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مشهد دومین کالن شهر اسالمى جهان ، از جانب آیسسکو(سازمان علمى، فرهنگى و آموزشى سازمان کنفرانس اسالمى  
به عنوان پایتخت فرهنگ اسالمى در سال 2017 (دى ماه 1395 تا دى ماه 1396) برگزیده شده است .این اجالس با 
حضور نمایندگان کشورهاى اسالمى در مشهد برگزار مى شود وفرصت مناسبى است براى توسعه تعامالت این کشورها 
در کانون دومین کالن شهر مذهبى جهان. اما آیا برنامه اى به فراخور این رویداد و استفاده اقتصادى و فرهنگى طراحى 

شده است؟
 کشورهاى اسالمى با برخوردارى از یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر جمعیت امروزه توان بسیار باالئی براي تأثیرگذاري 
در صحنه جهان دارند. همین عامل مهم به سازمان همکارى هاى اسالمى این امکان را مى دهد تا بالقوه بتواند به ایفاء 
نقشی جدي ترنسبت به  گذشته بپردازد. سازمان کنفرانس اسالمى هم اکنون با داشتن 57 کشور مسلمان عضو، 74 درصد 
ذخایر نفت شناخته شده جهان و 50 درصد ذخایر گاز جهان وبا در اختیار داشتن تنگه ها وآ براهه ها و کال 20 درصد 
از مناطق آبى و خاکى مهم جهان ، ازپتانسیل بسیار باالیى در معادالت جهانى برخوردار است .با این حال ایران به عنوان 
یکى از موسسین سازمان کنفرانس اسالمى نتوانسته است از توانمندى این سازمان براى رونق بخش اقتصادى و حتى 
فرهنگى و علمى خود استفاده مطلوبى ببرد و تا کنون توجه بیشترى را بر وجه سیاسى و آراى اعضاى  این سازمان در 

مجامع بین المللى متمرکز نموده است . 
فرصت یکساله پایتخت فرهنگ اسالمى در سال 2017 هر چند امرى فرهنگى محسوب مى شود اما چه کسى مى تواند 
منکر آن شود که پیوندهاى فرهنگى و مذهبى کشورها مهمترین حلقه ارتباطى براى تعمیق مناسبات  اقتصادى نیست. 
بدیهى است منافع مشترك اقتصادى موجب  ظهور تارهاى در هم تنیده اى مى گردد که  حوزه سیاست را نیز تقویت 
مى کند. بنابراین پرسش مهمى که مسوولین کشور واستان خراسان رضوى باید بدان پاسخ دهند برنامه آنها براى استفاده 
از این فرصت بین المللى است. آنچه که تاکنون از اخبار منتشر شده  وجود دارد فقدان برنامه اى  جامع و موثر است. به 
نظر مى رسد قرار است تنها لوگوى این اجالس در سربرگ و تارنماى سازمان هاى دولتى خودنمایى کندو درنهایت با 
یک اجالس بین المللى و چند برنامه محلى در این سال به پایان رسد. شاید مهمترین علت آن فقدان اطالع از ظرفیت 
سازمان کنفرانس اسالمى و غیبت بخش خصوصى در مشارکت و تصمیم سازى دبیرخانه است . بدیهى است اشاره به 
دعوت و برگزارى چند جلسه با حضور نماینده اتاق بازرگانى و چند تشکل دیگر بدون الزام و توجه به خواسته آنها 
نمى تواند بهانه اى براى عدم استفاده و تعریف منافع بخش خصوصى به مشارکت در طرح باشد. واقعیت آن است که 
بخش خصوصى دیگر حاضر نیست تنها نام خود را در امضاى بنرها و اقالم تبلیغاتى همایش ها ببیند ،آنها مایلند که منافع 
تعریف شده خود را که بى تردید مى تواند در زمره منافع ملى قلمداد مى گردد ، قابل دسترس و عملیاتى بیابند. بنابراین 
با این روند، چشم انداز مطلوبى از یک سال فرصت بین المللى به چشم نمى خورد. اما از جمله مواردى که مى توان به 
آن همت گمارد نخست، تاسیس بانک اطالعات اقتصادى از کشورهاى عضو کنفرانس اسالمى با جزییاتى از امکانات 
مبادالتى بخش هاى خصوصى کشورها و بویژه شهرمشهد است. فقدان اطالعات ودر انحصار بودن آن در بایگانى سازمان 
هاى دولتى عمال مشارکت را غیر ممکن ویا پرهزینه مى کند.  همچنین استفاده از ظرفیت هاى وسیع استان نظیر صنعت 
غذا،درمان و گردشگرى حالل براى معرفى و تبادل مى تواند موجب ایجاد فرصت هاى شغلى فراوانى گردد.حوزه اى که 
کشور غیر مسلمان تایلند سال ها از ما جلوتر است. همچنین ارایه پیشنهادات و بیان مطالبات بخش خصوصى کشورها 

به دولت ها مى توانداز جمله وظایف اجالس آینده آیسیسکو در مشهد باشد.

فرصت یابی یا فرصت سوزی 

مشهد 2017

حمید رضا شوشتریان
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ایــران، اقتصــادی تریــن و ارزان تریــن 
مقصــد گردشــگری جهــان

احمـد اصغری قاجـاری، رئیـس كمیته 

گردشـگري اتاق ایران : در سـال گذشـته 
بیـش از 5 میلیـون گردشـگر وارد ایـران 
شـد و بـر اسـاس آمـار سـازمان جهانـی 
گردشـگري، از ورود ایـن تعداد گردشـگر 
خارجـی بیـش از 8 میلیـارد دالر ارزآوري 
نصیـب ایران شـده اسـت، ایـن درحالى که 
پیش ازاین 6 میلیـارد دالر درآمد ارزي ایران 
از گردشـگري بـوده کـه افزایـش 2 میلیارد 
دالري درآمـد گردشـگري ایـران از صنعت 
توریسـم ظرف یک سـال، نشـان از توسعه 
مناسـب زیرسـاخت هاى ایـن صنعـت در 

ایـران دارد.

ایــران بــر اســاس اســناد یونســکو ازنظــر 
وجــود آثــار تاریخــی و فرهنگــی در 
میــان 10 کشــور نخســت جهــان و ازنظــر 
جاذبه هــاي اکــو توریســتى و تنــوع اقلیمی 
جزو 5 کشــور برتر دنیاســت و کارشناسان 
ــد گردشــگري صنعــت  اقتصــادي معتقدن
ــراي  ــت ب ــی نف ــراي جایگزین ــبی ب مناس
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــران اس ــاد ای اقتص
ایــران در ایــن راه آمــاده هرگونــه همکاري 
بــا کشــورهاي جهــان به ویــژه کشــورهاي 
منطقــه و ســازمان هاى منطقــه اى ازجملــه 

کشــورهاي عضــو اکوســت.

گزارش ویژه

میزبان گردشگران خارجی

مشهـد

با سرمایه گذاری های نیمه تمام و ظرفیت های خالی

سال هاست که مسئوالن کشور با به رخ کشیدن آمار اعزام مسافران ایرانى به مقاصد گردشگرى جهان از فعاالن بخش خصوصى انتظار 
دارند که در مقابل براى افزایش ورود گردشگران خارجى به کشور تالش کنند. دست اندرکاران گردشگرى کشور نیز دولت را به تکمیل 
زیرساخت ها، حذف مقررات دست وپا گیر، پرداخت تسهیالت خاص و مناسبات بین المللى دور از تنش فرا مى خوانند. فراموش 
نکرده ایم که درگذشته اى نه چندان دور تعداد مسافران مسلمان از کشورهاى ثروتمند حوزه خلیج فارس به اندازه اى بود که شهر مشهد، 
شاهد سرمایه گذارى هاى وسیعى در حوزه هتل ها ى   چهار و پنج ستاره و همچنین فعالیت آژانس هاى مختلف و رشد سریع خدمات 
گردشگرى گردید، اما بروز اتفاق ناگوار حمله به سفارت و کنسولگرى عربستان به وسیله عده اى خودسر که بهانه اى به دست دولت هاى 
این حوزه داد که بازى باخته در سطح بین المللى را به ورقى برد تبدیل کرده و مانعى براى اعزام مسافران و زائران به کشور و به ویژه 
مشهد ایجاد کنند، چهره شهر را از این نظر دگرگون کرد. نتیجه کار، معطل شدن ظرفیت هاى سرمایه گذارى شده و محو بسیارى از 
فرصت هاى شغلى بود بااین حال دست اندرکاران بخش خصوصى فعالیت خود را تنها به این بخش معطوف نکرده بلکه تالش نمودند 
همراه باسیاست هاى مدبرانه دولت جدید، بازارهاى تازه اى را براى جذب مسافران بویژه از کشور عراق ، عمان ، عمان و سایر کشور ها 
بگشایند. اما پر واضح است که براى پذیرش نقشى فعال در منطقه باید هم دولت و هم بخش خصوصى خود را مهیاى اقدامات بزرگ 
نمایند. براى اطالع از وضعیت ورود گردشگران خارجى و مشکالت فرا روى آن در آستانه سال نو با تعدادى ازکارشناسان حوزه 

گردشگرى گفت وگوى داشتیم که باهم مى خوانیم:

حسین كوه زاد
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گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد بــا عنوان 
ــگري و  ــرى گردش ــاخص رقابت پذی «ش
ســفر» در ســال 2015 بامطالعه 141 کشــور 
جهــان، درنهایــت ایــران را به عنــوان یکــى 
از اقتصادى تریــن و ارزان تریــن مقصــد 
ــت. در  ــناخته اس ــان ش ــگري جه گردش
ــر  ــون نف ــدود 5 میلی ــر ح ــال هاى اخی س
گردشــگر خارجــی از ایــران بازدیــد کردند 
کــه حــدود 45 درصــد آن ها از کشــورهاي 

ــد. ــو بوده ان ــه اک منطق

لزوم تبلیغات برون مرزی
اتحادیــه  رئیــس  قانعــی،  محمــد 
ــان  ــان رضــوی خراس ــداران خراس هتل
رضــوی: خراســان رضــوى در حــال 
حاضــر داراى 206 هتــل فعــال بــا ظرفیت 
50000 تخــت اســت کــه در شــرایط 
ــت  ــا 75000 تخ ــاص ت ــام خ ــک و ای پی
قابل افزایــش مــى باشــد. 12 واحــد از 
ایــن هتل هــا بــا ظرفیــت 750 تخــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــتان هاى اس در شهرس
نیازهــا ادارى، تجــارى، درمانى و آموزشــى 
پراکندگــى  تقریبــاً  و  تأسیس شــده اند 
مناســبى دارنــد. امــا بــراى جــذب بیشــتر 
گردشــگران خارجــى  و پر کــردن ظرفیت 
هتــل هــا، تبلیغــات برون مــرزى و ارتبــاط 
کامل تــر بــا ســازمان جهانــى جهانگــردى، 
ماهــواره اى  شــبکه هاى  از  اســتفاده 
بین المللــى بــراى معرفــى جاذبه هــاى 
تاریخــى آثــار باســتانى، ظرفیت هــاى 
غنــى  تنــوع  اکوتوریســم،  و  طبیعــى 
ــرد  فرهنگــى و توانمندى هــاى منحصربه ف
پزشــکى درمانــى و همچنیــن فعال ســازى 
بخش ویــژه گردشــگرى در ســفارتخانه ها 
ــتر ورد  ــى بیش ــوط هوای ــرارى خط و برق

ــاز اســت. نی

از  برخی  راهگشایی  مبدا  از  مبدا  طرح 
مشکالت گردشگری

فرهاد دوایی مدیر عامل شركت خدمات 
مسافرتی دنیاسیر: به مجلس و کمیسیون 
اصل 90 پیشنهادهاى انجمن صنفى را براى 
ارائه  مشهد  مسافران  به  خاص  تسهیالت 
دادیم. براى کسانى که مى خواهند به مشهد 
مشرف شوند طرحى را آماده کردیم با عنوان 
مبدأ به مبدأ. این طرح در داخل خود همه چیز 
دارد از پرواز، سفر دریایى، راه آهن و همه چیز 
در این بسته تعریف شده است که ما بتوانیم 
گردشگرهاى زیارتى را از تمام نقاط جهان 
به مشهد مقدس بیاوریم. با توجه به این که 
به  ایرالین هاى خارجى  از  تا  از 10  بیش 
مشهد پرواز دارند با آن ها صحبت کرده ایم 
که قیمت هاى خیلى خوبى را در اختیار ما 

