محلى مـردم بـا رعایت فضا 
و نیازهـاى اجتماعـى موردنیـاز هـم بایـد در 

باشـد اولویت 

توسـعه صنعتـی ساخت وسـاز مهم تریـن 
چالـش جامعه مهندسـی کشـور

مهنـدس پروانـه نیـز پیرامـون سـازوکارها و 
زیرسـاخت هاى صنعتـى سـازى در کشـور 
ساخت وسـاز  صنعتـى  توسـعه  گفـت: 
مهم تریـن چالـش جامعـه مهندسـى کشـور 
اسـت و این تحول سـاختارى براى کشور ما 

در مسـیر بحرانـى قـرار دارد.
-تعریـف هـدف، بـا تدویـن طـرح جامـع 

ساخت وسـاز صنعتـى  توسـعه 
صنعتـى  توسـعه  نظـرى  -بسترسـازى 

ز سـا خت و سا
-تجدیدنظر در نظام فنى اجرائى کشور

-سـاماندهى زیرسـاخت هاى توسعه صنعتى 
نظیر نیروى انسـانى، مواد، مصالح و خدمات، 

ماشـین آالت و تجهیزات نظام کنترل کیفى
از مهم تریـن اولویت هـاى توسـعه صنعتـى 

مى باشـند. کشـور  ساخت وسـاز 
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سیستم صنعتی ساختمان سازی
اصطـالح صنعتـى سـازي سـاختمان بـراي 
توصیف و در برگرفتن مفاهیم مدول سـازي، 
پیش سـاخته سـازي و مونتاژ به کار مى رود و 
به مفهوم هزینه کـردن در تجهیزات، امکانات 

و تکنولـوژي بـا هـدف افزایـش خروجـى، 
کاهـش کاردسـتى و ارتقاي کیفیت مى باشـد 
و مشـخصه هایى چـون تمرکـز تولیـد انبوه، 
سـازمان دهى  تخصـص،  استانداردسـازي، 
مناسـب و همگرایى، جزو شـرایط الزم براي 

موفقیـت این فرآیند هسـتند.
امـروزه تولیـد صنعتـى سـاختمان بـه معناي 
به کارگیـرى روش هاى مدرن و سـازمان یافته 
طراحـى، برنامه ریـزى تولیـد و کنتـرل و نیـز 
پروسـه تولیـد مکانیزه و اتوماسـیون بـوده و 

 مقاله
چکیده

فناوری های نوین ساختمانی

ساخت متداولساخت صنعتی

فعالیت در مکان های موقت متعددي انجام می شود.تمامی فعالیت در یک مکان دائمی انجام می شود.

طول عمر طوالنی یک محصول ویژهطول عمر کم تا متوسط یک نوع محصول

استانداردسازي کم؛ هر پروژه جنبه های متمایزي دارد.درجه باالیی از تکرار و استانداردسازي
تعداد محدودي وظایف ساده براي تولید محصول معین ضروري

است.
وظایف زیادي نیازمند مقدار زیادي مهارت دستی الزم براي

تکمیل پروژه ساخت معینی است

هر فعالیتی در محل کاري وسیع توسط کارگرانی در حال رفت وآمد از مکانی به مکانی تمامی وظایف در ایستگاه کاري ثابتی انجام می شود.
دیگر انجام می شود.

محیط کاري سخت و نامالیممحل کار به دقت بر اساس نیازهاي انسان تنظیم شده است.
تغییر زیاد کارگراندر مقایسه، نیروي کاري ثابت

اختیار تصمیم گیری میان حامی، طراحان، دولت محلی، پیمانکار و پیمانکاران جز اختیار واحد تصمیم گیری براي طرح، تولید و بازاریابی
تقسیم شده است

اهمیت استفاده از

و چالش های پیش روي آن

غالمرضا هوائی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد یوسف نژاد، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی کیانی، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزایــش تقاضــاي مســکن ناشــی از رشــد جمعیــت، مهاجــرت بــه شــهرها و درنهایت توســعه شهرنشــینی از یک ســو و 
عــدم عرضــه متناســب مســکن بــا توجــه بــه ناکارآمــدي روش هــای ســنتی ساخت وســاز از ســوي دیگــر، اســتفاده از 
صنعتــی ســازي ســاختمان را در جوامــع مختلــف اجتناب ناپذیــر نمــوده اســت. امــروزه توســعه علــوم و فنــون موجــب 
ــتم و  ــش از 65 سیس ــران بی ــون در ای ــت. هم اکن ــده اس ــاز گردی ــه ساخت وس ــی در عرص ــای نوین ــش فناوری ه پیدای
فنــاوري نویــن ســاختمانی مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت. ازایــن رو آشــنایی و بهره منــدی از آن هــا متناســب بــا شــرایط 
اقلیمــی، جغرافیایــی و نیازهــاي ســاختمانی مناطــق مختلــف کشــور یک ضــرورت فنی و اقتصــادي در بخش ســاختمان 

و مســکن محســوب می گــردد.
ــه مجموع هــای از روش هــای صنعتــی ســاخت اطــالق می شــود کــه  سیســتم ها و فناوری هــای نویــن ســاختمانی؛ ب
ــق افزایــش داده و عملکــرد حرارتــی و  ــه، حری ــر زلزل سبک ســازی، ســرعت اجــرا و مقاومــت ســاز ه هــا را در براب

اکوســتیک را در سیســتم بهبــود می بخشــد.

مقایسه روش های ساخت  متداول و ساخت صنعتی

کن
مس
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ــه  ــاختمان ب ــی س ــد صنعت ــروزه تولی ام
معنــاي به کارگیــری روش هــای مــدرن 
برنامه ریــزی  طراحــی،  ســازمان یافته  و 
تولیــد و کنتــرل و نیــز پروســه تولیــد 
مکانیــزه و اتوماســیون بــوده و عبــارت 
هــا  تکنولــوژي  به کارگیــری  از  اســت 
به منظــور جایگزینــی اســتادکار بــا ماشــین

ــاختمان و  ــازي س ــی س ــه صنعت ــگاه ب ن
ــی  ــرورت مل ــک ض ــوان ی ــکن به عن مس
ــدا در  ــد ابت همــان تغییــري اســت کــه بای
ــه وجــود بیاوریــم  تفکــرات برنامه ریــزی ب
تــا بــا اتــکاي بــه آن بــه شــیوه های جدیــد 
کــه مبتنــی بــر فن آوری هــای نویــن اســت 

ــم روی آوری

افزایــش تقاضــاي مســکن ناشــی از 
ــهرها و  ــه ش ــرت ب ــت، مهاج ــد جمعی رش
درنهایــت توســعه شهرنشــینی از یک ســو 
و عــدم عرضــه متناســب مســکن بــا 
ــنتی  ــای س ــدي روش ه ــه ناکارآم ــه ب توج
ــتفاده  ــر، اس ــوي دیگ ــاز از س ساخت وس
از صنعتــی ســازي ســاختمان را در جوامــع 

ــت ــوده اس ــر نم ــف اجتناب ناپذی مختل

عبـارت اسـت از به کارگیـرى تکنولـوژي ها 
به منظـور جایگزینـى اسـتادکار با ماشـین.

چنیـن پدیده هاى به طـور طبیعـى در کارگاه، 
یـا کارخانـه و یا در سـایت موردنظر و ضمن 
جایگزینـى ماشـین آالت به جـاى اسـتادکار 
روي مى دهـد. صنعتـى سـازي شـامل موارد 

زیـر نیز مى باشـد:
عملیات  از  حاصل  تولیدات  سري:  تولید 

یکسان براي ساخت محصوالت یکسان
استفاده از اتوماسیون: محصوالت در حیطه 
معینى بدون اتالف یا خسارتى در تولید، داراي 
تنوع نیز هستند. بدین منظور ابزار تولید نسبت 
به دستورالعمل دریافتى مربوط به هر محصولى 

سازگار شده است.

صنعتی سازي و نیمه صنعتی سازي
صنعتـى سـازي بـه مفهـوم گـذر از مرحلـه 
سـنتى سـازي بـا هـدف بهره بـردارى بهینـه 
از منابـع اعـم از منابـع انسـانى و مـواد اولیه، 
همـراه بـا حفـظ کیفیـت و ارزش محصـول 
تولیدشـده، در راستاي پاسـخ دهى به نیازهاى 
بـه نیازهاي بازار و بهره ورى اقتصادي اسـت، 
فناورى هـاى  از  اسـتفاده  بـا  به گونـه اى کـه 
نویـن و در یـک سـاختار نظام منـد، منابـع 
مورداسـتفاده در بهتریـن سـطح کارایى عمل 

نماید.
منظور از نیمه صنعتى سازي در این سند، سنتى 
نوین  مصالح  از  استفاده  با  که  است  سازي 
مى دهد.  ارتقا  کیفى  ازنظر  را  بنا  ساختمانى 
براي مثال، استفاده از مصالح نوین به جاى آجر 
صرفه جویى  ضمن  پرکننده  دیوارهاي  براي 

قابل توجه در مصرف انرژي مى تواند از وزن 
ساختمان بکاهد به گونه اى که صرفه اقتصادي 
مانند  ازنظر مصرف مصالح اصلى  باالیى را 
سیمان و فوالد به همراه داشته باشد. افزون 
بر آنکه استفاده از این نوع مصالح مى تواند 
مقاومت و ایمنى باالتري را در مقایسه با سنتى 

سازي متداول در برداشته باشد.

ــی  ــتم صنعت ــی سیس ــخصه های اصل مش
ســاختمان ســازی:

الــف( در حــد امــکان، عناصــر ســاختمانى 
از  خــارج  در  پیش ســاخته  به صــورت 
ــت در  ــن فعالی ــد مى شــوند. ای ســایت تولی
ــود  ــام مى ش ــزي انج ــاختمان مرک ــک س ی
ــازمان دهى  ــى و س ــزات تخصص ــه تجهی ک
ــود. ــر ش ــد دای ــدف مى توان ــن ه ــراي ای ب

بـا  مختلفـى  سـاختمانى  فعالیت هـاى  ب( 
کمترین نیاز به برپاسـازي، اتصال و پرداخت 
نهایـى عناصـر در سـایت در عناصـر قابـل 

مونتـاژ پیش سـاخته، یکـى شـده اند.
پ( به کارگیـرى مصالـح و اجـزا در سـایت 
در صـورت  مى باشـد؛  مکانیـزه  به صـورت 
به کارگیـرى اجـزاي بتنـى، عناصـر فـوالدي 
اسـتاندارد، بتـن با اختالط قبلـى و پمپ هاى 

بتـن مـورد اسـتعمال قـرار مى گیـرد.
ت( طراحـى، تولید و برپاسـازي در سـایت، 
کامـًال بـه هم مرتبط هسـتند و بایـد به عنوان 
بخش هایـى از یـک فرآینـد همگـرا مدنظـر 
و  برنامه ریـزى  بدین صـورت  و  قرارگرفتـه 

هماهنگ شـوند.
ث( اتوماسیون مى تواند وارد فرآیند ساختمان 
سازى شود تا درگیري انسان را 
طراحى،  کیفیت  و  کاهش 
در  ساخت  و  تولید 
سایت را ارتقا دهد.

ضرورت صنعتی سازي ساختمان و مسکن
یکـى از بخش هـاى مهـم که مسـتقیماً نقش 
اساسـى در زندگى مردم دارد مسـئله مسـکن 
و کمبود آن در مقایسـه با انتظارات و نیازهاي 
سـازي صنعتـى  بـه  نـگاه  اسـت.   جامعـه 
سـاختمان و مسـکن به عنوان یـک ضرورت 
ملـى همـان تغییري اسـت کـه باید ابتـدا در 
تفکـرات برنامه ریـزى به وجـود بیاوریم تا با 
اتـکاي بـه آن به شـیوه هاى جدیـد که مبتنى 
بـر فن آورى هـاى نویـن اسـت روى آوریـم. 
حمایـت از ایـن صنعـت جهـت ذیـل بـه 

اهـداف زیـر ضـروري بـه نظر مى رسـد:
- افزایـش جمعیـت و تقاضـاي روزافـزون 
مسـکن در کشـور به ویـژه در نسـل جـوان
- لزوم برقـراري تعادل بین عرضه و تقاضاي 

مسکن در کشور
- کیفیـت پائیـن شـیوه هاى سـنتى سـازي 

سـاختمان
- کاهـش منابع انرژي و نیـاز به صرفه جویى 
مصـرف و اتـالف انـرژي در سـاختمان در 

راسـتاي کاهـش الگـوي مصرف در کشـور
- بـاال بودن قیمت تمام شـده مسـکن و عدم 
امکان خرید توسـط اقشـار ضعیف و متوسط
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- افزایش سرعت احداث ساختمان
کـردن  جایگزیـن  و  بهـره ورى  افزایـش   -

تحصیل کـرده کار  نیـروي 
- استفاده بهینه از منابع و مصالح کشور

- زلزله خیزى کشـور و اسـتحکام سـازه هاى 
صنعتى

مزایا استفاده از فناوری های نوین ساختمانی 
در ساخت وساز

روش هـا  انـواع  بـا  صنعتـى  ساخت وسـاز 
به کارگیـرى  و  سـاخت  سیسـتم هاي  و 
فناورى هـاى نوین در راسـتاي توسـعه پایدار 
مزایـاي دارد کـه مهم ترین آن ها بدین شـرح 

مى باشـد:
- کاهـش هـدر رفت، بهبود کیفیت مصالح و 

پیشگیري از اتالف سرمایه.
- افزایـش کیفیت قطعات سـاختمان با توجه 

بـه اسـتفاده از فناورى هاى نوین.
- امـکان کنتـرل و افزایـش کیفیـت فرآینـد 
تولیـد در کارخانـه و پرهیـز از آزمون وخطـا.
- بهبـود فرصت هاى سـرمایه گذارى با توجه 
به گسـتردگى شبکه صنعتى سـاختمان و اثر 

آن در اقتصـاد ملى.
-افزایـش اسـتحکام، مقاومـت و عمـر مفید 
سـاختمان در مقابل حوادث طبیعى (با توجه 
بـه رعایـت کامـل اسـتانداردهاي طراحـى، 

سـاخت و اجرا).
بـاال  صرفه جویـى  و  اتـالف  کاهـش   -
به کارگیـرى  درازاى  انـرژي  مصـرف  در 
تکنولوژى هـاى نوین و رعایت اسـتانداردها.
- امـکان اشـتغال دائمـى نیـروي کار در همه 

فصـول بـا تأکید بـر آمـوزش نیروها.
- کاهش ضایعات و آلودگى محیط زیسـت با 

کاهش و حذف روش سـنتى ساخت وساز.
- تسـریع در عملیات احداث و کاهش دوره 

ساخت وساز.
- سـبک سـازى سـاختمان بـا به کارگیـرى 

نویـن. فناورى هـاى 
- ارتقـاي جایـگاه نیـروي کار، به کارگیـرى 
کـردن  حرفـه اى  و  آموزش دیـده  نیروهـاي 

ساخت وسـاز. عملیـات 
-کاهـش قیمت ساخت وسـاز درازاى اجراي 
دقیـق و اصولى صنعتى سـازي سـاختمان و 
مسـکن، افزایـش دامنـه انتخـاب متقاضیـان 
بـازار  ایجـاد  و  سیسـتم ها  نـوع  برحسـب 

مؤثر رقابـت 
- امـکان به کارگیـرى سیسـتم هاى سـاخت 
وسـاز صنعتى در بافت هاى فرسـوده و پرهیز 

از اتـالف منابـع و زمان.

علل عدم استفاده از فناوری های نوین
فناورى هاى نوین سـاختمانى براي گسـترش 
مناسـب در صنعت و قرار گرفتـن در چرخه 
تولیـد صنعتـى، عـالوه برمشـکالتى کـه در 
سـاختار فرهنگى و سیاسـت صنعتى کشـور 
بـه چشـم مى خـورد بـا موانـع و مشـکالت 
خاصـى مواجه هسـتند که ریشـه در اهمیت 
نویـن بـودن آن هـا دارد. ایـن راسـتا مى توان 

عوامـل زیـر را موردتوجه قـرارداد:
- تمایل عمومى جامعه به کهنه گرایى

- ضعـف پیمانکاران و عـدم توانایى کافى در 
اجراي صحیـح فناورى هاى نوین

- وجـود نقـص در طراحى ها قبـل از اجراي 
پروژه

- انتخـاب نادرسـت یـا ضعـف در انتخـاب 
شـیوه و فنـاوري مناسـب در نقـاط مختلف 

ر کشو
- ضعـف در برنامه ریـزى کالن، تفصیلـى و 

عملیاتـى پروژه
- مسائل و مشکالت اقتصادي پروژه ها

- عــدم وجــود زیرســاخت هاى 
در  ســازي  صنعتــى 

ــد مســکن تولی
- آموزش نامناسب نیروى انسانى

نامناسـب  شـرایط  و  مفـاد  به کارگیـرى   -
و  وظایـف  شـرح  در  ابهـام  و  قـراردادي 

قـراردادي تعهـدات 
- ضعـف یا اشـکال در توجیه پذیـرى پروژه 

(فنـى، مالى، اقتصـادي، اجتماعى)
- عـدم دسترسـى به موقـع بـه تجهیـزات و 
مصالـح اساسـى در نظـر گرفته شـده بـراي 

پروژه
- ضعف در انجام هماهنگى و کنترل

- طراحـى سـازمان اجرایـى نامناسـب براي 
پروژه (شـامل نوع سـازمان و تعریف نقش ها 

مسئولیت ها) و 
- آموزش ناکافى تیم بهره بردارى از تأسیسات 

پروژه
- بــرآورده نشــدن خواســته ها و اهــداف 

ــروژه ــردي پ عملک
- مواجهـه بـا شـرایط زیرزمینـى متفـاوت با 

طراحـى در  انجام شـده  پیش بینى هـاى 
- طراحـى مـدوالر و عـدم اسـتفاده از آن در 

ساخت وسـاز کشـور
سـازى  سـاختمان  مـدوالر  هـاي  سیسـتم 
سیسـتم هـاي بسـته اى هسـتند کـه اجـزاء 
کارخانـه  در  پیش سـاخته  به صـورت 

ادامه در  صفحه 22
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رشد اقتصادي در نیمه ابتدایی سال جاري به 
بانک  اطالعات  طبق  و  آمار 5,6  مرکز  گواه 
براي  است.  شده  اعالم  درصد   4,7 مرکزي 
اقتصادي که فصل هاى متوالی با رشد منفی 
رشد  میزان  این  بود،  مواجه  شدید  رکود  و 
را دستاورد  آن  نقطه عطفی است که دولت 
عملکرد اقتصادي خود مى داند. بخش زیادي 

وضیعت عرضه مسکن در 4 سال گذشته

از این رشد با اتکا به افزایش فروش نفت و 
به اصطالح شوك نفتی بوده و بخشی از آن هم 
با تکیه بر رشد بخش صنعت و کشاورزي اتفاق 

افتاده است.
و  بدون هیچ شبهه  در حال حاضر  بنابراین 
تردیدي مى توان گفت که اقتصاد ایران از رکود 
خارج شده اما اکنون اقتصاد کشور با چالش 

دیگري به نام رکود بخشی مواجه است. در 
میان رشدهاى مثبت و چشم گیر بخش هاى 
اقتصادي، بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 
7,9 درصد (رشد اعالمی مرکز آمار) نه تنها از 
رکود خارج نشده بلکه رکود آن عمیق تر نیز 
شده است. درواقع بخش ساختمان 13 فصل 
ثبت  به  را  منفی  رشدهاي  که  است  متوالی 

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کاررفته در بنا در نقاط شهری کشور و شهر تهران
سایر مصالحآجر و آهنبتون آرمهاسکلت فلزیشرح

کل نقاط شهری کشور
19.55۷.۷21.51.4سال 1394
23.254.121.11.۷سال 1393

شهر تهران
32.56۷.4۰.۰۰.۰سال 1394
38.461.6۰.۰۰.۰سال 1393

تعداد پروانه های احداث ساختمان و برخی ویژگی های آن در نقاط شهری کشور و شهر تهران
تعداد واحد مسکونیمساحت زمین)هزار مترمربع(مساحت زیربنا)هزار مترمربع(تعداد پروانهشرح

کل نقاط شهری 
کشور

11989562356.44346۷.334۰924سال 1394
12۰4۰868133.1433۷5.13663۰۰سال 1393

6.9-8.5۰.2-۰.4-درصد تغییران نسبت به سال 1393

شهر تهران
8۰3412329.3321۰.26۷2۷۰سال 1394
1۰12915688.33294.483112سال 1393

19.1-2.6-21.4-2۰.۷-درصد تغییران نسبت به سال 1393
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139۰       1391       1392       1393      1394

)متر مربع(

15۰،۰۰۰،۰۰۰

1۰۰،۰۰۰،۰۰۰

5۰،۰۰۰،۰۰۰

.

روند تغییرات مساحت زیربنا در پروانه های صادر 
شده برای احداث ساختمان از سال 9۰ تا سال94

روند تغییرات تعداد پروانه های صادر شده برای 
احداث ساختمان از سال 9۰ تا سال94

139۰       1391           1392        1393         1394

)پروانه(

25۰،۰۰۰

2۰۰،۰۰۰

15۰،۰۰۰

1۰۰،۰۰۰

5۰،۰۰۰

.

روند تغییرات تعداد واحد مسکونی  در پروانه های 
صادر شده برای احداث ساختمان از سال 9۰ تا سال94

139۰       1391       1392         1393       1394

)واحد(

1،۰۰۰،۰۰۰
8۰۰،۰۰۰
6۰۰،۰۰۰
4۰۰،۰۰۰
2۰۰،۰۰۰

.

رسانده است. البته رکود بخش مسکن به قدرى در این سال ها 
براي مردم ملموس بوده که این آمارها تنها نگاه کمی به وضعیت 
بغرنج بخش مسکن را تقویت مى کند. همچنان که آمار میزان 
احداث ساختمان نیز انجماد در این بخش را تائید مى کند. طبق 
آخرین داده هاى مرکز آمار، پروانه هاى صادرشده براي احداث 
ساختمان در سال گذشته نسبت به سال 93 حدود 9,6 درصد 

کاهش یافته و در تهران این نسبت به 1,19 درصد مى رسد.
در این گزارش همچنین تأکید شده تعداد واحد مسکونی در 
پروانه هاى صادرشده از 800 هزار واحد در سال 90 به کمتر از 

400 هزار واحد در سال 94 رسیده است.

رشد روز افزون بخش ساختمان

ماخذ: حساب های ملی بانک مرکزی
رقم سال 1394 به دلیل عدم انتشار حساب های ملی بانک مرکزی، از حساب های ملی مرکز آمار اخذ شده است.

)درصد(

ماخذ: بانک مرکزی ) عملکرد بودجه عمومی دولت، نماگرهای اقتصادی، حساب های ملی(.
توضیح: آمار رشد ساختمان سال 1394 از مرکز آمار ایران است.

رشد ارزش افزوده بخش ساختمان، هزینه های عمرانی دولت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ساختمان به قیمت ثابت
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شـاید بتـوان گفـت اهمیـت قیمـت دالر در 
اقتصـاد ایـران هماننـد اهمیت نرخ بهـره پایه 
در اقتصادهـاى توسـعه یافته اسـت. متغیرى 
کلیـدي کـه تغییـرات آن مى توانـد بسـیارى 
از متغیرهـاى اقتصـادى هماننـد تـورم، تورم 
انتظـارى، صادرات، واردات و تغییرات قیمت 
برخـى دیگر از متغیرها همانند قیمت سـکه، 
مسـکن و ارزش سـهام شـرکت ها را تحـت 
تأثیـر قـرار مى دهـد و ازاین جهـت پیش بینى 
جهـت حرکت آن در اقتصـاد ایران از اهمیت 

باالیـی برخوردار اسـت.
همان طور که در کانال تکنیکالى شناسایى شده 
توسط موسسه بامداد مالحظه کرده اید قیمت 
در یک  آقاى روحانى  دولت  ابتداى  از  دالر 
کانال صعودى قرارگرفته و در این سه سال 
و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش 
داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان 
امر سبب شده  و همین  است  بوده  قبل  بار 
است که قیمت دالر از قیمت نزدیک به 2850 
تومان در این سه سال و نیم به قیمت 3900 
از تحلیل  تومان رسیده است. همان طور که 
کانال صعودى قیمت دالر مشخص است دالر 
تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک 4000 
تومان افزایشى اید اما سؤال اساسی آن است که 
پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماه هاى 
آینده و در سال 96 چه مسیري را دنبال مى کند؟
براى پاسـخ به این سـؤال باید بـه عواملى که 
مى توانـد بر روى قیمـت دالر در طى ماه هاى 
آینـده اثر بگذارد اشـاره کرد، عواملى همانند:

تمدیــد  بــه  ایــران  واکنــش  نحــوه   -
ایــران علیــه  آمریــکا  تحریم هــاى 

بــه  ترامــپ  - نحــوه واکنــش دولــت 
هســته اى توافق نامــه 

- اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز
- انتخابات ریاست جمهورى سال 96

تردیـدي در ایـن نیسـت که قیمـت دالر یک 
متغیـر فـرا اقتصـادى اسـت کـه تحـوالت 
سیاسـی به شـدت بر روى روند تغییـرات آن 

اثـر مى گـذارد. به عنوان مثـال همان طـور کـه 
در سـال 92 و پـس از روى کار آمـدن یـک 
دولـت میانـه رو و توافق نامه اولیـه ژنو قیمت 
دالر نزدیـک بـه 1000 تومـان کاهش قیمت 
داشـت، هرگونـه تنـش در برجـام و توافـق 
هسـته اى از سـوى ایـران یـا دولـت ترامـپ 
مى توانـد قیمـت دالر را بـا شـتاب از کانـال 
سـه سـال و نیمـه خود به سـمت بـاال خارج 
کـرده و به سـمت قیمت هاى باالى بیشـتر از 
4000 تومان یا شـاید تا نزدیـک 5000 تومان 

بـا شـتاب باالیی حرکـت کند.

خارج شـده و بـه قیمت هـاى بـاالى 4000 
برسـد. تومان 

آقاى روحانى  پیروزى  همچنین در صورت 
ریاست  انتخابات  در  میانه رو  دولت  یک  یا 
سیاست  اجراى  و  آینده  سال  جمهورى 
یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به 
دلیل حساسیت هاى باالى آن اجراى آن توسط 
بانک مرکزى قبل از انتخابات 96 بعید به نظر 
مى رسد، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند 
مسیر تازه اى را براى قیمت دالر ترسیم کند. 
در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس 
منتظر  باید  بازهم  ارز،  نرخ  یکسان سازى  از 
آزادسازى  از  پس  ارز  نرخ  افزایش  شتاب 
باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان 
صادرات نفتى و غیرنفتى و واردات مى تواند 
روند حرکت قیمت دالر را در میان مدت تعیین 
کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست 
یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى باآنکه 
ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از 4000 
حفظ  و  استمرار  اما  شود  تک رقمى  تومان 
قیمت در این کانال در بلندمدت ناممکن به 

نظر مى رسد.
در پایان مى توان گفت که قیمت دالر با توجه به 
چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکرشده 
قیمت هاى  اصالح  احتمال  از  پس  باال  در 
مى تواند  سال 96  در  کوتاه مدت،  و  مقطعى 
کانال تکنیکال افزایشی مهروموم هاى گذشته 
را از باال شکسته و به سمت باال قیمت هاى 
باالى 4000 تومان و شاید تا نزدیک به 5000 
حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت در 
سال آینده را متغیرهاى سیاسی همانند انتخابات 
ریاست جمهورى سال 96 ایران و استمرار یا 
واکنش  و  هسته اى  توافقنامه  استمرار  عدم 
دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین 
خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوي 
سیاسی یا اقتصادى در سال 96 افزایش حداقل 
500 تومانى قیمت دالر در سال آینده بسیار 

محتمل خواهد بود.

سمت وسوی قیمت دالر در سال ٩٦
سیامک قاسمی

در صــورت پیــروزی یــک دولت اصولگــرا در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده 
ــام و  ــال برج ــی در قب ــع متفاوت ــه مواض ک
توافق هســته ای داشــته باشــد، قیمــت دالر 
می توانــد بازهــم از کانــال ترسیم شــده 
بــاالی  قیمت هــای  بــه  و  خارج شــده 

ــد ــان برس ٤٠٠٠ توم

در صــورت اجــرای سیاســت یــک ســازی 
باآنکــه  ارز به صــورت دســتوری  نــرخ 
ــر  ممکــن اســت قیمــت ارز در رقمــی کمت
از ٤٠٠٠ تومــان تک رقمــی شــود امــا 
اســتمرار و حفــظ قیمــت در ایــن کانــال در 

ــد ــر می رس ــه نظ ــن ب ــدت ناممک بلندم

بـه دلیل همیـن اثر تحوالت سیاسـی بر روى 
قیمـت دالر، در صورت پیـروزى یک دولت 
اصولگـرا در انتخابـات ریاسـت جمهـورى 
سـال آینـده کـه مواضـع متفاوتـى در قبـال 
برجام و توافق هسـته اى داشـته باشـد، قیمت 
دالر مى توانـد بازهـم از کانـال ترسیم شـده 

ورنما
د
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عملکرد طال در 2017 تا حد زیادى وابسته به 
این سوال است که آیا ریاست جمهورى ترامپ 
منجر به تغییرات پایدار در بازارها مى شود، اما 
چه تغییراتى مدنظر ماست؟ برخى تحلیل گران 
آن را افزایش تورم و برخى افزایش تمایالت 
ریسک پذیرى بازار و چرخش بزرگ گرایشات 
 Ray .از اوراق قرضه به سمت سهام مى دانند
 Etcinfo کانال ،Bridgewater،مؤسس Dalio
نقطه عطف  پیروزى ترامپ  ادعا مى کند که 
آزاد  تجارت  جهانى شدن،  روند  براى  پایانى 
و مراودات جهانى، سیاست هاى مالى تقریبًا 
غیرتهاجمى، رشد کند تولید ناخالص داخلى، 

تورم پایین و افت بازده اوراق قرضه است.
و  سهام  قیمت  خزانه،  اوراق  بازده  درواقع، 
ریاست  انتخابات  زمان  از  تورمى،  انتظارات 
جمهورى آمریکا افزایش یافته است که مى تواند 
درواقع نمایانگر این باشد که ما از قبل کاهش 
تورم  و  قرضه  اوراق  قیمت  در  بلندمدت 
داشته ایم و بیش از این پایین تر نخواهد آمد. 
بااین حال استدالل ما بر این اساس نخواهد بود. 
سوال مهم این است که آیا این تغییرات دائمى 
انتظارات  آیا  به عبارت دیگر،  یا  بود  خواهد 
افزایش رشد در اثر سیاست هاى ترامپ، واقعى 

است؟
بااین حال، مشکالت جدى با در نظر گرفتن 
این فرضیات وجود دارد. اول، ممکن است 
طول  زیادى  مدت  ترامپ  پیشنهادى  طرح 
بکشد و تا مذاکرات سیاسى انجام شود، حتى 
ممکن است زمان طوالنى ترى طول بکشد تا بر 
سود شرکت هاى آمریکایى تأثیرگذار باشد؛ و 
حتى این احتمال هست که جمهورى خواهان، 
درواقع، از کسرى بودجه باالتر حمایت نکنند 

و این طرح حتى عملى نشود؛ زیرا پروژه هاى 
جمهورى  کار  دستور  در  هرگز  زیرساختى 
خواهان نبوده است. درواقع ترامپ، هیچ چیزى 
دولت  بیشتر  هزینه هاى  صرف  مورد  در 
تشویق  پیشنهاد  او  عوض  در  است.  نگفته 
در  که  براى شرکت هاى خصوصى  مالیاتى، 
زیرساخت ها سرمایه گذارى کنند را داده است.