قرار دهند.
فرهنگى  بسته  طرح  این  در  همین طور  ما 
تعریف کرده ایم که غیرازاینکه کلیه اطالعات 
و  استان خراسان  گردشگرى  از جاذبه  که 
مشهد به آن ها داده مى شود از آن ها به صورت 
رایگان در غذاخورى حضرت هم پذیرایى 
بوم  براى  اکنون  از مسافران  بسیارى  کنیم. 
گردى به مشهد مى آیند. مثًال میل رادکان  که 
افتتاح گردید استقبال خیلى خوبى از آن شد 
و برنامه ها نیز بسیار هم قوى بود.  باید صدور 
ویزا را در اختیار ما بگذارند که ما گردشگر 
را از کشور خودش به ایران بیاوریم و بعد 
برگردانیم، صدور  کشور خودش  به  را  او 
ویزا یک پروسه تقریباً یک ماهه دارد، حتى 
ما کد وزارت امور خارجه را هم داریم ولى 
وقتى این ها وارد سیستم مى شود تا تأیید شود 
چند ارگان باید آن را تأیید کنند که این خیلى 
به صورت  باید  درصورتى که  است  زمان بر 

الکترونیکى و سریع انجام بگیرد.
مشکل دیگر این است که در فرودگاه نیز 
افزون بر 10 ساعت گردشگر معطل و اذیت 

نیز  کشورها  از  بعضى  مورد  در  مى شود. 
توافق هایى شده اما عملى نشده مثًال براى 
روسیه که مى گویند که لغو روادید شده ولى 

هنوز اجرایى نشده است.

بـرای  گردشـگری  مسـیرهای  تعریـف 
جـذب گردشـگر خارجی

انجمن  رئیس  نژاد،  میالنی  حمیدرضا 
 : خراسان  گردشگری  راهنمایان  صنفی 
در درجه اول باید پتانسیل هاى خوبى که در 
آژانس هاى مسافرتى برتر مشهد وجود دارد 
شهر  و  خراسان  استان  تا  کنیم  اجراى  را 
مشهد در سطح 5 شهر اول توریستى ایران 
مثل تهران ، اصفهان ، شیراز ، یزد و کاشان 
دیگر  آژانس هاى  کارگزار  و  بگیرد  قرار 
توریست هاى  تورگردانى  براى  شهرها 
مذهبى  بعد  دلیل  به  ولى  نباشیم.  خارجى 
خارجى  توریست هاى  بیشتر  مشهد  شهر 
عرب زبان براى زیارت حرم مطهر امام رضا 
(ع)  به مشهد وارد مى شوند که بیشتر در 
چند منطقه مشخص شهر نظیر حرم مطهر، 
قدس  آستان  موزه هاى  گوهرشاد،  مسجد 
رضوى، امامزاده یاسر و ناصر، خواجه ربیع 
و امامزاده یحیى رفت وآمد مى کنند. ولى 
براى توریست هاى خارجى که عاشق تاریخ 
ایران زمین مى باشند مى توانیم جاذبه هاى جاده 
ابریشم را که در خاك خراسان وجود دارد 
را پررنگ تر کنیم و چند مسیر گردشگرى 
براى توریست هاى خارجى تعیین کنیم مثل 
خواجه نصیرالدین  ساخته  رادکان که  برج 
برج نجومى دقیق  طوسى مى باشد و یک 
مى باشد که همین االن در سال 2017 منجمان 
مى توانند اعتدال بهارى و اعتدال پاییزى و 
بسیارى دیگر از محاسبات پیچیده نجومى را 
در این برج محاسبه کنند. مسیر گناباد براى 
دیدن قنات قصبه گناباد که اولین اثر ثبت شده 
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خراسان در یونسکو مى باشد با قدمت 2500 
از  یکى  همچنین  است.  مهیج  بسیار  سال 
مساجد دو ایوانه خراسان مسجد جامع گناباد 
مى باشد که از دوره سلجوقیان به یادگار مانده 
است. مسیر تربت حیدریه کوشک سالمى و 
خواف و آس بادهاى نشتیفان و... نمونه هاى 
خراسان  استان  جاذبه هاى  از  کوچکى 
توریست هاى  براى  چون  که  مى باشند 
خارجى این مسیرها تعریف نشده براى دیدن 

آن ها به استان ما سفر نمى کنند.

در  گردشگری  ملی  نهضت  ایجاد  لزوم 
كشور

اتاق  نایب رئیس  جهانگیری  مهدی 
بازرگانی تهران: براى عبور از فضاى کنونى 
به  مناسب  الگوى  اتخاذ  راهى جز  اقتصاد 
همراه استراتژى مدون در صنعت گردشگرى 
نداریم، امروز بعد از تغییر گفتمان دولتمردان 
در فضاى سیاسى جهان تعامالت ایران و 

جهان تغییر اساسى یافته که شاهد این تغییر 
صنعت گردشگرى است. با تالشى که دولت 
در فضاى سیاسى بین الملل انجام داد، صنعت 
لطیف و  به عنوان یک صنعت  گردشگرى 
متأثر از نوسانات سیاسى، در مسیر رشد و 

توسعه قرارگرفته است.
باید اعتقاد داشته باشیم صنعت گردشگرى 
مى تواند  خصوصى  بخش  دست  به  فقط 
به تکامل و پویایى برسد. اکنون و بعد از 
شکوهمند  پیروزى  از  سال   37 گذشت 
انقالب اسالمى هنوز 85 درصد از اقتصاد 
ما دست دولت است و این وضعیت باعث 
شده تا با فراز و نشیب هایى که در قیمت 
نفت در بازارهاى جهانى وجود دارد همواره 

اقتصاد ما دچار لطمه و زیان شود.
نداریم  این  جز  راهى  حاضر  حال  در 
بخش  کشور  اقتصاد  لیدر  که  بپذیریم  که 
خصوصى است. حمایت از بخش خصوصى 
بیشتر از آن که در عمل به منصه ظهور برسد 
است.   بوده  وعده  و  کالم  قالب  در  بیشتر 
صنعتى  تنها  ما  گردشگرى  صنعت  امروز 
است که مى تواند هم مشکالت اشتغال را 
حل کند و هم باعث ایجاد صلح و ثبات 
و آرامش در جامعه شود. انتظار ما فعاالن 
بخش خصوصى از دولت ایجاد نهضت ملى 

گردشگرى در کشور است.

یارانه ای برای تبلیغات پرهزینه خارجی 
وجود ندارد

دوایی: مشکل دیگر این است که وضعیت 

حمل ونقل ما در مشهد زیاد خوب نیست، 
مثًال اتوبوس هاى خیلى خوبى نداریم، من 
اتوبوس  مى خواهم  آژانس  یک  به عنوان 
گردشگرى بخرم قادر به پرداخت 700 تا 
800 میلیون پول نیستم. تسهیالت نیز نهایتًا 
50 درصد است و انگیزه اى نیز براى سرمایه 
گذارى شرکت هاى خدمات مسافرتى ایجاد 

نمى کند.
بحث بعدى تبلیغات خارج از کشور است 
مثًال  که  است  کننده  محدود  موارد  در  که 
کجا مجاز به تبلیغ هستیم و کجا نیستم. من 
اگر بخواهم در یک کشور خارجى تبلیغات 
دارد. دولت  بدهیم هزینه سنگینى  بیلبورد 
هم هیچ کمکى در این زمینه به ما نمى کند. 
نمایشگاه  اگر بخواهیم در یک  همین طور 
شرکت کنیم یارانه اى براى تبلیغات و حضور 
در نمایشگاه به ما داده نمى شود و یک آژانس 
به تنهایى قادر به پرداخت هزینه هاى سنگین 

آن نیست.
ــیه  ــورهاى حاش ــا از کش ــى پروازه زمان
خلیج فــارس بــه مشــهد زیــاد بــود. ولــى 
اکنــون دیگــر پــروازى از ایــن شــهرها بــه 
ــه  ــا ب ــاى م ــدارد. هتل ه ــود ن مشــهد وج
ــا در  ــن پروازه ــدن ای ــل ش ــر تعطی خاط
ــال  ــتند. امس ــتگى هس ــرض ورشکس مع
30 درصــد آژانس هــاى مســافرتى اعــالم 
ــد  ــل کنی ــا را تعطی ــا م ــه ی ــد ک کرده ان
ــارج  ــه خ ــن صحن ــان از ای ــا خودم ــا م ی

مى شــویم. 
ــا مالیات هــا  ــا ب از ســوى دیگــر بحــث م



6

13
95

اه 
د م

سفن
- ا

 55
ه 4

مار
ش

ــک  ــى ی ــه وقت ــه اى شــده اســت ک به گون
ایرالیــن، مالیاتــى باارزش افــزوده 9 درصــد 
مى دهــد، مــا  از ایــن ایرالیــن کمیســیونى 
باارزش افــزوده 9 درصدخریــدارى مــى 
ــم  ــج مى گذاری ــک پکی ــم و آن را در ی کن
و هتــل رزرو مى کنیــم. در کیــش نیــز 
کــه منطقــه آزاد و معــاف از مالیــات اســت 
بــاز از آژانــس 9 درصــد ارزش افــزوده 
هــم  ایرالیــن  بلیــت  از  مى گیرنــد. 
مى گیرنــد. بعــد در جمــع کار کــه حســاب 
ــا  ــروش م ــه از کل ف ــم ک ــد مى بینی مى کنن
ــا کمیســیون کار  ــه م ــد، درحالى ک گرفته ان
هســتیم. ایــن اســت کــه کار فاقــد توجیــه 
آژانس هــاى  در  مى شــود.  اقتصــادى 
ــر 3500  ــان بالغ ب ــتان خراس ــافرتى اس مس
نفــر بــا مجــوز کار مى کننــد. کســانى 
هــم کــه مجــوز ندارنــد بــه همیــن تعــداد 
هســتند و بازگشــت مالــى آن ها از کســانى 
ــون  ــتر اســت، چ ــد بیش ــه مجــوز دارن ک
هیچ وقــت مالیــات تکلیفــى و ارزش افزوده 
نمى دهنــد. هنگامى کــه بیمــه و غیــره هــم 
بــه سراغشــان مى رونــد، جــاى خــود 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــد. ب ــوض مى کنن را ع
و به ویــژه مشــکل مالیات هــا ســال 96 
ســال خوبــى بــراى صنعــت گردشــگرى 

نخواهــد بــود.