 دوم، فرض کنید که اقتصاد آمریکا نزدیک به 
اشتغال کامل باشد (همچنان که فدرال استدالل 
(اگر  دولت  افزایش یافته  مى کند)، هزینه هاى 
عملى شود و اگر از طریق چاپ مستقیم و 
غیرمستقیم پول، تأمین شود)، در این صورت 
به  قادر  تنها  اقتصادى،  رشد  تسریع  به جاى 

افزایش تورم خواهد بود. (به هرحال، پروژه هاى 
دولت، اغلب کم نتیجه هستند).

سوم، روشن نیست که چگونه منحصراً توزیع 
به دولت  از بخش خصوصى  بودجه  مجدد 
مى شود.  تورم  افزایش  به  منجر  برعکس،  و 
بااین حال، با فرض این که این اتفاق بیفتد، انتظار 
تورم باالتر نرخ بهره اسمى را افزایش مى دهد، 
نه نرخ بهره واقعى که براى نوسانات بازار طال 

حیاتى است.

Gold eagle :منبع
etc :ترجمه

آینـده قیمـت طـال
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تصـورش  شـاید 
سـخت باشـد کـه اگـر برجـام نبـود چه 
می شـد. بـرای تصـور ایـن فاجعـه کافی 
اسـت بـه فـروش نفـت در دوران تحریم 
فکـر کنیـم. ایـران فقـط اجـازه فـروش 
یک میلیـون بشـکه نفـت را داشـت آن هم 
فقـط بـه شـش کشـور. این همـه ماجـرا 
افزایـش  ادامـه  در  بـود  قـرار  نیسـت؛ 
ناجوانمردانـه تحریم ها، فـروش نفت ایران 
به صفر برسـد. سـناریوی فـروش نفت به 
میزان »صفـر« به تنهایی هراس انگیز اسـت 
و دیگـر نیـازی بـه گفتـن بیشـتر نیسـت 
بااین حـال مـرور چنـد دسـتاورد برجامی 
رفـع  و  دلواپسـان  جلب توجـه  بـرای 
دلواپسـی آن هـا خالـی از لطـف نیسـت.

برجام و صادرات نفت
- میانگین واردات نفت هند از ایران در سـال 
2016 نسبت به سـال 2015، بیش از دو برابر 
افزایش یافتـه که براسـاس گـزارش رویترز از 
دهلى نـو، افزایـش خرید پاالیشـگران هندى 
از ایـران ناشـى از رفع تحریم هاى کشـورمان 
چهارمیـن  هم اکنـون  ایـران   اسـت.  بـوده 

تأمین کننـده نفت هند اسـت.
- براسـاس گـزارش مدیریـت امـور اوپـک 
و ارتبـاط بـا مجامـع انـرژى وزارت نفـت، 
صـادرات نفـت ایـران بـه چیـن در اکتبـر 
سـال 2016 در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
گذشـته (پیش از اجـراى برجام) بیـش از دو 
برابـر افزایش یافته و ایران به چـهــارمـیــن 
تأمین کننـده نفـت بزرگ ترین بـازار نفت دنیا 

(چیـن) بدل شـده اسـت.

- میزان صادرات 
ایـران  نفـت 
اروپـا  بـه 
کـه پیـش از 
عمـًال  برجـام 
متوقف شـده بـود، امـروز بـه بیـش از 700  
هزار بشـکه در روز رسـیده اسـت و شرکت 
ملـى نفـت ایـران در ایـن مـدت بـا هفـت 
شـرکت بزرگ شامل توتال فرانسـه، ساراس 
ایتالیـا، هلنیـک پترولیـوم یونـان، لوك اویـل 
روسیه، سپسـاى اسـپانیا، انى ایتالیا و تاپراش 
ترکیـه قراردادهـاى بلندمـدت فـروش نفت 

امضـا کـرده اسـت.

برجام و تولید نفت و گاز
-رونـد توسـعه میـدان گازى پـارس جنوبى 
پـس از اجرائى شـدن برجام شـتاب گرفت و 
امـروز ایران با برداشـت بیـش از 500  میلیون 
مترمکعب گاز از این میدان مشـترك، در یک 

قدمى قطـر قرار گرفته اسـت.
- رونـد تولیـد از میدان هـاى مشـترك غرب 
کارون پـس از اجرائى شـدن برجـام شـتاب 
گرفـت و در همیـن یک سـال اخیـر، سـه 
طرح توسـعه اى شـامل فاز اول طرح توسـعه 
میـدان یـادآوران، فاز اول طرح توسـعه میدان 
آزادگان شـمالى و طرح توسـعه میـدان یاران 
شـمالى به بهره بردارى رسـیده است. ظرفیت 
برداشـت نفت از میادین غـرب کارون امروز 
بـه بیـش از 300  هزار بشـکه در روز رسـیده 

است.

برجام و انتقال فناوری
- پـس از اجرائى شـدن برجـام، حـدود 15 
یادداشـت تفاهم بین شـرکت ملى نفت ایران 
و شـرکت هاى بین المللـى فعـال در صنعـت 
نفت جهان امضا شـد و ایـران از این فرصت 
براى دسـتیابى به بهترین طرح جامع توسـعه 
بـراى توسـعه میدان هـاى نفـت و گاز خـود 

بهـره برد.

- اگـر امـروز صنعـت نفـت ایـران بـه انتقال 
مختلـف  حوزه هـاى  در  روز  فناورى هـاى 
روش هـاى  پیاده سـازى  زمینـه  در  به ویـژه 
ازدیـاد برداشـت نفـت امیـدوار شـده، به این 
دلیـل اسـت کـه بـا اجـراى برجـام، مسـیر 
بـراى تعامـالت بین المللـى و بهره منـدى از 
فناورى هـاى روزآمد دنیا هموار شـده اسـت.
- متوسـط ضریـب بازیافـت در مخازن نفتى 
ایـران 24,5 درصـد اسـت و ایـن ضریب در 
برخـى مخازن از پنـج درصد تجاوز نمى کند. 
ایـران بـراى دسـتیابى بـه روش هـاى ازدیـاد 
برداشـت و احیـاى میادیـن قدیمـى خـود 
نیازمنـد بهره منـدى از فناورى هـاى نویـن و 
تعامل بـا شـرکت هاى بین المللى برخـوردار 
نبـود،  برجـام  اگـر  فناورى هاسـت.  ایـن  از 
تحقـق هـدف ازدیـاد برداشـت از میدان هاى 

قدیمـى دسـت نیافتنى مى مانـد.
- خـال تأسیسـات فشـارافزاى گاز در دریـا، 
یکـى از مهم تریـن چالش هـاى صنعت نفت 
ایـران در میـدان گازى پـارس جنوبى اسـت؛ 
چالشـى که رفـع آن فقط در گـرو بهره مندى 
از فناورى هـاى روز بین المللـى اسـت و بـه 
واسـطه اجـراى برجـام و فراهم شـدن امکان 
تعامـالت بین المللى، شـرکت ملى نفت ایران 
بـا کنسرسـیومى متشـکل از توتـال فرانسـه، 
سى ان پى سـى چیـن و پتروپـارس، توافق نامه 
همـکارى امضا کـرد و به این ترتیب، مقدمات 
سـاخت نخستین سـکوى فشـارافزا و انتقال 
اولین بـار در  بـراى  بـه کشـور  آن  فنـاورى 

کشـور فراهم شـد.

برجام و مدیریت هزینه ها
- صرفه جویــى در هزینه هــا از مهم تریــن 
اســت  بــوده  برجــام  دســتاوردهاى 
ــى  ــم، برخ ــال هاى تحری ــه در س به طورى ک
کاالهــا چندبــار ســفارش داده مى شــد و گاه 
ــم  ــد، آن ه ــران مى دادن ــه ای ــى ب کاالى تقلب
ــا دو یــا ســه برابــر ارزش واقعــى کاالهــا؛  ب
امــا پــس از برجــام امــکان خریــد مســتقیم 

اگر برجام به نتیجه نمي رسید؟

اقتصاد ایران
در پسا برجام
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ــى  ــنده اصل از فروش
ــم شــد. فراه

- توربین هــا و دســتگاه هاى توقیــف 
ــارج از  ــران در خ ــت ای ــت نف ــده صنع ش
ــد. ــام آزاد ش ــراى برج ــس از اج ــور، پ کش
- پــس از اجرائى شــدن برجــام، اولیــن 
ــران وارد شــد،  ــه ای ــه ب ــت خارجــى ک هیئ
آلمانى هــا بودنــد کــه بــا اســتمرار مذاکــرات 
ــبت  ــد نس ــد ش ــس متعه ــرف، زیمن دو ط
بلوکه شــده  تجهیــزات  آزادســازى  بــه 
ــق  ــا تواف ــب ب ــد. به این ترتی ــدام کن ــران اق ای
طرفین، چندین دســتگاه کمپرســور ســاخت 

ــل داده شــد. ــران تحوی ــه ای ــس، ب زیمن
ــادى  ــر زی ــا اجرائى شــدن برجــام، مقادی - ب
ــل و  ــیرآالت اینکون ــاالت و ش ــه، اتص لول
دمنده هــاى هــواى واحــد گوگردســازى کــه 
ــرکت هاى  ــاخت ش ــزات س ــه از تجهی هم
ــتفاده در  ــراى اس ــت، ب ــى اس ــر اروپای معتب
ــد توســعه فازهــاى 17، 18، 19، 20 و  فرآین

ــد. ــور ش 21 وارد کش

برجام و مدیریت درآمدها
بـا  ایرآن همچنـان  نبـود،  برجـام  اگـر   -
مشـکالت عدیـده اى بـراى دریافـت عوایـد 
حاصـل از فـروش نفـت خود دسـت وپنجه 
نـرم مى کـرد. ایـن در حالى اسـت کـه امروز 

مشـکلى در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.
- تحریم هـا فضـا را براى سـودجویى برخى 
فرصت طلبـان فراهـم کـرده بـود به طورى که 
در دولـت قبل بـه بهانـه دورزدن تحریم ها و 
توسـعه صنعت نفت در شرایط تحریم، مبالغ 
درخـور  توجهـى از دارایى هـاى مـردم را این 
سـودجویان بـه تـاراج بردنـد؛ امـا بـا حذف 
واسـطه هاى فـروش نفت در دولـت یازدهم، 

ینـد  آ فر
انجـام  بـه  گونـه اى  خـام  نفـت  صـادرات 
از  دسـت  ایـن  بـر  راه  کـه  مى شـود 
فرصت طلبى ها بسـته شـده اسـت. حال فکر 
کنیـد اگر روال قبـل ادامه مى یافـت، با توجه 
بـه رونـد فزاینـده صـادرات نفـت خـام در 
پسـابرجام، چه آینده اى در انتظـار منابع مالى 

حاصـل از فـروش نفـت بـود؟!

برجام و آثار مثبت اقتصادی
- رشــد اقتصــادى کشــور در نیمــه نخســت 
امســال بــه 6,5 درصد رســیده کــه دو درصد 
ــت؛  ــوده اس ــت ب ــهم نف ــم، س ــن رق از ای
ســهمى کــه اگــر برجــام اجرائــى نمى شــد 
و رونــد تولیــد و صــادرات نفت ایــران روى 
نمــودار صعــودى قــرار نمى گرفــت، دور از 

دســترس بــود.
- رشــد اقتصــادى کشــور در نیمــه نخســت 
امســال بــه 6,5 درصــد رســیده و ایــن 
در حالــى اســت کــه پیش تــر صنــدوق 
بین المللــى پــول پیش بینــى کــرده بــود: 
ــران  ــت ای ــادرات نف ــد و ص ــش تولی افزای
ســبب مى شــود رشــد اقتصــادى کشــورمان 
در ســال 2016-2017 از شــش درصــد 
فراتــر رود. برجــام، فضــا را بــراى تولیــد و 

ــرد. ــاعد ک ــت مس ــادرات نف ص
ــال،  ــداى امس ــاه ابت ــت م ــت در هش - دول
ــع  ــان مناب ــارد توم ــزار  میلی ــش از 20  ه بی
ــاص  ــى اختص ــاى عمران ــه طرح ه ــى ب مال
ایــن  داده اســت و پیش بینــى مى شــود 
رقــم تــا پایــان ســال بــه 40  هــزار  میلیــارد 
تومــان برســد. اگــر برجــام نبــود و بــه دنبال 

آن، افزایــش تولیــد 
ــق  ــت محق ــادرات نف و ص
ــاى  ــدون درآمده ــود ب ــوم نب ــد، معل نمى ش
ــاى  ــه طرح ه ــار ب ــزان اعتب ــه می ــى، چ نفت

ــد. ــاص یاب ــى اختص عمران

 برجام و رشد شرکت های ایرانی
- اگــر برجــام نبــود، صــادرات نفــت ایــران 
بــه صفــر مى رســید و اگــر صــادرات 
صفــر مى شــد، اســتفاده از ظرفیت هــاى 
صنعــت نفــت کشــورمان کاهــش مى یافــت 
ــه  ــى ک ــر بحران ــالوه ب ــال آن، ع ــه دنب و ب
شــرکت هاى تابعــه وزارت نفــت را درگیــر 
مى کــرد، شــرکت هاى داخلــى کــه بــه 
انحــاى مختلــف در صنعــت نفــت کشــور 
فعالیــت مى کننــد، دچــار رکــود مى شــدند؛ 
امــا بــا اجــراى برجــام، فضــا بــراى افزایــش 
تولیــد و صــادرات نفــت خــام ایران مســاعد 
ــش  ــى بی ــرکت هاى داخل ــون ش ــد و اکن ش
از هــر زمــان دیگــرى بــه آینــده کســب و کار 

ــتند. ــن هس ــود خوش بی خ
- پاگرفتــن شــرکت هاى اکتشــاف و تولیــد 
ایرانــى را شــاید نتوانیــم دســتاورد مســتقیم 
برجــام تلقــى کنیــم، امــا بــدون تردیــد اگــر 
برجــام اجرائــى نمى شــد و راه بــراى تعامــل 
ــود،  ــوار نب ــى هم ــرکت هاى بین الملل ــا ش ب
قراردادهــاى جدیــد نفتــى نیــز قابلیــت 
ــدا نمى کــرد و ایجــاد شــرکت هاى  اجــرا پی
اکتشــاف و تولیــد در داخــل کشــور نیــز از 
دســتور کار خــارج مى شــد. امــروز صنعــت 
ــخ  ــتین بار در تاری ــراى نخس ــران ب ــت ای نف
ــکل گیرى  ــه ش ــود، ب ــاله خ ــش از صدس بی
شــرکت هاى اى اندپــى داخلــى امیــدوار 

شــده اســت.
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توسعه زیرساخت هاى کشور به ویژه در بخش 
حمل و نقل فرآیندى است که به دوراز هیاهو 
اقدام هاى  است.  انجام  حال  در  تبلیغات  و 
عملیاتى سازى  راستاى  در  گرفته  صورت 
بند دهم سیاست هاى اقتصاد مقاومتى درباره 
گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزیت 
و زیرساخت هاى موردنیاز طى سه سال گذشته 
آینده  در  مى تواند  که  بوده  چشمگیر  چنان 
مسیر جایگزینى را براى درآمدهاى نفتى ایجاد 
و  راه  پایگاه خبرى وزارت  به گزارش  کند. 
شهرسازى، هنوز زمان زیادى از سال هایى که 
تنها پیمانکاران چشم بادامى بر سر پروژه هاى 
ویژه  شرایط  با  آن هم  کشورمان  زیرساختى 
حضور  چینى،  کار  نیروى  واردات  ازجمله 
داشتند نگذشته است. در همین دولت قبل بود 
که پیمانکاران چینى با چند صد کارگرى که به 
همراه خود آورده بودند، به یک باره زیر قرارداد 
آزادراه تهران- شمال مى زدند و کار را تا چند 
ماه معطل مى گذاشتند و کارفرما هم که گزینه 
دیگرى جز چینى ها نداشت، به ناچار زیر بار 

شرط و شروط آنان مى رفت.

سرازیری سرمایه های خارجی
نقد عملکرد دولت در حوزه حمل و نقل که پس 
از حادثه ریلى سمنان در میانه آذرماه به اوج 
خود رسید در حالى صورت مى گیرد که حوزه 
راه و ترابرى و شهرسازى کشور طى سه سال 
گذشته شاهد پیشرفت هاى قابل توجهى بوده 
است. تنها در بخش پس کرانه در بازه زمانى 
سه ساله سرمایه گذارى ها به رقم خیره کننده 
10 هزار میلیارد تومان رسید. در حوزه دریایى 
پس از برجام شاهد حضور 18 خط کشتیرانى 
بین المللى در آب هاى ایران بودیم. بى شک با 
بنادر  در  خارجى  کشتیرانى  خطوط  حضور 
ایران که تا همین 2 سال پیش در وضعیت 
بنادر  این  به  رونق  مى بردند،  سر  به  تحریم 

بازمى گردد. یکى از مهم ترین بخش هایى که 
موردتوجه سرمایه گذاران خارجى قرار دارد، 
راه آهن ایران است که تاکنون تفاهم نامه ها و 
قراردادهاى متعددى در این بخش با آلمانى ها 
و ایتالیایى ها و سایر کشورهاى اروپایى و البته 
کره اى ها منعقدشده است. طبق برنامه ریزى هاى 
انجام شده در راه آهن تا سال 1402 باید 70 
کشور  ریلى  بخش  در  تومان  میلیارد  هزار 

سرمایه گذارى شود.
در این راستا سرمایه گذارى چهارمیلیارد یورویى 
شرکت ایتالیایى در 2 پروژه راه آهن سریع السیر 
صورت مى گیرد و با شرکت «زیمنس» آلمان 
تأمین  بخش  در  سرمایه گذارى  براى  هم 
صورت  توافق  مسافرى  ناوگان  از  تعدادى 
گرفته است. درحال حاضر کره اى ها در پروژه 
ساخت راه آهن اصفهان- اهواز حاضرشده اند 
و طبق قرارداد تا چهار سال دیگر این پروژه را 
تحویل مى دهند. در بخش راه سازى تاکنون در 
هیچ دوره اى این حجم پروژه ساخت آزادراه، 
بزرگراه و راه اصلى به طور هم زمان در حال 

اجرا نبوده است.
کیلومتر   1300 با  آزادراه   16 درحال حاضر 
طول یعنى معادل 60درصد تمام آزادراه هایى 
سال  از 30  بیش  طى  کشور  در  تاکنون  که 
ساخته شده در حال آماده شدن است. نکته 
شهرسازى  و  راه  وزارت  که  است  این  مهم 
اعالم کرده که تنها 30 درصد سرمایه گذارى 
در ساخت آزادراه را مى پذیرد. درحال حاضر 
آزادراه بازرگان با سرمایه گذارى کشور ترکیه 
در حال ساخت است. همچنین پیش نویس 
قرارداد ساخت آزادراه کرمانشاه- همدان با یک 

شرکت ایتالیایى به امضا رسیده است.

تالش برای جایگزینی درآمد نفتی از طریق 
توسعه ترانزیت

از طرفى دیگر بخش مهمى از درآمد شمارى 
از کشورها را درآمد ترانزیتى تشکیل مى دهد. 

کشورمان که در شاهراه ارتباطى اتصال آسیا 
به اروپا قرار دارد اما تا چند سال گذشته از 
این مزیت غافل بود. اکنون هدفى که دولت 
یازدهم از توسعه زیرساخت هاى کشور به ویژه 
افزایش  مى کند،  دنبال  حمل و نقل  بخش  در 

درحال حاضــر ١۶ آزادراه بــا ١3٠٠ کیلومتــر 
طــول یعنــی معــادل ۶٠درصــد تمــام 
ــی  ــور ط ــون در کش ــه تاکن ــی ک آزادراه های
بیــش از 3٠ ســال ســاخته شــده در حــال 
ــن  ــم ای ــه مه ــت. نکت ــدن اس ــاده ش آم
اســت کــه وزارت راه و شهرســازی اعــالم 
کــرده کــه تنهــا 3٠ درصــد ســرمایه گذاری 

در ســاخت آزادراه را می پذیــرد

ــورهای  ــیاری از کش ــر در بس  درحال حاض
در  کریــدوری  نقشــه های  همســایه 
ــا  ــه ب ــتند ک ــرا هس ــن و اج ــال تدوی ح
ــش  ــد نق ــای جدی ــن کریدوره ــاخت ای س
ــل  ــارت بین المل ــران در تج ــای ای کریدوره
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــد ش ــف خواه ضعی
بایــد نــگاه متفاوتــی بــه اولویت هــا داشــته 
باشــیم و نگذاریــم کریدورهــای ترانزیتــی 

ــوند ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــران ب ای

ترانزیت و درآمدهاى حاصل از آن است.
راه  وزیر  معاون  خادمى»  «خیراهللا  دراین باره، 
و شهرسازى و مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاى کشور در گفت وگو با ایرنا 
با تأکید بر اینکه درآمدهاى حاصل از ترانزیت 
نفت  فروش  درآمدهاى  جایگزین  مى تواند 
باشد، گفت: در دولت یازدهم براى تکمیل 
زیرساخت هاى ترانزیتى، ساخت و تکمیل 10 

ادامه در  صفحه 34

حمل ونقل در پسابرجام
به چه سمتی پیشرفت کرده است
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اســتناد گــزارش شــوراى جهانــى  بــه 
رقابت پذیــرى  ســفر و گردشــگرى در ســال 
2015 ، بــا وجــود آن کــه ایــران از نظــر تعداد 
ســایت هاى جهانــى در رتبــه نهــم جهــان و 
ــراث  ــاى می ــر جاذبه ه ــم از نظ ــگاه ده جای
فرهنگــى و آثــار ناملمــوس اســت، امــا فقط 
ــان را  ــگرى جه ــد گردش ــزارم درآم یک ه

دارد.
ــیون  ــناس کمیس ــن زاده کارش ــوب امی یعق
گردشــگرى اتــاق بازرگانــى ایــران بــا 
ــق  ــرد: طب ــار ک ــوق، اظه ــب ف ــان مطل بی
وضعیــت  مقایســه  اعالم WTCC بــا 
گردشــگرى در ســال هاى 2014 و 2015 
ایــن صنعــت بــه لحــاظ کســب درآمــد بــا 
ــارد دالر، 55 درصــد رشــد  ــم 1260 میلی رق
داشــته کــه ســهم ایــران از آن یــک میلیــارد 
ــزارم  ــه یک ه ــوده ک ــون دالر ب و 300 میلی

درآمــد گردشــگرى جهــان مى شــود.
ــه ســال  ــزارش ک ــن گ ــه وى، در ای ــه گفت ب
گذشــته میــالدى منتشــر شــده، رتبــه ایــران 
ــل  ــت زیرســاخت و حم ــه لحــاظ وضعی ب
ــوم  ــودو س ــور، ن ــن 141 کش ــل از بی و نق
بــوده اســت. همچنیــن ایــن رتبــه در بخــش 
ــران 119  ــراى ای ــگرى ب ــاخت گردش زیرس

جهــان تعیــن شــده اســت.
امیــن زاده گفت: طبــق گــزارش شــوراى 
ــه  ــگرى، رتب ــفر و گردش ــرى س رقابت پذی
صنعــت  اولویــت  شــاخص  در  ایــران 
گردشــگرى بــراى دولــت در بیــن 141 
کشــور،  135 بــوده اســت کــه ایــن اصــال در 

ــت. ــران نیس ــأن ای ش
کارشــناس  ایــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گردشــگرى الزمــه تغییــر وضعیــت موجــود 
ــزود:  ــت و اف ــا دانس ــایى چالش ه را شناس
ــود برنامــه ملــى توســعه  اولیــن چالــش، نب

گردشــگرى اســت کــه بعــد از چهــار دهــه 
هنــوز  تهیــه نشــده؛ هرچنــد در دولت هــاى 
ــار  ــد کن ــا بع ــد، ام ــى ش ــى حرکت های قبل
ــد  ــز بع ــت نی ــن دول ــد و در ای ــته ش گذاش
ــان از  ــال همچن ــم س ــه و نی ــت س از گذش
نبــود برنامــه ملــى توســعه گردشــگرى رنــج 

مى بریــم.

ــت  ــه وضعی ــا مقایس ــق اعالم WTCC ب طب
گردشــگری در ســال های ۲٠١٤ و ۲٠١5 
ایــن صنعــت بــه لحــاظ کســب درآمــد بــا 
رقــم ١۲۶٠ میلیــارد دالر، 55 درصــد رشــد 
داشــته کــه ســهم ایــران از آن یــک میلیارد 
ــزارم  ــه یک ه ــوده ک ــون دالر ب و 3٠٠ میلی

ــود ــان می ش ــگری جه ــد گردش درآم

رتبــه ایران بــه لحــاظ وضعیت زیرســاخت 
ــودو  و حمــل و نقــل از بیــن ١٤١ کشــور، ن
ــه  ــن رتب ــن ای ــوده اســت. همچنی ســوم ب
ــرای  ــگری ب ــاخت گردش ــش زیرس در بخ

ایــران ١١9 جهــان تعیــن شــده اســت

رتبــه ایــران در شــاخص اولویــت صنعــت 
ــن ١٤١  ــت در بی ــرای دول ــگری ب گردش
کشــور،  ١35 بــوده اســت کــه ایــن اصــال 

ــت ــران نیس ــأن ای در ش

ــگرى  ــت گردش ــرد: در صنع ــار ک وى اظه
گمانه زنــى  بــر  مبتنــى  برنامه ریزى هــا 

بــر  مبتنــى  ســازمان دهى  و  آرزومندانــه 
تعــارض و تقابل هــاى واگــرا و اقــدام و 
عمــل نیــز مبتنــى بــر روزمرگــى بوده اســت.
ــش  ــن چال ــع ای ــراى رف ــرد: ب ــد ک او تاکی
بایــد بســترى مناســب بــه منظــور حضــور 
ــن  ــد تدوی ــان در فرآین ــش ذى نفع ــر بخ اث
ــز  ــى نی ــعه مل ــه توس ــازى برنام و جارى س
ــار  ــه چه ــدود ب ــد مح ــود و نبای ــم ش فراه
ــت گردشــگرى شــویم. دیوارى هــاى معاون
عضو کمیســیون گردشــگرى اتــاق بازرگانى 
ــگاه بخــش  ــه جای ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ته
خصوصــى در حــوزه کالن گردشــگرى گــم 
ــش ایــن صنعــت  اســت، آن  را دومیــن چال
برشــمرد و افــزود: هنــوز مشــخص نیســت 
ــى  ــى و دولت ــش خصوص ــه بخ ــه رابط ک
ــن  ــر ای ــه  اســت. واقعیــت همیشــه ب چگون
ــزرگ و  ــى ب ــش دولت ــه بخ ــوده ک ــا ب مبن
ــوده اســت.  بخــش خصوصــى کوچــک ب
ایــن کارشــناس گردشــگرى توجــه بــه 
دولــت  وظایــف  از  را  زیرســاخت ها 
ــه  ــد در بودج ــرد: بای ــد ک ــمرد و تاکی برش
رســمى کشــور و ســازمان، ســهمى بــه 
تبلیغــات اختصــاص یابــد چــرا بایــد بخش 
ــغ و  ــراى تبلی ــب خــود ب خصوصــى از جی
معرفــى ایــران هزینــه کنــد، در شــرایطى کــه 
قانــون ایــن را از وظایــف دولــت برشــمرده 
ــورهاى  ــیارى از کش ــون بس ــت. هم اکن اس
شــناخته شــده در صنعــت گردشــگرى کــه 
نیــاز چندانــى بــراى تبلیــغ و معرفــى ندارند، 
بــراى جــذب هــر گردشــگر دســت کــم دو 
ــى کــه فکــر  ــد، در حال ــه مى کنن دوالر هزین
نمى کنــم در ایــران ایــن رقــم بــه 10 ســنت 

هــم برســد.

مزیت جهانی گردشگری ایران دهم، درآمد یک هزارم

به استناد گزارش شورای جهانی رقابت پذیری سفر و گردشگری

گری
گردش
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صنعـت  کـه  تفکـر  ایـن 
نمی توانـد  گردشـگری 
خـود  سـهامداران  حامـی 
باشـد، جـدی تریـن مانعـی 
اسـت که در صـورت ورود 

بـه  شـرکت های گردشـگری 
سـهام  از  اسـتقبال  سـرمایه،  بـازار 

عرضـه شـده ایـن صنایـع را با امـا و اگر 
کـرد. خواهـد  همـراه 

برخـى از کارشناسـان بـازار سـرمایه برایـن 
باورنـد کـه نبـود اطمینـان بـه ثبـات رونـق 
گردشـگرى در ایـران، مهم تریـن دلیـل عدم 
اسـتقبال از ورود کسب وکارهاى این صنعت 
بـه بـورس و فرابورس اسـت. ایـن در حالى 
اسـت کـه عـده اى دیگـر از کارشناسـانى که 
در همیـن حـوزه فعالیـت مى کننـد، کوچک 
بودن حجم سـرمایه شـرکت هاى گردشگرى 
و عـدم آشـنایى صاحبـان ایـن صنایـع بـا 
تنـوع روش هـاى تأمیـن مالـى را عامـل مهم 
شـرکت هاى  سـهام  نشـدن  خریدوفـروش 
گردشـگرى در بازار سـرمایه عنـوان مى کنند. 
در سـوى دیگـر، پاسـخ عـده اى از صاحبـان 
کسـب وکارهاى گردشگرى در توضیح دالیل 
چرایـى عدم تأمیـن سـرمایه از طریق فروش 
سـهام، نبود سـازوکارهاى قانونـى و حمایتى 
الزم بـراى تشـویق فعـاالن ایـن صنعـت در 
تجمیـع شـرکت هاى کوچـک و راه انـدازى 
هـاى هلدینـگ  و  بـزرگ   شـرکت هاى 
گردشـگرى است و این مهم را، حلقه مفقوده 
چرخه ورود کسـب وکارهاى گردشـگرى به 

بازار سـرمایه مى دانند.

بی اعتمادی به گردشگری در میان خریداران
توســعه زیرســاخت هاى گردشــگرى و ارائه 
ــوب و درخــور، شــرط ورود  ــات مطل خدم

بــه بــازار گردشــگرى دنیــا و ضامــن بقــا در 
ــى  ــت؛ موضوع ــت اس ــه پررقاب ــن عرص ای
ــاى  ــودن زمینه ه ــم ب ــورت فراه ــه در ص ک
ــب وکارهاى  ــق کس ــراى رون ــى الزم ب قانون
گردشــگرى، بــا تأمین ســرمایه مکفى محقق 
خواهــد شــد. در همیــن حــال، شــرکت هاى 
بــزرگ گردشــگرى در کشــورهاى موفــق در 
عرصــه ایــن صنعــت، باعرضــه ســهام خــود 
در بــورس، ســرمایه الزم بــراى گســترش و 
رونــق کســب وکار خــود را تأمیــن مى کننــد؛ 
شــیوه اى کــه تاکنــون، به عنــوان راهــى بــراى 
ــه  ــیدن ب ــعت بخش ــرمایه و وس ــن س تأمی
زیرســاخت هاى گردشــگرى در کشــور، 

موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت.
یکــى از کارشناســان بــازار ســرمایه بــا تائیــد 
فراهــم نبــودن زمینــه حضــور شــرکت هاى 
گردشــگرى در بــورس و فرابــورس، تأکیــد 
مى کنــد: «درواقــع ایــن تفکــر کــه صنعــت 
ــهامداران  ــى س ــد حام ــگرى نمى توان گردش
خــود باشــد، جدى تریــن مانعــى اســت کــه 
در صــورت ورود شــرکت هاى گردشــگرى 
بــه بــازار ســرمایه، اســتقبال از ســهام 
ــر  ــا واگ ــا ام ــع را ب ــن صنای ــده ای عرضه ش

همــراه خواهــد کــرد.»
«ورود  مى گویــد:  محمــودى  حمیــد 
بــا  ارتبــاط  در  صنایــع  و  شــرکت ها 
گردشــگرى بــه بــازار ســرمایه، اگرچــه خود 
عاملــى بــراى رشــد ایــن صنایــع اســت امــا 

از ســوى دیگر، کســب و 
کارهــاى گردشــگرى تنها 
ــه  ــد ب ــى مى توانن در حالت
ــدا  ــرمایه راه پی ــازار س ب
کننــد و عرضه سهامشــان 
ــى  ــه م ــتقبال مواج ــا اس ب
ــت  ــن صنع ــق ای ــه رون ــود ک ش
ــوردار  ــات برخ ــا ثب ــدى ب ــدار و از رش پای

ــد.» باش
وى تالش دسـت انـدرکاران ایـن صنعت به 
ویـژه در عرصـه دولتـى براى صنعتى شـدن 
گردشـگرى و افزایـش ورود گردشـگر بـه 
 کشـور را الزمـه رونـق این صنعت مـى داند
و پـس از آن همـت بـازار سـرمایه در معرفى 
ایـن امـکان بـه فعـاالن گردشـگرى را مهـم 
عنـوان مى کنـد. درواقـع محمـودى معتقـد 
اسـت مـا هنـوز نتوانسـته ایم جذابیـت هاى 
الزم را در معرفـى گردشـگرى ایـران، چـه 
به عنـوان یـک صنعـت و چـه در جایـگاه 
کاالیـى قابـل عرضـه ایجـاد کنیـم و همیـن 
عامـل بازار سـرمایه را نسـبت بـه این عرصه 
بـازار  کارشـناس  ایـن  مى کنـد.  نامطمئـن 
شـرکت هاى  سـاختار  همچنیـن  سـرمایه 
گردشـگرى را از دیگـر موانعـى توصیـف 
مى کنـد کـه ورود آنها به بـورس و فرابورس 
مى کنـد:  خاطرنشـان  و  کـرده  دشـوار  را 
«کوچـک بـودن سـرمایه و درآمدهـاى ایـن 
 کسـب وکارها و شـفاف نبودن حسـاب هاى
مالـى آنهـا از جملـه مـواردى اسـت کـه در 
صـورت وجود عـزم جـدى بـراى راه یافتن 
بـه بازار سـرمایه باید موردتوجه قـرار گیرد.»

را گردشــگری  بــورس،   کارگــزاران 
نمی شناسند

عرضه  مشاوران  از  یکى  حال،  همین  در 

شیما رئیسی 

5 دلیل عدم ورود گردشگری به بورس
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خاصـى  سـاختمان  از  مسـتقل  به صـورت 
تولیدشـده اند. در ایـن حالـت کل سیسـتم 
تقسـیم  زیرمجموعه هایـى  بـه  نحـوي  بـه 
مى شـود که گسـترش عمـده اى قابـل انطباق 
و مستقل باشد. سـازمان دهى و مونتاژ اجزاي 
مـدوالر نیـز بـر اسـاس قوانیـن هندسـى و 

مى شـود. انجـام  ساختمان سـازى 

نتیجه گیری
افزایـش تقاضـاي مسـکن ناشـى از رشـد 
جمعیـت، مهاجـرت بـه شـهرها و درنهایت 
توسـعه شهرنشـینى از یک سـو و عدم عرضه 
متناسـب مسـکن بـا توجـه بـه ناکارآمـدي 
سـوي  از  ساخت وسـاز  سـنتى  روش هـاى 
دیگـر، اسـتفاده از صنعتى سـازي سـاختمان 
را در جوامـع مختلـف اجتناب ناپذیـر نموده 

ست. ا
در ایـن میـان علل و عواملى ازجمله شـرایط 
اقلیمـى گوناگون کشـور، مباحـث اقتصادي 
پـروژه و ... باعـث عـدم اسـتفاده گسـترده از 
در صنعـت  نویـن  فناورى هـاى  و  مصالـح 
ازجملـه  اسـت.  شـده  کشـور  سـاختمان 
مـواردي کـه مى توان بـراي هموار کـردن این 

موانـع بیـان کرد:
- تشکیل کارگروه ها و تشکل هاى تخصصى 

مرتبط.
- تنظیـم ضوابط و مقـررات خاص مربوط به 

نوین. فناورى هاى 
- برپایى همایش هاى علمى مرتبط.

در  دسـت اندرکار  عوامـل  و  آمـوزش   -
فناورى هـاى نویـن در بخش هـاى طراحـى، 

بهره بـردارى. و  اجـرا  محاسـبه، 
- اسـتفاده از رسـانه هاى جمعـى همچـون 
ایـن  بـا  آشـنایى  جهـت  در  صداوسـیما 
فناورى هـا و فرهنگ سـازى اسـتفاده از آن.
نظام مهندسـى  سـازمان  رویکـرد  تغییـر   -
سـاختمان درزمینه ى مقررات ملى ساختمان.
- برپایـى نمایشـگاه هاى تخصصـى و فـوق 

. تخصصى
- کاربـردي کـردن دروس مربـوط بـه ایـن 
فناورى هـا در دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـى 

. کشور
- حمایـت دولـت از دسـت اندرکاران ایـن 

حـوزه بخصـوص بخـش تولیـد.

ادامه از  صفحه 12

اهمیت استفاده از فناوری  ...

ــرایط  ــگری: در ش ــگ گردش ــر هلدین مدی
کنونــی، تشــویق و حمایــت از فعــاالن 
گردشــگری بــرای تجمیــع مجموعــه هــا و 
شــکل گیــری شــرکت های بــزرگ در ایــن 
عرصــه، راه حــل مناســبی اســت کــه ورود 
ــهیل و  ــورس را تس ــه فراب ــع ب ــن صنای ای

تســریع مــی  کنــد

ــای  ــت ه ــم جذابی ــته ای ــوز نتوانس ــا هن م
الزم را در معرفــی گردشــگری ایــران، چــه 
ــگاه  ــه در جای ــت و چ ــک صنع ــوان ی به عن
کاالیــی قابــل عرضــه ایجــاد کنیــم و همین 
ــن  ــه ای ــازار ســرمایه را نســبت ب ــل ب عام

ــد ــن می کن ــه نامطمئ عرص

نیز مى گوید: «شرکت هاى  کارگزارى بورس 
گردشگرى براى ورود به بازار سرمایه به اندازه 
کافى بزرگ نیستند و حجم سرمایه شان نیز 

اندك است.»
ــه  ــبت ب ــدن نس ــد نش ــى متعه ــام مقیم پی
ــوى  ــه از س ــهم در روز عرض ــناورى س ش
یکــى  را  شــرکت ها  ایــن  ســهامداران 
ــه ورود  ــمرد ک ــى ش ــى برم ــر از عوامل دیگ
بــازار  بــه  گردشــگرى  کســب وکارهاى 
ســرمایه را بــا دشــوارى و کنــدى رو بــه رو 
مى کنــد و دانــش انــدك مدیــران مالــى ایــن 
شــرکت  هــا در روى آوردن بــه روش هــاى 
ــار اوراق را  ــه انتش ــرمایه از جمل ــن س تأمی
نیــز از جملــه دالیــل ناموفــق بــودن صنایــع 

ــد. ــى دان ــه م ــن عرص ــگرى در ای گردش
ــاره و  ــم اش ــرا ه ــر ماج ــوى دیگ ــه س او ب
بیــان مى کنــد: «متاســفانه کارگــزاران بــورس 
نیــز در عــدم عرضــه ســهام صنایــع مربــوط 
ــورس  ــازار ب ــگرى در ب ــت گردش ــه صنع ب
ــراى  ــد و ب ــرده ان ــم کارى ک ــورس ک و فراب
ــا  ــغ ی ــکان تبلی ــن ام ــوزش ای ــى و آم معرف

فعالیتــى نداشــته انــد.»

ورود بــه بــورس بــا تجمیــع شــرکت های 
گردشگری

 در ایــن میــان مدیــر یکــى از هلدینــگ هــاى
گردشــگرى کشــور بــا بیــان ایــن کــه 
کشــورهاى موفــق و عالقــه منــد بــه رشــد 
ــردن  ــم ک ــا فراه ــگرى  ب ــت گردش صنع
فضاهــاى ســرمایه گــذارى و همچنیــن بــذل 
ــت را  ــن صنع ــى، ای ــاى قانون ــت ه حمای
ــروش  ــد: «ف ــار مى کن ــد، اظه توســعه داده ان
اوراق در بــازار ســرمایه، یکــى از روش هــاى 
شــرکت هاى  ســرمایه  تأمیــن  متــداول 

گردشــگرى در کشــورهایى اســت کــه 
ایــن صنعــت ســهم قابــل توجهــى را در 
اقتصــاد از آن خــود کــرده اســت و ایــن 
ــت  ــاى نخس ــف ه ــرکت ها در ردی ش

ــد.» ــه ان ــرار گرفت ــازار ق ــن ب ای
حســن تقــى زاده انصــارى بــا اشــاره بــه 
ــن گردشــگرى  ــه جــدى نگرفت ــن ک ای
در کشــور ســبب شــده اســت کــه ایــن 
صنعــت در عرصــه بانکــى نیــز نتواند از 
تســهیالت الزم برخــوردار شــود و از آن 
به عنــوان یکــى از صنایــع ریســک پذیــر 
بــا بازگشــت طوالنــى ســرمایه یــاد مــى 
ــى  ــه دالیل ــد: «ب ــح مى کن ــود تصری ش
 کــه عنــوان شــد، امــکان شــکل گیــرى
شــرکت هاى بــزرگ گردشــگرى در 
کشــور فراهــم نشــده اســت؛ عاملــى که 
ــراى ورود  ــه خــودى خــود، مانعــى ب ب
ــازار ســرمایه  ــه ب صنایــع گردشــگرى ب

قلمــداد مــى شــود.»
ــت  ــد اس ــاس، وى معتق ــن اس ــر ای ب
کــه در شــرایط کنونــى، تشــویق و 
ــراى  ــاالن گردشــگرى ب ــت از فع حمای
تجمیــع مجموعــه هــا و شــکل گیــرى 
ــه،  ــن عرص ــزرگ در ای ــرکت هاى ب ش
راه حــل مناســبى اســت کــه ورود ایــن 
صنایــع بــه فرابــورس را تســهیل و 

ــد. ــى  کن ــریع م تس
انصــارى تأکیــد مى کنــد: «فرهنــگ 
ــداران  ــنایى خری ــیر آش ــازى در مس س
ــگرى  ــاى گردش ــت ه ــا فعالی ــهام ب س
ــد  ــراى خری ــزه در آنهــا ب و ایجــاد انگی
ــب  ــار جل ــت، در کن ــن صنع ــهام ای س
توجــه شــرکت هاى فرابورســى نســبت 
بــه گردشــگرى، از دیگــر نکاتــى اســت 
کــه در همــوار کــردن مســیر ورود 
کســب وکارهاى ایــن صنعــت بــه بــازار 
ســرمایه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.» 
ــد:  ــن مى گوی ــس دار همچنی ــن آژان ای
ــه پیــش از همــه اینهــا الزم اســت  «البت
ــن  ــاز در ای ــورد نی ــى م ــات قانون مصوب

ــود.» ــالغ ش ــدون و اب ــاره م ب



23

13
95

اه 
ن م

هم
- ب

 55
ه 3

مار
ش

در فهرست 100 شهر برتر مقصد گردشگرى، در میان 9 شهر اول، 
5 شهر آسیایى و تنها 3 شهر اروپایى هستند.

رکوردداران این فهرست 100 تایى، چین با 8 شهر، ایاالت متحده 
آمریکا با 7 شهر، ترکیه، هندوستان و تایلند هر یک با 5 شهر، ایتالیا 
با 4 شهر، آلمان، امارات متحده عربى و فرانسه نیز هرکدام با 3 شهر 
و همچنین کشورهایى مانند اندونزى، کانادا، ویتنام، کره جنوبى، 
بلغارستان،  لهستان، عربستان،  استرالیا، روسیه، تونس،  مکزیک، 

مصر، اسرائیل و اسپانیا هر یک با 2 شهر قرار دارند.
اما در فهرست یادشده عالوه بر 8 شهر چین، اگر شهرهایى چون 
هنگ کنگ، چین تایپه و ماکائو را هم جزو امپراتورى بزرگ چین 
حساب کنیم، مى توان گفت این گستره از کره زمین، در صدر 

بالمنازع تمایل گردشگران براى بازدید قرار دارد.

با  و  گردشگران  برای  شیراز  شناخته شده  شهر  باوجود  ایران 
ثبت جهانی 5 شهر در حوزه صنایع دستی که از این لحاظ یک 
پله پایین تر از چین قرارگرفته، اما در میان ١٠٠ شهر برتر مقصد 

گردشگری جایگاهی ندارد

این در حالى است که کشورهایى چون ویتنام، مالزى، سنگاپور، 
اندونزى، فیلیپین، کامبوج، تایلند، ژاپن و کره جنوبى نیز از کشورهاى 
شرق آسیا هستند که به این آمار مى توانند اضافه شوند تا با فراوانى 

26 شهر، قدرت این بخش از کره زمین را بیشتر به رخ بکشند.
دسته بندى قاره اى به تفکیک تعداد شهرهاى برتر چنین است:

- آسیا با 46 شهر (با احتساب 5 شهر ترکیه و 2 شهر فلسطین)
- اروپا با 30 شهر (بدون احتساب 5 شهر ترکیه)

- آمریکا با 15 شهر
- آفریقا با 7 شهر

- اقیانوسیه با 2 شهر
همچنین کشورهاى عرب با فراوانى 13 شهر (با احتساب 2 شهر 
فلسطین)فراوانى حضور شهرهاى ترکیه، رومانى، مجارستان و 
بلغارستان و نیز شهرهاى کشورهایى چون لهستان، مجارستان و 
چک هم از رونق گردشگرى در ناحیه اى از اروپاى غیر مرکزى 

حکایت دارد.
ایران باوجود شهر شناخته شده شیراز براى گردشگران و با ثبت 
جهانى 5 شهر در حوزه صنایع دستى که از این لحاظ یک پله پایین تر 
از چین قرارگرفته، اما در میان 100 شهر برتر مقصد گردشگرى 

جایگاهى ندارد.

100 شهر رکورددار گردشگری جهان

عراق، آذربایجان و عمان، صاحب بیشترین گردشگران سالمت در 
ایران هستند و کشورهاى حاشیه خلیج فارس و افغانستان از این نظر در 

رده هاى بعدى قرار مى گیرند. 
به گزارش خبرگزارى ایرنا، محمد پناهى، دبیر سابق شوراى راهبرى 
گردشگرى  وضعیت  فوق،  مطلب  بیان  ضمن  سالمت  گردشگرى 
سالمت کشور را این چنین تشریح کرد: «باوجوداین که نظام آمارى 
دقیقى در گردشگرى نداریم، اما از معدود کشورهاى دنیا هستیم که در 
آن تقاضا براى استفاده از امکانات گردشگرى سالمت نسبت به عرضه 

آن، پیشى گرفته است.»
وى افزود: «در سال هاى اخیر به سبب سه عامل تعامالت بیشتر با جهان، 
تشکیل گروه هاى تخصصى پزشکى و پیدایش آژانس هاى تخصصى 
گردشگرى سالمت، توسعه این گونه از گردشگرى به ویژه با تقاضاى 

کشورهاى همسایه، رشد چشمگیرى داشته است.»

عراق، آذربایجان و عمان، صاحب بیشترین گردشگران سالمت در 
ایران هستند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان از این نظر 

در رده های بعدی قرار می گیرند

تقویت شورای گردشگری سالمت، هم ازنظر پشتوانه قانونی مصوبات 
در مجلس و هم اسناد باالدستی، دو نیاز مهم گردشگری سالمت است 
 که می تواند بوروکراسی موجود در برخی دستگاه های دولتی را از بین ببرد

مؤسس و نایب رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگرى سالمت تأکید 
کرد: «وضعیت گردشگرى سالمت مناسب و روبه جلو است، اما ازنظر 
ساختارى چون شورا گردشگرى سالمت، شورایى نیست که مصوبه 
هیات دولت را به عنوان پشتوانه قانونى داشته باشد، در اجراى کار، 

حرکتش کند است.»
پناهى خاطرنشان کرد: «تقویت شورا گردشگرى سالمت، هم ازنظر 
پشتوانه قانونى مصوبات در مجلس و هم اسناد باالدستى، دو نیاز مهم 
گردشگرى سالمت است که مى تواند بوروکراسى موجود در برخى 

دستگاه هاى دولتى را از بین ببرد.»
وى ادامه داد: «خوبى اسناد باالدستى این است که مصوبات شوراى 

گردشگرى سالمت را براى تمام دستگاه ها الزم االجرا مى کند.»
نایب رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگرى تصریح کرد: «شوراى 
گردشگرى سالمت با نمایندگانى از پنج دستگاه متولى تشکیل شده 
است و وقتى دستگاه ها زیر نظر شورا وظیفه خود را انجام داده و ملزم به 
اجراى مصوبات باشند، کیفیت و خروجى بهتر و شورا تقویت مى شود».

سه بازار گردشگری سالمت ایران



24

13
95

اه 
ن م

هم
- ب

 55
ه 3

مار
ش

صادرات غیرنفتى ایران در ده  ماهه سال 95 
به 34 میلیارد و 383 میلیون دالر رسید و در 
مدت یاد شده 43 میلیارد و 768 میلیون دالر 
انواع کاال نیز وارد کشور شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته 
است. ارزش صادرات غیرنفتى کشورمان نیز 
2,9 درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان 

مى دهد. 
در این مدت 64 میلیون و 407 هزار تن انواع 
کاالى غیرنفتى صادر و 32 میلیون و 507 هزار 
به لحاظ وزنى صادرات و  تن وارد شد که 

واردات کشورمان به ترتیب دو و شش درصد 
افزایش نشان مى دهد. 

عمده واردات کشورمان به ترتیب از کشورهاى 
امارات متحده عربى با 20 درصد سهم از کل 
واردات، چین با 15 درصد، جمهورى کره با 9 
درصد، ترکیه با 8,9 درصد و سوئیس با شش 

درصد صورت گرفته است. 
این  در  نیز  کشورمان  صادرات  عمده  اقالم 
مدت به ترتیب به پروپان با چهار درصد سهم 
از کل صادرات، اوره با 3,9 درصد و متانول با 

3,6 درصد اختصاص دارد. 

تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال ٩5 
بیش از 78 میلیارد دالر

همچنین عمده صادرات ایران در ده ماهه سال 
جارى به عراق با پنج میلیارد و 33 میلیون دالر، 
چین با چهار میلیارد و 381 میلیون دالر، امارات 
متحده عربى با سه میلیارد و 583 میلیون دالر، 
افغانستان با دو میلیارد و 286 میلیون دالر و 
هند با دو میلیارد و 244 میلیون دالر صادر شده 

است. 
در ده ماهه سال جارى متوسط قیمت هر تن 
کاالى  تن  هر  و  دالر  صادراتى 475  کاالى 

وارداتى 1346 دالر بود.

کشورهاى عمده طرف معامله در واردات طى ده ماهه سال 95 و 94

شرح تعرفهتعرفه
درصد ده ماهه سال 1394ده ماهه سال 1395

تغییرات
ارزشسهم ارزشارزش )دالر(سهم ارزشارزش )دالر(

11.6459.10 3.۷8۷.363.148 1۷.۰8 6.۰25.۷۰۰.۰2۰ میعانات گازي 2۷۰9۰۰1۰

گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و 2۷11119۰
8.77-6.57 2.139.۰26.451 5.53 1.951.512.381 بیشتر

1.37201.01 446.68۷.438 3.81 1.344.559.526 سایر روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزین2۷1۰129۰

سایر گازهاي نفتی و هیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده 2۷11199۰
24.16-4.33 1.4۰8.861.6۰5 3.۰3 1.۰68.4۷9.543 غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر

13.85-3.53 1.149.598.23۷ 2.81 99۰.38۷.۷51 پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر2۷11129۰
1.8238.26 593.358.84۰ 2.33 82۰.394.9۷4 پسته ها با پوست تازه یا خشک۰8۰251۰۰

پلی اتیلن گرید فیلم باچگالی کمتر از94درصدبه جز نوع 39۰11۰39
9.48-2.70 8۷9.544.۷61 2.26 ۷96.155.۰96 پودري

6.05-2.36 ۷66.84۰.388 2.۰4 ۷2۰.414.233 متانول29۰511۰۰
14.86-2.23 ۷24.641.855 1.۷5 616.9۷8.2۷۷ بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر2۷11139۰
12.25-2.13 694.۷2۰.556 1.۷3 6۰9.612.2۰۰ اوره حتی به صورت محلول در آب31۰21۰۰۰
44.03-3.27 1.۰64.645.325 1.69 595.833.889 قیرنفت2۷132۰۰۰

سنگ آهن هماتیت دانه بندي با خلوص آهن بیشتر از 4۰درصد 26۰1119۰
1.1556.02 3۷2.68۷.596 1.65 581.459.469 به هم فشرده نشده

۷2۰825۰۰
محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد 
شده، بصورت طومار با پهناي 6۰۰ میلیمتریا بیشتربه ضخامت 

حداقل 4/۷5 میلیمتر پاک شده درسطح
 5۷۰.46۷.۰46 1.62 889.623.814 2.73-35.88

پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 39۰12۰29
1.518.41 49۰.۷۷4.1۷6 1.51 532.۰54.6۰1 94درصد یا بیشتر

سایر پلی اتیلن گریدبادي با چگالی 94درصد یا بیشتر بجز نوع 39۰12۰49
0.65119.76 211.6۰4.598 1.32 465.۰14.112 پودري

1۷.689.۰23.1185۰.1515.619.9۷8.۷8۷47.9913.25جمع اقالم فوق
35.269.554.9281۰۰32.546.1۷5.2921008.37جمع کل

ایران
صاد 

اقت
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آمار مقدماتی مقایسه اي صادرات قطعی کاالهاي غیرنفتی )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( و واردات  طی ده ماهه سال هاي 95- 94

درصد تغییرات قیمت به مدت مشابه 
سال گذشته ده ماهه سال 1394 ده ماهه سال 1395

فعالیت
دالر وزن  ارزش) میلیون دالر( وزن ) هزار تن( ارزش) میلیون دالر( وزن ) هزار تن(

3.21 2.8۷- 33.892 28.3۷۰ 34.982 2۷.555 واردات

8.3۷ 33.۷6 32.546 ۷6.288 35.2۷۰ 1۰2.۰43 صادرات

کشور هاى عمده مقصد صادراتى طى ده ماهه سال 95 و 94

کشور مقصد
درصد تغییراتده ماهه سال 1394ده ماهه سال 1395

ارزشسهم ارزشارزش )دالر(سهم ارزشارزش )دالر(

6.543.449.43۰18.555.9۷4.۰41.8۰818.369.53چین

-5.664.663.31116.۰66.1۰5.۷55.44418.۷6۷.22امارات متحده عربی

5.۰38.588.94۰14.295.۰21.۰52.۰9315.43۰.35عراق

-2.81۷.۰84.4۰۷۷.993.1۰3.۷24.6559.549.24ترکیه

2.566.863.195۷.28531.958.55۰1.63382.53جمهوری کره

2.312.224.8436.562.134.۰2۰.96۰6.568.35هند

-2.۰8۰.641.۰555.9۰2.132.354.۷۰16.552.43افغانستان

-998.356.81۰2.831.۰85.9۷6.24۷3.348.۰۷ژاپن

65۷.258.3461.86522.281.۷۷11.6۰25.84پاکستان

482.4۷9.۷251.3۷3۰1.95۰.352۰.9359.۷9عمان

464.۷3۷.8۰61.32113.499.326۰.353۰9.46تایوان

-429.515.81۷1.226۰5.۷65.4951.8629.1۰ترکمنستان

-4۰6.341.62۰1.15544.158.9۷51.6۷25.33ایتالیا

36۷.925.5۰81.۰4263.653.9۰4۰.8139.55ویتنام

31۷.313.۷88۰.9۰198.943.288۰.6159.5۰آذربایجان

31.14۷.444.6۰288.3128.639.13۷.56988.۰۰8.۷6جمع کشور های فوق

35.269.554.9281۰۰32.546.1۷5.2921۰۰8.3۷جمع کل
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شرح تعرفهتعرفه

ده ماهه سال 1394ده ماهه سال 1395
تعداد 

خودرو 
)دستگاه(

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

ارزشارزش

1.147.622.1623.391.19-1.161.268.5513.32-ذرت دامی1۰۰59۰1۰
620.446.1381.8324.68-773.581.7122.21-لوبیاي سویا12۰19۰۰۰

988۷۰312

قطعات منفصله جهت تولید 
اتومبیل سواري ردیف 8۷۰3 

 2۰۰۰cc بنزینی با حجم سیلندر
با ساخت داخل 14درصد تا 
کمتر از 3۰درصد به استثناي 

الستیک

-666.453.1451.91-545.257.9841.6122.23

8۷۰32319
سایر وسایل نقلیه موتوري با 

حجم سیلندر 15۰۰ سی سی تا 
2۰۰۰ سی سی

24.901626.130.2591.7914.335359.883.9541.0673.98

8۷۰32329

سایر وسایل نقلیه، داراي موتور 
پیستونی درونسوز تناوبی 

جرقه اي - احتراقی با حجم 
سیلندر 2۰۰۰ سی سی اما از 
25۰۰ سی سی بیشتر نباشد

20.397536.259.2571.5314.986366.938.9561.0846.14

8.36-583.789.9311.72-535.010.1421.53-برنج1۰۰63۰۰۰

کنجاله )Oilcake( و سایر 23۰4۰۰۰۰
12.33-540.881.9441.60-474.171.2821.36-آخال هاي جامد، 

85299۰2۰
ماژول نمایشگر متشکل از 
صفحه lcdیاledپالسما فقط 

داراي برد آدرس دهی
-409.901.7911.17-486.088.9201.43-15.67

14.09-442.299.0221.31-379.963.7971.09-موز سبز تازه یا خشک کرده۰8۰31۰۰۰

سایر به صورت دانه بجز گندم 1۰۰1199۰
51.28-705.352.5872.08-343.667.4330.98-دامی

1۷۰113۰۰
شکر تصفیه نشده بدون اضافه 
کردن مواد خوشبو کننده یا 
مواد رنگ کننده از نیشکر

-311.955.7010.89-150.077.7400.44107.86

988۷۰314

قطعات منفصله جهت تولید 
اتومبیل سواري ردیف 8۷۰3 

 2۰۰۰cc بنزینی با حجم سیلندر
با ساخت داخل 5۰درصد و 

بیشتر به استثناي الستیک

-303.084.0580.87-207.094.1220.6146.35

851۷612۰

دستگاه گیرنده و فرستنده از 
نوع SDH به ظرفیت 155 
مگابیت بر ثانیه )STM1( و 

باالتر

-284.200.5330.81-45.555.2950.13523.86

سایر قطعات بی استخوان ۰2۰23۰9۰
16.52-329.684.7350.97-275.206.4890.79-منجمداز نوع گاو

۷2۰839۰۰

محصوالت از آهن یا فوالد غیر 
ممزوج تخت وگرم نوردشده 

به شکل طومار با پهناي 
6۰۰mm یا کمتربه ضخامت 

mm3 کمتر از

-246.234.5640.70-233.518.2980.695.45

-7.327.088.71620.95-6.764.491.78819.968.32
-34.981.747.977100-33.892.397.2141003.21

اقالم عمده وارداتی به کشور طی ده ماهه سال های 94 و 95
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در پایــان ســال 2016، ســالى کــه با آشــفتگى 
رشــد  و  سیاســى  شــگفتى هاى  مالــى، 
ــاد  ــادى از اقتص ــاى زی ــدار در بخش ه ناپای
جهــان پایــان یافت، تصمیــم فــدرال رزرو در 
مــاه دســامبر مبنــى بــر افزایــش نــرخ بهــره 
ــر،  ــه اخی ــى در ده ــار پیاپ ــن ب ــراى دومی ب
عالمــت خــروج از رکــود آمریــکا و تــدوام 
رشــد آن اقتصــاد اســت. در ایــن ســال 
کمیتــه بــازار بــاز فــدرال (FOMC) از تــرس 
ــش  ــه افزای ــور ب ــرمایه، مجب ــاى س حباب ه
نرخ هــاى بهــره در آمریــکا شــد. نــرخ بهــره 
از 5 /0 درصــد در 21 ســپتامبر 2016 بــه 
75 /0 درصــد در دســامبر 2016 رســید و 
ــارس  ــه در اواســط م ــى مى شــود ک پیش بین
2017 بــه یــک درصــد یعنــى دو برابــر میزان 
شــش مــاه گذشــته خــود رســیده و در پــى 
آن، نــرخ برابــرى دالر و یــورو بــه ســرعت 
بــه ســمت برابــرى میــل  کنــد. ایــن برابــرى 
ــه  بى ســابقه در 14 ســال اخیــر، نــرخ دالر ب
یــورو را بــه عــدد یــک نزدیــک کرده اســت.
جمهوریخواهــان در کنگــره همــواره مدافــع 

سیاســت هاى مالــى انبســاطى، از جملــه 
کاهــش نرخ هــاى مالیــات اشــخاص و 
رئیس جمهــور  و  بوده انــد  شــرکت ها 
ــا تاکیــد  ــد ترامــپ، ب جدیــد آمریــکا، دونال
ــش  ــا، از افزای ــدید مالیات ه ــش ش ــر کاه ب
ــش  ــژه در بخ ــه وی ــى، ب ــاى دولت هزینه ه
دفــاع و زیرســاخت ها، ســخن رانــده اســت. 
از ایــن رو سیاســت هاى پولــى انقباضــى 
ــوان مهــارى  ــه عن ــوان ب فــدرال رزرو را مى ت
ــده  ــات آین ــى تصمیم ــات تورم ــراى تبع ب
دولــت جدیــد تلقــى کــرد. شــواهد تاریخى 
نشــان مى دهــد نــرخ بهــره آمریــکا یکــى از 
ــر کلیــدى بــر خالــص جریــان  عوامــل موث

ــور اســت.  ــاى نوظه ــرمایه بازاره س
ــى  ــر قیمــت جهان ــر ب بررســى عوامــل موث
اقتصــادى  رشــد  مى دهــد  نشــان  دالر 
تشــدید  احتمــال  پیشــرو،  کشــورهاى 
ســوداگرى در بــازار ســرمایه را افزایــش داده 
ــروج  ــال 2007 خ ــران س ــاى بح و درس ه
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــى از ب ــى از نقدینگ بخش
ــد. در  ــه مى کن ــول را دیکت ــازار پ ــمت ب س

نتیجــه افزایــش نــرخ بهــره انتظــارى، تقاضــا 
بــراى دالر آمریــکا را افزایــش مى دهــد. 
افزایــش قیمــت دالر در برابــر ســایر ارزهــا، 
ــال و  ــمى ط ــت اس ــش قیم ــه کاه ــر ب منج
ــت  ــرات مثب ــا حــدى از اث ــده و ت ــت ش نف
اولیــه رشــد اقتصــادى بــر قیمــت نفــت (اثر 
رشــد اقتصــادى بــر تقاضــاى نفــت در حــال 
تضعیــف) و اثــر افزایــش تقاضــاى احتیاطى 
ــر  ــکا ب ــات آمری جنــگ، تروریســم و انتخاب

ــد. ــال مى کاه ــى ط ــت جهان قیم

دالیل تغییرات قیمت دالر در ایران
قیمــت دالر در بــازار ایــران وابســتگى زیادى 
بــه نــرخ حوالــه درهــم در بــازار کشــورهاى 
ــارات،  ــاى ام ــه صرافى ه ــایه از جمل همس
ســلیمانیه عــراق و ترکیــه دارد و رابطــه دالر 
و درهــم از ســوى فعــاالن بــازار ارز هــر روز 
رصــد شــده و قیمــت دالر را تعییــن مى کند. 
تثبیــت قیمــت دالر در ســه ســال اخیــر بــا 

دالیل تغییرات قیمت دالر در ایران؟

سیدسعید موسوی مدنی
دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
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یکی از بزرگ ترین مشکالت کسب وکارهاي 
بنگاه به بنگاه یا B2B  پیش بینی آینده است 
به درستی  را  آینده  بتوانند  اینکه  برای  و 
پیش بینی کنند، باید با تمامی گرایش ها و 
تحوالت عرصه کسب وکار همگام باشند. 
حوزه هایی  به  اینجا  در 

خواهیم پرداخت که 
تمرکز بر آن ها در سال 2۰16، بیشترین 

سوددهی را برای سازمان های B2B به دنبال 
داشته است و در سال 2۰1۷ نیز نباید از آن ها 

غافل شد.