افزایــش بهــای تمــام شــده خدمــات ، 
عــدم رغبــت ســرمایه گــذاری در ایــن 

صنعت
هزینه هایــى  بــه  توجــه  بــا  قانعــی: 
ــات  ــزوده، مالی ــر ارزش اف ــات ب ــر مالی نظی
مشــاغل، عــوارض کســبى و... کــه باعــث 
خدمــات  تمام شــده  بهــاى  افزایــش 
وعــدم امــکان رقابــت بــا کشــورهاى 
مشــابه در ایــن صنعــت مى شــود بنابرایــن 
ــراى  ــب و الزم ب ــادى مناس ــه اقتص توجی
ایــن  نــدارد و  ســرمایه گذاران وجــود 
مى توانــد در کیفیــت خدمــات تأثیــر منفى 
داشــته و کاهــش جــذب گردشــگر را بــه 

ــد. ــته باش ــال داش دنب

از راهنمایــان گردشــگری  اســتفاده 
متخصــص كمــک به بــازار گردشــگری
راهنمایــان  متأســفانه  نــژاد:  میالنــی 
مظلــوم  واقعــاً  ایــران  در  گردشــگرى 
واقع شــده اند آنهــا اســتخدام ارگان یــا 
اداره اى هســتند کــه حقــوق ثابتــى داشــته 
ــور  ــتند و به ط ــم نیس ــه ه ــند و بیم باش

فصلــى مشــغول بــکار مى شــوند و برخــى 
ــزار  ــور برگ ــه ت ــافرتى ک ــاى مس آژانس ه
مى کننــد. از تــور لیــدر اســتفاده نمى کننــد 
یــا افــرادى را در تــور قــرار مى دهنــد 
کــه اصــًال تورلیــدر نیســتند و باعــث 
ــى  ــوند. وقت ــکالت مى ش ــیارى از مش بس
انجام وظیفــه  تورلیــدر  به عنــوان  هــم 
ــى  ــتمزد واقع ــا دس ــس ه ــد آژان مى کنن
کارشــان را کــه کانــون راهنمایــان تعییــن 
درنتیجــه  نمى کننــد  پرداخــت  کــرده 
انگیــزه آن هــا بــراى کار و خدمــت خیلــى 
ــاى  ــه راهنم ــد درصورتى ک ــن مى آی پایی
ــد  ــى مى توان گردشــگرى متخصــص خیل

ــد. ــک کن ــگرى کم ــازار گردش ــه ب ب
بایــد در درجــه اول پرســنلى کــه در ارتباط 
خارجــى  توریســت هاى  بــا  مســتقیم 
ــد  ــه اى ببینن ــوزش حرف ــد آم ــرار دارن ق
کــه در درجــه اول راهنمایــان گردشــگرى 
هســتند کــه همــه کارت دار ســازمان 
ــتند  ــگرى هس ــى و گردش ــراث فرهنگ می
ارتبــاط  و در بخش هــاى مختلــف در 
ــن  ــند. همجنی ــز مى باش ــا مســافران عزی ب
پرســنل فرودگاه هــا، ایســتگاه راه آهــن، 
پایانه هــاى مســافربرى، راننــدگان اتوبــوس 
ــه و  ــک ضابط ــق ی ــد طب ــى بای و تاکس
قانــون مــدون آموزش هــاى ویــژه ببیننــد.

ــدركاران بخــش گردشــگری  دســت ان
نیازمنــد آمــوزش

ــس كمیســیون گردشــگری  ــی رئی قانع
اتــاق خراســان رضــوی: مهم تریــن 
مشــکل مهمانــان خارجــى، عــدم آشــنایى 
در  خدمــات  ارائــه  دســت اندرکاران 
بخش هــاى مختلــف حمل ونقــل، اقامــت، 
ــاى  ــا زبان ه ــور ب ــایر ام ــور ادارى و س ام
رایــج خارجــى اســت کــه در ایــن زمینــه 
نیازمنــد آموزش هــاى جــدى هســتیم امــا 
ــد: ــن قرارن ســایر مشــکالت دیگــر از ای

- ضعــف امکانــات گمرکــى، کنســولى و 
فرودگاهــى ،

ــات  ــر خدم ــى دفات ــت کاف ــدم فعالی - ع
مســافرتى در بخــش تورهــاى ورودى،

داراى  مقــدس  مشــهد  هتلــدارى   -
ــت  ــه فعالی ــى ازجمل ــاى فراوان چالش ه
اماکــن اقامتــى و غیرمجــاز بخــش دولتــى 
اســت کــه علیرغــم تصریــح اصــل 
44قانــون اساســى بــا اتــکا بــه بودجه هــاى 
ــد. ــات مى پردازن ــه خدم ــه ارائ ــى ب عموم
- فعالیــت خانه هــا و اماکــن اقامتــى 

قالــب خانــه مســافر و  غیرمجــاز در 
همچنیــن اســتفاده از کالس درس مدارس 
ایــن مــوارد موجــب مــى شــود کــه نتــوان 
ــذارى  ــا و ســرمایه گ ــل ه ــت هت از ظرفی

ــرد. ــتفاده ک ــده اس ــام ش انج

آمــوزش اولویــت اصلــی بخــش 
گردشــگری

ــمان  ــى و اتوبوس ــده تاکس ــی: رانن دوای
ــا ازنظــر آمــوزش  ــد و م آمــوزش ندیده ان
در فرهنــگ پذیرایــى مشــکل داریم. توجــه 
ــه  ــوزش در هم ــث آم ــه بح ــى ب چندان
ــد در  ــوزش بای ــت. آم ــده اس ــع نش مقاط
ــن  ــد ای ــاید 10 درص ــد. ش ــت باش اولوی
بقیــه  و  باشــند  آموزش دیــده  صنــف 
به صــورت تجربــى کار مى کننــد. بایــد 
تاکســى گردشــگرى داشــته باشــیم و آن ها 
را از تاکســى عمومــى شــهرمان جــدا کنیم. 
ــم. ــگرى نداری ــوس و ون گردش ــا اتوب م

فقــدان تنــوع غذایــی و رســتوران هــای 
ــن المللی در اســتان بی

میالنــی نــژاد: نقــاط ضعــف مهمــى کــه 
ــد  ــهود مى باش ــى مش ــن خیل ــر م ــه نظ ب
و  بین المللــى  رســتوران هاى  فقــدان 
ــران  ــى از اســتان هاى دیگــر ای ــوع غذای تن
مى باشــد چــون بیشــتر توریســت هاى 
خارجــى دنبــال آزمایــش غذاهــاى اصیــل 
ایرانــى هســتند کــه در شــهر مشــهد غیــر 
ــزى غــذاى دیگــرى را  از شیشــلیک و دی
ــان  ــه زب ــلط ب ــدم تس ــد، ع ــد دی نخواهن
انگلیســى در میــان مراکــز خدماتــى ماننــد 
راننــدگان تاکســى و اتوبوس فروشــندگان 
اطالع رســانى  فقــدان  و  بــازار  در 
گردشــگرى در ســطح شــهر مشــهد هــم 

ــد. ــم مى آی ــه چش ــى ب خیل

ورود  برای  دولتی  تسهیالت  ارائه  لزوم 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی

اصغري قاجاري: مواردي چون «تسهیل در 
سازمان هاى  با  «همکاري  روادید»،  صدور 
بین المللى»، «ایجاد شبکه یکپارچه خدمات 
گردشگري و تأمین و آموزش نیروي انسانی 
متخصص» و «استفاده از تجربیات کشورهاي 
عضو» مى تواند به افزایش درآمدهاي ایران از 

محل صنعت گردشگري بینجامد.
نخستین راهکار، ساده سازى مراحل صدور 

ادامه در صفحه 45 



7

13
95

اه 
د م

سفن
- ا

 55
ه 4

مار
ش

ــه  ــر دوپای ــى ب ــارت کنون ــناریوى تج س
ــاختار  ــتوار اســت؛ س ــم اس اساســى و مه
انعطاف پذیــر و یکپارچگــى  شــبکه اى 

مصرف کننــده. فزاینــده 
گردشــگرى به عنــوان صنعتــى کــه حــدود 
ــى  ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی 10 درص
ــا  ــه خــود اختصــاص داده و ب ــان را ب جه
توجــه بــه ســاختار دانش بنیــان و اطالعات 
ــع  ــا دیگــر صنای محــور آن، در مقایســه ب
خدماتــى ارتبــاط زیــادى بــا حــوزه 
تجــارت الکترونیــک دارد. زمینه هایــى 
همچــون اطالع رســانى صحیــح و بــه روز، 
ــا  ــى و هتل ه ــوط هوای ــیون خط رزرواس
 ،(CRS/ GDS) و سیســتم هاى مربوطــه
برنامه هــاى کاربــردى بــراى ابزارهــاى 
همــراه و ... ازجملــه مــواردى هســتند کــه 
ارتبــاط تنگاتنــگ حوزه هــاى تجــارت 
الکترونیــک و گردشــگرى را بــا یکدیگــر 
ــر  ــن منظ ــد. از ای ــى نشــان مى دهن به خوب
بایــد بیشــتر در مــورد ارتباط ایــن دو حوزه 
ــته  ــى داش ــه و بررس ــر مطالع ــا یکدیگ ب
ــایى پتانســیل هاى  ــد از شناس ــیم و بع باش
موجــود در هرکــدام از ایــن دو حــوزه، از 
ــتفاده  ــرى اس ــراى دیگ ــیل ها ب ــن پتانس ای

کنیــم.

روند فناوری اطالعات در گردشگری
ــه  ــر دوپای ــى ب ــارت کنون ــناریوى تج س
ــاختار  ــتوار اســت؛ س ــم اس اساســى و مه
انعطاف پذیــر و یکپارچگــى  شــبکه اى 
فزاینــده مصرف کننــده. اگــر یکــى از ایــن 
ــگر  ــر گردش ــه عم ــه چرخ ــورد را ب دو م
ــرك و  ــه تح ــه ب ــا توج ــم، ب ــه کنی اضاف
پویایــى گردشــگر، مــورد دیگــر مى توانــد 

اجــزاى مختلــف موردنیــاز 
گردشــگر را بــا بخش هــاى مختلف 

ــده  ــده و تولیدکنن ــات دهن ــرکت خدم ش
مرتبــط ســازد. ایــن عبــارت بــه ایــن معنــا 
اســت کــه بــا قــرار گرفتــن گردشــگر در 
یــک ســاختار شــبکه اى انعطاف پذیــر، 
خصوصیــت دیگــر آن شــبکه کــه همانــا 
اســت،  مصرف کننــدگان  یکپارچگــى 
مى توانــد گردشــگر را بــا بخش هــاى 
ــده  ــات دهن ــرکت هاى خدم ــف ش مختل
ــن  ــاخته و از ای ــط س ــوزه مرتب ــن ح ای
ــرف  ــف او را برط ــاى مختل ــق نیازه طری
ســازد. بالعکــس، اگــر گردشــگر بــا 
ــط  ــک محی ــر در ی ــدگان دیگ مصرف کنن
ادغــام شــود، ســاختار منعطــف شــبکه اى 
در آن محیــط مى توانــد نیازهــاى مختلــف 
گردشــگر را مرتفــع کنــد. بدیهــى اســت 
ــرکت  ــاى ش ــا مرزه ــن فرآینده ــه ای ک
ــاى  ــمت کاربرده ــه س ــت ب ــا هدای را ب
B2B2C توزیع شــده، پشــتیبانى از تعــاون 
و همــکارى شــرکت ها و حمایــت از 
ارتباطــات موبایلــى بــا مصرف کننــده، 
درهــم خواهــد شکســت. فنـّـاورى مبتنــى 
بــر ایــن زیرســاخت فراگیــر و نافــذ، براى 
ــد  ــت خواه ــل رؤی ــده غیرقاب مصرف کنن
ــه،  ــات در خان ــال اطالع ــود و درعین ح ب
ــز  ــفر نی ــول س ــى در ط ــل کار و حت مح
در دســترس خواهنــد بــود. در چنیــن 
ــات  ــاورى اطالع ــتم فن ــناریویى سیس س

ــد: ــر را دارا باش ــرایط زی ــد ش بای
ناهمگــون  اطالعــات  فرمت هــاى  از 
و متبایــن و نیــز از توابــع کســب وکار 
مختلــف و منابــع دیتــاى توزیع شــده 
پشــتیبانى کنــد. چنیــن سیســتم هایى بایــد 

ــاى  ــى از موجودیت ه ــواع مختلف ــراى ان ب
ــاى  ــه تفاوت ه ــا توجــه ب شــرکت کننده ب
عملکرد آن ها محاســبه شــوند و پاســخگو 

باشــند.
ــر  ــى ب ــعه هاى مبتن ــه توس ــه ب ــا توج ب
ــاز و  ــى، ب ــت جغرافیای ــرد و موقعی عملک
قابل اندازه گیــرى باشــد. ایــن توســعه ها از 
چرخــه عمــر مصرف کننــدگان تــازه وارد و 
نیــز از تمــام بخش هــاى ایــن کســب وکار 

ــد. ــت مى کنن حمای
ــز  ــتقالل و تمای ــازى اس ــن فراهم س در عی
کامــل بــراى مصرف کننــدگان خــود، 
رفتارهــاى تعاونــى و همــکارى محــور را 
ــاال  ــا تهیــه و عرضــه ابزارهــاى ســطح ب ب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــدگان ب ــراى عرضه کنن ب
ــازى  ــا، بهس ــبکه هاى پوی ــدى ش پیکربن

کنــد.
را  متحــرك  و  ثابــت  ســرویس هاى 
ــه  ــى چندکانال ــد و دسترس ــردآورى کن گ
توســط  کــه  ســرویس هایى  بــه  را 
تهیه شــده اند  گوناگــون  نقش آفرینــان 

ــد. ــم کن فراه
از رابط هـاى کاربـرى و سفارشى سـازى در 
بهره بـردارى گسـترده از مدل سـازى کاربر، 
بـا توجـه بـه رفتارهـاى کاربـر و شـناخت 
کامـل همـه جوانـب او ازجملـه جنبه هاى 

احساسـى، حمایت و پشـتیبانى کند.

اثرات فنّاوری
ــق و توســعه در حــوزه کاربردهــاى  تحقی

نـگاه گردشگـری 

مهدی نوابی، عضو جامعه تخصصی 
گردشگری الکترونیک

به تجارت الکترونیک

گری
گردش
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گردشــگرى، نتایــج قابل توجهــى را در 
ــد.  ــان مى ده ــه نش ــات مطروح موضوع
ــى،  ــن فعالیت های ــه چنی طبیعــى اســت ک
یــک رویکــرد و هــدف مبتنــى بــر هــوش 
مصنوعــى را دنبــال مى کننــد. فنّاورى هــاى 
ــد  ــرد مى توانن ــن رویک ــده در ای استفاده ش
و  برنامه ریــزى  ماننــد  کاربردهایــى  در 
ــاى  ــدى ســفر، سیســتم هاى راهنم زمان بن
ــا  ــذارى، مزایده ه ــدگان، قیمت گ بازدیدکنن
یــا مدیریــت گــردش کار بــراى پشــتیبانى 
بازارهــاى تعاونــى بــه کار گرفتــه شــوند. 
انتظــار مــى رود کــه بعضــى از فنّاورى هــا 
ــرات مهــم و عمیقــى را داشــته  ــد اث بتوانن
باشــند. ازجملــه ایــن اثــرات مهــم مى توان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
پورتال هــاى  اطالعــات:  اســتخراج 
اطالعــات گردشــگرى هنــوز به طــور 
وســیعى مبتنــى بر اطالعــات ســاختاریافته 
در  حیاتــى  و  مهــم  مســئله  هســتند. 
سیســتم هاى توزیع شــده درحال توســعه 
(ماننــد وب)، دسترســى بــه اطالعــات بــا 
فرمت هــاى مورداســتفاده انســانى و تبدیل 
ــت ســاختاریافته اســت. ــک فرم ــه ی آن ب
ــا  ــن فرآینده ــات: ای ــع آوری اطالع جم
اطالعاتــى  منابــع  روى  مى تواننــد 
ســاختاریافته،  نیمــه  یــا  ســاختاریافته 
ســاخته شــوند. ایجــاد ایــن فرآینــد، 
سیســتم را در ســطحى قــرار مى دهــد کــه 
ــتخراج و  ــر اس ــى ب ــاى مبتن پرس وجوه

ترکیــب اطالعــات را پاســخ دهــد.
ــگرى و  ــوزه گردش ــات: ح ــه اطالع ارائ
میــراث فرهنگــى، یــک حــوزه کاربــردى 
ممتــاز بــراى تکنیک هــاى هوشــمند ارائــه 

اطالعــات اســت.
ــنهادها: سیســتم هاى پیشــنهاددهنده،  پیش
اطالعــات  و  پیشــنهاد  را  محصــوالت 
بــراى  را  مصرف کننــدگان  موردنیــاز 
فراهــم  رونــد تصمیم گیــرى  تســهیل 
مى کننــد. صنعــت گردشــگرى نشــان داده 
ــد  ــک، مى توان ــارت الکترونی ــه تج چگون
ــد و  ــر ده ــت را تغیی ــک صنع ــاختار ی س
ــغلى و  ــاى ش ــد، فرصت ه ــن فرآین در ای
کســب وکار جدیــد را راه اندازى کنــد. الزم 
اســت ایــن موضــوع بیــش از گذشــته در 
کشــور موردتوجــه قــرار گیــرد کــه شــاهد 
ــد  ــاى جدی ــدن موقعیت ه ــود آم ــه وج ب
ــطح  ــش س ــتغال و افزای ــاد اش ــراى ایج ب

ــیم. ــگرى باش ــد از گردش درآم

سازمان جهانى گردشگرى اعالم کرد، صنعت گردشگرى در سطح جهان 
 باوجود برخى مشکالت، همچنان قدرتمندانه به راه خود ادامه مى دهد. بر اساس
آخرین گزارش منتشرشده از سوى سازمان جهانى گردشگرى، ورود گردشگران 
بین المللى در کل سال 2016 میالدى با رشد 3.9 درصدى به مجموع 1.2 میلیارد 
نفر رسیده و این هفتمین سال رشد پایدار صنعت گردشگرى از سال 2009 
تاکنون و عبور از بحران اقتصاد جهانى است و این رشد مداوم از دهه 1960 
تاکنون بى سابقه بوده است. بررسى منطقه اى وضعیت گردشگرى حاکى از آن 
است که منطقه آسیا و اقیانوسیه به لطف افزایش قابل مالحظه تقاضا با رشد 8 
درصدى در جذب گردشگران بین المللى روبه رو بوده و از این حیث در سال 
2016 پیشتاز بوده است. همچنین قاره آفریقا رشد 8 درصدى را پس از دو سال 
ضعیف ثبت کرده است و با اضافه کردن 4 میلیون گردشگر، شمار گردشگران 

بین المللى ساالنه خود را به 58 میلیون نفر رسانده است.

رشد جهانی گردشگری در 
سال 201۶ باوجود چالش ها

ورود گردشگران بین المللی در کل سال ۲۰۱۶ میالدی با رشد ۳.9 درصدی 
به مجموع ۱.۲ میلیارد نفر رسیده و این هفتمین سال رشد پایدار صنعت 
گردشگری از سال ۲۰۰9 تاکنون و عبور از بحران اقتصاد جهانی است و این 

رشد مداوم از دهه ۱9۶۰ تاکنون بی سابقه بوده است

منطقه خاورمیانه نیز در سال ۲۰۱۶ از 54 میلیون گردشگر میزبانی کرده است 
که البته درمجموع رشد منفی 4 درصدی را در مقایسه با آمار سال ۲۰۱5 داشته 

است

قاره آمریکا نیز با متوسط رشد 4 درصدى شمار توریست هاى خارجى ساالنه 
خود را به 201 میلیون نفر رساند، این در حالى است که گردشگرى در منطقه 
آمریکاى جنوبى و مرکزى با 6 درصد بیشترین رشد را داشته 
است؛ اما شمار گردشگران خارجى ورودى به اروپا نیز 
با متوسط رشد 2 درصدى به 620 میلیون نفر افرایش 
یافته است، مناطق شمالى و مرکزى اروپا به ترتیب با 
6 و 4 درصد رشد بهترین آمار را در این قاره به ثبت 
رسانده اند. منطقه خاورمیانه نیز در سال 2016 از 54 
میلیون گردشگر میزبانى کرده است که البته درمجموع 
رشد منفى 4 درصدى را در مقایسه با آمار سال 2015 
داشته است. برخى از مقاصد توریستى خاورمیانه 
رشد خوب و برخى دیگر رشدى منفى در جذب 

گردشگر داشته اند که مصر یکى از این کشورهاست.
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اهمیت ثبات نرخ ارز برای گردشگری
ترکیه پیش از وارد شدن به گرداب مشکالت گوناگون 
توانسته بود رقمى حدود 40 میلیون گردشگر خارجى 
را در سال جذب کند و صنعت گردشگرى آن به یکى 
ازنظر درآمدزایى  این کشور  از مهم ترین صنایع در 
و سهم داشتن در تولید ناخالص داخلى این کشور 
تبدیل شده بود. البته روند رشد گردشگرى در جهان 
در سال هاى اخیر به طورکلى صعودى بوده و همین 
روند رو به رشد، اهمیت فزاینده بخش گردشگرى در 
ترکیه و جهان را نشان مى دهد. این موضوع گویاى آن 
است که چرا صندوق بین المللى پول و سایر نهادهاى 
بین المللى مشابه آن معتقدند که بخش گردشگرى 
همانند موتور رشد اقتصادى و ابزارى براى مبارزه با 

و  اقتصادى  عوارض آن مانند نرخ رکود 
عمل مى کند.بیکارى باال در چند کشور 

از سوى دیگر، به چند دلیل رقابت در جذب گردشگران بین کشورهاى مقصد 
شدید است که مهم ترین نقش را در این رقابت عواملى همچون پایدارى اقتصادى، 
سیاسى و اجتماعى کشور میزبان بر عهده دارند. این پایدارى عموماً شاخصه هایى 
دارد که یکى از مهم ترین آن ها ثبات و عدم نوسان نرخ ارز است که به نوبه خود 
مى تواند به مباحثى همچون سیاست هاى اقتصادى که از سوى سیاست گذاران یک 
کشور مقصد توریستى دنبال مى شود، ارتباط داشته باشد. اگر تعارض و مشکالت 
نوسانات  گیرد،  اوج  گردشگرى  مقصد  کشور  یک  در  اقتصادى  سیاست هاى 
ایجادشده در نرخ ارز با توجه به رقابت شدید کشورها در این صنعت نهایتاً منجر 
به نوسان درآمدهاى حاصل از گردشگرى و همچنین ورود گردشگران خواهد 
شد. در ادامه این روز، بروز نوسان در تعداد گردشگران بازدیدکننده از یک کشور 
معضالت مربوط به سیاست هاى اقتصادى تعقیب شده از سوى یک کشور مقصد 

و اثر آن بر بخش گردشگرى را افزایش مى دهد.

رابطه معکوس ارز و سفر
بسیارى از مطالعات تجربى نشان مى دهد حساسیت شرکت هاى گردشگرى ترکیه 
نسبت به ریسک هاى نرخ ارز زیاد است. بر اساس همین مطالعات، بین نوسانات 
نرخ ارز در ترکیه و ورود گردشگران به این کشور در فاصله سال هاى 2012-
1994 ارتباط معکوس وجود داشت؛ زیرا همان گونه که اشاره شد کاهش نرخ ارز 
مى تواند در یک کشور مقصد گردشگرى موجب القاى بیشتر جریان گردشگران 
ورودى شود، درحالى که کاهش نرخ ارز در کشور مبدأ از خروج گردشگرانى که 
قصد سفرهاى بین المللى دارند، جلوگیرى مى کند. علت آن است که وقتى نرخ ارز 
کشورى ارزان تر مى شود، سفر به آن و استفاده از خدمات آن براى مسافران کشورى 
که ارزهاى قدرتمندترى دارند، با هزینه کمترى قابل انجام است و رفتن به سفرهاى 

3 کانال اثرگذاری نوسان نرخ ارز 
بر گردشگری

نرخ ارز یکـى از مهم ترین متغیرهاى اقتصادى 
بـه شـمار مـى رود کـه بـر صنایع یک کشـور 
اثـر مى گـذارد. نوسـان نـرخ ارز نااطمینانـى را 
براى کسـب وکارهاى گوناگون بیشـتر مى کند 
و بـراى نمـاى کلى اقتصاد یک کشـور زیان بار 
تلقـى مى شـود. در همیـن حـال، نوسـانات 
ارزى اثراتـى نیـز بـر گردشـگرى و بنگاه هاى 
فعـال در ایـن زمینـه خواهد گذاشـت. نگاهى 
به کشـورهاى درحال توسـعه که نرخ ارز آن ها 
در بازه هایى از زمان دچار نوسـان شـده است، 
نشان مى دهد چه مشـکالتى در این خصوص 
گریبانگیـر ایـن کشـورها شـده اسـت. در این 
زمینـه مى تـوان بـه بحـران مالـى و نوسـانات 
نـرخ ارز در شـرق آسـیا در سـال هاى دهه 90 
میـالدى و ترکیـه در برخى برهه ها اشـاره کرد.