)Lead generation( تولید لید )1
در حـوزه بازاریابـى، تولیـد لیـد بـه معنـاى 
شناسـایى و جلـب مشـتریان احتمالـى یـک 
محصـول یـا خدمـات اسـت. به ایـن منظور 
شـما اطالعـات مربوط به مشـتریان احتمالى 
بـراى  تـا  مى کنیـد  جمـع آورى  را  خـود 
بازاریابـى یـا دریافـت سـفارش، تنها سـراغ 

کسـانى بروید کـه مى دانید از محصول شـما 
اسـتقبال خواهنـد کـرد. به این ترتیـب، وقت 
خـود را بـراى جلب کسـانى که عالقـه اى به 
محصـول شـما ندارند تلـف نخواهیـد کرد. 
یکـى از قدیمى تریـن روش هـا بـراى تولیـد 

لیـد، فروشـندگان لیسـت ایمیل
(List Brokers) هسـتند. آن هـا لیسـتى را در 
اختیار شـما قرار مى دهند که شـامل 
اطالعـات  نـام، 

 ، س تمـا
جنسیت، سـن و محل زندگى 

مشـترى احتمالى اسـت. امـا بسـیارى از این 
لیسـت ها فاقد کیفیتند و ایـن حقیقت زمانى 
فـاش مى شـود کـه آن را خریـدارى کـرده و 
از آن نتیجـه اى نگرفته ایـد. تولیـد لیـد بایـد 
انعطاف پذیـر، جامـع و داده هـاى مربـوط بـه 
آن بـه روز باشـند. بـراى تولید لید، عـالوه بر 
ایمیـل مى توانیـد از شـبکه هاى اجتماعـى، 
وبالگ هـا و وب سـایت ها نیز اسـتفاده کنید. 
ایـن روزهـا هوش مصنوعـى راه خـود را به 

حـوزه تولیـد لیـد بازکـرده اسـت. بـه زودى 
 Self) اسـتفاده از الگوریتم هـاى خودفراگیـر
Learning) کـه شناسـایى و جلب مشـتریان 
را به صـورت کامال اتوماتیـک انجام مى دهند 
امرى عـادى خواهد بـود. ابزارهاى تولید لید 
در آینـده به طور دقیـق پیش بینى خواهند کرد 
که بهتریـن فرصت ها کدام هـا خواهند بود و 
چگونـه و کجا مى توان فرصت هاى مشـابهى 
تجزیه وتحلیـل  به کارگیـرى  بـا  کـرد.  پیـدا 
پیشـرفته داده هـا و الگوریتم هـاى یادگیـرى 
فرصت هـاى  ماشـینى، 

جدیدى پیـش روى 
شـما قـرار خواهنـد گرفـت و نرم افزارهـاى 
فـروش و تبلیغـات مى تواننـد میـزان سـود 
احتمالـى و منابع الزم براى کسـب این سـود 

را پیش بینـى کننـد.

2( جلب مشتری از طریق ایمیل
بااینکـه براى ارتبـاط با خریـداران ده ها کانال 

گرایش های بازاریابی 
کسب وکارهای B۲B در سال ۲017
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 B2B ارتباطـى وجـود دارد، امـا سـازمان هاى
هنـوز هم ایمیـل را به سـایر روش ها ترجیح 
ایمیـل،  انتخـاب  اصلـى  علـت  مى دهنـد. 
ارزان بـودن و سـهولت اسـتفاده از آن اسـت. 
مشـتریان نیـز تبلیغـات از طریق ایمیـل را به 
بقیـه روش هـا ترجیـح مى دهنـد به شـرطى 
که ایمیل هـاى تبلیغاتى، شخصى سازى شـده 
باشـند. بـا اسـتفاده از ابزارهاى مـدرن ایمیل، 
حاال کارشناسـان فـروش این امـکان رادارند 
مشـتریان  از  گسـترده ترى  طیـف  بـه  کـه 
احتمالى دسترسـى پیدا کننـد. آن ها مى توانند 
ایمیل هـا را شخصى سـازى و بـه مخاطبـان 
هـدف ارسـال کننـد. هـر ایمیلـى کـه بـاز 
شـود، هـر کلیـک و هـر پاسـخى به سـرعت 
در سیسـتم CRM شـرکت ثبت خواهد شـد. 
چنـد ابتـکار در حـوزه بازاریابـى از طریـق 
ایمیل که در سـال 2017 نیز همچنان پررونق 
خواهنـد بـود، ازاین قرارنـد: شخصى سـازى 
پویـا  محتـواى  و   (Personalization)
(Dynamic)، نظرسـنجى و رتبه بنـدى درون 
هدف گیـرى  و  بـازار  بخش بنـدى  ایمیلـى، 
خـرد، ایمیل هـاى اتوماتیـک یـا فعال شـونده 
تراکنش هـاى  و   (Triggered Emails)
 .(In-email Transactions) درون ایمیلـى 

3( علم تجزیه وتحلیل داده ها و بینش 
بازاریابـى  داده هـاى  پایـگاه  کـه  هم زمـان 
بـه  نیـاز  مى یابـد،  گسـترش  فـروش  و 
بیشـتر  پیچیـده  داده هـاى  تجزیه وتحلیـل 
فنـاورى  تیم هـاى  درگذشـته،  مى شـود. 
اطالعات و سـرویس هاى مشـاوره، داده هاى 
تجزیه وتحلیـل  را  مشـتریان  بـه  مربـوط 
مى کردنـد. امـروز امـا بـا معرفـى ابزارهـاى 
هوش کسـب وکار، تیم هاى فروش به بینشـى 
دسـت یافته انـد کـه بـا کمـک آن مى تواننـد 
درك عمیق تـرى از تاثیـرات فعالیت هایشـان 
داشـته باشـند. سـازمان هاى فـروش حـاال از 
ابزارهـاى هـوش کسـب وکار بـراى تفسـیر 
رفتـار خریـداران، افزایـش سـهم خـود در 
بـازار، جلب مشـتریان مرتبط بـا محصوالت 
و خدمـات و پیش بینى هـاى دقیق تر اسـتفاده 
داده هـا  مصورسـازى  ابزارهـاى  مى کننـد. 
(Data Visualization) و هـوش کسـب وکار 
کمـک مى کنند حلقه بازخوردهـا در تک تک 
مراحـل سـیکل خریـد کوتاه تر شـود؛ اما این 
اقدامـات کافى نیسـتند چراکـه هیـچ داده اى 
به خودى خود ارزشـمند نیسـت. داده ها زمانى 
ارزشـمند مى شـوند کـه بتوانید با اسـتفاده از 
آن هـا بـه بینش برسـید و ایـن بینش هـا را به 

اقـدام تبدیـل کنیـد؛ امـا چگونه؟
بهتریـن راه، ایجـاد یک فرهنـگ «داده محور» 
در سـازمان اسـت؛ اما چطور مى توانیم چنین 

فرهنگى را در سـازمان نهادینه کنیم؟
کلیـد اصلى ایجاد ایـن فرهنگ، شـبکه اى از 

چهارعنصـر متصل به هم اسـت:
 1- افـرادى کـه بتواننـد بـه زبـان داده هـا بـا 

یکدیگـر صحبـت کننـد.
 2- تولیدکنندگان محصوالت داده

 3- یک فرهنگ سـازمانى کـه از گفتمان هاى 
مربـوط به داده هـا حمایت کند

اکوسیسـتم هایى  ابزارهـا و   4- سیسـتم ها، 
براى تولیـد و به اشـتراك گذارى محصوالت 

داده.

اســت. اعتبارســنجى داده هــا بــه شــما کمک 
مى کنــد پیــام برنــد خــود را در زمــان 
ــد.  ــال دهی ــراد مناســب انتق ــه اف مناســب، ب

5( بازاریابی محتوا
حـوزه محتـوا در سـال هاى اخیر دسـتخوش 
تحـوالت چشـمگیرى بـوده اسـت. یکـى از 
اصلى تریـن اسـتراتژى هاى بازاریابـى محتوا، 
ویدئوهـا هسـتند. یکـى دیگـر از ابزارهـاى 
ارائـه محتـوا، شـبکه هاى اجتماعـى هسـتند. 
از  را  سـبقت  گـوى  اجتماعـى  شـبکه هاى 
نظـر  از  مى رباینـد.  ایمیـل  و  وب سـایت ها 
بسـیارى از مـردم، شـبکه هاى اجتماعى یکى 
و  محتـوا  توزیـع  کانال هـاى  مهم تریـن  از 
جـزء جدایى ناپذیـر بازاریابى محتوا هسـتند. 
تحقیقات دو شـرکت «مترمارك» و «دریفت» 
نشـان داده اسـت که 80 درصد شـرکت هاى 
در  مشـتریان  بـا  آنالیـن  به صـورت   B2B
ارتباطنـد. ارائـه محتـوا در وب سـایت ها یـا 
شـبکه هاى اجتماعـى بایـد به صـورت مداوم 
صورت پذیرد و این محتوا باید به روز باشـد. 
فرامـوش نکنیـد که محتواى تکـرارى یا کپى 
شـده، باعث سلب اعتماد مشـتریان مى شود. 
بـراى آنکـه توجه مشـتریان را بیشـتر جلب 
کنیـد، مى توانیـد از کارشناسـان بهینه سـازى 
موتـور جسـت وجو (SEO) کمـک بگیریـد 
تـا اگـر کاربرى محتوایى مربـوط به محصول 
شـما را جسـت وجو کرد، نام سـایت شما در 

صـدر نتایـج جسـت وجو قـرار بگیرد.

6( رویکردهای دوست دار موبایل
ایـن روزهـا، تلفـن همـراه تنهـا یک وسـیله 
بـراى برقـرارى تمـاس تلفنـى نیسـت. مـا 
بسـیارى از کارهـاى روزانه خـود را از طریق 
 B2B موبایل هـا انجـام مى دهیم. شـرکت هاى
بایـد ایـن تغییـر گرایـش را جـدى بگیرند و 
در حـوزه بازاریابـى ایمیلـى، یـک رویکـرد 
دوسـتدار موبایـل اتخـاذ کننـد تـا مشـتریان 
بتواننـد از طریـق تلفن هـاى همـراه خـود به 
محتواى این شـرکت ها دسترسـى پیـدا کنند. 
پیش بینـى دقیق آینده کار آسـانى نیسـت. در 
عصـرى کـه تکنولـوژى به سـرعت در حـال 
پیشـرفت اسـت، مفاهیـم جدیـد با سـرعت 
بیشـترى شـکل مى گیرنـد: مثـل بازاریابـى 
محتـوا، یکپارچه سـازى کانال هـاى بازاریابى، 
اتوماسـیون محتوا، بازاریابى مبتنى بر حساب 
زنـده،  محتـواى  اپلیکیشـن ها،   ،(ABM)
اسـتراتژى هاى دوسـتدار موبایـل و مفاهیمى 
 B2B از ایـن قبیـل. صاحبان کسـب وکارهاى
بـراى اینکـه در عرصـه رقابـت باقـى بمانند، 
بایـد با این مفاهیم آشـنا شـوند و یـا خود را 

بـا تحـوالت همسـو کنند.

در عصــری کــه تکنولــوژی به ســرعت 
در حــال پیشــرفت اســت، مفاهیــم جدیــد 
ــد:  ــکل می گیرن ــتری ش ــرعت بیش ــا س ب
ــازی  ــوا، یکپارچه س ــی محت ــل بازاریاب مث
اتوماســیون  بازاریابــی،  کانال هــای 
ــاب  ــر حس ــی ب ــی مبتن ــوا، بازاریاب محت
زنــده،  اپلیکیشــن ها، محتــوای   ،)ABM(
موبایــل  دوســتدار  اســتراتژی های 
قبیــل. صاحبــان  ایــن  از  مفاهیمــی  و 
در  اینکــه  بــرای   B۲B کســب وکارهای 
ــا  ــد ب ــد، بای ــی بمانن ــت باق ــه رقاب عرص
ایــن مفاهیــم آشــنا شــوند و یــا خــود را بــا 

ــد ــو کنن ــوالت همس تح

4( پاالیش و اعتبارسنجی داده ها
ــتمى  ــرکت ها داراى سیس ــه ش ــا هم تقریب
پیگیــرى  و  داده هــا  ذخیــره  بــراى 
تراکنش هــاى فــروش هســتند، مثل سیســتم 
ــان  ــا هم ــترى ی ــا مش ــاط ب ــت ارتب مدیری
CRM امــا اغلــب شــرکت ها نمى داننــد 
چگونــه ایــن پایــگاه داده هــا را بــه روز کننــد. 
تعییــن کمیــت و گــزارش تجربــه مشــترى 
ــم  ــد مه ــد خری ــاى فرآین ــا انته ــاز ت از آغ
اســت امــا هرچــه پایــگاه داده هــا بزرگ تــر 
ــمارش  ــد، ش ــتر باش ــا بیش ــداد داده ه و تع
ــى)  ــتریان احتمال ــا و مش ــداد تراکنش ه (تع
ســخت تر خواهــد بــود. راه حــل ایــن 
ــش  ــوژى پاالی ــتفاده از تکنول ــکل، اس مش
داده هاســت. داده هــاى مربــوط بــه مشــتریان 
ــک  ــروش ی ــى ف ــاهرگ حیات ــى، ش احتمال
ــا  ــن داده ه ــش ای ــتند و پاالی ــازمان هس س
بایــد در اولویــت هــر ســازمانى قــرار بگیرد. 
کیفیــت داده، مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن 
بازاریابــى  و  فــروش  حــوزه  در  عامــل 
ــزارى  ــر اب ــت. از ه ــرکت هاى B2B اس ش
کــه اســتفاده مى کنیــد، مهم تریــن اصلــى کــه 
بایــد در نظــر داشــته باشــید، حفظ ســالمت 
ــا مشــترى  ــاط ب سیســتم هاى مدیریــت ارتب
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حجـم سـرمایه گذارى خارجـى ایـران در یـک سـال اخیر بـه نزدیکى 12 
میلیـارد دالر رسـیده اسـت. آمارهـا نشـان مى دهـد از ابتداى دى ماه سـال 
گذشـته تاکنون ایران بیش از 11 میلیارد و 333 میلیون دالر سـرمایه جدید 
جـذب کرده اسـت که ایـن رقم خود نشـان دهنده بهبـود وضعیت اقتصاد 

ایـران در این دوره زمانى اسـت.

خدمات صدرنشین جذب سرمایه های خارجی
درحالى که بررسـى ها نشـان مى دهد سـهم خدمات از بازار ایجاد اشـتغال 
در ایـران باالتریـن سـهم اسـت و نیمـى از اشـتغال موجـود در کشـور در 
این بخش ایجادشـده اسـت، برآوردهاى صورت گرفته نشـان مى دهد در 
حـوزه سـرمایه گذارى خارجـى نیز باالترین سـهم از آن این بخش اسـت. 
سـرمایه گذارى در بخـش خدمـات ایران سـودآورى باالترى را نسـبت به 
سـایر حوزه هـا داراسـت و خـواب سـرمایه در ایـن حـوزه کمتـر و بازده 
سـرمایه در این بخش بیش از صنعت و کشـاورزى و سـایر حوزه هاسـت. 
در بخـش خدمـات، 17 طـرح با سـرمایه گذارى 5 میلیـارد و 321 میلیون 
دالر در ایـران مجـوز سـرمایه گذارى دریافـت کرده انـد ضمـن این کـه 
صنعـت دومیـن حـوزه سـرمایه گذارى در ایران اسـت. 46 طـرح صنعتى 
جدیـد بـا سـرمایه گذارى 3 میلیـارد و 365 میلیـون دالرى در ایـن حـوزه 
مجوزهـاى الزم بـراى سـرمایه گذارى را دریافت کرده اند که این امر نشـان 

از بهبـود موقعیت صنعتـى ایران در آینـده دارد.

ساختمان، پایین ترین سهم از سرمایه های خارجی
در یک سال پس از امضاى برجام تنها دو طرح ساختمانى با سرمایه گذارى 
6 میلیون دالرى در کشور راه اندازى شده است و به نظر مى رسد رونق 
بازار مسکن بتواند در آینده اى نزدیک معادالت ورود سرمایه هاى خارجى 

میزان سرمایه گذاری خارجی 
در ایران در یک سال گذشته

سهم بخش های مختلف اقتصادی از سرمایه گذاری خارجی در یک سال منتهی به 
دی ماه سال جاری

تعداد طرح های بخش اقتصادی
جدید

حجم سرمایه مصوب کل میلیون 
دالر

351۰5.8تأمین آب، برق و گاز
3259حمل ونقل و ارتباطات

۷532.1خدمات
26ساختمان
46365.1صنعت

8512کشاورزی
21۷معدن

1138۰2.11جمع کل

وضعیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران از ابتدای دی ماه سال 
گذشته تا دی ماه سال جاری

سرمایه گذاری )میلیون دالر(تعداد طرح جدیدکشور
115ارمنستان
132۰۰اسپانیا

1933افغانستان
1۷2962آلمان

123۷6امارات متحده عربی
4245انگلستان

2۷ایرانی مقیم لندن
12ایرلند

11بالروس
6192ترکیه

13جزایر باربادوس
3۷جمهوری آذربایجان

11895چین
1۰روسیه

16۰سریالنکا
۷254عراق
11عمان
6389فرانسه
16قبرس
12کویت
11۰مالزی
2198هلند

233هندوستان
1333ونزوئال

1۰21۰8چند کشور
1۰۰118۰2جمع

را در کشور تحت تأثیر قرار داده و زمینه هاى بهبود وضعیت در 
این حوزه را رقم بزند. سرمایه گذارى مسکن در ایران پیش از آغاز 
پروژه مسکن مهر بیشتر توسط بخش خصوصى صورت مى گرفت 
اما پس از راه اندازى پروژه مسکن مهر بزرگ ترین دخالت دولتى در 
عرصه مسکن را شکل داد. ساخت وساز در ایران هنوز با مصالح 
سنتى صورت مى گیرد حال آنکه ورود سرمایه هاى جدید مى تواند 

تکنولوژى مدرن ساخت وساز را وارد کشور کند.



31

13
95

اه 
ن م

هم
- ب

 55
ه 3

مار
ش

تحلیل هاى جدید نشان مى دهد اگر کل ثروت شما (شامل 
 موجودى تمام حساب هاى بانکى، سرمایه گذارى ها
و ارزش امالك منهاى بدهکارى ها) بیش از دو هزار و 
دویست و بیست دالر(حدود هشت و نیم میلیون تومان) 

باشد شما از نیمى از جمعیت جهان ثروتمندترید.
براساس این تحلیل که توسط موسسه تحقیقاتى ”کردیت 
سویس“ انجام شده اگر کل سرمایه شما 71 هزار و 560 
دالر معادل 275 میلیون تومان باشد شما در شمار 10 
درصد ثروتمندترین افراد جهان قرار دارید و اگر 744 
هزار و 400 دالر معادل دو میلیارد و هشتصد و شصت 
و پنج میلیون تومان سرمایه داشته باشید در شمار یک 
بسیارى کشورهاى  در  معترضین  که  درصدى هستید 

جهان درحال شورش برضدشان هستند.

وضعیت ایران:
کردیت سوئیس در این گزارش برآوردى از ثروت(یا 
دارایى به مفهوم ملک، سهام، و مانند آنها) همه کشورهاى 
جهان را منتشر کرد که در آن کل ثروت موجود در ایران 
افزایش ثروت کشورمان در سال  219 میلیارد دالر و 

گذشته میالدى 188 درصد تخمین زده شده است.
ایران در این گزارش در طبقه کشورهاى با درآمد متوسط 
به پایین، با تولید ناخالص ملى سرانه 10 هزار و 693 دالر 
براى هر فرد بالغ در سال 2016 و دو هزار و 852 دالر 
ثروت به ازاى هر فرد بالغ در سال 2000 معرفى شده 
است که نشان دهنده تقریبا چهار برابر شدن ثروت موجود 
 به نسبت جمعیت در کشور طى 16 سال گذشته است.
براساس این گزارش در ایران به ازاى هر فرد بالغ سه 
هزار و 955 دالر ثروت وجود دارد و 219 میلیارد دالر 
ثروت کلى کشور در سال 2016 معادل 0٫1 درصد از کل 

ثروت جهانى بوده است.
تعداد افراد حاضر در پایین ترین دهک ثروت در ایران 

هم 14٫2 میلیون نفر تخمین زده شده است.
ایران با داشتن حدود 1درصد از جمعیت جهان فقط حدود 
از ثروت دنیا را در اختیار دارد و جز  یک دهم درصد 
کشورهاي با درآمد متوسط رو به پایین محسوب مى شود 
و مهم ترین علت این جایگاه این است که ما در هیچ 
دوره اى در تاریخ طوالنی کشور تولیدکننده ثروت نبوده 
ایم و در بهترین دوره هاى مدیریتی کشور فقط از ثروت هاى 
 خدادادي موجود در کشور به صورت بهینه استفاده کرده ایم.

وضعیت جهان:
براساس هفتمین ویرایش گزارش ثروت جهانى که در نوامبر 2016 منتشر شده است:

- 36 درصد از ثروت جهان در آمریکاى شمالى قرار دارد.
- ثروت سرانه بزرگساالن در آمریکاى شمالى 2,7 برابر اروپا است.

- ثروت سرانه بزرگساالن در آمریکاى شمالى 7 برابر کشورهاى آسیایى و اقیانوسیه (به 
استثناى چین و هند) است.

-  ثروت سرانه بزرگساالن در آمریکاى شمالى 15 برابر چین است.
- ایران با ثروت سرانه بزرگساالن 3955 دالر، در زمره کشورهاى فقیر طبقه بندى شده 

است.
- برطبق گزارش اکتبر 2015 موسسه تحقیقاتی credit suisse، کل ثروت موجود در 

جهان شامل تمام دارایى هاى مالی و غیرمالى حدود 250 تریلیون دالر مى باشد.
- از کل ثروت جهان حدود 86 تریلیون آن یعنی معادل 34,3 درصد آن فقط در کشور 
امریکا مى باشد. بعدازآن کشور چین با حدود 23 تریلیون دالر یعنی حدود 9درصد در 
جایگاه دوم قرار دارد. ژاپن با 20 تریلیون ثروت در ردیف سوم و بعدازآن انگلیس با 
15,6 تریلیون دالر. فرانسه با 12,6، المان با 12، ایتالیا با 10، کانادا با 7، استرالیا با 6، 
اسپانیا با 4، تایوان با 3,5 و کره جنوبی نیز با 3,5 تریلیون دالر ثروت ملی در جایگاهى 

بعدي قرار دارند.
- با توجه به این گزارش بیش از 90درصد کل ثروت دنیا به 30 کشور اول این لیست 
تعلق دارد و بقیه کشورهاي دنیا درمجموع کمتر از 10 درصد از ثروت جهان را در 

اختیاردارند.

جایگاه مردم ایران 

احسان اشرفی

درجهان 
از نظر 

میزان ثـروت

درصد ایرانی های بالغ به نسبت کل ثروت فردی به دالر)به ازای هر فرد بالغ و نه خانواده(
94/6درصد ایرانی های با ثروت زیر 1۰ هزار دالر
5 درصد ایرانی های با ثروت بین 1۰ هزار تا 1۰۰ هزار دالر

۰/3 درصد ایرانی های با ثروت بین صد هزار تا یک میلیون دالر
۰ درصد ایرانی های با ثروت بیشتر از یک میلیون دالر

۷۷/9 درصد درصد جینی)ضریب سنجش میزان نابرابری در توزیع ثروت(

نسبت جمعیت دهک های مختلف ثروت در ایران به کل جهان
درصد از جمعیت جهان میزان ثروت

4/1 بیش از 3۰ دالر یا 114 هزار تومان بدهی درصد
5/1 بین 3۰ تا 24۷ دالر یا 114 تا 94۰ هزار تومان
3/1 بین 248 تا 6۰2 دالر یا یکتا دو میلیون و 28۰ هزار تومان
6/1 بین 6۰3 تا 12۰۰ دالر یا دو میلیون و 28۰ هزار تا چهار و نیم میلیون 
8/1 بین 12۰۰ تا 2221 دالر یا چهار و نیم تا هشت و نیم میلیون 
۰/2 بین 2222 تا 4195 دالر یا هشت و نیم تا 16 میلیون تومان
۰/1 بین 4196 تا ۷938 دالر یا 16 تا 3۰ میلیون تومان
4/۰ بین ۷939 تا 1۷83۰ دالر یا 3۰ میلیون تا 68 میلیون تومان 
3/۰ بین 1۷831 تا ۷1559 دالر یا 68 تا 2۷1 میلیون تومان
1/۰ بیش از ۷1559 دالر یا 2۷1 میلیون تومان



32

13
95

اه 
ن م

هم
- ب

 55
ه 3

مار
ش

محصــوالت  نقــش  امــروز  جهــان  در 
صنایــع تولیــد پوشــاك به عنــوان یکــی 
ــاجی،  ــت نس ــی صنع ــوالت نهای از محص
ــی  ــاد جهان ــت. در اقتص ــکار اس غیرقابل ان
نیــز صنعــت تولیــد پوشــاك نقــش بســیار 
پررنــگ و حائــز اهمیتــی دارد و بــه دالیلــی 
همچــون ارزآوري، ایجــاد اشــتغال، نیــاز 
بــه ســرمایه گذارى بســیار کمتــر بــراي 
ایجــاد اشــتغال در مقایســه بــا ســایر صنایــع 
(حتــی نســاجی)، جلوگیــري از خــروج ارز 
ــره  ــزوده، در زم ــن ایجــاد ارزش اف و همچنی
ــژه  ــع مهــم کشــورهاي مختلــف به وی صنای
کشــورهاي درحال توســعه قرارگرفتــه اســت 
و ایــران قــادر بــه دســتیابی رتبــه اول صنعت 

ــه اســت. نســاجی در منطق

مزیت های صنعت پوشاک
ازجملــه مزیت هــاى صنایــع تولیــد پوشــاك 
ــت.  ــت اس ــن صنع ــاالي ای ــزوده ب ارزش اف
ایــن بخــش از صنعــت بــا توجــه بــه اینکــه 
حلقــه انتهایــی زنجیــره تولیــد صنایــع 
نســاجی اســت، بیشــترین ارزش افــزوده 
یــک  به عنوان مثــال  مى کنــد.  خلــق  را 
تى شــرت تولیــدي بــا برنــد معتبــر در 
حــدود 80 دالر ارزش دارد و ایــن در حالــی 
اســت کــه قیمــت الیاف پنبــه مصرفــی در آن 
ــر از 2 دالر اســت. ازنظــر اشــتغال زایى  کمت
نیــز حجــم ســرمایه گذارى موردنیــاز بــراي 
ــی  ــن رشــته صنعت اشــتغال یــک نفــر در ای
یک پنجــم متوســط صنایــع دیگــر ازجملــه 
صنعــت نســاجی اســت به عبارت دیگــر 
ــوان  ــت مى ت ــرمایه گذارى ثاب ــم س ــا حج ب
در ایــن صنعــت پنــج برابــر متوســط ســایر 

ــع شــغل ایجــاد کــرد. صنای

ــی  ــته صنعت ــن رش ــز ای ــد ارزآوري نی در بع
ــش  ــه بخ ــگرف دارد به نحوى ک ــی ش قدرت
اعظــم صــادرات صنایــع نســاجی و پوشــاك 
ــه  ــت ب ــن صنع ــرو در ای ــورهاى پیش کش
به عنوان مثــال  دارد  اختصــاص  پوشــاك 
ــه،  ــا، ترکی ــپانیا، ایتالی ــر اس ــورهایی نظی کش
ــام،  ــد، ویتن ــوان، تایلن چیــن، بنــگالدش، تای
ســریالنکا و... بســیاري دیگــر از کشــورهاي 
مطــرح در صنایــع نســاجی و پوشــاك 
ــادرات  ــد از ص ــش از 50 درص ــهمی بی س
صنایــع نســاجی و پوشاکشــان بــه پوشــاك 

ــق دارد. تعل
ــادرات  ــک ارزش ص ــماره ی ــدول ش در ج
پوشــاك برخــی کشــورهاي منتخب و ســهم 
آن از کل صــادرات نســاجی و پوشــاك ایــن 

ــت. ــده اس ــورها مشخص ش کش
 حجم تجارت جهانی پوشاك در جهان براساس
آمارهاي سازمان تجارت جهانی در سال 2013

پیش بینی ارزش بازار پوشاك ایران براي سال 
۲٠۲5 نیز بالغ بر حدود ۲5 تا 3٠ میلیارد دالر 
است که بستگي به عوامل مختلفي از قبیل 
قدرت  و  سرانه  درآمدهاي  اقتصادي،  رشد 
خرید مردم دارد. در چنین حالتي رشد ساالنه 
مصرف پوشاك در کشور در حدود ٤ درصد و 

متناسب با رشد اقتصادي ساالنه کشور است

بـازار مصـرف ایـران نیز بـا وجود یـک هزار 
واحد تولیدي پوشـاك شناسنامه دار و انبوهي 
از تولیدکنندگان گمنام و ناشـناس و با حدود 
۲5٠ هزار نفر شـاغل مسـتقیم در این رشته 
صنعتـي داراي ارزش بـازاري در حدود ١٤ تا 
١5 میلیـارد دالر اسـت کـه در حـدود 5٠ تا 
۶٠ درصد آن توسـط تولیـدات داخلي تأمین 
و مابقـي آن نیـز از طریـق واردات رسـمي و 
کاالي همـراه مسـافر و عمدتـاً قاچاق تأمین 