ادامه در صفحه 40
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شرکت خصوصى «هنلى و همکاران» و انجمن حمل و نقل هوایى 
بین المللى فهرست بهترین و بدترین پاسپورت هاى جهان را در 
سال 2016 اعالم کرده است، فهرست امسال اطالعات عجیبى 

داشت مانند پس رفت آمریکا از رتبه اول به رتبه چهارم.
حدود 450 سال قبل از میالد، کتاب مقدس عبرى نماد ورود 
به منطقه یهودیه بود و شاید این اولین پاسپورت استفاده شده 
در جهان باشد، اما اولین پاسپورت واقعى را پادشاه هنرى پنجم 
انگلیس درست کرد تا انگلیسى ها در دیگر کشورها بتوانند ثابت 

کنند چه کسانى هستند.
با گذشت زمان اهمیت پاسپورت افزایش یافت و اکنون حدود 
500 سال بعد از چاپ شدن اولین پاسپورت، این مدرك به یکى 
از مهمترین مدارك هر انسان تبدیل شده است و پاسپورت هر 

کشور قدرت خود را دارد.

امسال رتبه پاسپورت ایران میان ۱۰4 کشور نود و هشتم است، 
رتبه ایران در این فهرست در چند سال اخیر بسیار نوسانی بوده 

است

به گزارش سى ان ان و به نقل از خبرآنالین ، وقتى نوبت به عبور 
از مرز هاى بین المللى مى رسد، یک مدرك سفر وجود دارد که 
در هاى کشور هاى بیشترى را باز مى کند. و این مدرك پاسپورت 
آمریکا نیست. به نظر مى رسد شهروندان آلمانى بیشترین قدرت 

را براى سفر آزادانه به جهان دارند.
شاخص محدودیت ویزا 2016 با یک ویزا آلمانى مى توان به 177 

کشور یا سرزمین از 218 کشور سفر کرد.

تفاوت قابل توجه
اختالف زیاد در رابطه با آزادى سفر قابل توجه است. کشور هاى 
ثروتمند به ایجاد سفرهاى بدون ویزا براى شهروندان خود ادامه 

مى دهند و کشورهاى دیگر در آخر لیست باقى مانده اند. 

فهرست بهترین پاسپورت ها
تعداد كشور هایی كه به آن نام كشور رتبه 

دسترسی بدون ویزا دارند

177آلمان1

176سوئد2

175فرانسه، فنالند،  ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا 3

174بلژیک، دانمارک، هلند و آمریکا4

173اتریش، ژاپن و سنگاپور5

كانادا، ایرلند، لوكسامبورگ، نروژ، 6
172پرتغال، كره جنوبی و سوئیس 

171یونان، نیوزلند7

169استرالیا8

168مالتا9

168چک10

165اسلواكی11

164لیختن اشتاین، مالزی، اسلوونی12

163التویا13

162استونی، لیتوانی14

161لهستان15

160موناكو16

159قبرس17

156سن مارینو18

155شیلی19

154هنگ كنگ20

بهترین و بدترین پاسپورت های جهان

http://aftabnews.ir/fa/news/352931/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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كشورهای پایین  فهرست

نام كشوررتبه 
تعداد كشور هایی 
كه به آن دسترسی 
بدون ویزا دارند.

43لیبریا94

42بروندی، كره شمالی و میانمار 95

39بنگالدش، كنگو، سری النکا96

38كوزوو، سودان جنوبی و یمن97

اریتره، اتیوپی، ایران، نپال، 98
37فلسطین و سودان 

36لیبی99

32سوریه100 

31سومالی101

30عراق102

29پاكستان103

25افعانستان104

پاسپورت ایران
گفتنى است ایران برنامه هایى براى لغو روادید با کشورهاى 
و  ایران  روادید  لغو  برنامه  پیش  چندى  دارد.  مختلف 
گرجستان اجرا شد. همچنین اعالم شده ایران و روسیه به 
زودى برنامه لغو روادید را اجرا مى کنند. لغو روادید با چین 
و چند کشور اروپایى هم در برنامه هاى دولت ایران قرار 
دارد. اگر این اتفاقات بیفتد، رتبه ایران در سال هاى آینده به 

مراتب بهتر از اکنون و سال هاى گذشته مى شود.

نگاهی به رتبه پاسپورت ایران از سال 2012 تاكنون
تعداد كشورهایی كه ایرانی ها به آن رتبهسال

دسترسی بدون ویزا دارند
20129637
20138640
20148740
20159837
20169837

طبق فهرست امسال رتبه پاسپورت ایران میان 104 کشور 
نود و هشتم است، رتبه ایران در این فهرست در چند سال 

اخیر بسیار نوسانى بوده است.
الزم به ذکر است دارندگان گذرنامه ایرانى مى توانند بدون 
نیاز به اخذ ویزا یا با دریافت ویزا در مرز ورودى، به طور 
موقت و کوتاه مدت وارد 37 کشور شوند از جمله ترکیه، 
کامبوج،  اکوادور،  ونزوئال،  مالزى،  ارمنستان،  گرجستان، 
موزامبیک، سومالى ، تانزانیا، لبنان، تاجیکستان و ماداگاسکار.

یــک کشــور  صنعــت گردشــگرى 
ازجملــه عوامــل مهــم در توســعه و 
پیشــرفت اقتصــاد آن به شــمار مــى رود. 
ــود  ــا وج ــیارى در دنی ــورهاى بس کش
دارنــد کــه بخــش اعظــم درآمدشــان از 
ــود. ــن مى ش ــگرى تأمی ــت گردش صنع
1- آمریــکا، 6/139 میلیــارد دالر درآمــد 

ســاالنه از گردشــگرى
2- اسپانیا، 4/60 میلیارد دالر
3- فرانسه، 1/56 میلیارد دالر
4- چین، 7/51 میلیارد دالر
5- ایتالیا، 9/43 میلیارد دالر
6- تایلند، 1/42 میلیارد دالر

7- بریتانیا، 115/36 میلیارد دالر
علیرغــم آنکــه ایــران در ردیــف 10 
جاذبه هــاى  در  دنیــا  غنــى  کشــور 
گردشــگرى اســت، امــا درآمــد ســاالنه 
ایــران از گردشــگرى کمتــر از 6 میلیــارد 

دالر اســت.

چه کشورهایی بیشترین 
درآمد را از گردشگری 

کسب می کنند؟
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ویزای تركمنستان
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز كاری175670.600گردشگری 10روز عادی
5 روز كاری205785.560گردشگری 10روز فوری

ویزای تركیه
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

--گردشگری
ویزای تونس 

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
14 روز كاری90344.880 15 روزه گردشگری عادی

ویزای ساحل عاج
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز كاری170268.240 ماهه گردشگری
ویزای سریالنکا

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
35134.120یک ماهه گردشگری

ویزای غنا
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز كاری1100383.200 ماهه گردشگری
ویزای فیلیپین

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
10 روز كاری160229.920ماهه 1بارورود 

ویزای قبرس
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

7 روز كاری60229.920گردشگری عادی)به مدت هتل(
ویزای قرقیزستان

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
15 روز كاری1495364.040 روزه توریسیتی عادی
10 روز كاری30110421.520 روزه عادی گردشگری
4 روز كاری14115440.680 روزه گردشگری فوری

125479.000تجاری یک ماهه
4 روز كاری30135517.320 روزه فوری گردشگری

قیمت ویزا در 22 کشور جهان
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ویزای قزاقستان
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

10 روز كاری155593.960یک ماهه عادی گردشگری
20 روز كاری190728.080دو ماهه تجاری عادی

7 روز كاری210804.720یک ماهه فوری گردشگری
10 روز كاری3051.168.760سه ماهه سه بار ورود

ویزای قطر
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز كاری100383.200گردشگری عادی
ویزای كانادا

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
30 روز كاری2.0007.664.000گردشگری

ویزای كره جنوبی
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

15 روز كاری260996.320یک ماهه گردشگری
ویزای كرواسی

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
15 روز كاری80306.560طبق رزرو هتل عادی
4 روز كاری120459.840طبق رزرو هتل فوری

ویزای كنیا
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

7 روز كاری350191.600 ماه گردشگری یکبار ورود
18 روز كاری380306.560 ماه گردشگری مولتی

ویزای كوبا 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
140536.480یک ماهه

ویزای لبنان 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

8 روز كاری1445172.440 روزه سینگل
355210.760 ماهه مولتی

ویزای مالزی
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

--گردشگری
ویزای مکزیک

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
17 روز كاری40153.280طبق رزرو هتل

ویزای هنگ كنگ
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

40 روز كاری14210804.720 روزه گردشگری
ویزای ونزوئال 

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
28 روز كاری30114.960یک ساله مولتی

ویزای ویتنام 
تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا

14 روز كاری1595364.040 روزه گردشگری عادی
ویزای یونان

تحویلقیمت )ریال(قیمت )دالر(نوع ویزا
21 روز كاری65249.080گردشگری
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1- ارسال پیام از طریق تلفن های همراه 
به عنوان ابزار تجربه مشتری:

رشد سریع و استفاده مداوم و روزافزون از 
شبکه هاى تلفن همراه و اپلیکیشن هایى مانند 
اسنپ چت، واتس آپ، مسنجر یا اینستاگرام 
به عنوان فرصت هایى بزرگ براى بازاریابانى 
به شمار مى روند که درصدد جذب جمعیت  
جوان تر و به ویژه نسل به دنیا آمده در هزاره 
جدید هستند. نسل جدیدى که در هزاره 
بیشترى  توانایى  است  آمده  دنیا  به  جدید 
نسبت به نسل هاى قبل در برقرارى ارتباط 
با استفاده از ابزارهاى تکنولوژیک دارد و به 
همین دلیل نیز بیش از سایر گروه ها هدف 
خواهد  قرار  آنالین  بازاریابى  و  تبلیغات 
گرفت. هم اکنون به وضوح روند قابل توجهى 
در مورداستفاده از هتل ها و خطوط هوایى با 

استفاده از بازاریابى آنالین و اپلیکیشن هاى 
محبوب در جهان دیده مى شود. برخى هتل ها 
از  هتل  با  تا  مى کنند  تشویق  را  میهمانان 
طریق نرم افزارهایى همچون واتس آپ تعامل 
پیداکرده و از تخفیف هایى برخوردار شوند؛ 
درحالى که برخى شرکت هاى دیگر مستقیمًا 

با مشتریان خود سر و کار دارند.

2- واقعیت مجازی:
مجازى  واقعیت  فناورى  که  است  مدتى 
مدت  مى رود  گمان  و  است  شده  معرفى 
زیادى طول نکشد که این فناورى جایگاه 
خود را مستحکم کند. احتماالتى نیز وجود 
حال  در  بتواند  مجازى  واقعیت  که  دارد 
حاضر به جریان غالب و اصلى توریسم و 
مانند  فعال در گردشگرى  نهادهاى  برخى 

هتل ها آسیب بزند. بااین وجود، اکنون یک 
که  است  این  آن  و  مى شود  مطرح  سؤال 
چگونه برندهاى سفر مى توانند از واقعیت 
مجازى براى کمک به ارتقاى محصوالت و 
خدمات خود یا برقرارى ارتباط با مشتریان 

بالقوه استفاده کنند؟
و  رفاهى  موارد  و  هتل  اتاق هاى  نمایش 
پیش  کردن  امتحان  قابلیت  آن؛  تفریحى 
براى  مجازى  بازدید  خدمات؛  خریدن  از 
ازدواج،  مراسم  اجالس ها،  برگزارى 
کنفرانس ها و موارد دیگر؛ کشف مقاصد یا 
مناطق جدید پیش از رزرو کردن یک محل 
(آژانس هایى در حال حاضر این کار را انجام 
کارشناسان،  از  بسیارى  نظر  به  مى دهند)؛ 
که  نیست  آن  معناى  به  مجازى  واقعیت 
مى تواند جایگزین سفر واقعى شود، بلکه 

روند بازاریابی 7 

آنالین 

گردشگری 2017

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه ســال 2017 مى توانــد یــک شــروع نویــن بــراى بازاریابــى آنالیــن باشــد. بازاریابــى آنالیــن 
در ســال هاى اخیــر به شــدت ســرعت گرفتــه و شــتاب آن تــا جایــى رســیده اســت کــه بــدون آن نمى تــوان ســهم مناســبى 
در یــک بــازار رقابتــى داشــت. همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه بســیارى از فعــاالن حوزه هــاى مختلــف ازجملــه صنعت 
گردشــگرى نیــز بــه دنبــال اســتفاده بیشــتر از پتانســیل هاى ایجادشــده از ســوى ایــن شــبکه هاى ارتباطــى نویــن باشــند. بــر 
همیــن اســاس انتظــار مــى رود بــا گســترش روزافــزون اســتفاده از اینترنــت و تلفن هــاى همــراه هوشــمند، نگرش هــاى مبتنى 
بــر تبلیغــات و بازاریابــى آنالیــن گردشــگرى نیــز هم راســتا بــا آن ها رشــد کنــد. کارشناســان جهانــى گردشــگرى الکترونیک، 
هفــت رونــدى را کــه در جریــان بازاریابــى آنالیــن گردشــگرى مؤثرنــد، موردبررســى قــرار داده انــد کــه در ادامــه بــه آن هــا 

نگاهــى خواهیم داشــت.
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ممکن است مکمل آن باشد و بر ویژگى هاى 
اصلى و اساسى خدمات فروخته شده تأکید 
کند و بر برنامه ریزى و فرآیند تصمیم گیرى 

افراد اثر بگذارد.

3- بازاریابی كانال همه كاره:
اگرچه بازاریابى کانال همه کاره به خودى خود 
اما  نمى شود،  محسوب  جدید  یک روند 
مى توان انتظار داشت که این پدیده به یک 

محورى  و  اصلى  دغدغه 
اکثریت  براى 

وسیعى 
بازاریابان  از 

شود.  تبدیل  سفر 
اخیراً گوگل این قابلیت 

بازاریابى  را براى هدف یابى، 
مجدد و تشخیص کاربران معتبر 

در دستگاه هاى مختلف به وجود آورده 
انگیزه هاى  داشت  انتظار  مى توان  و  است 
طریق  از  بازاریابى  براى  بیشترى  مشابه 
فیس بوك و پست الکترونیکى در سال هاى 
آینده ایجاد شود. چالش تشخیص کاربران 
در دستگاه هاى مختلف همچنان وجود دارد، 
راستا تالش  این  در  که  برندهاى سفر  اما 
مى کنند نیز بر پیگیرى هاى خود در این زمینه 
به  طریق  این  از  مزایایى  و  افزود  خواهند 

دست خواهند آورد.

4- سیطره فیس بوک و گوگل:
ممکــن اســت رســانه هاى اجتماعــى، 
اپلیکیشــن هاى تلفــن همــراه و ســایر 
شــبکه هاى ارتباطــى در حــال حاضــر 
ــن  ــت ای ــا حقیق ــند ام ــاد باش ــیار زی بس
ــى  ــر حقیق ــوك بازیگ ــه فیس ب ــت ک اس
ــمار  ــه ش ــوزه ب ــن ح ــذار در ای و تأثیرگ
مــى رود. ایــن شــبکه اجتماعــى کــه 
ــال دارد  ــر فع ــارد کارب ــش از 8/ 1 میلی بی
و بیــش از یــک میلیــارد نفــر از آنــان 
روزانــه فعــال هســتند، ارزشــمندترین فضا 
ــن  ــد. ای ــه مى کن ــى ارائ ــراى بازاریاب را ب
شــبکه اجتماعــى یــک بازیگــر اصلــى در 
ایــن بخــش محســوب مى شــود. ایــن در 
حالــى اســت کــه گــوگل نیــز از همیشــه 

قدرتمندتــر شــده و بــا افزایــش اســتفاده از 
ــت وجوى  ــور جس ــال به منظ آن در هرس
ــلطه  ــوارد، س ــایر م ــفر و س ــد س مقاص
ــى  ــبکه هاى اجتماع ــازار ش ــر ب ــادى ب زی

ــت. ــرده اس پیداک

5- پایان توییتر:
که تب وتاب شبکه هاى  این مطلب  گفتن 
جهان  در  اجتماعى 
حدودى  تا 
فته  کاهش یا
به  و 

سطح 
بلوغ رسیده 

چندان  است، 
دشوار نیست. لینکدین 

از سال 2003 به وجود آمد و به خوبى رشد 
یافت اما سال گذشته از سوى مایکروسافت 
در  نیز  مشابهى  سؤاالت  شد.  خریدارى 
مواردى مانند پینترست و حتى اسنپ چت از 
سال گذشته مطرح شده است. برخى دیگر نیز 
همانند میرکات و بالب با سیطره فیس بوك 
الیو دوام نخواهند آورد؛ اما در مورد توییتر 
چه مى توان گفت؟ مى توان قاطعانه دید که 
بى میلى زیادى از سوى صاحبان صنعت سفر 
نسبت به توییتر وجود دارد، اگرچه این شبکه 
افراد  مورد  در  زیادى  گسترش  اجتماعى 
مشهور داشته است پرسش اصلى این است: 
اگر شما با برندهاى سفر مسافرت مى کنید، 
استفاده  توییتر  از  بار  آخرین  زمانى  چه 
کردید؟ در مورد فیس بوك مى توان گفت که 
حدود 75 درصد از یک نمونه مطالعاتى تائید 
مى کردند که از فیس بوك در این مورداستفاده 
کرده اند اما این رقم براى توییتر کمتر از 10 
درصد است. متأسفانه به نظر مى رسد که 

پایان توییتر در این بخش فرا رسیده است.

6- پخش زنده:
که  یوتیوب  و  فیس بوك  از  صرف نظر 
دارند،  آنالین  بازاریابى  براى  کاربردهایى 
امروزه راه هاى بسیار دیگرى نیز وجود دارد 
که یک رویداد یا محصول را معرفى کرد. 
جدیدى  ویژگى هاى  کمک  با  اینستاگرام 
که در حال اضافه کردن است یکى از این 
موارد در سال 2017 میالدى خواهد بود. یک 
مورد دیگر که مى تواند در این زمینه مفید 
باشد، پریسکوپ است که در بین شبکه هاى 
به محبوبیت  برخى کشورها  اجتماعى در 
اگرچه  است.  دست یافته  قابل توجهى 
از  دیر  کمى  سفر  برندهاى  اکثر 
این موارد استفاده کرده اند، 
و  وبالگ نویسان  اما 
فعاالن  برخى 
حوزه 

گردشگرى 
توجه  آن ها  به 
داشته اند و بیشتر نیز به آن ها 

خواهند پرداخت.

مسافرتی  آژانس های  برابر  در  7-هتل ها 
آنالین )OTA( ها:

یکى دیگر از روندهایى که به خصوص براى 
رزرو  توانایى  است،  بوده  جذاب  هتل ها 
عنوان  مشتریانشان  از سوى  آن ها  مستقیم 
این  به  نسبت  را  کار  این  آن ها  و  مى شود 
را  هتل ها  آنالین  مسافرتى  آژانس هاى  که 
رزرو کنند، بهتر مى دانند؛ زیرا مى توانند سود 
بیشترى به دست آورند. هتل هاى زنجیره اى 
بزرگى مانند هیلتون، اینترکنتیننتال و آکور 
همگى استراتژى هایى در مورد رسانه هاى 
جمعى و بازاریابى آنالین تدوین کرده اند تا 
بتوانند بازار خود را بهبود دهند. آژانس هاى 
مسافرتى آنالین، اخیراً تأکید بیشترى روى 
همکارى با هتل ها مى کنند زیرا سودآورى 
آنان از این طریق است. به طورکلى، انتظار 
مى رود در سال جارى میالدى هتل ها بیشتر 
به طور  را  مسافران  تا  کرد  خواهند  تالش 

مستقیم جذب کنند. 
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امور  در  متخصص   ،Tripadvisor سایت 
مشاورانش،  نظر  با  اقامت  و  گردشگرى 
رده بندى ساالنه خود را از زیباترین هتل هاى 

جهان منتشر کرد.
 ،Tripadvisor موسسه  مشاوران  هرساله 
بهترین هتل ها را از نگاه مسافران انتخاب 
نظرات  کمک  به  رده بندى  این  مى کنند. 
ارسال شده توسط کاربران انتخاب شده است.
 10 از  هتل  پنج  اروپا  امسال  رده بندى  در 
است.  در خود جاى داده  را  دنیا  برتر  هتل 
این هتل ها در بوداپست، تورین، فلورانس، 
بارسلونا و پراگ هستند. آسیا نیز چندین هتل 

در این رده بندى برترین ها دارد.
رده بندى نهایى:

آریا هتل، مجارستان
 ،Tripadvisor موسسه   ،2017 سال  در 
عنوان بهترین هتل در جهان را به هتل آریا 
این  است.  داده  اختصاص  بوداپست  در 
و  واقع شده  مجارستان  پایتخت  در  هتل 
اتاق ها چهار  این  اتاق است که  داراى 49 
نوع تزیینات دکوراسیون دارند. این هتل در 
بهترین موقعیت مکانى واقع شده (100 متر 
فاصله با کلیساى سنت استفان که با پاى پیاده 
پنج دقیقه وقت الزم دارد) و این اجازه را 
به گردشگران مى دهد تا بتوانند از جاذبه هاى 

شهر دیدن کنند.

هتل مانداپا، اندونزی
هتل مانداپا در جایگاه دوم بهترین هتل ها 

ازنظر مشاوران این موسسه قرار دارد که در 
جزیره بالى واقع شده است. این هتل کمى 
پایین تر از مرکز فرهنگى این جزیره در وسط 
پوشش گیاهى ساخته شده است. این هتل 
پنج ستاره داراى یک استخر خیره کننده در 

فضاى باز، آبگرم و مرکز سالمتى است.

هتل تورین پاالس، ایتالیا
در مقام سوم این رده بندى یک هتل ایتالیایى 
قرارگرفته است. هتل تورین در منطقه ایستگاه 
پورتا، نزدیک به تمام جاذبه هاى این شهر 
قرارگرفته است. در دکور آن از ترکیبى گرم 
از رنگ هاى مداد رنگى استفاده شده است که 

به صورتى ظریف و زیبا دیده مى شود.

هتل سراس، بارسلونا
سومین هتل اروپایى در این رده بندى، هتل 
روى  روبه  هتل  این  بارسلوناست.  سراس 
ستاره  پنج  هتل  این  است.  واقع شده  دریا 
داراى غذاهاى بسیار لذیذ است. این هتل در 
ساختمانى واقع شده که پابلو پیکاسو نخستین 
بار در سال 1896 آثار خود را در معرض دید 
گذاشت. این هتل تنها داراى 12 اتاق است، 
اما خدمات آن بسیار باکیفیت است. استخر 

این هتل روى پشت بام در دسترس است.
هتل بوهو پراگ، چک

در رده پنجم بهترین هتل ها، هتل بوهوى 
قلب  در  هتل  این  است.  قرارگرفته  پراگ 
مناطق  نزدیکى  در  که  واقع شده  پایتخت 
Vieille-Ville و Venceslas است. این هتل، 

یک هتل مدرن و راحت است که با طراحى 
زیبا خدمات باکیفیتى را به گردشگران ارائه 

مى دهد.

هتل پورتره فبرنز، فلورانس ایتالیا
هتل دیگرى که در بین 10 هتل برتر دنیا از 
اروپا قرارگرفته است، هتل پرتره فلورانس 
است. این هتل داراى منظره با دید پانوراما 
از شهر فلورانس و آرنو است. در 600 مترى 
کلیساى جامع سانتا ماریا دل فیوره در منطقه 
با  اتاق  داراى 37  هتل  این  است.  اوفیزى 
دکوراسیون لوکس است. بدیهى است که 
با نرخ باالیى نزدیک به 700 یورو در هر 
شب رزرو مى شود. اتاق رو به رودخانه و 85 

مترى، 3500 یورو در هر شب هزینه دارد.

هتل شینتا مانی ریسورت، كامبوج
این هتل در محله فرانسوى ها سى یم ریپ در 
بین باغ هاى سلطنتى و بازار قدیمى واقع شده 
است. هتل شینتا مانى ریسورت یک پناهگاه 
 40 اتاق ها  تمام  است.  کامبوج  در  صلح 
مترمربعى و داراى بالکن با دسترسى مستقیم 

به استخر و باغ هاى گرمسیرى هستند.