د می شو

وضعیت بازار پوشاک ایران و 
جهان تا سال ۲0۲5

جدول1

کل صادرات نساجی و نام کشور
پوشاک)میلیارد دالر(

صادرات پوشاک)میلیارد 
دالر(

سهم صادرات 
پوشاک)میلیارد دالر(

248.18153.۷۷6۰چین

1931166۰اتحادیه اروپا

29.3814.3646هند

2519.948۰بنگالدش

24.۷213.9556ترکیه

16.9313.15۷6ویتنام

13.934.5533پاکستان

۰.۷5۰۰.۰8۰1۰ایران
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بالغ بــر حــدود 940 میلیــارد دالر بــوده 
ــن  ــا از ای ــور م ــفانه کش ــه متأس ــت ک اس
ــته  ــى نداش ــهم آن چنان ــترده س ــفره گس س
ــه  اســت و صــادرات ســاالنه پوشــاك مــا ب
100 میلیــون دالر هــم بالــغ نمى شــود و 
ــک  ــماره ی ــدول ش ــه در ج ــور ک همان ط
مشــاهده مى شــود، ســهم صــادرات پوشــاك 
کشــور از صــادرات نســاجی و پوشــاك فقط 

ــت.  ــد اس 10 درص

ارزش بازار مصرف پوشاک در جهان
ــدود  ــر ح ــال 2012 بالغ ب ــم در س ــن رق ای
1100 میلیــارد دالر تخمیــن زده مى شــود 
ــت  ــر دالل ــن ام ــر ای ــا ب ــن پیش بینى ه لیک
بــازار  ارزش  ســال 2025  تــا  کــه  دارد 
مصــرف پوشــاك در جهــان با افزایشــی 100 
درصــدي بــه حــدود 2110 میلیــارد دالر بالغ 
خواهــد شــد. جــدول شــماره 2 ارزش بــازار 
مصــرف پوشــاك در برخــی کشــورهاي 
منتخــب جهــان در ســال 2012 را نشــان داده 
و همچنیــن ارزش ایــن بــازار در ســال 2025 

ــت. ــرده اس ــى ک ــز پیش بین را نی
 2 شــماره  جــدول  از  کــه  همان گونــه 
ــال حاضــر ارزش  ــود، در ح ــتنباط مى ش اس
بــازار جهانــی پوشــاك بالغ بــر حــدود 
ــد  ــه 75 درص ــت ک ــارد دالر اس 1100 میلی
ــکا،  ــورهاي امری ــار کش ــازار در اختی ــن ب ای
ــاال  ــن اســت. ب ــن و ژاپ ــا، چی ــه اروپ اتحادی
بــودن مصــرف پوشــاك در ایــن کشــورها با 
توجــه بــه اینکــه تنهــا یک ســوم از جمعیــت 
جهــان را در خــود جاى داده انــد حاکــی 
از بــاال بــودن مصــرف ســرانه پوشــاك 
ــورهاي  ــایر کش ــت. س ــن کشورهاس در ای
ــان  ــت جه ــه 65 درصــد از جمعی ــان ک جه
را در خــود جاى داده انــد تنهــا 25 درصــد از 
بــازار پوشــاك را در اختیاردارنــد. همچنیــن 
در جــدول شــماره 2 مشــاهده مى شــود 
کــه رشــد مصــرف پوشــاك در کشــورهاي 
بیشــتر توســعه یافته نظیــر امریــکا، اتحادیــه 
ــرخ  ــا ن ــر و متناســب ب ــن آرام ت ــا و ژاپ اروپ
ــا در  ــت ام ــادي آن کشورهاس ــد اقتص رش
اقتصادهــاى نوظهــور ماننــد چیــن، روســیه، 
هنــد و برزیــل ایــن شــتاب بســیار تندتــر و 
حتــی ســریع تر از نــرخ رشــد اقتصــادي آن 
اســت. بــر پایــه ایــن پیش بینى هــا در ســال 
2025 دو کشــور چیــن و هنــد کانــون اصلی 
ــان  ــاك جه ــرف پوش ــاي مص ــد بازاره رش
خواهنــد بــود که دلیــل اصلی آن رشــد باالي 
اقتصــادي این دو کشــور و به تبــع آن افزایش 
ــث  ــه باع ــت ک ــرانه آن هاس ــاي س درآمده
تغییــر ذائقــه مصرف کننــدگان این دو کشــور 
ــان  ــل ایش ــش تمای ــد و افزای ــمت م ــه س ب

ــاك  ــروف پوش ــاي مع ــد از برنده ــه خری ب
ــه  ــود ک ــى مى ش ــن پیش بین ــت. همچنی اس
ــن و  ــی پوشــاك دو کشــور چی ــازار ترکیب ب
هنــد از حجــم 195 میلیــارد دالري در ســال 
2012 بــه ارزش 740 میلیارد دالري در ســال 
2025 برســد کــه در ایــن صــورت از بــازار 
مصــرف ترکیبــی 725 میلیــارد دالري امریکا 
و اتحادیــه اروپــا نیــز فراتــر خواهــد رفــت. 
ــا وجــود یــک  ــز ب ــران نی ــازار مصــرف ای ب
هــزار واحــد تولیــدي پوشــاك شناســنامه دار 
و انبوهــی از تولیدکنندگان گمنام و ناشــناس 
و بــا حــدود 250 هــزار نفــر شــاغل مســتقیم 
در ایــن رشــته صنعتــی داراي ارزش بــازاري 
ــت  ــارد دالر اس ــا 15 میلی ــدود 14 ت در ح

کــه در حــدود 50 تــا 60 درصــد آن توســط 
ــز  ــی آن نی ــن و مابق ــی تأمی ــدات داخل تولی
ــراه  ــمی و کاالي هم ــق واردات رس از طری
ــن مى شــود.  ــاً قاچــاق تأمی مســافر و عمدت
ایــران  بــازار پوشــاك  پیش بینــى ارزش 
ــدود 25  ــر ح ــز بالغ ب ــال 2025 نی ــراي س ب
تــا 30 میلیــارد دالر اســت کــه بســتگی بــه 
عوامــل مختلفــی از قبیــل رشــد اقتصــادي، 
ــردم  ــد م ــدرت خری درآمدهــاي ســرانه و ق
دارد. در چنیــن حالتــی رشــد ســاالنه مصرف 
ــد و  ــدود 4 درص ــور در ح ــاك در کش پوش
متناســب بــا رشــد اقتصــادي ســاالنه کشــور 

اســت.

جدول2 )ارزش بازار مصرف پوشاک در برخی از کشورها در سال 2۰12 و پیش بینی سال 2۰25(

درصد رشد ترکیبی 2۰25)میلیارد دالر(2۰12)میلیارد دالر(منطقه
ساالنه

1۰درصد15۰54۰چین

2 درصد35۰44۰اتحادیه اروپا

2 درصد225285ایاالت متحده

12 درصد452۰۰هند

2 درصد11۰15۰ژاپن

5 درصد551۰۰برزیل

8 درصد4۰1۰5روسیه

4 درصد1525ایران

2درصد11۰5211۰کل جهان

سرانه مصرف پوشاک در جهان در سال 2۰12 و پیش بینی سال 2۰25)میلیون دالر(

درصد رشدسال2۰25سال2۰12نام کشور

1۰5۰164356استرالیا

8311۰8۰3۰ژاپن

81412215۰کانادا

686۷8114امریکا

6638۰421اتحادیه اروپا

3۷3۷4۰98روسیه

2۷24546۷برزیل

15328۰83متوسط جهان

1۰933۷2۰9چین

3616۰344هند

2۰۰25۰25ایران
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«رتبــه تجــارت فرامــرزى ایــران» اگرچــه با یک پلــه صعــود از 171 بــه 170 در ســال 2017 
ارتقــا یافتــه، امــا همچنــان رتبــه ایــران در ایــن شــاخص در مقایســه بــا ســایر کشــورها، 
بســیار پاییــن اســت. از دالیــل عملکــرد ضعیــف ایــران در شــاخص تجــارت فرامــرزى، 
مى تــوان بــه «هزینــه بــاالى انطبــاق مــرزى صــادرات و واردات» و «مدت زمانــى کــه بــراى 

انطبــاق اســناد در ایــران صــرف مى شــود»، اشــاره کــرد.

رتبه تجارت فرامرزی ایران
براســاس گــزارش 2017 بانــک جهانــى، شــاخص رتبــه تجــارت فرامــرزى ایران براســاس 
چنــد معیــار مــورد ارزیابــى قــرار گرفتــه کــه یکــى از آنهــا شــامل زمــان ترخیــص کاال 
و واردات اســت. بررســى مقایســه اى بیــن ایــران و کشــورهاى منطقــه منــا و کشــورهاى 
پردرآمــد OECD، نشــان مى دهــد، زمانــى کــه ایــران بــراى واردات و صــادرات کاالهــاى 
خــود صــرف مى کنــد، بیــش از ایــن کشــورها اســت. براســاس ایــن گــزارش، رتبــه ایــران 
در شــاخص تجــارت فرامــرزى طــى ســال هاى 2007 تــا 2016 حاکــى از ایــن اســت کــه 
بهتریــن رتبــه ایــران در ایــن شــاخص در ســال 2007 بــه دســت آمده کــه ایران توانســته در 
بیــن 175 کشــور رتبــه 87 را به دســت آورد. از ســویى دیگــر، رتبــه ایــران در ســال 2015، 
از بیــن 189 کشــور، 148 بــوده اســت. در عیــن حــال بدتریــن رتبــه ایــران نیــز مربــوط بــه 
ســال 2016 اســت کــه ایــران در بیــن 189 کشــور رتبــه 171 را بــه دســت آورده اســت. این 
در شــرایطى اســت کــه ایــران در ســال 2016 در مقایســه بــا ســال 2015 بــا 19 پلــه تنــزل 
مواجــه شــده و ایــن نشــان دهنده آن اســت کــه تجــارت بــا ایــران دشــوارتر شــده اســت.

وضعیت تجاری فرامرزی ایران

ایران ایران2۰16مؤلفه
2۰1۷

متوسط 
منطقه منا

کشورهای پردرآمد
oecd

1۰۷1۰16112زمان صادرات هماهنگی مرزی )ساعت(

هزینه صادرات هماهنگی مرزی )دالر 
56556543۷45۰آمریکا(

زمان صادرات آماده سازی اسناد 
159152۷43)ساعت(

هزینه صادرات آماده سازی اسناد )دالر 
14314324836آمریکا(

1481411159زمان واردات هماهنگی مرزی )ساعت(

هزینه واردات هماهنگی مرزی )دالر 
66۰66۰52۷115آمریکا(

2842۷۰964زمان واردات آماده سازی اسناد )ساعت(

هزینه واردات آماده سازی اسناد )دالر 
19۷19۷29۰26آمریکا(

کریدور جاده اى را تعریف کرده ایم.
 10 این  در  مهم  موضوع  داد:  ادامه  وى 
کریدور جاده اى که همه آن ها به مرزهاى 
کشورمان منتهى مى شوند این است که هیچ 
جاده اى  کریدورهاى  این  در  ناپیوستگى 
که  است  این  دنبال  به  دولت  و  نباشد 
حلقه هاى اتصال این کریدورها را تکمیل 
این  زیرساخت هاى  درحال حاضر  کند. 
کریدورها و مسیرهاى ترانزیتى وجود دارد 
به هم پیوسته  این کریدورها  متأسفانه  اما 

نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازى با تأکید بر 
اینکه نباید از موضوع ترانزیت و منافعى 
کشورمان  براى  مى تواند  ترانزیت  که 
اظهار  کنیم،  عبور  به راحتى  باشد  داشته 
به  را  اولویت ها  کرد: در بخش راه سازى 
اختصاص  ترانزیتى  کریدورهاى  ساخت 
ریلى  ترانزیتى  کریدورهاى  البته  داده ایم. 
هم تعریف شده است که شاید بتوان گفت 
مهم ترین آن اتصال ایران به افغانستان است 
که بخشى از این مسیر اخیراً به افتتاح رسید.

خادمى ادامه داد: درحال حاضر در بسیارى 
از کشورهاى همسایه نقشه هاى کریدورى 
در حال تدوین و اجرا هستند که با ساخت 
این کریدورهاى جدید نقش کریدورهاى 
ایران در تجارت بین الملل ضعیف خواهد 
متفاوتى  نگاه  باید  شرایط  این  در  شد. 
نگذاریم  و  باشیم  داشته  اولویت ها  به 
فراموشى  به  ایران  ترانزیتى  کریدورهاى 
گرفتن  فاصله  به طورقطع  شوند.  سپرده 
کریدورهاى جهانى از منطقه ایران به ما 
خسارت هاى فراوانى وارد مى کند و شرایط 
امروز الزام مى کند که از اقتصاد نفتى خارج 

شویم و به اقتصاد ترانزیتى روى بیاوریم.
توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
زیربناهاى حمل و نقل همچنین با اشاره به 
استقبال شرکت هاى خارجى از پروژه هاى 
پروژه  یورو  میلیارد  سه  گفت:  آزادراهى 
تاکنون  و  اجرا است  آزادراهى در دست 
این حجم از ساخت وسازها در بخش راه 

به طور هم زمان انجام نشده است.

حمل ونقل در پسابرجام ...

ادامه از  صفحه 19
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جــذب ســرمایه خارجــى منــوط بــه دو پیــش شــرط اساســى 
ــل  ــد» و «تعام ــى قدرتمن ــش خصوص ــودن بخ ــى «دارا ب یعن

ــا» اســت. ــا دنی ســازنده ب
برنامه ریــزى در برنامــه ششــم توســعه بــه ایــن شــکل اســت 
ــى  ــرمایه گذارى خارج ــق س ــع از طری ــد از مناب ــه 23 درص ک
ــع باالدســتى و پایین دســتى  ــال صنای تامیــن شــود، به طــور مث
نفــت، گاز و پتروشــیمى در مــدت 5 ســال بایــد 200 میلیــارد 
دالر ســرمایه خارجــى جــذب کننــد، از ایــن رو به نظــر 
ــال  ــه دنب ــى ب ــل محدودیــت مال ــه دلی ــت ب مى رســد کــه دول
جــذب ســرمایه  خارجــى و تامیــن منابع مالــى موردنیاز اســت. 
ــدا  ــعه پی ــى توس ــور تدریج ــن به ط ــورها قوانی ــه کش در هم
کردنــد و تکمیــل شــدند. ایــن در حالــى اســت کــه در ایــران، 
مباحــث قانونــى به عنــوان مانــع جــدى در امــر ســرمایه گذارى 
خارجــى تلقــى نمى شــود. در حــال  حاضــر بیشــترین ســهم 
ــت، گاز و  ــش نف ــه بخ ــران ب ــى ای ــرمایه گذارى هاى خارج س
ــوط مى شــود؛ در ســال هاى اخیــر 75 درصــد  پتروشــیمى مرب
ــده و 25  ــوط ش ــرژى مرب ــوزه ان ــه ح ــرمایه وارده ب از کل س
درصــد در ســایر بخش هــا یعنــى بخــش صنعــت و خدمــات 

جــذب شــدند.
 «بى ثباتــى سیاســى و ریســک بــاال، دیدگاه هــاى متناقــض در 
 ،FDI کشــور در مــورد همســویى بــا جهانــى شــدن و پذیــرش
ســابقه رفتــار غیــر منصفانــه و نابرابــر بــا شــرکت هاى خارجى، 
ــا، عــدم  ــرد و ســاختار بازاره ــه کارک ــوط ب سیاســت هاى مرب
ــورد  ــى در م ــاى بین الملل ــدادى از موافقت نامه ه ــاى تع امض
FDI و در پیــش گرفتــن سیاســت هاى تجــارى پرنوســان و نیــز 
موانــع تعرفــه اى و غیــر تعرفــه اى تجــارت» را در مجمــوع مانع 

جــذب ســرمایه گذارى خارجــى در ایــران عنــوان کــرد. 
ــرمایه گذاران  ــد س ــران از دی ــوت ای ــاط ق ــه نق ــى ب از طرف
خارجــى ذخایــر گاز، هزینــه پاییــن اســتخراج نفــت، جمعیــت 
78 میلیونــى بــا ســطح درآمــد متوســط، دسترســى بــه آبهــاى 
بین المللــى، دسترســى بــه جوانــان تحصیلکــرده، دسترســى بــه 
بازارهــاى مجــاور و تجــارت ترانزیــت، ســاختار نیمــه صنعتى 
ــى  ــى خارج ــدات بده ــابقه و تعه ــا س ــى ب و بخش خصوص

ناچیــز ایــران هســتند..

چرا روند ورود سرمایه خارجی 
به کشور کند است؟

دکتر بهروز هادی زنوز 

تازه تریــن گــزارش منتشــره بانــک مرکــزى از تحــوالت ارزى ایران 
حاکــى از رشــدى بیــن 400 تــا حــدود 3900 درصــدى ســه ارز 
اصلــى دالر، یــورو و پونــد اصلــى طــى 30 ســال گذشــته اســت. 
رونــد تغییــرات از ایــن حکایــت داشــت کــه بیشــترین جهش هاى 

قیمتــى از 1389 بــه بعــد در تاریخچــه ارزى ثبت شــده اســت.
ــرخ ارز در  ــرات ن ــد تغیی ــزى از رون ــک مرک ــه بان ــى ک -گزارش
بــازار آزاد از ســال 1366 تــا پایــان آبــان مــاه امســال منتشــر کــرده 
ــه ســایر  ــرخ دالر نســبت ب ــه نوســان ن ــد ک اســت نشــان مى ده
ــا رشــد بیشــترى همــراه اســت.  ارزهــا ازجملــه یــورو و پونــد ب
اختالفــى کــه البته بــه دلیــل غالــب بــودن دالر در ســبد ارزى ایران 
و همچنیــن شــرایط دسترســى بــه ایــن ارز در شــرایط تحریمــى تا 

حــدى طبیعــى خواهــد بــود
- در دهــه 1380 کــه در ابتــداى آن ارز تک نرخــى مى شــود رونــد 
رشــد دالر بازهــم چنــدان ســریع نیســت و تــا انتهــاى ایــن دوره 
ــان مى رســد،  ــا 1200 توم ــرده و ت ــان رشــد ک ــا 300 توم ــرخ ت ن
بــه عبارتــى ســال پایانــى ایــن دهــه آغــاز عبــور دالر از نــرخ 1000 

تومــان اســت و قیمــت ایــن ارز چهاررقمــى مى شــود.
- امــا دهــه 1390 روى دیگــر تغییــرات دالر اســت؛ زمانــى کــه این 
ارز دیگــر تک نرخــى نیســت و حتــى ســه نرخــى شــده اســت. 
1226 تومانــى پرحاشــیه کــه محمــود بهمنــى - رئیــس کل ســابق 
ــراى برخــى کاالهــا معرفــى کــرد،  بانــک مرکــزى- محاســبه و ب
نرخــى موجــود در مرکــز مبــادالت ارزى کــه در جریــان نوســانات 
شــدید ارزى در ســال 1391 راه انــدازى شــد و نرخــى هــم در بازار.
ــر  ــا 10 براب ــا 1390 ت ــه طــى ســال هاى 1366 ت - قیمــت دالر ک
افزایــش و از 100 بــه 1200 تومــان رســیده بــود در جریــان 
ــان  ــا 1400 توم تحــوالت و نوســان هاى ارزى 1391 قیمــت آن ت
ــن  ــید. ای ــان رس ــه 2600 توم ــط ب ــور متوس ــرده و به ط ــد ک رش
ــور  ــر حض ــاى آخ ــال 1392 و ماه ه ــت و در س ــه یاف ــد ادام رون
دولــت دهــم در اداره کشــور قیمت هــا رکوردشــکنى کــرده و بــازار 

ــد. ــه مى کن ــى دالر را تجرب ــرخ 3000 تومان ــران ن ارز ای
ــازار ارز از  ــان ب ــت از شــدت نوس ــر دول ــا تغیی ــه ب ــا در ادام - ام
ــال  ــا در س ــط قیمت ه ــده و متوس ــته ش ــال 1392 کاس ــر س اواخ
ــا جهش هــاى دو  ــه 3280 تومــان رســید کــه در قیــاس ب 1393 ب
ســال قبــل از آن قابل تأمــل بــود. دالر در ســال 1394 هــم متوســط 
ــه کــرد. ایامــى کــه فاصلــه بیــن دالر  نــرخ 3450 تومــان را تجرب
مبادلــه اى و بــازار آزاد کاهش یافتــه و هم زمــان بــا احتمــال اجرایــى 
شــدن برجــام و لغــو تحریم هــاى بین المللــى و بــه دنبــال آن بــاز 
شــدن فضــا بــراى گســترش روابــط کارگــزارى بانک هــا، بحــث 

ــد. ــرح ش ــل مط ــر از قب ــرخ ارز پررنگ ت ــازى ن یکسان س

تحوالت ۳0 ساله بازار ارز
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غالمحسین شافعى، رئیس اتاق ایران در همایش تجارى عمان-ایران در 
مسقط با بیان وجود مشترکات تاریخى و فرهنگى بین دو کشور ایران 
و عمان و گسترش روابط در سطوح مختلف اظهار داشت: باید اعتراف 
کنیم روابط اقتصادى و مبادالت بازرگانى بین دو کشور هنوز شایسته 
ظرفیت هاى اقتصادى و توانائى هاى دو کشور نیست، حجم مبادالت دو 

کشور از 350 میلیون دالر در سال 2014 به 400 میلیون 
پتانسیل هاى  قطعاً  که  افزایش یافته   2015 سال  در  دالر 
همکارى اقتصادى میان دو کشور فراتر از این میزان است.

وى با بیان اینکه ظرفیت هاى وسیع همکارى و فرصت هاى 
فراوان مشارکت و سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و 
تجارى براى دو کشور فراهم است، افزود: الزم مى دانم ضمن اشاره به 
نقش مهم بخش خصوصى دو کشور در توسعه و تعمیق روابط تجارى 

و بازرگانى، پیشنهادات زیر را جهت توسعه روابط اعالم مى دارم:
- قطعاً افزایش تبادل هیات هاى تجارى و سرمایه گذارى میان دو کشور 
منجر به توسعه روابط تجارى میان بخش هاى خصوصى ایران وعمان 
خواهد شد و این نیازمند حمایت و پشتیبانى مسئولین محترم دولتى از 
توافقات انجام گرفته میان بخش هاى خصوصى و همکارى و مساعدت 

در جهت رفع موانع موجود مى باشد.
- با توجه به مطالعات صورت گرفته بر بازار عمان تعداد زیادى از 
کاالهاى وارداتى عمان از بازار ایران قابل تأمین هستند؛ اما نباید فقط 
به دنبال تجارت باشیم، بلکه باید به دنبال سرمایه گذارى مشترك نیز 
باشیم؛ چراکه همکارى درازمدت را تضمین مى کند. سرمایه گذارى 
مشترك درزمینهٔ هایى مثل صنعت دارو، مصالح ساختمانى، موادغذایى 
بسته بندى شده، شوینده ها، لوازم خانگى واستخراج معادن در دو کشور را 

راهکارى براى افزایش روابط طوالنى مدت مى باشد.
- بخش خصوصى ج.ا.ایران براى همکارى در بخش توسعه و نوسازى 
زیرساخت ها و بخش هاى صنعتى و معدنى عمان و همچنین ارائه 
خدمات فنى و مهندسى و سرمایه گذارى مشترك درزمینه هاى مختلف 
عمرانى کشور عمان ازجمله ساخت وساز، فرودگاه، جاده سازى، شبکه 
ریلى، سدسازى، کشاورزى، صنایع غذایى، گردشگرى، زیارتى، توریسم 

درمانى آمادگى کاملى دارد.
اعطاى  و  الزم  بسترهاى  داریم  انتظار  کرد:  تأکید  ایران  اتاق  رئیس 
فنى و  پررنگ شرکت هاى صدور خدمات  براى حضور  تسهیالت 
مهندسى ایران درزمینٔه توسعه پروژه هاى زیرساختى عمان و بالخصوص 

منطقه آزاد تجارى دقم فراهم گردد.
شافعى با بیان این که همکارى مشترك درزمینٔه تحقیق و توسعه غذاى 
مستعد  زمینه هاى  از   OIC مصوب  استانداردهاى  اساس  بر  حالل 
همکارى است خاطرنشان ساخت: اتاق ایران با تجربه چندین ساله در 

بخش غذاى حالل آمادگى همکارى مشترك را دارد.

رئیس اتاق ایران در ادامه خاطر نشان ساخت: همچنین بخش خصوصى 
ایران داراى تجارب ارزشمندى درزمینٔه اکتشاف و استخراج معادن و 
تولید مصالح ساختمانى است که آمادگى دارد این تجارب را در اختیار 

برادران عمانى قرار دهند.
وى گفت: ساماندهى و گسترش روابط بانکى میان دو کشور به منظور 
تسهیل مراودات تجارى فعالین بخش خصوصى ایران و عمان باید در 
اولویت برنامه هاى اقتصادى دو کشور قرار گیرد، دراین ارتباط پیشنهاد 
مى نماید ضمن فعال نمودن شعب بانکى ج.ا.ایران در شهر مسقط، ایجاد 
شعبات بانکى در نقاط مرزى دو کشور به طورجدى موردبررسى و 

پیگیرى قرار گیرد.
شافعى خاطرنشان ساخت: با عنایت به سند چشم انداز اقتصادى 2020 
عمان و تصریح بر ایفاء نقش پررنگ بخش خصوصى در تحقق اهداف 
چشم انداز، بخش خصوصى ایران آمادگى خود را جهت مشارکت در 
طرح ها و پروژه هاى زیرساختى مرتبط با این سند اعالم مى دارد و از 
سرمایه گذاران عمانى دعوت مى کنیم در صنعت نفت و گاز، معدن 
و توریسم براى سرمایه گذارى کامل به صورت مستقل یا با مشارکت 

سرمایه گذاران ایرانى حضور فعالى داشته باشند.
رئیس اتاق ایران در انتها تأکید کرد: نگاه به ایران به عنوان دروازه اى به 
کشورهاى آسیاى میانه (CIS) و استفاده از مسیر ترانزیتى ایران براى 
دسترسى به این بازار بزرگ مخصوصاً با توجه به وجود امنیت و کوتاهى 
مسیر مى تواند امکانات خوبى در جهت همکارى هاى گسترده ترانزیتى 

بین دو کشور به وجود آورد.

ایران دروازه ورود عمان به کشورهای آسیای میانه
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 اطالعات اساسی کشور عمان ۲015
4.2جمعیت )میلیون نفر(

شرکای عمده 
وارداتی

امارات متحده عربی 32/5 درصد  ، ژاپن 12/2درصد  ، چین 4/8 درصد  ،هند 
4/3 درصد  ، آمریکا 4/3 درصد  ، عربستان 4/1 درصد  مساحت 

3۰9.5)کیلومترمربع(

مسقطپایتخت
شرکای عمده 

چین 43درصد ، امارات متحده عربی 1۰.3درصد ، کره جنوبی 8.2درصد صادراتی پادشاهینوع حکومت
عربیزبان رسمی

مسلمان اباضی ۷5درصد  ، اهل تسنن دین و مذهب
اقالم عمده 22درصد  ، شیعه درصد 3

صادراتی به 
جهان

نفت خام، سایر بنزین ها، گاز طبیعی ، اوره ، پارافین ،آلومینیوم غیر ممزوج ، 
متانول ، ماهی و غیره صالله، المزیونه، مسندم، ریسوتمناطق آزاد

مسقط ، ظفار ، مسندم ، البریمی ، شهرهای مهم
صالله

PPP(( ۷۷.۷8 میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی
اقالم عمده 

وارداتی از جهان

ماشین آالت ، تجهیزات و ادوات برقی و مکانیکی ، روغن ها وسوختهای 
معدنی ، ادوات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،مصنوعات از چدن ، آهن 

یا فوالد ، سنگ فلز ، جوش ، خاکستر، چدن ، آهن و فوالد، فیبر نوری، دام
۰.3 درصدنرخ رشد صنعتی
یکنرخ تورم )درصد(
438۰۰ )2۰15(درآمد سرانه )دالر(

اقالم عمده 
صادراتی ایران

قیرنفت-محصوالت آهن یافوال-کاتودوقطعات کاتودا زمس-هیدروکربورهای 
حلقوی-روغن های سبک-بز و گوسفند زنده-حالل ها و رقیق کننده های آلی 
مرکب- تخم مرغ نطفه دار جوجه یک روزه گوشتی-شیشه های فلوت-کف 
پوش ها-سیمان سفیدپرتلند-مخزن ، منبع ، بشکه-کاهو تازه-گوشت مرغ 

وخروس ازنوع خانگی 

سرمایه گذاری 
1۷ میلیارد دالرخارجی

15 درصدنرخ بیکاری

درآمدها:  ۰9/ 4۰ میلیارد دالرهزینه ها : بودجه جاری
3۷/65 میلیارد دالر

16.32)میلیارد دالر(ذخایر ارزی و طال
نوع پول و برابری 

هر دالر ۰.3845 ریال عمانبا دالر

اقالم عمده 
وارداتی ایران

وسایل نقلیه موتوری-قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو-روغنهای معدنی 
قیری-فرآورده های ضدخوردگی-گیرنده های رادیوئی-انواع بلندگوی 

خودرو-کاسه نمدهای مکانیکی- الکیلبنزن سولفونه-گرید بطری-کمپرسورهای 
هوا-قلع-آب آناناستغلیظ شده-ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهای صنعتی-پلی 

ا تیلن

1۰.18 میلیارد دالربدهی خارجی
944.8هزار بشکه در روزتولید نفت

833.4 هزار بشکه در روزصادرات نفت
3 میلیارد دالرکسری بودجه

22- میلیارد دالرتراز بازرگانی
مبادالت 

بازرگانی با 
جهان )میلیارد 

دالر(

موازنهصادراتواردات

2۰152۰152۰15

ممحصوالت عمده 
کشاورزی

خرما، لیمو عمانی، موز، سبزیجات، 
یونجه،ماهی، دام زنده )شتر و گاو(

2932+3
مبادالت 

 بازرگانی با ایران
)میلیون دالر(

۷ ماهه اول 13931394
1395

محصوالت عمده 
صنعتی

تصفیه و فراوری نفت خام، گاز طبیعی 
و گازمایع، فراورده های شیمیایی، فیبر 

نوری

3۰43۷539۰صادرات ایران
66325۰واردات ایران
34۰+343+238.2+تراز تجاری 
3۷۰4۰۷44۰حجم مبادالت

محصوالت عمده 
معدنی

نفت خام ، گاز طبیعی ، ،سیمان ، مس ، 
فوالد ، سنگ مرمر ، سنگ آهک ، کروم

تاریخ آخرین 
اجالس

شانزدهمین  اجالس دو کشور در مهر ماه 95 در تهران به تولیت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.