هتل هانوی ال سیستا، ویتنام
در اینجا سومین هتل آسیایى را در بین 10 
هتل برتر دنیا مى بینیم. این هتل داراى 50 
اتاق و سوئیت است که قیمت آن ها نسبتًا 

بهترین هتل های سال 2017

ادامه در صفحه 38
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قیمـت جهانـى طـال بـه دلیـل رویدادهاى 
به عنـوان  دارد  صعـودى  رونـد  مختلـف 
نمونـه احتمـال افزایـش تـورم در اروپـا و 
آمریـکا موجـب خواهـد شـد تـا قیمـت 
طـال افزایـش یابـد. بدیـن ترتیـب قیمـت 
جهانـى طال طـى ماه هـاى آینده بـا تبعیت 
از افزایـش نـرخ تـورم، بـا رشـد فزاینده اى 
روبـرو خواهـد شـد. به عنـوان نمونـه پیتر 
شـیف رئیس موسسه سـرمایه گذارى یورو 
پاسـیفیک در مصاحبـه بـا شـبکه سـى آن 
بى سـى تصریـح کرد: طال مسـیر تـورم را 
دنبـال خواهد کـرد و بیش ازپیش با افزایش 

قیمـت همـراه خواهد شـد.
بـا  بـازار سـهام  از  طـال بسـیار سـریع تر 
افزایـش روبـرو مى شـود. قیمـت طـال از 
ابتـداى امسـال تاکنـون 8 درصـد افزایـش 
داشـته و سـال خوبـى را در 2016 میـالدى 

پشـت سـر گذاشـته اسـت.
همـه بازارهایـى که بـا افزایـش قیمت طى 
ماه هـاى گذشـته روبـرو شـده اند تـا حدى 
اصالح شـده و قیمـت آن هـا کاهش یافتـه 
اسـت ولـى طال تاکنـون یـک اسـتثنا بوده 
اسـت. به نظر مـن قیمت طـال بیش ازپیش 
افزایـش خواهـد یافـت. عملکـرد طال طى 
سـال هاى گذشـته به مراتـب بهتر از سـهام 
بـوده اسـت. نـرخ تـورم نیـز بـا افزایـش 
روبرو شـده و ایـن روند در آینـده نیز ادامه 
خواهد یافت و این مسـئله افراد بیشترى را 

بـه بـازار طال جـذب خواهـد کرد.

افزایش قیمت طال با ادامه روند خرید طال 
در 2017

موسسه  رئیس  هولمس  فرانک  همچنین 
سرمایه گذارى گلوبال اینوستورز نیز تأکید 
به  همچنان  بین المللى  سرمایه گذاران  کرد: 
افزایش تورم به  ادامه مى دهند.  خرید طال 
همراه تشدید نگرانى هاى سیاسى و اقتصادى 
در کشورهاى مختلف جهان، تأثیر زیادى 

برافزایش تقاضاى طال داشته است.

افزایش قیمت طال باسیاست های ترامپ
ترامپ  جنجالى  اظهارات  و  سیاست ها 
و  تنش ها  افزایش  موجب  مى تواند 
ریسک هاى سیاسى و اقتصادى شود. ترامپ 
از سیاست دالر قوى انتقاد کرده و بر لزوم 
عرصه  در  حمایتى  سیاست هاى  اتخاذ 
تجارت بین الملل تأکید داشته است. ترامپ 
قول داده است تا مالیات ها را کاهش دهد 
و میلیاردها دالر براى پروژه هاى زیرساختى 
سرمایه گذارى نماید. اجراى این سیاست ها 
مى تواند تبعات و آثار اقتصادى مختلفى در 
آمریکا و اقتصاد جهان داشته باشد. به اعتقاد 
براى  ترامپ  اقتصادى،  تحلیلگران  برخى 
و  مشکالت  سیاست ها،  این  کامل  اجراى 
چالش هاى زیادى پیش رو دارد و به راحتى 
نمى تواند موافقت کنگره را جلب کند. اجراى 
کامل این سیاست ها مى تواند از سوى دیگر 
بودجه  کسرى  و  بدهى  افزایش  موجب 
آمریکا شود و این مسئله درنهایت به ضرر 

ارزش دالر خواهد بود.

افزایـش قیمت طال بـه دلیـل اوضاع بد 
اقتصـادی منطقه یورو

تشـدید نگرانى ها نسـبت به وضعیت مالى 
و بدهى منطقه یورو موجب افزایش بیشـتر 
قیمـت جهانى طـال خواهد شـد. دراین باره 
موسسـه مالى میتسوبیشـى اعالم کرد: بازار 
طـال به دقـت بحران بدهى و سـایر مسـائل 

مهـم منطقه یورو را زیر نظـر دارد.
بـه گزارش موسسـه میتسوبیشـى و به نقل 
از جهان اقتصاد، طال براى شکسـتن سـطح 
مقاومتى 1245 دالرى تالش زیادى مى کند 
و بـه نظـر مى رسـد نگرانى هـاى مربوط به 
بحـران بدهـى منطقـه یـورو و وضعیـت 
مى توانـد  اروپایـى  کشـورهاى  سیاسـى 
موجـب تقویت قیمـت جهانى طال شـود.
این در شرایطى است که آلن گرینسپن رئیس 
سابق بانک مرکزى آمریکا نیز نسبت به خطر 
فروپاشى و سقوط یورو هشدار داده است. 
بانک مرکزى اروپا با مشکالت زیادى روبرو 
مشکالت  از  حتى  مشکالت  این  و  شده 
فدرال رزرو آمریکا نیز بیشتر است. بسیارى 
از 19 کشور عضو یورو با بدهى هاى سنگینى 
روبرو هستند. یونان اکنون در آستانه بحران 
مالى دیگرى قرار دارد. وضعیت بانک هاى 
نیست.  مطلوب  چندان  نیز  ایتالیا  بزرگ 
برگزیت نیز مى تواند روند فروپاشى و سقوط 

یورو را تسریع کند.

4 دلیل برای افزایش قیمت طال در سال 2017

دور نما
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پیش بینی نشریه اكونومیست از اقتصاد ایران

بخش ها
درصد رشد

20162017201820192020

GPD4.55.45.25.15.5

1211.51.2بخش كشاورزی

4.85.95.44.44.6بخش صنایع

1.95.45.666.5بخش خدمات

صندوق بین المللى پول در جدیدترین ارزیابى خود از اقتصاد 
ایران رشد اقتصادى ایران در سال 95 را 6.6 درصد برآورد 
کرده است. این رقم براى سال آینده 3.3 درصد پیش بینى شده 
اقتصادى 6.6 درصدى  این گزارش رشد  اساس  بر  است. 
اقتصاد در سال جارى تا حد زیادى مدیون رشد صادرات 
نفت بوده است. بخش نفتى اقتصاد ایران در سال 95 رشد 
قابل توجه 52.2 درصدى را تجربه کرده است. این در حالى 
است که بخش غیرنفتى در این سال تنها 0.8 درصد رشد 

داشته است.
پیش بینى شده است رشد بخش نفتى در سال آینده به 2.6 

درصد و رشد بخش غیرنفتى به 3.4 درصد برسد.
این نهاد بین المللى نیز نرخ تورم در سال جارى را 8.9 درصد 
برآورد و این رقم را براى سال آینده 11.2 درصد پیش بینى 

کرده است.
جارى  سال  در  ایران  اقتصاد  درصدى   6.6 رشد  باوجود 
وضعیت اشتغال در این کشور بدتر شده است. ایران در سال 
94 نرخ بیکارى 11 درصدى داشته که در سال 95 این رقم 
به 12.5 درصد افزایش یافته است. براى سال آینده نیز نرخ 

بیکارى 12.5 درصدى پیش بینى شده است.
برآوردهاى صندوق بین المللى پول نشان مى دهد پایه پولى 
در ایران طى امسال رشد 23 درصدى داشته و نقدینگى 29.5 

درصد رشد داشته است.
تراز حساب هاى جارى طى امسال به 23.8 میلیارد دالر رسیده 
و این رقم براى سال آینده 19.6 میلیارد دالر پیش بینى شده 

است.
میزان صادرات کشور نیز 102.2 میلیارد دالر و واردات 79.4 
میلیارد دالر طى امسال برآورد شده است. این ارقام براى 
سال آینده به ترتیب 114.3 میلیارد دالر و 96 میلیارد دالر 

پیش بینى شده است.
به گزارش تسنیم،رقم برآوردى صندوق بین المللى پول از 
بدهى خارجى ایران در سال جارى 8.2 میلیارد دالر بوده 
است. دیون خارجى ایران نسبت به سال قبل از آن 1.8 میلیارد 
دالر کاهش داشته است. انتظار مى رود در سال آینده نیز بدهى 

خارجى ایران به 7.5 میلیارد دالر کاهش یابد.
ایران در سال جارى نسبت به سال قبل 3.9  ذخایر ارزى 
میلیارد دالر کاهش یافته و به 132.3 میلیارد دالر رسیده است.

کل درآمد نفتى کشور طى امسال 57.4 میلیارد دالر برآورد شده و پیش بینى شده 
است این رقم در سال بعد به 65.3 میلیارد دالر برسد. در سال 94 درآمد نفتى 

ایران 33.6 میلیارد دالر گزارش شده بود.
صادرات نفت کشور نیز امسال 2.4 میلیون بشکه در روز بوده که بر اساس 
پیش بینى صندوق بین المللى پول در سال آینده به 2.5 میلیون بشکه در روز 

خواهد رسید.

پیش بینی ها ازشرایط اقتصادی 

شاخص های منتخب اقتصاد كالن ایران )2015-2012(

2012201320142015

1.930.6-6.8-رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

3.74.73.83كشاورزی

4.74.94.2-18.3-صنعت

2-1.52.4-1.1خدمات

1.94.31.7-6.6-رشد تولید ناخالص داخلی واقعی )به قیمت بازار(

1.713.13.9-مصرف خصوصی

8.9-7.21.62.7-مصرف دولت

1-6.93.5-23.8-سرمایه گذاری ثابت ناخالص

20.50126.3-صادرات كاالها و خدمات

5.6-5.7-18.7-23.1-واردات كاال و خدمات

قیمت

30.534.715.611.9تورم )شاخص قیمت مصرف كننده(

45.73.82.3تراز حساب جاری )درصد تولید ناخالص داخلی(

1.6-1.2-0.9-0.6-تراز مالی )درصد تولید ناخالص داخلی(

ایران در سـال
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همچنین براساس پیش بینى موسسه بامداد از 
اقتصاد ایران در سال 96 و براساس آمارهاى 
شش ماهه اول، پیش بینى مى شود که سال 96 
نرخ رشد اقتصادى کشور کاهش یابد. به این 
دلیل که اثر افزایش تولید نفت،از بین مى رود. 
- برآوردهاى اولیه براى رشد اقتصادى سال 

آینده بین 4.8 تا 5.3 درصد خواهد بود.
- به نظر مى رسد مهم ترین شاخص اقتصادى 
بعد از رشد اقتصادى،صادرات غیرنفتى باشد. 
غیرنفتى  صادرات  دالر  میلیارد   48 امسال 
داشتیم. درحالى که بعد از سال 94 که کمترین 
میزان صادرات نفتى را بعد از پیروزى انقالب 

تجربه کردیم،این حجم نشانه رشد است.
- بررسى تحوالت جهانى 3 سناریو را پیش 
در سال  ارز  بازار  براى  ایران  اقتصاد  روى 

آینده قرار مى دهد:
1- شرایط سیاسى کشور آرام جلو برود و 
تحریم هاى جدیدى وضع نشود.به زحمت 
دالر از 4 هزار تا 4200 باالتر مى رود.ولى 

این سناریو به دالیل متعددى عملى نیست.
شرایط  که  است  زمانى  دوم  سناریو   -2
ارز  انتقال  براى  آمریکا  از  فشار  سیاسى و 
افزایش یابد.در این زمان هرچقدر هم درآمد 
نفت خوب باشد، اما نمى توان ارزى انتقال 
است،سبب  محتمل تر  که  سناریو  این  داد. 
مى شود که قیمت دالر در کمترین رقم 4500 