روابط تجاری عمان با ایران و جهان

تجارت جهانی
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فرکانسگذشتهمرجعفعلیبازنگری
سالیانه2۰14۷.3-۷.212نرخ بیکاری
ماهیانه2۰161.9-1.1312نرخ تورم
روزانه2۰161-1.2412نرخ بهره

ماهیانه2۰16165-119۰۷موازنه تجاری
سالیانه2۰154.8-9.212بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

بازارها
روزانه2۰1۷۰.38-۰.38۰1 پول

روزانه2۰1۷5۷43-5۷45۰1 امتیازبازار سهام
تولید ناخالص داخلی

سالیانه2۰154.6-14.112- درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
سالیانهUSD 69.8312-2۰1581.۰3 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

سالیانهOMR 2۷56۷12-2۰1525533 - میلیونتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سالیانهOMR 853412-2۰15851۷ - میلیونتشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سالیانهUSD 1596612-2۰1516۰2۰تولید ناخالص داخلی سرانه

PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 3598312-2۰1536855سالیانه
سالیانهOMR 42۷12-2۰154۰6 - میلیونتولید ناخالص داخلی از کشاورزی

سالیانهOMR 223۰12-2۰152۰54 - میلیونتولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
سالیانهOMR 294۰12-2۰153152 - میلیونتولید ناخالص داخلی از ساخت
سالیانهOMR 14212-2۰15124 - میلیونتولید ناخالص داخلی از معادن

سالیانهOMR 1321612-2۰1512814 - میلیونتولید ناخالص داخلی از خدمات
سالیانهOMR 163612-2۰1515۷5 - میلیونتولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

سالیانهOMR 41812-2۰153۷6 - میلیونتولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
سالیانهOMR 2596۰12-2۰1529985 - میلیونتولید ناخالص ملی

کار
سالیانه2۰14۷.3-۷.212 درصد نرخ بیکاری
سالیانه2۰153.93-4.1512 میلیونجمعیت

قیمت ها
ماهیانه2۰161.9-1.1312 درصد نرخ تورم

ماهیانه2۰16104-1۰412 نقاط شاخصصفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
ماهیانه2۰16109-1۰812 نقاط شاخصCPI حمل و نقل
ماهیانه1.3-2۰16-312- درصد تورم مواد غذایی
ماهیانه0.2-2۰16-۰.312- درصد نرخ تورم )ماهانه(

سه ماهه2۰1689.7-92.5۰9 نقاط شاخصقیمت تولید
سه ماهه19.1-2۰16-1۷.1۰9- درصد تغییر قیمت تولید کننده

پول
روزانه2۰161-1.2412 درصد نرخ بهره

ماهیانهOMR ۷3991۰-2۰167583 - میلیونذخایر ارزی
سالیانه2۰152.02-1.912 درصد نرخ بهره سپرده

ماهیانهOMR 82851۰-2۰168524 - میلیونترازنامه بانک مرکزی
ماهیانه2۰167.8-۷.11۰ درصد میزان رشد وام

تجارت
ماهیانهOMR 119۰۷-2۰16165 - میلیونموازنه تجاری

ماهیانهOMR 839۰۷-2۰16923 - میلیونصادرات
ماهیانهOMR ۷2۰۰۷-2۰16۷58 - میلیونواردات

سالیانهOMR -415512-2۰15161۰ - میلیونحساب جاری
سالیانه2۰155.1-15.412- درصد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

شاخص های اقتصادی عمان ۲01٦

http://fa.tradingeconomics.com/oman/unemployment-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/inflation-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/oman/interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/balance-of-trade
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-debt-to-gdp
http://fa.tradingeconomics.com/oman/currency
http://fa.tradingeconomics.com/oman/stock-market
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-growth-annual
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-constant-prices
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gross-fixed-capital-formation
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-per-capita
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-per-capita-ppp
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-per-capita-ppp
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-agriculture
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-construction
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-manufacturing
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-mining
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-services
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-transport
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gdp-from-utilities
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gross-national-product
http://fa.tradingeconomics.com/oman/unemployment-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/population
http://fa.tradingeconomics.com/oman/inflation-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/oman/consumer-price-index-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/oman/consumer-price-index-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/oman/cpi-transportation
http://fa.tradingeconomics.com/oman/cpi-transportation
http://fa.tradingeconomics.com/oman/food-inflation
http://fa.tradingeconomics.com/oman/inflation-rate-mom
http://fa.tradingeconomics.com/oman/producer-prices
http://fa.tradingeconomics.com/oman/producer-prices-change
http://fa.tradingeconomics.com/oman/interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/foreign-exchange-reserves
http://fa.tradingeconomics.com/oman/deposit-interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/central-bank-balance-sheet
http://fa.tradingeconomics.com/oman/loan-growth
http://fa.tradingeconomics.com/oman/balance-of-trade
http://fa.tradingeconomics.com/oman/exports
http://fa.tradingeconomics.com/oman/imports
http://fa.tradingeconomics.com/oman/current-account
http://fa.tradingeconomics.com/oman/current-account-to-gdp
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سالیانه-OMR 4۷4112-2۰15۷89 - میلیونگردش سرمایه
سه ماهه2۰16۰.۰2-۰.۰2۰9 تنذخایر طال

ماهیانه1K/BBL/D 1۰۰۷۰3-2۰161۰13تولید نفت خام
سالیانهOMR -1۰3512-2۰155۷9 - میلیونسرمایه گذاری مستقیم خارجی

ماهیانه2۰16324-1921۰ هزارورود توریست
دولت

سالیانه2۰154.8-9.212 درصد بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
سالیانه3.4-2۰15-1۷.112- درصد  of GDPبودجه دولت

ماهیانهOMR -3۷91۰-2۰16-180 - میلیونارزش بودجه دولت
سالیانهOMR 6۷1412-2۰155723 - میلیونهزینه های دولت
ماهیانهOMR 53۷1۰-2۰16585 - میلیوندرآمدهای دولت
سالیانهOMR 248112-2۰151526 - میلیونبدهی های دولت
ماهیانهOMR 8161۰-2۰16666 - میلیونهزینه های مالی
ماهیانه۷۷.5 ارزیابی اعتبار
سالیانهUSD 984312-2۰1510951 - میلیونمخارج نظامی

صنعتی
سالیانه2۰1۷4.25-4.2812 امتیازشاخص رقابتی

سالیانه2۰1۷62-6612 رتبه رقابتی
سالیانه2۰1545-4512 امتیازشاخص فساد مالی

سالیانه2۰1564-6۰12 رتبه فساد مالی
سالیانه2۰1669-6612 آسانی کسب و کار
ماهیانه2۰163243-3۰۰11۰ گیگاوات ساعتتولید الکتریسیته

مصرف کننده
ماهیانهOMR 1۷5۷31۰-2۰161۷488 - میلیوناعتبار بخش خصوصی

سه ماهه2۰1695.3-83.1۰3 ضریب اطمینان مصرف کننده
ماهیانهUSD ۰.4511-2۰16۰.44 / لیترقیمت گازوئیل

مسکن
ماهیانه2۰161288-1۷921۰ میزان قبول وام های رهنی

مالیات
سالیانه2۰1612-1212 درصد نرخ مالیات شرکت

سالیانه2۰16۰-۰12 درصد نرخ مالیات درآمد شخصی
سالیانه2۰16۰-۰12 درصد نرخ مالیات بر فروش

شرکای مهم واردات عمان در سال 2۰15

سهم ارزش)میلیارد دالر(کشورردیف
)درصد(

11.138.3امارات1
1.۷5.9ژاپن2
1.65.6هند3
1.55.2چین4
1.45امریکا5
1.24.1عربستان6
13.3کره جنوبی۷
۰.93آلمان8
۰.۷2.3هلند9
۰.62.1ایتالیا1۰

سایر 11
6.325.2کشورها

منبع: بانک مرکزی عمان

مبادالت تجاری عمان با جهان از سال 2۰۰۷ تا 2۰15ارزش:میلیارد دالر
2۰۰۷2۰۰82۰۰92۰1۰2۰112۰122۰132۰142۰15سال

23.13۷.۷2۷.635.24۷52555۰32صادرات
1116.616.119.32328342929واردات
تراز 
3+21+21+24+24+15.9+11.5+21.1+12.1+تجاری

حجم 
34.153.143.۷54.5۷۰8۰89۷961مبادالت

مقایسه مبادالت تجاری عمان با جهان طی سال های 2۰13 و 2۰15
نرخ تغییر)درصد(2۰132۰15شاخص

2۷-56.435.6ارزش صادرات به جهان)میلیارد دالر(

1۷-35.529.5ارزش واردات از جهان)میلیارد دالر(

۷1-26.1..9تراز تجاری با جهان)میلیارد دالر(
منبع:بانک مرکزی عمان

http://fa.tradingeconomics.com/oman/capital-flows
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gold-reserves
http://fa.tradingeconomics.com/oman/crude-oil-production
http://fa.tradingeconomics.com/oman/foreign-direct-investment
http://fa.tradingeconomics.com/oman/tourist-arrivals
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-debt-to-gdp
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-budget
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-budget-value
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-spending
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-revenues
http://fa.tradingeconomics.com/oman/government-debt
http://fa.tradingeconomics.com/oman/fiscal-expenditure
http://fa.tradingeconomics.com/oman/rating
http://fa.tradingeconomics.com/oman/military-expenditure
http://fa.tradingeconomics.com/oman/competitiveness-index
http://fa.tradingeconomics.com/oman/competitiveness-rank
http://fa.tradingeconomics.com/oman/corruption-index
http://fa.tradingeconomics.com/oman/corruption-rank
http://fa.tradingeconomics.com/oman/ease-of-doing-business
http://fa.tradingeconomics.com/oman/electricity-production
http://fa.tradingeconomics.com/oman/private-sector-credit
http://fa.tradingeconomics.com/oman/consumer-confidence
http://fa.tradingeconomics.com/oman/gasoline-prices
http://fa.tradingeconomics.com/oman/mortgage-approvals
http://fa.tradingeconomics.com/oman/corporate-tax-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/personal-income-tax-rate
http://fa.tradingeconomics.com/oman/sales-tax-rate
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مقایسه مهم صادرات غیر نفتی عمان در سال 2۰15
سهم)درصد(ارزش)میلیارد دالر(کشورردیف

1.621امارات1
112عربستان2
۷9هند3
6۷چین4
56امریکا5

منبع:امار رسمی بانک مرکزی عمان

مهمترین اقالم صادراتی ایران به عمان در ۷ ماهه اول 1395ارزش:هزاردالر
ارزشنام کاال

115896حیوانات زنده از نوع گوشفند بجزگوسفند مولد نژادخاص
6۰698محصوالت آهنی حاصل ازا حیاء مستقیم کلوخه های معدنی اهن:به شکل توده،گلوله و حبه و اشکال همانند
3349۰محصوالت از اهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورده شد،بصورت طومار با پهنای 6۰۰میلیمتر یا بیشتر

2913۷قیر نفت
2۷8۷6کاتو دو قطعات کاتودا زمس تصفیه شده

14۷۷6محصوالت نیمه تمام از اهن یا فوالد غیر ممزوج،دارای کمتر از 25درصد وزنی کربن،با مقطع چهار گوش با پهنای کمتر از دوبرابرضخامت 
13988محصوالت نیمه تمام از اهن یا فوالد غیر ممزوج،دارای کمتر از 25درصد کربن که جای دیگر ذکر نشده

12۷۷۰محصوالت نیمه تمام از اهن یا فوالد غیر ممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای ان کمتر از دو برابر ضخامت ان باشد
84۰۰شمش از اهن و فوالد غیر ممزوج،که در جای دیگر ذکر نشده.

مهمترین اقالم صادراتی عمان به جهان سال 2۰15ارزش:میلیون دالر

ارزشنام کاال

34834نفت و روغنهای معدنی

گاز طبیعی مایع شده در ظروف کمترا ز 
5154یک هزا ر سانتی متر مکعب

2۰6۰ماشین های سواری مستعمل برقی

۷69آلومینیوم

۷46پارااکسیلن

651کود اوره

611متانول

596سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های ان

محصوالت اهنی حاصل از احیاء مستقیم 
39۰کلوخه های معدنی آهن

مهمترین اقالم وارداتی ایران از عمان در ۷ ماهه اول 1395ارزش:هزار دالر
ارزشنام کاال

وسیله نقلیه موتوری با حجم سیلندر 15۰۰ سی سی تا 2۰۰۰ 
2۰951سی سی بجز امبوالنس و هیبریدی

داروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا 
32۰۰محصوالت 293۷ فاقد انتی بیوتیک غیر مذکور

2148گرید بطری )پلی اتیلن ترفتاالت(
1۷99ماشین االت و دستگاه های چاپ فلکسو گرافیک

گیرنده های رادیوئی برای وسایل نقلیه موتوری،توام شده با 
168۷دستگاه ضبط یا باز تولید صوت

1392انواع بلندگو خودرو
۷16کاسه نمد های مکانیکی

ماشین های رختشوئی تمام اتوماتیک با ظرفیت حداکثر 1۰ 
641کیلیو گرم

6۰۷ماشین های ظرفشوئی از نوع خانگی
اجزاء و قطعات ماشین االت و دستگاه های کارکردن رو ی 

6۰5کائوچو یا مواد پالستیکی و غیره

روغن ذرت)باستثنای خام(و اجزاء آنها تصفیه شده یا نشده 
56۰ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته

522جو باستثنای بذر

مهمترین اقالم وارداتی عمان از جهان در سال 2۰15ارزش:میلیون دالر

ارزشنام کاال

4242کاالهایی که در جای دیگر ذکر نشده است

2624روغن های نفتی

1365ماشین های سواری مستعمل برفی

92۷سنگ اهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های ان

)حداکثر 5 تن g.v.w وسایل نقلیه حمل و نقل کاال با موتور 
4۷5جرقه ای _احتراقی به وزن ناخالص وسیله نقلیه(

46۰آهن و فوالد

426اسید ترفتالیک و امالح آن

قطعات خودرو و موتور غیر مذکور مورد استفاده در سواری، 
314وانت و تراکتور کشاورزی

3۰8میله های آهنی یا فوالدی

مبادالت تجاری ایران با عمان از سال 138۷ تا ۷ ماهه اول 1395ارزش:میلیون دالر

۷ ماهه 13881389139۰1391139213931394سال
اول1395

۷۷1۰۷1۰11۷۷1463۰43۷539۰صادرات
23۷۷5۷361۷566325۰واردات

34۰+343+238+۷1+116+28+32+16۰-ترازتجاری
حجم 
3141821۷42382213۷۰4۰۷44۰مبادالت
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

9 مارس 3۷56168۰2۰1۷احداث پست های 11/33 کیلوولتی 2۰ در 2 در منطقه ظفار

12 مارس 3۷5438942۰1۷تعمیر و نگهداری برق ساختمان های شهرداری

2 مارس 3۷48۰۰542۰1۷گسترش خط 11 کیلوولتی روستای سوبان

5 مارس 3۷4455932۰1۷تدارک خدمات تعمیر و نگهداری استخر شنا و آب نماها

28 می 3۷3348932۰1۷ساخت وساز کالس درس

31 دسامبر 3۷331۷812۰1۷کارهای سازه، عمران و معماری و کارهای زیربنایی

31 دسامبر 3۷3۰92۷32۰18پروژه ی بزرگ لبنی

31 دسامبر 3۷۰۷91232۰18نوسازی دو فاز اول کارخانه احیای آب

31 اکتبر 36828۰962۰18ساخت وساز، اجرا، تحویل و نگهداری محل اقامت

31 دسامبر 36۷318442۰2۰کارهای مکانیکی قارن آالمبی

31 دسامبر 36691۷482۰1۷طرح توسعه تصفیه خانه ی بئات

31 دسامبر 365۰19152۰2۰قراردادهای مشاوره ی پروژه ی آب نما

31 دسامبر 36452۰652۰1۷قرارداد EPC ی پروژه ایستگاه برق

31 اکتبر 363188222۰1۷ساخت وساز سدهای حفاظت از سیل کانال های ورودی جرف و سای

1 می 361592382۰1۷ایجاد، مدیریت و کارهای اجرایی شهرستان میسفا در بوشار

31 اکتبر 358۷6۰132۰1۷ساخت وساز فیدرهای ورودی و 11 فیدر خروجی ایستگاه فرعی سماد در شمال شقیه

31 اکتبر 358611۷62۰2۰انجام کار برق سراسر شمال

31 اکتبر 358611۷52۰2۰انجام استحکامات در قارن علم و سای رال

31 اکتبر 3586۰8122۰2۰انجام استحکامات نواحی فهود، الکویر و ایبال

)EPC( 31 اکتبر 356986۰52۰1۷اجرای مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت

3۰ سپتامبر 356156592۰1۷توسعه ی 15۰ کیلومترمربع 5 ناحیه ی موجود و مناطق مسکونی آینده

28 فوریه 351۰54412۰19ساخت وساز بندر شیالت دریایی و کارهای جاده ای دقم

31 آگوست 351۰39112۰1۷ساخت و پشتیبانی کارخانه میعانات گاز

31 دسامبر 35۰8912۰2۰1۷توسعه ی باغ ها و باغ های مارسه

3۰ ژوئن 345142262۰1۷پروژه ی تولید برق 3219 مگاواتی سوهار

3۰ ژوئن 326348932۰2۰پروژه ی ایبال خوف و توسعه ی نفتی عمان

3۰ ژوئن 326۰9۷۰62۰2۰ساخت یک مرکز پردازشی برای توسعه ی نفت عمان در جنوب غربی مسقط

5 اکتبر 296۷89442۰1۷بهره برداری و نگهداری کارخانه ی آب و فاضالب

3۰ مارس 2949548۰2۰1۷پروژه ی بازار نخل سوهار

31 دسامبر 292652۷۰2۰18ایجاد زیرساخت پروژه ی شهر جدید دولت عمان در شمال استان باطنه

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

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا 
تاریخ

3۰ ژوئن 3۷5213۷22۰18کار سازه های دریایی خاورمیانه

31 ژانویه 3۷423۷932۰18احداث پاالیشگاه سبز آلومینا

31 مارس 3۷35۰9562۰19امکانات پشتیبانی ساحلی پاالیشگاه جدید زور

31 ژانویه 3۷2815412۰18ساخت وساز پروژه ی پارک سیلیکونی دبی

31 دسامبر 3۷1353822۰18ساخت فاز اول و توسعه ی آن

31 ژانویه 3۷131۷۷62۰19ساخت برج مسکونی 1۷۰ متری

31 دسامبر 3۷۰442282۰19ساخت وساز خوابگاه

31 دسامبر 3683968۷2۰1۷قرارداد طراحی اولین بوم های چند کاربردی در دبی

31 دسامبر 36۷652892۰1۷پروژه ی نوآوری و مشاوران توسعه

31 دسامبر 36۷3315۰2۰1۷قرارداد خدمات طراحی مهندسی توسعه ی کارخانه ی گاز حسن شاه

3۰ سپتامبر 3658۰4512۰19ساخت وساز برج های قطر

3۰ نوامبر 3653۷3822۰18تولید جلیقه های متعدد و بلوک برای مزرعه ی بادی شرق آنجلیا

3۰ نوامبر 3653۷3352۰2۰پروژه ی بادی دریایی شرق آنجلیا

3۰ نوامبر 364951492۰19خدمات مشاوره ی هتل جدید پنج ستاره و پروژه ی جزیره ی مرجان

31 دسامبر 363191662۰22قرارداد مدیریت امکانات 6 ساله

3۰ آوریل 363۰95۷22۰1۷توسعه ی اول جزیره

31 مارس 361286۰62۰2۰احداث خوابگاه در هتل برج پارامونت و منازل مسکونی در دبی

3۰ نوامبر 361285162۰19ارائه مدیریت امکانات یکپارچه

31 اکتبر 36۰3۷9822۰19ادامه ی مدیریت عملیات و نگهداری

31 مارس 361286۰62۰2۰احداث خوابگاه در هتل برج پارامونت و منازل مسکونی در دبی

3۰ نوامبر 361285162۰19ارائه مدیریت یکپارچه ی امکانات حفظ برج تجاری

31 اکتبر 36۰3۷9822۰19ادامه ی مدیریت اجرا و نگهداری

31 دسامبر 36۰142942۰1۷پروژه مرکز مالی بین المللی دبی

31 اکتبر 3592۰2892۰1۷ساخت وساز برج نخل، 52 طبقه، هتل 5 ستاره و مجتمع مسکونی در جمیرا

31 اکتبر 359194812۰1۷کارهای اولیه ی ساخت وساز پروژه ی یاس

31 اکتبر 358۷9۷232۰1۷نوسازی مدرسه ی پرستاری

31 اکتبر 3586۰4922۰1۷تأمین کابل های ولتاژ باال

3۰ ژوئن 358۰12642۰21ساخت سکوهای گازی و نفتی ساحلی، خطوط لوله، کابل های برق و سایر زیرساخت ها

31 اکتبر 35۷۷92232۰2۰طراحی و ساخت مترو و نوسازی سیستم های موجود

31 دسامبر 35۷۷5۷۰۰2۰1۷توسعه ی نیروگاه برق خورشیدی برای اتومبیل

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی امارات متحده ی عربی
CWCTenders.com :منبع
گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

2۰ مارس 3۷55594۰2۰1۷تعیین اجرای تدارک خدمات سیستم کنترل خودکار

2۰ مارس 3۷549۰252۰1۷اجرای تعمیرات کلی

31 مارس 3۷5436642۰1۷توسعه ی پروژه ی مقاوم سازی فشار آب کیا

14 مارس 3۷541۰662۰1۷قرارداد حق امضای انجام کارهای تجهیزات اصلی اطفای حریق

1۷ مارس 3۷5۰8۰542۰1۷تهیه ی امکانات پردازشی

3۰ مارس 3۷4481۷62۰1۷تعمیرات ساختمان

24 مارس 3۷44۷۷592۰1۷ساخت، نصب و راه اندازی شبکه های اتصال برق جنوب شرق

31 مارس 3۷41۰2892۰1۷قرارداد حق امضای ساخت وساز، نصب، راه اندازی، تأمین مواد و تجهیزات

15 مارس 3۷41۰1222۰1۷کار ساخت وساز، نصب و راه اندازی پروژه ی ریتک، سامره، نفتا

23 مارس 3۷4۰912۷2۰1۷امضای قرارداد تأمین لوله های بخار

22 مارس 3۷4۰91۰82۰1۷احداث دو خط 11۰ کیلوولتی

31 مارس 3۷39۰8۷62۰1۷طراحی و بررسی کار ساخت، نصب و راه اندازی، تأمین مواد و تجهیزات خط 6 کیلوولتی

31 مارس 3۷39۰8۷52۰1۷انجام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، تأمین مواد و تجهیزات خط 1۰ کیلوولتی

24 مارس 3۷112۰832۰1۷انجام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، تأمین مواد و تجهیزات خط 22۰ کیلوولتی

24 مارس 3۷112۰822۰1۷احداث خط انتقال 11۰ کیلوولتی

15 مارس 3۷1۰86922۰1۷احداث، نصب، راه اندازی و بهینه سازی فیدر 1۰ کیلوولتی

14 مارس 369۰63412۰1۷کارهای مرمت ساختمان های چوبی واقع در موزه و امالک سابق

31 جوالی 36۷3699۰2۰1۷تأمین تجهیزات

31 اکتبر 36142۷482۰1۷تأمین لوله
خدمات مشاوره ی پشتیبانی از واحد مدیریت پروژه و ارائه ی خدمات اپراتوری، طراحی و 

1 سپتامبر 3518956۰2۰1۷نظارت

31 آگوست 351۰41162۰1۷ساخت 5 دکل حفاری برای ایران

31 مارس 348145162۰1۷ساخت یک نیروگاه سوخت زغال سنگ به ظرفیت 1.4 گیگاوات

3۰ ژوئن 34283۰842۰1۷احداث خوابگاه دانشگاه فدرال در یکاترینبرگ

3۰ ژوئن 341532492۰1۷تحویل، نصب و راه اندازی

21 آوریل 33215۰312۰1۷تکمیل ساخت وساز پروژه در شهر کالینینگراد

p 2 2 مارس 318316642۰1۷تست 2 به

h 1 3۰ نوامبر 31۷31۷۰12۰1۷تست 28 به

25 ژانویه 31۷۰9۷۰92۰19کارهای تولید لوله به قطر 1۰۰ میلی متر در اولیانوسک

nn 1 3۰ نوامبر 316۰۰2312۰1۷تست 19 به

31 دسامبر 313۷۷81۷2۰19ساخت و بهره برداری از خط راه آهن خصوصی جدید بواننکوو - سابتا

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

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا 
تاریخ

14 مارس 3۷542۰۰۰2۰1۷روشنایی جاده ی اصلی مؤسسه نیروی هوایی

19 مارس 3۷5412512۰1۷توسعه، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کارخانه ی آب و فاضالب

14 مارس 3۷5268۷12۰1۷ساخت وساز، تکمیل و تعمیرات و نگهداری ساختمان خانواده در پایتخت

19 مارس 3۷52۰1332۰1۷توسعه، بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه و فاضالب

19 مارس 3۷52۰1312۰1۷تعمیرات و نگهداری تجهیزات روشنایی استان فروانیه ی کویت

14 مارس 3۷52۰1282۰1۷تعمیرات و نگهداری تجهیزات روشنایی ساختمان دادگستری پایتخت

14 مارس 3۷52۰1242۰1۷اجرا، نگهداری و تعمیرات تهویه ی هوا و سرمایش

31 آگوست 3599۷5۷۰2۰19مهندسی، تدارکات، ساخت وساز پساب آب و تسهیالت تزریق آب

28 فوریه 348239۰32۰2۰نظارت بر خدمات توسعه ی بیمارستان عدن

31 آگوست 348۰98۷52۰18پروژه ی سوخت های پاک جنوب شهر کویت

31 آگوست 348۰82262۰1۷طراحی و ساخت موتور در ارافجان

3۰ ژوئن 341۰2۷642۰1۷ساخت وساز فاز اول بیمارستان تخصصی کودکان

31 می 33۷۷246۰2۰21ارائه ی خدمات مشاوره ی مدیریت برنامه

31 می 33۷158982۰1۷احداث خوابگاه در جده

31 مارس 33۰553۰۰2۰21قرارداد تأمین، عملیات فنی و خدمات حرفه ای

31 دسامبر 329899692۰19قرارداد اجرای زیرساخت های بندر در منطقه ی ویژه ی اقتصادی عمان

31 مارس 325696۰32۰1۷هتل چهار ستاره ی استان حولی کویت

31 دسامبر 3۰۷۷4۰9۷2۰1۷تولید انرژی های تجدیدپذیر به ارزش 1۰ درصد مصرف برق ساالنه ی ساختمان

31 دسامبر 28۷582۰92۰18مؤسسه ی آموزشی

31 دسامبر 285۰23362۰18توسعه ی مؤسسه ی بزرگ آموزشی

31 مارس 2۷486۷632۰1۷نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی

31 مارس 2۷486۷622۰18انجام خدمات شهری و برقی

31 دسامبر 245315352۰2۰گسترش تنها فرودگاه بین المللی کشور

31 دسامبر 239۰8۷692۰19گسترش بیمارستان فروانیه

31 دسامبر 2۰۰۷54832۰18مدیریت ساخت وساز پاالیشگاه بزرگ جدید کویت

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت
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نمایشگاه های بازرگانی

PrintFair

نمایشگاه بین المللی بازرگانی چاپ، بسته بندی و عالئم تجاریتوضیحات
۷ تا 1۰ آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
هند، بنگلورمحل برگزاری
تلفن: 63963291 1۰ ۰۰86 و نمابر: 633614۷2 1۰ ۰۰86اطالعات تماس
qichun0703@163.comپست الکترونیک

/http://printfair.inوب سایت

Commercial Vehicle Show

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیهتوضیحات
25 تا 2۷ آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
انگلستان، بیرمنگاممحل برگزاری
تلفن: 21۰2 ۷63۰ 2۰ )۰( 44+اطالعات تماس
rob@cvshow.comپست الکترونیک

/https://cvshow.comوب سایت

Rotra

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه بازرگانی حمل ونقل جاده ایتوضیحات
9 تا 11 می 2۰1۷تاریخ برگزاری
هلند، کیلسمحل برگزاری
تلفن: 22 12 365 41 48+اطالعات تماس
 biuro@targikielce.plپست الکترونیک

/http://www.targikielce.plوب سایت

 Malaysia Commercial Vehicle
Expo

بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه بازرگانی جنوب شرقی آسیاتوضیحات
18 تا 2۰ می 2۰1۷تاریخ برگزاری
مالزی، سری کامبانگانمحل برگزاری
8399 ۷۷۷۰ 3 6۰+اطالعات تماس
info@asiantrucker.comپست الکترونیک

/http://www.mcve.com.myوب سایت

DroneExpo

نمایشگاه بین المللی کاربردهای بازرگانی فناوری UAVتوضیحات
9 تا 11 ژوئن 2۰1۷تاریخ برگزاری
یونان، آتنمحل برگزاری
تلفن: 25281826 35۷+اطالعات تماس
contact@drone-expo.euپست الکترونیک

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

BreakBulk Europe

نمایشگاه بین المللی حمل ونقلتوضیحات
24 تا 26 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
بلژیک، آنترپمحل برگزاری
تلفن: 38۰8 4۷۷ 21 353 ۰۰اطالعات تماس
acantillon@breakbulk.comپست الکترونیک

/http://www.breakbulk.comوب سایت

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

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

mailto:qichun0703@163.com
mailto:rob@cvshow.com
mailto:biuro@targikielce.pl
mailto:info@asiantrucker.com
mailto:acantillon@breakbulk.com
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TransporterTage

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
9 تا 12 مارس 2۰1۷تاریخ برگزاری
آلمان، برلینمحل برگزاری
تلفن: 222 1۷9 832 3۰ ۰ و نمابر: 22۰ 1۷9 832 3۰ ۰اطالعات تماس
info@agentur-peppel.deپست الکترونیک

/http://www.transportertage-bb.deوب سایت

STL

نمایشگاه بین المللی کنترل مواد، ذخیره سازی، حمل ونقل و توزیعتوضیحات
25 تا 28 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 99 3۷ ۷95 )499( 8اطالعات تماس
centr@expocentr.ruپست الکترونیک

/http://www.stl-expo.ruوب سایت

AutoSib

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه موتوری، دستگاه های حمل ونقل، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات، توضیحات
خدمات و تنظیمات خودکار

24 تا 2۷ می 2۰1۷تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری
تلفن: 63 ۰۰ 363 )383( ۷+اطالعات تماس
lashutina@sibfair.ruپست الکترونیک

http://www.autosibexpo.ru/ru-RU/home.aspxوب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Medical Fair India

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری پزشکیتوضیحات
6 تا 8 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
هند، دهلیمحل برگزاری
تلفن: 483 456۰ 211 )۰( 49+اطالعات تماس
 BonvecchioP@messe-duesseldorf.deپست الکترونیک

/http://www.medicalfair-india.comوب سایت

Beauty and Care Fair

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصوالت مراقبتی و زیباییتوضیحات
6 تا 9 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
ترکیه، استانبولمحل برگزاری
تلفن: 25 45 338 216 9۰+ و نمابر: 24 45 338 216 9۰+اطالعات تماس
info@guzellikvebakim.comپست الکترونیک

/http://guzellikvebakim.comوب سایت

VTE

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های تخصصی خالءتوضیحات
11 تا 13 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 28 ۰8 ۷5۰ )499( ۷+ و نمابر: 3۰ ۰8 ۷5۰ )499( ۷+اطالعات تماس
vacuumtechexpo@ite-expo.ruپست الکترونیک

http://www.vacuumtechexpo.com/ru-RUوب سایت

Cinderella

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنایع زیباییتوضیحات
۷ تا 9 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
لیتوانی، ویلنیوسمحل برگزاری
تلفن: 41624 699 3۷۰+اطالعات تماس
m.rutkauskas@litexpo.ltپست الکترونیک

/http://litexpo.ltوب سایت

mailto:info@agentur-peppel.de
mailto:centr@expocentr.ru
mailto:lashutina@sibfair.ru
mailto:BonvecchioP@messe-duesseldorf.de
mailto:info@guzellikvebakim.com
mailto:vacuumtechexpo@ite-expo.ru
mailto:m.rutkauskas@litexpo.lt
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نمایشگاه های گردشگری سالمت

GalMed: Health and Longevity

نمایشگاه بین المللی بهداشت و پزشکیتوضیحات
13 تا 15 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
اکراین، لوومحل برگزاری
تلفن: 69 13 29۷ )۰32( و نمابر: 56 1۷ 29۷ )۰32(اطالعات تماس
info@lviv.travelپست الکترونیک

/http://www.galexpo.com.uaوب سایت

Fibo

نمایشگاه بین المللی تناسب اندام، سالمتی و بهداشتتوضیحات
6 تا 9 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
آلمان، کولینمحل برگزاری
تلفن: 4۰5 9۰191 211 49+اطالعات تماس
csc@reedexpo.deپست الکترونیک

/https://www.fibo.comوب سایت

 China Int'l Nutrition & Health
Industry Expo

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت چینتوضیحات
1۷ تا 19 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
چین، پکنمحل برگزاری
تلفن: 85۷85۰۰۷ 1۰ )۰( 86 داخلی 8۰18 و نمابر: 514133۰8 1۰ )۰( 86اطالعات تماس
 wendy@sbwexpo.cnپست الکترونیک

/http://en.jianbohui.comوب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Estbuild

نمایشگاه بین المللی ساختمانتوضیحات
5 تا 8 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
استونی، تالینمحل برگزاری
تلفن: ۷33۷ 613 3۷2+ و نمابر: ۷44۷ 613 3۷2+اطالعات تماس
fair@fair.eeپست الکترونیک

/http://www.fair.eeوب سایت

Construction Exhibition

نمایشگاه بین المللی صنایع ساختمانتوضیحات
6 تا 9 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
لیتوانی، کالیپدامحل برگزاری
موبایل: 56455 686 3۷۰+اطالعات تماس
saulius@expo-vakarai.ltپست الکترونیک

/http://www.statyba.expo-vakarai.ltوب سایت

Dom

نمایشگاه بین المللی مصالح داخلی ساختمان و لوازم داخلیتوضیحات
۷ تا 9 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
لهستان، کیلسمحل برگزاری
تلفن: 22 12 365 41 48+ و نمابر: 61 62 345 41 48+اطالعات تماس
 biuro@targikielce.plپست الکترونیک

/http://www.targikielce.plوب سایت

Building Holland

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مسکنتوضیحات
11 تا 13 آوریل 2۰1۷تاریخ برگزاری
هلند، آمسترداممحل برگزاری
تلفن: 65 59 2۷3 85 )۰( 31+اطالعات تماس
info@buildingholland.nlپست الکترونیک

/https://www.buildingholland.nlوب سایت

mailto:csc@reedexpo.de
mailto:fair@fair.ee
mailto:saulius@expo-vakarai.lt
http://saulius@expo-vakarai.lt/
mailto:saulius@expo-vakarai.lt
mailto:biuro@targikielce.pl
mailto:info@buildingholland.nl
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عمده اقالم صادراتی و وارداتی خراسان رضوی
)در نه ماهه سال ٩4 و ٩5 (

اقالم عمده صادرات استان در نه ماهه سال 1395
نامردیف

زعفران دربسته بندي بیش از 3۰ گرم1
کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف.2
رب گوجه فرنگی3
پسته ها با پوست تازه یا خشک4
سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین5
زعفران خرد نشده و ساییده نشده در6

کاشی و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگ ترین سطح آن ها در مربعی با ضلع ۷
کمتر از ۷ سانتیمتر جاي گیرد.

تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه8
کابل هم محور )co-axial( و سایر هادی های برق هم محور9
کیسه کوچک از پلی اتیلن به جز کیسه خون، کیسه اسپتیک 5 الیه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و اکسیژن1۰
سایرمصنوعات از موادپالستیکی روئی ا زنوع ژالتین سخت11
سیب زمینی، تازه یا سردکرده12
سیم براي سیم پیچی ا زمس13
سایرسیمان سفید پرتلند به جز رنگ شده به طور مصنوعی14
سیب تازه15
ورق و نوارخودچسب بصورت ورق یارول باپهناي بیشتر ا ز 2۰ سانتیمتر غیرمذکوردرجاي دیگر16
پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازي1۷
شیرینی )همچنین شکالت سفید(. بدون کاکائو که در جاي دیگري مذکور نباشد18
19)PET( پریفرم
سایررنگ هاو ورنی هابرا ساس سایر پلیمرهاي سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجاي دیگر بامحلول هاي مشخص شده دریادداشت 4 فصل 2۰32

براســاس نتایــج حاصــل از آمــار کارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجــى گمــرك ایــران، میــزان صــادرات کاال از گمــرکات خراســان 
رضــوى طــی نه ماهــه ســال 1395، معــادل 1,621 هزارتــن و بــه ارزش 1,254 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــــل در وزن 7 درصــد و در ارزش دالري 9 درصــد رشــد داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت وزن و ارزش صــادرات کاالهــا در مدت مشــابه 

ســال گذشــته به ترتیــب 1,510 هـــــزار تــ ـــن و 1,153 میلیــون دالر بوده اســت.
ــی ورقــم 56,391 هــزار دالر از محــل  از کل ارزش صــادرات غیرنفتــى در ســال جــارى رقــم 9,243 هــزار دالر از محــل تجــارت چمدان

ــوده اســت. ــارون ب ــران و دوغ ــرزي باجگی ــاى م بازارچه ه
در نه ماهــه ســال 1395، میـــزان واردات اســتان بالغ بــر 292 هــزار تــن و بـــه ارزش 263 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال قبــل ازنظــر وزن 11 درصــد و ازلحــاظ ارزش 0,7 درصــد کاهــش داشــته اســت. ضمنــاً واردات ســال گذشــته بــه میــزان 327 هــزار تــن 

بــه ارزش 265 میلیــون دالر مى باشــد.
بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات تــراز بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى نه ماهــه ســال 1395 مثبــت و 

ــون دالر مى باشــد. ــادل 991 میلی مع

صاد
اقت

سان
 خرا

منبع: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی
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کشورهاى عمده مقصد کاالهاى صادراتى استان
در نه ماهه سال و 1395

نامردیف
افغانستان1
ترکمنستان2
امارات متحده عربی3
عراق4
تاجیکستان5
اسپانیا6
قزاقستان۷
هنگ کنگ8
ازبکستان9
قرقیزستان1۰

اقالم عمده واردات استان در نه ماهه 1395

نامردیف
پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده1
سایر به صورت دانه به جز گندم دامی2
برنج نیمه سفیدشده )Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید شده )Wholly milled Rice( حتی صیقلی یا براق شده3
دانه کنجد حتی خرد شده4
56۰cm وا گنهاي باري سبک وسنگین را ه آهن یاتراموا، روباز، بادیواره هاي جدا نشدنی به ا رتفاع بیش ا ز
ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مایعات6
سولفات آمونیوم۷
تابلوها، پانل هاوتکیه گاه هاي مجهزبه دویاچنددستگاه ردیف 8535 یا 8536. برا ي ولتاژبیشترا ز 1۰۰۰ ولت وحداکثر ۷2.5 کیلو ولت8
تیوپ وایراوت المپ کم مصرف9
ماشین هاي ریسندگی موا دنسجی1۰
شیرخشک ا طفال دربسته بندي هاي تحت خالویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز 1/5 درصدبیشترباشد11
کنجاله وسایر آخال هاي جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از پنبه12
جو باستثناي بذر13
ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535 و 148536
لوبیا چیتی15
ا بریشم خام )نتابیده(16
سایرماشین هاي مخلوط کردن یاورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، وغیره.1۷
سرسیم وسایرا تصاالت ورا بط ها برا ي سیم وکابل18
بوژي وبوژي را هنماي لکوموتیوهاي را ه آهن یاترا موا یانوا قل روي خط را ه آهن غیرازردیف 1986۰۷11۰۰

کشورهاي طرف معامله وارداتى در نه ماهه سال 1395

نامردیف
امارات متحده عربی1
ترکیه2
جمهوري کره3
پاکستان4
ازبکستان5
افغانستان6
چین۷
ترکمنستان8
آلمان9
سوئیس1۰

نامردیف
قزاقستان11
فدراسیون روسیه12
تاجیکستان13
هلند14
ایرلند15
ایتالیا16
تایوان1۷
مالزی18
اسپانیا19
لیتوانی2۰

نامردیف
پاکستان11
چین12
ایتالیا13
لبنان14
سوئد15
فرانسه16
هند1۷
کویت18
قطر19
ترکیه2۰
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مـواد غذایى از مهم ترین مایحتـاج زندگى به 
شـمار مى آیـد و حیات انسـان به آن وابسـته 
اسـت. از ایـن رو کشـاورزى یکـى از منابـع 
اصلـى تغذیـه انسـان شـناخته مى شـود و در 
اسـالم بر اهمیـت و ارزش آن تاکید بسـیارى 

شـده است.
از طرفـى پیشـرفت کشـاورزى، پایـه مهمى 
در اسـتقالل اقتصادى و تامیـن امنیت غذایى 
جامعـه تلقى مى شـود.در حالـى که میانگین 
کشـورى اشـتغال در بخش کشـاورزى 18/2 
اسـت، در استان خراسـان رضوى این نسبت 
بـه 23/4درصـد مى رسـد؛ همچنیـن ارزش 
افزوده بخش کشـاورزى در کشـور8/2درصد 
و در خراسـان رضوى به 15/4درصد رسـیده 
اسـت. امسـال کشـاورزان خراسـان رضـوى 
در سـایه برخـى حمایت هـا، از بابت کاشـت 
محصـول گنـدم بیـش از 700 میلیـارد تومان 
درآمـد داشـته انـد و بـه ایـن واسـطه، هـم 
اکنـون در اسـتانمان براى مـدت 20ماه ذخیره 
گنـدم موجود اسـت. با اینکه طى سـه سـال 
گذشـته، 30 هـزار هکتار سـطح زیر کشـت 
گنـدم در ایـن اسـتان کاهش داشـته، میانگین 
رشـد خریـد در کشـور 2/3 و در خراسـان 
رضـوى 4/1 برابر بوده اسـت که این امر یک 
موفقیـت بزرگ به شـمار مى آید.بـاور داریم، 
توجـه بـه کرامت و آمـوزش نیروى انسـانى، 
از مهـم تریـن اولویت ها بـراى تحقق اقتصاد 
مقاومتى در بخش کشـاورزى اسـت؛ امسـال 
 خراسـان رضوى مقـام اول تولیدکننـده هاى
برتر کشـاورزى کشـور را کسـب کرده است 

و بایـد تاکیـد کرد کـه مهم تریـن وجه تمایز 
تولیدکنندگان برتـر این خطه، دانش و آگاهى 

علمى آن هاست.
ــاورزى  ــش کش ــى در بخ ــعه بازرگان توس
خراســان رضــوى بــا نــگاه بــه ضرورت هــا 
ــى، یکــى از  ــاى اقتصــاد مقاومت و رویکرده
اولویت هــاى جــدى در ایــن حــوزه بــه 
شــمار مى آیــد. دســتور کار تدویــن شــده و 
راهبــرد اصلــى در ایــن مســیر، ایجــاد تحول 
ــه تشــکل هــاى ــا اعتمــاد ب ــوأم ب ــگاه ت  و ن
تامیــن  و  کشــاورزى  بخــش  در  فعــال 
مهم تریــن  آن هاســت.از  بــراى  ســرمایه 
ــه،  ــن زمین ــات در دســت انجــام در ای اقدام
تدویــن ســند توســعه صــادرات کشــاورزى 
اســتان، تاســیس هلدینــگ شــرکت مدیریت 
ایجــاد  کشــاورزى،  بخــش  صــادرات 
نمایشــگاه دائمــى ظرفیت هــاى کشــاورزى 
اســتان بــا محوریــت صــادرات، ایجــاد بــازار 
ــاورزى،  ــوالت کش ــتقیم محص ــه مس عرض
حضــور فعــال در نمایشــگاه هــاى خارجــى 
ــاى  ــت ه ــتمر هیئ ــزام مس ــرش و اع و پذی
ــه کشــورهاى  تجــارى بخــش کشــاورزى ب

ــت. ــدف اس ه
آمارهــا نشــان مى دهــد کــه 43درصــد 
صــادرات محصــوالت در خراســان رضــوى 
بــه بخــش کشــاورزى اختصــاص دارد و بــه 
طــور ویــژه، 10درصــد صــادرات اســتان در 
حــوزه دام و طیــور اســت کــه ایــن جایــگاه 
و ظرفیــت، بیانگــر لــزوم توجــه به صــادرات 
ــت  ــت.الزم اس ــه اس ــن خط ــه اى درای حرف

یــادآورى شــود کــه در بخــش واردات نیــز 
ــى اساســى  ــا مدیریت ــالش شــده اســت ت ت
انجــام شــود. در ایــن زمینــه کوشــیده ایم در 
تولیــد و مصــرف محصــوالت کشــاورزى از 
منابــع داخلــى اســتفاده کنیــم و در جایــى که 
بــه بحــث واردات نیــاز اســت، برنامــه ریزى 
ــه  ــا ایــن واردات ب ویــژه اى داشــته باشــیم ت
افزایــش ارزش افــزوده منجــر شــود، بنابراین 
ــازمان  ــژه س ــگاه وی ــادرات ن ــث ص در بح
مثبت کــردن تــراز بازرگانى اســت.امیدواریم 
بــا مشــارکت بخــش دانشــگاهى و همچنین 
بهــره گرفتــن از تجربه ارزشــمند موجــود در 
بخــش کشــاورزى اســتان، بتوانیــم از موانــع 
ــن آن،  ــى از مهم تری ــه یک ــش ک ــن بخ ای
ــم و  ــور کنی ــه ســالمت عب ــى اســت ب کم آب
ایــن بخــش مهــم را بــه شایســتگى توســعه 

. ببخشیم

مجتبی مزروعی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

توسعه ظرفیت های کشاورزی استان
و لزوم توجه به صادرات
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در مدت زمــان پــس از برجــام در حــوزه زیــر بخــش تولیــدات دامــی 
اســتان خراســان رضــوي اقدامات شــاخصی انجام شــده اســت.

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزي خراســان 
رضــوي بابیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: یکــی از ایــن اقدامــات، 
ــبب  ــه س ــوده ک ــی  ب ــاى دام ــه و نهاده ه ــواد اولی ــرخ م ــت ن تثبی
ــال قیمــت ذرت از  ــا شــده اســت  بطورمث کاهــش قیمــت  نهاده ه
دوازده هــزار ریــال بــه 8 هــزار ریــال، قیمــت جــو از 12 هزارریــال 
بــه 7 هــزار و 500  ریــال و کنجالــه ســویا از 24 هــزار ریــال بــه 15 
هــزار و 500  ریــال کاهــش یافــت کــه درنهایــت  کاهــش قیمــت 
ــه  ــده را ب ــراي مصرف کنن ــت ب ــش قیم ــدات و کاه ــده تولی تمام ش

همــراه داشــته اســت.

ــور  ــدات دام و طی ــم تولی ــش از ٤٠ قل ــام  بی ــس از برج در دوره پ
ــکا  ــي و آمری ــیایي، اروپای ــورهاي آس ــه کش ــوي ب ــان رض از خراس
ــن  ــالم ای ــی از اق ــه در برخ ــده ک ــارس، صادرش ــوزه خلیج ف و ح
صــادرات بــراي اولیــن بــار در تاریــخ کشــور، صــورت گرفته اســت 
و نتیجــه آن حضــور تولیدکننــدگان در بازارهــاي جهانــي، توجــه بــه 
بهبــود کیفیــت تولیــد، تثبیــت بــازار محصــوالت و ارزآوري بیــش از 

١7٠ میلیــون دالر در طــي دو ســال اخیــر بــوده اســت

ــا  ــع  نهاده ه ــن به موق ــزود: تأمی ــد اف ــی مجته ــر حاج ــید جعف س
ــتراتژیک،  ــازى اس ــوردام، ذخیره س ــتیبانی ام ــرکت پش ــط ش توس
واردات به موقــع نهاده هــا و توزیــع 250 هزارتــن نهــاده شــامل 
ذرت، جــو و ســویا به صــورت شــش ماهه و بــدون کارمــزد در بیــن 
تولیدکننــدگان اســتان، در طــی مهروموم هــاى 94 و 95  یکــی دیگــر 

ــت. ــا اس ــن اقدام ه از ای
وي ادامــه داد: همچنیــن در دوره پــس از برجــام  بیــش از 40 قلــم 
تولیــدات دام و طیــور از خراســان رضــوي بــه کشــورهاي آســیایی، 
اروپایــی و آمریــکا و حــوزه خلیج فــارس، صادرشــده کــه در برخــى 
از اقــالم ایــن صــادرات بــراي اولیــن بــار در تاریــخ کشــور، صــورت 
گرفتــه اســت و نتیجه آن حضــور تولیدکننــدگان در بازارهاي جهانی، 
توجــه بــه بهبود کیفیــت تولید، تثبیــت بــازار محصــوالت و ارزآوري 

بیــش از 170 میلیــون دالر در طــی دو ســال اخیــر بــوده اســت.
 ایــن مقــام مســئول گفــت: توســعه مکانیزاســیون واحدهــاي 
دامپــروري، یکــی  دیگــر از ایــن مــوارد اســت کــه بــراي اولیــن بــار 
ــارد  ــش از 100 میلی ــاري، بی ــه خــط اعتب ــا ورود ب در ســال 1394 ب
ریــال تســهیالت بهینه ســازى خطــوط تولیــد و مکانیزاســیون دام و 
طیــور بــه بیــش از 200 واحــد تولیــدي جهــت افزایــش بهــره ورى 

اعطــاء شــده اســت.

ــس از  ــاخص پ ــات ش اقدام
برجــام  بخــش تولیــدات 
ــوي  ــان رض ــي در خراس دام

بــا رویکــرد صادرات گــرا فعالیــت  مناطــق آزاد اصــوالً 
مى کننــد، تمــام کاالهــاى مصرفــى افغانســتان از طریــق مــرز 
ــن صــادرات  ــه 30 درصــد از کل ای ــن مى شــود ک ــران تأمی ای
ــبب  ــت س ــن قابلی ــرد، ای ــورت مى گی ــارون ص ــرز دوغ از م
شــده کــه بتوانیــم برخــى صنایــع را در مــرز مســتقر کنیــم تــا 
بتوانیــم کاالى بــازار افغانســتان را تأمیــن کــرده و درنتیجــه از 
ایــن بابــت موقعیــت ویــژه اى دارد و مى توانــد در قالــب منطقــه 

آزاد فعالیــت کنــد.
ــادى  ــژه اقتص ــه وی ــل منطق ــى، مدیرعام ــن گرام ــر الدی ناص
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوق، ب ــب ف ــان مطل ــن بی ــارون ضم دوغ
وجــود مضجــع شــریف امــام رضــا (ع) ســبب شــده ســاالنه 
30 میلیــون زائــر ایرانــى و خارجــى در مشــهد مقــدس حضور 
ــوان پایتخــت فرهنگــى  ــت: انتخــاب مشــهد به عن ــد، گف یابن
جهــان اســالم موقعیــت بســیار مناســبى اســت کــه حداکثــر 

ــم. ــام دهی ــد از آن انج ــردارى را بای بهره ب
بــه گــزارش تســنیم، گرامــى افغانســتان را کشــورى بــا 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــاد دانس ــرگردان زی ــرمایه هاى س س
ــوان  ــد بســترى هســتند کــه بت عواملــى کــه ذکــر شــد نیازمن
ــرمایه گذارى را  ــاى س ــات و طرح ه ــتفاده از آن، اطالع ــا اس ب
عرضــه کــرد و نخســتین نمایشــگاه بین المللــى بــورس، بانک، 
ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــرمایه گذارى ب ــاى س ــه و فرصت ه بیم
ــث  ــه در بح ــرکت هایى ک ــا و ش ــا، بنگاه ه ــترده بانک ه گس
ــبى  ــیار مناس ــت بس ــد، فرص ــت مى کنن ــرمایه گذارى فعالی س

ــر اســت. ــن ام ــراى ای ب

مدیرعامل منطقه اقتصادی دوغارون:
۳0 درصد از صادرات کاالهای 

مصرفی ایران به افغانستان از "مرز 
دوغارون" انجام می شود
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یکى از اقدامات خوبى که در ارتباط با توسعه صادرات به روسیه انجام 
شده است، ایجاد کمپین خدمات بازاریابى و تامین مالى صادرات به 
کشور روسیه است که با همکارى و محوریت بانک توصعه صادرات 

، در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى، رئیس اداره بازرگانى خارجى این سازمان ضمن بیان مطلب 
اسفندماه سال جارى، صادرکنندگان  پایان  تا  داشت:  اظهار  فوق، 
مشترى بانک توسعه صادرات، در صورت عضویت در این کمپین، از 
تخفیفات مناسبى در نرخ سود تسهیالت در زمینه تجارت با روسیه 

بهره مند خواهند شد.
ناصر بهزاد افزود: هدف این کمپین، تامین مالى و حمایت تخصصى از تمامى فعاالن اقتصادى و 
صادرکنندگان به روسیه است و شامل ارائه بسته بازاریابى صادرات به روسیه، بسته حمایتى خدمات 
و تامین مالى صادرات به روسیه و ارائه خدمات مشاوره تخصصى به اعضاى کمپین جهت صادرات 

به روسیه و تخفیف نرخ سود تسهیالت تا سقف 100 میلیارد ریال مى شود.

هدف این کمپین، تامین مالی و حمایت تخصصی از تمامی فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان به روسیه 
است و شامل ارائه بسته بازاریابی صادرات به روسیه، بسته حمایتی خدمات و تامین مالی صادرات 
به روسیه و ارائه خدمات مشاوره تخصصی به اعضای کمپین جهت صادرات به روسیه و تخفیف نرخ 

سود تسهیالت تا سقف ١٠٠ میلیارد ریال می شود

دبیرخانه ای برای رصد و مطالعه دقیق نحوه حضور شرکت های استان در بازارهای روسیه تشکیل 
شده و اقداماتی شامل راه اندازی آزمایشگاه های آکرودیته با موافقت روس ها و هماهنگی اداره کل 
استاندارد، پیشنهاد برای صدور گواهی مورد قبول روسیه )GOST(، استفاده از تسهیالت میربیزینس 
بانک روسیه تا مبلغ ١٠ میلیون یورو برای شرکت ها با دوره بازپرداخت حداکثر ۲ ساله ، پیش بینی 

شده است

وى همچنین با اشاره به راهبردهایى که جهت توسعه صادرات در برنامه اقتصاد مقاومتى، مصوب 
شده است، تصریح کرد: به منظور جهت دهى مناسب براى استفاده موثر از ظرفیت بازارهاى جدید، 
با توجه به اینکه روسیه به عنوان بازار جدید در برنامه صادراتى استان قرار گرفته است، فرآیندهایى 
شامل تشکیل کمیته هاى تخصصى، پیگیرى مسائل گمرکى، تعیین شاخص هاى کیفى براى کاالهاى 
اولویت دار و مشخص نمودن مزیت استان در بخش هایى که مى تواند با سرمایه گذارى مشترك در 
روسیه دنبال شود، نهایى شده است و در این بخش، اعزام هیات اقتصادى استان به روسیه که نقطه 
عطف شناسایى دقیق بازارهاى روسیه است و شناسایى قازان به عنوان مرکزى مناسب جهت تجار و 

فعاالن اقتصادى، مورد تاکید قرار گرفته است.
بهزاد افزود: همچنین دبیرخانه اى براى رصد و مطالعه دقیق نحوه حضور شرکت هاى استان در 
 بازارهاى روسیه تشکیل شده و اقداماتى شامل راه اندازى آزمایشگاه هاى آکرودیته با موافقت روس ها
و هماهنگى اداره کل استاندارد، پیشنهاد براى صدور گواهى مورد قبول روسیه (GOST)، استفاده از 
تسهیالت میربیزینس بانک روسیه تا مبلغ 10 میلیون یورو براى شرکت ها با دوره بازپرداخت حداکثر 

2 ساله ، پیش بینى شده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبرداد:

ایجاد کمپین خدمات بازاریابی 
و تامین مالی صادرات به روسیه

رئیس  فرد،  شمس  محمدحسن 
اتحادیه خشکبار بابیان این مطلب که 
صادرات خشکبار به نسبت سال هاى 
قبل روزهاى خوبى را تجربه نمى کند، 
گفت: بازهم صادراِت امسال به نسبت 
سال قبل بهتر شده است اما هنوز هم 
مانند سال هاى گذشته نیست و سود 
چندانى نصیب صادرکنندگان نمى شود.
شده  زیاد  بسیار  رقابت  افزود:  وى 
است، به طورى که ترکیه به دلیل تولید 
بیشتر و حمایت هاى دولتش توانسته 
بازار کشمش اروپا را از ایران بگیرد 
زیرا قیمت کشمش ترکیه چیزى در 
حدود هزار و 500 تومان از کشمش 
ایرانى ارزان تر است زیرابه همین میزان 

هم تولید برایشان ارزان تمام مى شود.

و  بیشتر  تولید  دلیل  به  ترکیه 
بازار  توانسته  دولتش  حمایت های 
ایران بگیرد زیرا  از  را  اروپا  کشمش 
قیمت کشمش ترکیه چیزی در حدود 
هزار و 5٠٠ تومان از کشمش ایرانی 
میزان هم  همین  به  و  است  ارزان تر 

تولید برایشان ارزان تمام می شود

بیان  نسیم  با  گفتگو  در  فرد  شمس 
داشت: اما کسى در رابطه با صادرات ما 
را حمایت نمى کند تنها چند روز پیش 
بود که اعالم کردند براى صادرات هر 
کیلو کشمش 200 تومان به صادرکننده 
که  از طرفى هرکسى  و  داد  خواهند 
یک کیلو کشمش صادر کند مى تواند 
یک کیلو موز وارد کشور کند که البته 
این نیز مجدداً موجب خواهد شد که 

دالل بازى شکل بگیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار:

ترکیه بازار کشمش اروپا 
را از ایران گرفت!
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برگزاری چند نمایشگاه مهم ازجمله صنعت 
ساختمان و کشاورزی در پایان بهمن ها در 
با فعاالن  تا در گفتگو  بهانه ای شد  مشهد 
خصوص  در  را  آن ها  دیدگاه  اقتصادی 
شویم  جویا  مراکز  این  برگزاری  عملکرد 
از  یکی  مدیرعامل  نظر  شماره  این  در 
را  کشاورزی  ادوات  تولید  شرکت های 
جویا می شویم و در شماره های بعدی نظر 
سایر شرکت کنندگان حرفه ای نمایشگاه ها 
را تقدیم می کنیم. آقای مهندس معصومین 
شرکت شما در چه نمایشگاه های داخلی و 
خارجی شرکت نموده و به نظر جنابعالی 
برگزاری  سطح  ارتقای  روش  موفق ترین 

نمایشگاه ها چیست؟
تولیدکننده  فدك  طوس  کارخانجات  گروه 
ادوات کشاورزى ازجمله انواع سمپاش  است 
که تاکنون در اکثر نمایشگاه هاى داخلى ذیربط 
و همچنین در نمایشگاه هاى خارجى ازجمله 
شرکت   ... و  تاجیکستان  قرقیزستان،  عراق، 
نمایشگاه هاى  در  نیز  هرسال  و  داشته ایم 
ایتالیا و آلمان نیز به عنوان بازدیدکننده حضور 
داریم. برخالف برخى از ما، فعاالن اقتصادى 
خود  دیگر  سال   10 براى  دیگر  کشورهاى 
برنامه ریزى دارند و تولیدکننده و بازرگان تنها 
به فکر همان سالى که در نمایشگاه شرکت 
مى کند نیست، بنابراین یک نمایشگاه نیز باید 
به درازمدت فکر کند نه کوتاه مدت به همین 
دلیل بهتر است که متولى نمایشگاه هاى داخلى، 
و  سازمان هاى صنعت  یا  بازرگانى  اتاق هاى 
معدن یا انجمن مدیران صنایع باشند  باشد نه 
شهردارى ها. چراکه آن ها به اوضاع اقتصادى 
قصد  و  هستند  آشنا  روز  شرایط  و  جامعه 
ارتقاى تولید و ایجاد انگیزه براى افزایش رقابت 
و اشتغال دارند درحالى که اگر نمایشگاه ها در 
اختیار شهردارى ها باشد و اداره نمایشگاه بدون 
نظارت و سیاست گذارى به پیمانکارى سپرده 

سازمان هاى  غیرمستقیم  برخورد  مى یابند، 
و  محیط زیست   ، بیمه  مالیات،  نظیر  دولتى 
ایمنى و بهداشت و ......است، به این باور که 
شرکتى که در نمایشگاه شرکت مى کند حتمًا 
از وضعیت و بنیه بسیار باالیى برخوردار است 
باید در مالیات ، بیمه، محیط زیست، و ایمنى و 
بهداشت و ....سهم مشاغلى را جبران کنند که 
به آن ها دسترسى نیست و به قولى بدون آدرس 
و دفتر و حساب هستند. این کارها نهایتاً انگیزه 
عدم شفافیت کار کردن تولیدکنندگان و صنعت 
کاران در عرصه هاى مختلف را پیش مى آورد.
از سویى دیگر راهبرد اولویت غذا و به تبع آن 
صنایع کشاورزى و  برنامه ریزى براى حمایت 
وام هاى  پرداخت  ازجمله  کنندگان   تولید 
در  متأسفانه  ولى  است  خوب  ارزان قیمت 
اجرا مشکل دارد. در این چند سال وام هاى 4 
درصد الى 8 درصد زیادى پرداخت شده ولى 
ماو صنعتگرانى که صادقانه و با اتکاء به توان 
خود و بدور از رانت خوارى مشغول تولید و 
خدمت به جامعه هستند  به این وام ها اصًال 
دسترسى نداشته ایم . احساس مى کنیم نوعى 
واسطه گرى هم در کار باشد. در خاتمه باید 
توانسته اند  تاکنون  که  تولیدکنندگانى  گفت 
خود را در کشور سرپا نگهدارند همان کسانى 
هستند که باعالقه کار مى کنند اما در کشور 

خود احساس تنهایى مى کنند.

آیا با اجاره نمایشگاه ها به پیمانکاران، 
نظارت دولتی تعطیل می شود؟

شود  که فقط به جیب خود فکر مى کند نه تنها 
ارتقایى ایجاد نمى شود که روزبه روز نمایشگاه 
نمایشگاه ها  اعتبار  از  و  تهى شده  برندها  از 
کاسته مى شود. همچنین نباید فراموش کرد تنها 
هزینه شرکت در نمایشگاه، اجاره غرفه نیست 
بلکه هزینه هاى حمل ونقل، کارکنان، تبلیغات و 
غیره رقم سنگینى ایجاد مى کند که به ویژه در 
شرایط حاضر رقم باالیى است. ازآنجاکه غالبًا 
پیمانکاران شهرداریها بدون توجه به شرایط، 
نوع شرکت متقاضى و پیشینه اعتبار آن براى 
بازدیدکنندگان تنها به دریافت وجه بیشتر به 
هر قیمت راضى مى شوند نتیجه کار، برگزارى 

صورى و بدون دست آورد است.
نمایشگاه  که  است  سالى  چند  نمونه  براى 
با  مشهد  کشاورزى  ادوات  و  کشاورزى 
حضور تولیدکنندگانى که براى افزایش راندمان 
محصوالت کشاورزى تالش مى کنند در محل 
دائمى نمایشگاه ها در آخر بهمن ماه یعنى فصل 
برف و سرما برگزار مى شود و انتظاراست که 
با توجه به اهمیت صنعت غذا و مکانیزاسیون 
کشاورزى که فعالیت مهمى را که موردحمایت 
مراجع بین المللى نیز هست، موردتوجه خاص 
اما متأسفانه از این توجه خبرى  قرار گیرند 
بسته  ذیربط   سازمان هاى  نباید  نیست. چرا 
حمایتى از تولیدکنندگان بخش هاى خاص تهیه 
وآن را به مراکز خدماتى ابالغ کنند تا حداقل 
تولیدکنندگان معتبر احساس پشتیبانى کنند. 
براى نمونه شرکت ما که 35 سال سابقه دارد و 
جزو شرکت هاى برنددار درجه یک ایران است 
که محصوالت خود را تحت لیسانس ایتالیا 
تولید مى کند چرا باید تابع تصمیمات غلط یک 
پیمانکار نمایشگاه باشد به صرف آنکه نمایشگاه 
مشهد در اجاره یک نفر است و نظارتى بر 

عملکرد آن نمى شود
از مشکالت دیگر واحدهاى شبیه ما که براى 
عرضه محصوالت خود در نمایشگاه ها حضور 
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دالیل تغییرات قیمت دالر ...

وجــود تــورم باعــث شــده قیمــت کاالهــاى داخلــى در مقابــل 
ــا وجــود افزایــش تعرفه هــا و  ــد، ب کاالى خارجــى افزایــش یاب
تشــدید مبــارزه با قاچــاق، رقابت پذیــرى محصــوالت داخلى در 
برابــر محصــوالت خارجــى بــه دلیــل عــدم رقابــت حرفــه اى در 
بــازار داخلــى، شــکننده اســت. بهبــود قــدرت خریــد خانوارها و 
افزایــش تقاضــاى کیفــى بــراى محصــوالت خارجى که بخشــى 
از آن، تقاضــاى معــوق دوران تحریــم بــوده اســت، باعث شــد که 
 در آمــار گمــرك 9 ماهــه ســال 1395، خــود را بــا کاهــش 57 /3 
درصــد وزن واردات و افزایــش 38 /4 درصــد ارزش واردات 
ــه واردات  ــاره فاصل ــه دوب ــه طــورى ک ــد، ب ــه دالر نشــان  ده ب
و صــادرات غیرنفتــى کشــور بــه صفــر نزدیــک شــد و بیــم آن 
ــال 1394،  ــت س ــارى مثب ــاب تج ــتاورد حس ــه دس ــى رود ک م
ــا  ــران ب ــه آنکــه اقتصــاد ای ــا توجــه ب امســال تکــرار نشــود. ب
کمبــود همیشــگى اعتبــارات مواجــه اســت، فعــاالن اقتصــادى 
بــا مالحظــه شــوك ارزى چنیــن انتظــار دارنــد کــه تــا ســفارش 
ــاى  ــى، قیمت ه ــى و داخل ــدگان خارج ــه تامین کنن ــدى هم بع
خــود را افزایــش مى دهنــد، ایــن نگرانــى باعــث مى شــود کــه 
بــه منظــور حفــظ قــدرت خریــد همیــن موجــودى انبــار فعلــى 
خــود، از اکنــون، قیمت هــاى باالتــر را بــر روى اجنــاس خریــد 
ــى  ــز، خانوارهای ــوار نی ــد. در طــرف خان ــال  کنن ــز اعم ــل نی قب
کــه نقدینگــى آزاد دارنــد، بــه ویــژه پــس از کاهــش نــرخ بهــره  
بانکــى، بــه منظــور حفــظ ارزش دارایــى ریالــى خــود بــا خریــد 
ــى  ــادوام خارج ــاى ب ــد کااله ــا خری ــتقیم) ی ــال (مس ارز و ط
ــر  ــد. اث ــت مى کنن ــول را مدیری ــان ارزش پ ــتقیم) نوس (غیرمس
ــى  ــه نزدیک ــه ب ــا توج ــتقیم دالر ب ــد مس ــه و پیش خری ژانوی
تورهــاى خارجــى مســافرت نــوروز دلیــل دیگــرى اســت کــه 
بــر شــدت افزایــش دالر افــزوده اســت. ایــن اثــر هــر ســال و در 
حوالــى دى مــاه، منجــر بــه جهــش ارزى در بــازار ایــران شــده 

اســت.
ــت  ــزى و دول ــک مرک ــدت بان ــد در کوتاه م ــر مى رس ــه نظ ب
ــارات را  ــونامى انتظ ــازار ارز آزاد، س ــیع ارز در ب ــق وس ــا تزری ب
کنتــرل کــرده تــا مهم تریــن دســتاورد اقتصــادى دولــت، تــورم 
ــدت  ــا در میان م ــد؛ ام ــم ارزى مصــون بمان ــى، از تالط تک رقم
ــاالن  ــا فع ــود ب ــراوده خ ــوه م ــالح نح ــا اص ــزى ب ــک مرک بان
اقتصــادى، بایــد بتوانــد بــه جایــگاه ســازوکار هماهنگــى اقتصاد 
ایــران نایــل شــود، جایگاهــى کــه هنــوز در اختیــار بهــاى ریالــى 
ارزهــاى خارجــى اســت و دالر نقــش  محــورى در شــکل دهى 
انتظــارات تورمــى ایفــا مى کنــد. در بلندمــدت امــا تمــام 
مســوولیت ســازوکار هماهنگــى بــر دوش بانک مرکزى نیســت، 
ــال  ــاى اعم ــات، هزینه ه ــول مطالب ــهولت وص ــرعت و س س
ــادى  ــل نه ــارى، از دالی ــالت تج ــى معام ــا و نااطمینان قرارداده
اســت کــه خــارج از رگرســیون هاى اقتصــادى در شــکل گیرى 

ــر اســت. ــازار ارز موث انتظــارات تورمــى و آشــفتگى ب

ادامه از  صفحه 2۷

1- 97 درصد مردم با اینترنت کار مى کنند؛
2- باالترین صندوق ذخیره دولت در جهان را دارد: 884 میلیارد دالر؛

3- مردم نروژ چهارمین مردم خوشحال جهان بعد از دانمارك، سوئیس 
و ایسلند؛

4- هر 9 دانش آموز یک معلم دارند؛
5- طى 23 سال گذشته، نرخ تورم حدود 2 درصد بوده است؛

6- طى 35 سال گذشته، نرخ بیکارى حدود 4 درصد بوده است؛
7- با پنج میلیون جمعیت، 345 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلى دارد؛

8- طوالنى ترین تونل جاده اى جهان را دارد: 24٫5 کیلومتر؛
9- کشور براساس قانون اساسى 1814 مدیریت مى شود: 203 سال پیش؛

10- 33 درصد کشور جنگل است؛
11- ششمین کشور در راحتى کسب وکار در میان 189 کشور؛

12- کشور 1145 سال پیش تأسیس شده است؛
13- 68 درصد جامعه شاغل است؛

14- در دموکراسى، بهداشت، آزادى بیان و کیفیت زندگى، رتبه اول 
جهانى را دارد؛

و  سرمایه دارى  نظام  رفاه،  دولت  از  مجموعه اى  با  کشور   -15
سوسیال دموکراسى مدیریت مى شود؛

16- 30 درصد نیروى کار توسط دولت به کار گرفته شده است؛
17- صنایع نفت، مخابرات، آلومینیوم، توربین هاى آبى و بزرگ ترین 

بانک، دولتى است؛
18- 74٫3 درصد مردم عضو کلیساى نروژ هستند؛

19- 16٫3 درصد جمعیت کشور مهاجر از خاورمیانه یا آفریقا است؛
لباس خود را  بهترین  ماه مه که روز ملى است مردم  20- روز 17 

مى پوشند به تئاتر، کنسرت و جشن مى روند؛
21- با 1412 کشتى، ششمین ناوگان تجارى جهان را دارد؛

22- اکثریت بانام کوچک یکدیگر را خطاب مى کنند، بعضاً با اسم فامیل. 
افراد القاب ندارند؛

23- تا سال 2025، مصرف بنزین براى خودروها به پایان مى رسد؛
24- چهارمین کشور در دنیا در تسلط مردم به زبان انگلیسى در خارج از 

کشورهاى انگلیسى زبان؛
25- 8٫7 میلیارد دالر سرمایه گذارى مستقیم خارجى؛

26- امید به زندگى: مردان 81، زنان 84 سال؛
27- دولت از بخش کشاورزى به شدت حمایت مى کند؛

28- نرخ مالیات افراد 47 درصد. نرخ مالیات شرکت ها: 27 درصد؛
29- کارآمدترین و باثبات ترین کشور جهان با باالترین نرخ عدالت 

اجتماعى؛
30- در شاخص هاى توسعه انسانى طى 15 سال گذشته: رتبه اول یا دوم.

دکتر محمود سریع القلم

سی ویژگی نروژ

گوناگون
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ــت در  ــد راز موفقی ــال چن ــه دنب ــر ب اگ
کســب وکار هســتید خــوب اســت کــه 
ــان ریچــارد برانســون ســرمایه گذار  از زب
و صاحــب کســب وکار اهــل بریتانیــا که 
بیــش از 4۰۰ کمپانــی در سرتاســر جهــان 
را تحــت مالکیــت خــود دارد رازهایــی را 

. ید بشنو
 او در زمینــه ی بازرگانــی، توریســت، 
هواپیمایــی و… فعالیــت می کنــد و 
صاحــب تیــم Virgin نیــز هســت. ریچارد 
ــت در کســب وکار  برانســون 5 راز موفقی
ــا  ــا م ــم. ب ــه می خوانی ــه در ادام دارد ک

همــراه باشــید.

اولین راز موفقیت در کسب وکار
ــل از  ــه نق ــن ب ــاد آنالی ــزارش اقتص ــه گ ب
ــت  ــد اس ــون معتق ــارد برانس ــازده، ریچ ب
ــه  ــارت ب ــه در کار و تج ــه ک ــد از آنچ بای
ــد چــون شــروع  ــذت ببری ــد ل آن مى پردازی
یــک کســب وکار یعنــى آغــاز راه پــر فــراز 
ــن اگــر  ــراوان بنابرای و نشــیب و پشــتکار ف
ــى را در  ــکالت فراوان ــه مش ــت ک ــرار اس ق
ــه  ــب تجرب ــم و کس ــل کنی ــب وکار ح کس
کنیــم بایــد از آن هــا لــذت ببریــم. او معتقــد 
اســت زمانــى کــه بــراى نخســتین بــار گروه 
Virgin را تشــکیل داده بیشــتر از کســب 
درآمــد بــه فکــر ایجــاد احســاس رضایــت و 
خوشــنودى از کســب وکارى کــه راه انداخته، 

ــوده اســت. ب

دومین راز موفقیت در کسب وکار
کــه  افــرادى  بــه  برانســون  ریچــارد 
مى خواهنــد کســب وکارى راه انــدازى کننــد 
ــا  ــه تجــارت خــود را ب ــد ک ــه مى کن توصی
ــر  ــد او ب ــه و اســاس محکــم ایجــاد کنن پای
ایــن بــاور اســت کــه فرقــى بیــن تجــارت 
در زمینــه ى خدمــات یــا صنعــت یــا تولیــد 
نیســت بلکــه تفــاوت اصلــى آن هــا ایجــاد 

ــا پایــه و اســاس محکــم اســت.  تجارتــى ب
شــروع یــک تجــارت چنــدان ســخت 
نیســت امــا پایــدارى و دوام در آن و درنهایت 
ــم اســت. او  ــیار مه ــودن در آن بس ــق ب موف
ــوگل  ــافت، گ ــل مایکروس ــرکت هایى مث ش
ــد  ــل را کــه جــزء شــرکت هاى قدرتمن و اپ
ــه  ــد ک ــرح مى کن ــال مط ــتند به عنوان مث هس
توانســتند بیــش از 20 ســال فعالیــت مــداوم 

داشــته باشــند.

سومین راز موفقیت در کسب وکار
ریچــارد برانســون همچنیــن بــر ایــن بــاور 
ــد  ــوب بای ــارت خ ــک تج ــه ی ــت ک اس
کارمندانــى داشــته باشــد کــه از کار در 
ــک  ــد. ی ــرور کنن ــاس غ ــارت احس آن تج
ــم  ــک تی ــد داراى ی ــوب بای ــب وکار خ کس
کارى متشــکل از اعضایــى خــالق، نــوآور و 
بــا اســتعداد باشــد کــه از اینکــه در تجــارت 
ــه خــود  ــتند ب ــت هس ــما مشــغول فعالی ش

ببالنــد.

چهارمین راز موفقیت در کسب وکار
یــک مدیــر یــا یــک کارفرمــاى خــوب بودن 
الزمــه ى موفقیــت هــر کســب وکارى اســت. 
ریچــارد برانســون معتقــد اســت یــک مدیــر 
خــوب بایــد یــک شــنونده ى خــوب باشــد. 
او توصیــه مى کنــد کــه مدیــران بایــد 

همیشــه خــوب بشــنوند تــا بتواننــد تجربــه 
ــراد را  ــد اف ــز نبای ــا هرگ ــد آن ه کســب کنن
مســتقیماً موردنقــد و ســرزنش قــرار دهنــد 
دائمــاً بایــد از کارمنــدان و کســانى کــه بــراى 
آن هــا کار مى کننــد تشــکر کننــد. برانســون 
ــر و تشــکر باعــث  معتقــد اســت کــه تقدی
ــن او  ــدان مى شــود. همچنی پیشــرفت کارمن
معتقــد اســت کــه اگــر کارمنــدى وظایــف 
را درســت انجــام نمى دهــد نبایــد او را 
ســرزنش یــا تنبیــه کنیــد بلکــه بایــد بدانیــد 
ــواده  ــک خان ــاى ی ــل اعض ــم کارى مث تی
اســت آن هــا بایــد بــه یکدیگــر کمــک کنند 

تــا بتواننــد موفــق شــوند.

پنجمین راز موفقیت در کسب وکار
ــر  ــک مدی ــه ی ــت ک ــد اس ــون معتق برانس
خــوب نبایــد تنهــا پشــت میــز خــود 
بــدون  را  کارى اش  ســاعات  و  نشســته 
ــان  ــا دیگــر کارفرمای ــات ب ــا مالق جلســه ی
و کاســبان دیگــر ســپرى کنــد. یــک مدیــر 
خــوب بایــد دائمــاً در حــال جســت وجو و 
کشــف راه هــاى جدیــد بــراى انجــام بهتــر 
ــرکت ها  ــک ش ــود از نزدی ــد خ ــا باش کاره
و اســتراتژى هاى آن هــا را ببینــد خــود 
ریچــارد برانســون از ســفرهایى کــه انجــام 
ــى کــه کســب کــرده توانســته  داده و تجارب
موفقیت هــاى زیــادى را بــه دســت بیــاورد.

از زبان یک میلیاردر

راز موفقیت در کسب وکار
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8) قبل از سرعت گرفتن، دورخیز کنید!
وقتى سازمانى فاقد برنامه، اهداف و مقاصد 
روشن و واضحى باشد، حرکت کردن آن با هر 
سرعتى ممکن است به سقوط آن منجر شود. 
بنابراین الزم است زمانى را براى برنامه  ریزى، 
هدف گذارى و تحقیقات بازار اختصاص دهید.

تا  خود  بازاریابى  کمپین  راه اندازى  براى   (9
آخرین لحظه صبر نکنید!

یکى از مسائل مهم در کسب وکارهاى کوچک 
راه اندازى کمپین هاى  تعلل و وقت کشى در 
بازاریابى است. این روزها باوجود فعال بودن 
شبکه هاى اجتماعى، اتالف وقت در بازاریابى 
در  مى توانید  شما  نیست.  قابل قبول  هرگز 
بازه هاى زمانى مناسب – مثًال روزانه یا هفتگى 
- براى مشتریان خود به تدریج ذهنیت مناسبى 
نسبت به محصول یا خدمت خود ایجاد کنید. 
اطمینان داشته باشید مشتریان براى انتخاب شما 
تصمیم فورى نخواهند گرفت و نیاز است نام 
برند تجارى شمارا بارها و بارها دیده و شنیده 

باشند.

10) براى کسب وکار خود یک ارتش تبلیغاتى 
به وجود آورید.

مشتریان  از  خود  کسب وکار  تبلیغات  براى 
راضى استفاده کنید. این افراد مى توانند بهترین 
ابزار تبلیغاتى براى شما باشند. با استفاده از 
شبکه هاى اجتماعى، ایمیل یا هر شکل دیگر، 
ارتباطات خود را به طور مستمر با آن ها حفظ 

کنید.

11) برنامه ویژه اى براى مشتریان وفادار خود 
داشته باشید.

با روش هاى متنوع، مشتریان وفادار خود را 
که  است  کارى  به  شبیه  این  کنید.  مشعوف 
شرکت هاى هواپیمایى براى مشتریان پر سفر 

خود انجام مى دهند.

1) برند شخصى خود را تقویت کنید.
و  راه اندازى  در  قوى  شخصى  برند  داشتن 
ورود به بازار مى تواند به سرعت به موفقیت 

کسب وکار شما کمک کند.

2) همیشه شور و اشتیاق داشته باشید.
همیشه سعى کنید با روحیه جست وجوگرى، 
به دنبال فرصت هاى جدید و ایجاد مدل هاى 

جدید و نوآورانه در کسب وکار خود باشید.

3) کسب وکار خود را همیشه چابک نگه دارید.
بسیارى از صاحبان کسب وکار گمان مى کنند 
اضافه کردن افراد جدید به سازمان مى تواند 
درحالى که  کند،  کمک  آن  عمل  به سرعت 
بررسى ها نشان مى دهد از مزایاى مهم کارکنان 
بهره ورى  و  نوآورى  سازمان  یک  در  کمتر 
بیشتر کارکنان با توجه به محدودیت هاى زمانى 

است.

4) به طور مستمر نوآورى داشته باشید.
این روزها با توجه به سرعت تغییرات، نوآورى 
ضرورت  یک  کسب وکار  در 
باشد  یادتان  است.  جدى 
محصول  در  نوآورى  براى 
خود  از  باید  خدمت  یا 
هوشمندى 

و 

سرعت عمل به نشان دهید، چراکه سایر رقبا 
هرگز به انتظار شما نمى نشینند.

5) خدمات خود را گسترش دهید.
سعى کنید از تمامى نیازها و انتظارات مشتریان 
خود به خوبى آگاه شوید و خدمات خود را 
براساس این موارد برنامه ریزى و ارائه کنید. 
رضایت  درصد   80 پارتو،  قانون  با  مطابق 
مشتریان در 20 درصد خدمات مناسبى که ارائه 

مى شود، تأمین خواهد شد.

 (niche) گوشه  بازارهاى  در  ثروت   (6
پنهان شده است

باید به شما یادآورى شود  با عرض پوزش 
بازار هدف شما نیست! براى  «همه جامعه» 
جامعه  و  باشید  داشته  تمرکز  باید  موفقیت 
بازار خود را به خوبى شناسایی کنید.  هدف 
یادتان باشد ثروت در بازارهاى فراموش شده 

(niche) پنهان شده است!

7) همیشه بزرگ فکر کنید!
به اینکه اندازه کسب وکار شما کوچک است 
توجه نداشته باشید. همیشه به اهداف بزرگ 
فکر کنید. یادتان باشد ایجاد چشم اندازهاى 
بزرگ، شما و کارکنانتان را به انجام کارهاى 

بزرگ وا مى دارد.

راهکارهایي برای دوام و گسترش 
کسب  و کارهای کوچک

Forbes :منبع
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دبیر کانون سراسرى انجمن شرکت هاى حمل ونقل بین المللى از کاهش 35 
درصدى حجم ترانزیت کاال در سال جارى خبر داد و ترکیه و ترکمنستان را 

داراى بیشترین موانع براى کاالهاى ایرانى دانست.
غالمحسین امیرى گفت: با پیگیرى هاى صورت گرفته براى اصالح قانون امور 
گمرکى، اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اعمال تغییرات در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش زمان فعالیت مرزها به 24 ساعت، 
شاهد افزایش حجم ترانزیت گمرکى و بهبود تعامل با کشورهاى همسایه 

خواهیم بود.
وى ادامه داد: حجم ترانزیت کاال از سال 73 تا 92 سیر صعودى داشت؛ اما 
پس ازآن، روندى نزولى را طى کرد که مهم ترین دلیل کاهش حجم ترانزیت هم 
اعمال قوانین و تشریفات گمرکى سختگیرانه از سوى کشورهاى همسایه است.
امیرى اظهار داشت: عالوه بر سختگیرى کشورهاى همسایه در زمینه ترانزیت 
کاال از ایران، ارگان هاى دولتى مستقر در مرزها هم همکارى مناسبى با اعضاى 

انجمن شرکت هاى حمل ونقل بین المللى ندارند.
به گفته وى، بیشترین موانع و محدودیت ها براى ترانزیت کاال از سوى دو 

کشور ترکیه و ترکمنستان انجام مى شود.
امیرى با اشاره به حجم باالى ترانزیت کاال به آسیاى میانه (قرقیزستان، قزاقستان 
گمرك  سختگیرى هاى  کرد:  اضافه  ترکمنستان،  طریق  از  تاجیکستان)  و 
ترکمنستان در مرز مشترك با ایران، ضرر مالى بسیارى براى ترانزیت کنندگان 
به همراه داشته است؛ زیرا ترانزیت کننده باید روزانه 250 هزارتومان بابت حمل 
بار به صاحب کامیون بدهد؛ این درحالى است که اگر بار به جاى محفظه بارى 

کامیون، در کانتینر باشد، باید دو هزینه (کامیون و کانتینر) پرداخت کند.
وى، بیان کرد: ساعت کارى در تمام مرزهاى جاده اى ایران محدود است؛ اما 
از وزارت راه و شهرسازى درخواست کرده ایم که زمان فعالیت مرزها 24 

ساعته شود.
به گزارش مهر، دبیر کانون سراسرى انجمن شرکت هاى حمل ونقل بین المللى 
با اشاره به فعالیت تمام وقت گمرك در سایر کشورها، افزود: در کشورهاى 
اروپایى، کامیون ها توقف چندانى در مرز ندارند؛ زیرا گمرك در این کشورها 
تمام وقت فعالیت مى کند. در کشورهاى همسایه ایران هم فعالیت گمرکى 24 
ساعته است؛ اما همین کشورها در مرز مشترك با ایران، ساعت زمانى محدودى 
دارند که حل این مشکل باید، با هماهنگى وزارت راه و شهرسازى ایران با 
مسئوالن دولتى این کشورها انجام شود تا شاهد افزایش حجم ترانزیت جاده اى 

باشیم.

کاهـش ۳5 درصـدی حجم 
وزن KG((کشور مبدأردیفترانزیت کاال در سـال جاری

12139۰3۷۷6عراق1

6445931۷4ترکیه2

139548۰۰64چین3

428185۷59ازبکستان4

829۰۰442۰امارات متحده عربی5

4۰5558124هندوستان6

566213511ترکمنستان۷

5648۷9352جمهوری آذربایجان8

38253896پاکستان9

49۰1۰۰93افغانستان1۰

84463۰۷۷ژاپن11

3353848۰آلمان12

4624138۷تاجیکستان13

1۷11911۰سنگاپور14

6۷8۰2545تایلند15

18۰596۰1اندونزی16

8131332ایاالت متحده1۷

1495۰5916کره)جنوبی(18

225269۰6ارمنستان19

414۰2648ویتنام2۰

منبع:گمرک جمهوری اسالمی ایران

میزان ترانزیت خارجی از بیست 
کشور عمده از ابتدای سال 

جاری تا پایان دی

حمل و نقل
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حمل ونقل  و  ترانزیت  بر  سیاست  تأثیر 
بین المللی

بخش ترانزیت و حمل ونقل بین المللى به شدت 
متأثر از سیاست و روابط ما در جهان است زیرا 
اگر روابط با سایر کشورها دچار مشکل شود یا 

بهبود یابد بر این بخش اثرگذار است.
جاده اى  حمل ونقل  و  راهدارى  مدیرکل 
از  تجلیل  مراسم  در  رضوى  خراسان 
پیشکسوتان صنعت حمل و نقل بین المللى در 
مشهد ضمن بیان مطلب فوق، افزود: معیشت 
12 درصد جمعیت کشور از بخش حمل ونقل 
تأمین مى شود که نشانگر سهم قابل توجه این 

بخش بر اشتغال و توسعه است.
درصد  و 94  کاال  درصد  داد: 90  ادامه  وى 
مسافر نیز در این بخش جابه جا مى شود که 
معادل جابه جایى 621 میلیون تن کاال و 811 

میلیون مسافر در سال است.
جاده اى  حمل ونقل  و  راهدارى  مدیرکل 
ترکمنستان  امسال  گفت:  رضوى  خراسان 
3,5 برابر تعرفه هاى گمرکى را باال برد و کمر 
تأثیرگذارى  ترانزیت را شکست که نشانگر 

روابط خارجى است.
وى افزود: مسائل گمرکى به عنوان ابزارى در 
دست برخى از کشورها مورداستفاده مى گیرد 
و ما هم باید از این ظرفیت در جهت منافع 

خودمان استفاده کنیم.
نصرى ادامه داد: کوتاه سازى زمان و مسافت 
حمل ونقل کاال در مرزها از مباحث مهم این 
حوزه است که مى تواند باعث شود فاصله ما با 

رقبا به حداقل برسد.
جاده ها  در  ایمنى  و  تصادفات  گفت:  وى 
هزینه باالیى را به ما تحمیل مى کند واز طرفى 
فرسودگى ناوگان با مصرف باالى سوخت نیز 

هزینه حمل کاال را افزایش مى دهد.

بسته حمایتی حوزه ترانزیت
این  در  نیز  رضوى  خراسان  گمرکات  ناظر 
انجمن  مسئوالن  همکارى  با  گفت:  مراسم 
صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى یک 
بسته حمایتى در حوزه ترانزیت تا ماه آینده 

ارائه مى شود.
مسعود عاطفى افزود: شعار امسال روز جهانى 
گمرك استفاده از تحلیل داده ها براى مدیریت 

بهتر در این بخش است که امیدواریم بتوان 
با رفع اشکاالت سامانه جدید گمرك در این 

جهت گام برداشت.
وى ادامه داد: فعالیت این سامانه گمرکى براى 
نخستین بار در کشور صورت گرفت و یکى 
از مشکالت اصلى آن نیز نبود بستر مناسب 
مخابراتى بود، بااین حال زمان میانگین فعالیت 
گمرکى در 9 ماه گذشته امسال به یک ساعت 

و 19 دقیقه کاهش یافت.
از  گمرکات خراسان رضوى همچنین  ناظر 
براى  خراسان  در  خارجه  وزارت  مسئوالن 
پیگیرى مشکالت ترانزیتى به ویژه در سفر به 

ترکمنستان تشکر کرد.

مؤلفه های تورم و اشتغال در اقتصاد استان 
متأثر از صادرت و ترانزیت

مدیرکل دفتر امور اقتصادى استاندارى خراسان 
بخش  گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوى 
حمل ونقل به عنوان یکى از مزیت هاى استان 
در اشتغال نقش مهمى ایفا مى کند و مى توان با 
رفع مشکالت این صنعت در خراسان رضوى 

به نتیجه بهترى در عرصه اشتغال دست یافت.
مواجه  کشورهایى  با  افزود:  رسولیان  على 
شده ایم که در بخش حمل ونقل مشکالتى را 
ایجاد مى کنند که رفع آن ها نیازمند عزم ملى 

است.
ناوگان حل و نقل  ادامه داد: فرسودگى  وى 
و  کرده  وارد  صنعت  این  به  زیادى  هزینه 
نوسازى ناوگان از مسائل ملى در این حوزه 

است.

استاندارى  اقتصادى  امور  دفتر  مدیرکل 
خراسان رضوى گفت: یکى از وظایف حوزه 
استاندارى رفع مشکالت حوزه ترانزیت است 
و مؤلفه هاى تورم و اشتغال در اقتصاد استان 

متأثر از صادرت و ترانزیت مى باشد.
وى همچنین اظهار کرد: میزان تورم و بیکارى 
در خراسان رضوى از میانگین کشور پایین تر 
میزان  به  سرمایه گذارى  نرخ  همچنین  و 
قابل توجهى از سطح ملى باالتر است و نیز نرخ 

صادرات استان رشد خوبى دارد.
صنفى  انجمن  میزبانى  به  مراسم  این  طى 
خراسان  بین المللى  حمل ونقل  شرکت هاى 
رضوى از فعاالن و پیشکسوتان این صنعت 

تقدیر شد.

معیشت 1۲ درصد جمعیت کشور وابسته به بخش حمل ونقل

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
رضوی:

در  مسافـر  درصد   9٤ و  کـاال  درصد   9٠
بخش حمل و نقل جابه جا می شود که معادل 
جابه جایی ۶۲١ میلیون تن کاال و 8١١ میلیون 

مسافر در سال است

انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل  رئیس 
بین المللی خراسان رضوی:

به  کاال  نقل  و  حمل  درصد   7٠ بر  افزون 
انجمن  عهده  بر  مرکزی  آسیای  کشورهای 
صنفی شرکت هـای حمل ونقـل بیـن المللی 
خراسان رضوی است اما هنوز برخی مسئوالن 

دولتی این ظرفیت را باور ندارند.



59

13
95

اه 
ن م

هم
- ب

 55
ه 3

مار
ش

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

عدم باور مسئوالن به ظرفیت های صنعت حمل و نقل استان
صنعت  پیشکسوتان  از  تجلیل  مراسم  در  نیز  یزدى  زمانیان  احمد 
حمل ونقل بین المللى گفت: صنعت حمل ونقل در خراسان رضوى با 
ایجاد هزاران شغل در استان و هفت هزار دستگاه خودرو، پنج هزار 
میلیارد ریال سرمایه در شرکت هاى حمل ونقل جایگاه ویژه اى در اقتصاد 

استان دارد.
وى افزود: افزون بر 70 درصد حمل ونقل کاال به کشورهاى آسیاى 
مرکزى بر عهده انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى خراسان 
رضوى است اما هنوز برخى مسئوالن دولتى این ظرفیت را باور ندارند.
رئیس انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى خراسان رضوى 
افزود: شرکت هاى حمل ونقل بین المللى خراسان رضوى حرف نخست 
را در منطقه مى زنند لذا امیدواریم همه مسئوالن دولتى به ما اعتقاد پیدا 
کنند و با تشکیل یک کارگروه ترانزیت مشکالت این بخش را بررسى 

و مرتفع نمایند.

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده موسسه اطالعات فنی شرق
بدینوسیله از هیات موسس دعوت مى شود براى شرکت در مجمع 
عمومى فوق العاده موسسه اطالعات فنى شرق در روز دوشنبه مورخ 
95/11/25  ساعت 17 در محل موقت شرکت واقع در سلمان فارسى 

روبروى سلمان 7 مجتمع آبشار ط 3 حضور بهم رسانند 

موضوع جلسه 
1- تغییر هیات موسس  و مدیره

2- تغییر اساسنامه
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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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