تومان شود.
3- در سناریو سوم اگر بحرانى در سیستم 
بانکى ایجاد شود، مثًال مردم همه باهم به 
شبکه بانکى مراجعه کنند،سیستم بانکى دچار 
مشکل مى شود.همه جا هم رسم است که 
وقتى بحران ایجاد مى شود، همه این بحران ها 

به بازار ارز مى رود.
مى توانـد  فـوق  عوامـل  مجموعـه   -
قیمـت دالر را تـا خـرداد سـال آینـده در 
از  بعـد  دارد.  نگـه  کنونـى  حول وحـوش 
انتخابـات نـرخ دالر خصوصـاً اگـر قـرار 
باشـد،طرح یکسان سـازى ارز اجرایى شود، 
افزایـش مى یابـد. در تابسـتان نـرخ دالر به 
4400 تومـان و در 6 ماه دوم سـال دالر بین 
4500 تومـان و زیـر 5 هزارتومـان خواهـد 
رسـید. اگر به هـر دلیلى فشـار آمریکا زیاد 
شـود و انتقـال درآمد نفتى با مشـکل ایجاد 
شود،کمترین میزان دالر همان 5 هزارتومان 

بود. خواهـد 
- بـراى دالر هـم 4500 تومان رقمى اسـت 

کـه در انتهاى سـال آینده محتمل اسـت.
- پیش بینى هـا بـراى بـازار طـال این اسـت 
کـه اونـس بیـن 1100 تـا 1300 دالر در 

نرخ رشد اقتصادی ایران به روایت))صندوق بین المللی پول((

تولید ناخالص داخلی اسمی)میلیارد دالر(

پیش بینی متغیرهای عمده اقتصاد ایران در سال های 1395 و 1396
پیش بینی سال 1396پیش بینی سال 1395

7.23.7رشد اقتصادی)درصد(
9.110.9تورم)درصد(

41000-3850042000متوسط نرخ دالر در زمستان)ریال(
1560-12801600نقدینگی)هزار میلیارد تومان(

پردازش اطالعات مالی پارت - سانتا،سامانه انتشار تحلیل های اقتصادی

نوسـان خواهد بـود. وضعیت سـکه و طال 
در سـال آینـده روندى افزایشـى اسـت. در 
سـال 95 سـکه بیشـترین بازدهى را داشـته 
و سـال آینـده ایـن افزایـش ادامـه خواهـد 

یافت.
- مسـکن بـه آهسـتگى وارد دوره پیـش 
رونـق شـده، درنتیجه رشـد از تورم پیشـى 

گرفتـه اسـت. موضوع دیگـرى که موجب 
شـد،  خواهـد  مسـکن  قیمـت  افزایـش 
افزایـش نـرخ تـورم اسـت. پیش بینـى این 
اسـت کـه افزایش هـا 3 تـا 4 درصـد باالتر 

از تـورم باشـد.
- نـرخ تـورم (CPI) در سـال 96 در حدود 

12 تـا 13 درصـد برآورد مى شـود.
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بــراى بررســى ایــن کــه بــازار ارز در 
ــد  ــى خواه ــیرى را ط ــه مس ــال 96 چ س
ــه  ــاى مختلــف ب ــرد الزم اســت از زوای ک
ــر  ــه ب ــم ک ــدا بگوی ــم. در ابت ــگاه کنی آن ن
ــک  ــده در ی ــى هاى انجام ش ــاس بررس اس
ــرخ ارز در  ــن از ن ــرآورد م ــته ب ــاه گذش م
ســال 96 حداقــل 4500 تومــان اســت و با 
توجــه بــه شــرایط خاصــى کــه بر خواهــم 
شــمرد ایــن مبلــغ ممکــن اســت تنهــا یک 

کــف باشــد.
1- ورودى و خروجــى ارز بــر اســاس 
موسســه  در  انجام شــده  برآوردهــاى 
ــمت  ــه س ــداد ب ــادى بام ــات اقتص مطالع
ایجــاد تــراز تجــارى مثبــت اســت و 
ایــن خــود گــواه اســتقرار شــرایط، بــراى 
ــت.  ــال 96 اس ــراى س ــرخ ارز ب ــت ن تثبی
ــور  ــد کش ــان مى ده ــا نش ــن برآورده ای
ــا 85  ــن 80 ت ــده بی ــد در ســال آین مى توان
ــد، در  ــته باش ــادرات داش ــارد دالر ص میلی
حالــى کــه در همین مــدت میــزان واردات 
در ســال آینــده حــدود 60 تــا 65 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــرآورد ش دالر ب
2- محاســبه نــرخ ارز در ســال آینــده بــر 
مبنــاى ارقــام پیش بینى شــده اقتصــادى در 
ســال 96 کفایــت نمى کنــد. در ایــن ســال 
چــه در اقتصــاد جهانــى و چــه در اقتصــاد 
ایــران مــا شــاهد نوســان باالیــى در بازارها 
خواهیــم بــود. در همیــن مــدت یک ماهــه 
نشــان  مالــى  بازارهــاى  ســال 2017، 
مى دهنــد کــه قصــد آرامــش در ایــن ســال 
ــد. همیــن نوســان ها آرامــش را از  را ندارن

بــازار ارز در ســال 96 خواهــد گرفــت.
ــت  ــاده اس ــال 95 افت ــاق در س 3- دو اتف
کــه از نظــر روانــى روى نــرخ ارز در 
ســال 96 اثــر خواهــد گذاشــت. اول نــگاه 
ــول و  ــازار پ ــات ب ــه ثب ــى ب ــکار عموم اف

بــه خصــوص ثبــات نظــام بانکــى کشــور 
تــا حــدودى منفــى شــده اســت و همیــن 
مســاله تمایــل مــردم را بــه خــارج کــردن 
ســپرده هاى  حســاب  از  خــود  پــول 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــتر ک ــدارى بیش غیردی
ــرخ ارز و  ــاره ن ــش یکب ــا افزای ــل ب تمای
ــاه  ــرخ ارز در م ــان در ن ــه 4200 توم تجرب
گذشــته همــراه شــده اســت. ایــن دو واقعه 
گرایــش بــازار ( market sentiment ) را به 
ســمت خریــد ارز در شــرایط نوســان بــاال 
ــن  ــاى ای ــون زمینه ه ــد و چ ــد مى کن تایی
دو گرایــش وجــود دارد و نوســان بــازار در 
ــاال باشــد،  ســال 96 پیش بینــى مى شــود ب
ــه  ــاى دالر ب ــع به ــن وقای ــب ای از ترکی
ســختى زیــر 4500 تومــان قــرار خواهــد 

گرفــت.
ــتر  ــه بیش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج 4- ب

تــراز  نشــان دهنده  برآوردهــا 
تجــارى مثبت در ســال 96 اســت 
(و عمدتــاً ایــن برآوردهــا بــر 
اســاس آمار منتشر شــده از ســوى 
بانــک مرکــزى ایــران انجــام 
شــده اســت) بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه بخــش مهمــى از نقــل 

و انتقــاالت ارزى در حســاب هاى 
ــود و  ــس نمى ش ــزى منعک ــک مرک بان

ــن اقــالم کــم هــم نیســت.  ــم ای رق
بازارچه هــاى  از  (واردات 

پــول  خــروج  مــرزى، 

ــافران از  ــافران، واردات مس ــوى مس از س
ــل  ــه داخ ــاق کاال ب ــور، قاچ ــارج کش خ
ــه...). اگــر  ــد نمون ــوان چن ــه عن کشــور، ب
برآوردهــاى ارقــام فــوق را بــه ارقــام بانک 
مرکــزى اضافــه کنیــم تصویــر کســرى یــا 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــارى تغیی ــازاد تج م
5- درســت اســت کــه عرضــه ارز در 
ســال 96 قابــل توجــه خواهــد بــود 
ــم  ــاالً حج ــه احتم ــت ک ــت اس و درس
ــده بیشــتر  ــى در ســال آین درآمدهــاى نفت
از ســال جــارى اســت، ولــى بایــد توجــه 
داشــته باشــیم کــه ارز حاصله از صــادرات 
نفــت بــه راحتــى در اختیــار بانــک مرکزى 
ــال  ــه ارز در س ــن رو عرض ــت و از ای نیس
ــد  96 مشــروط خواه
بــود و گاه و بیــگاه 
ــر  ــت تاثی تح

سرنوشت ارز در سال 13۹۶

مرتضی ایمانی راد / اقتصاددان
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سیاســت هاى غیرقابــل پیش بینــى آمریــکا 
ــت. ــرار خواهــد گرف ق

در شــماره قبــل بررســى کــرده بودیــم کــه 
عوامــل موثــر بــر بــازار ارز در نهایــت چــه 
سرنوشــتى بــراى دالر در ســال آینــده رقم 

ــد. مى زنن
ایــن عدم دسترســى یــا تنگناى دسترســى، 
عرضــه ارز واقعــى را، مخصوصــاً بــه 
یکبــاره، کاهــش مى دهــد و شــرایط را 
ــد.  ــرخ ارز فراهــم مى کن ــش ن ــراى افزای ب
ــاد اتفــاق  ــن شــرایط ممکــن اســت زی ای

بیفتــد و بنابرایــن کنتــرل بانــک 
مرکــزى را محدودتــر خواهــد کــرد.
ــت  ــا سیاس ــا ب ــده م ــال آین 6- س
همــراه  ارز  کــردن  تک نرخــى 
ــزى  ــک مرک ــود. بان ــم ب خواهی
ــه مــردم داده اســت  قــول آن را ب
ــن  ــه ای ــد ک ــر مى رس ــه نظ و ب
قــول بــه بعــد از انتخابــات 
ــرخ  موکــول شــود. ایــن کــه ن
ارز شــناور خواهــد شــد یــا نه، 
فکــر مى کنــم خیلــى روشــن 

باشــد. نــه دولــت، نــه مجلــس 
و نــه بانــک مرکزى ریســک واگــذارى ارز 
بــه نیروهــاى عرضــه و تقاضــا را نخواهند 
پذیرفــت و بنابرایــن نــرخ ارز هماننــد 
ــد شــد.  ــش ســرکوب خواه ــال پی 37 س
ایــن شــرایط همیشــه یــک جهــش ارزى 
ــا  را متعاقــب خــود دارد و افزایــش دالر ت
ــه  ــوان ب ــم مى ت ــان را ه ــرخ 4200 توم ن
ــه  ــه ب ــا توج ــبت داد. ب ــاله نس ــن مس ای
ایــن کــه تفکــر مقامــات سیاســى و پولــى 
ــى ارز  ــناورى واقع ــمت ش ــه س و ارزى ب
نیســت، ســرکوب ارزى و متعاقــب آن 
ــیار  ــال 96 بس ــت ارز در س ــش قیم جه

ــد. ــد ش ــل خواه محتم
7- سیسـتم بانکى کشـور دچار مشکالت 
اساسـى اسـت و روز بـه روز ابعـاد مختلف 
این بحران روشـن تر و شـفاف تر مى شـود. 
نوسـانات تحریک کننـده دالر در سـال 96 
مى توانـد پس انداز کننـدگان را بـه سـمت 
بـازار ارز هدایـت کنـد. در ایـن شـرایط 
بـازار  در  را  ارز  نـرخ  فرمـان  سـوداگرى 
خواهد داشـت و نتیجه آن هم افزایش هاى 

یکبـاره نـرخ ارز خواهـد بود.
دولتـى  مدیـران  از  بسـیارى  دولـت،   -8
بانـک مرکـزى هـدف خـود را  و حتـى 
تثبیـت نـرخ ارز گذاشـته اسـت. طبیعـت 
ارز این گونـه اسـت کـه نوسـان کنـد. بـا 

تثبیـت نرخ ارز ما به طور روشـن و شـفاف 
بـه بـازار مى گوییـم کـه این بانـک مرکزى 
اسـت کـه دارد نـرخ دالر را تثبیـت مى کند 
(بخوانید تعیین مى کنـد) و نه بازار؛ بنابراین 

آن روى سـکه تثبیـت، مداخلـه 
اسـت و مداخلـه بـا تنظیـم 

بازار تفاوت بسـیار دارد. 
نـرخ  تثبیـت  مسـاله 

حرکـت  کـه  ارز 
برخـالف طبیعت 

بازار ارز اسـت، 
آمادگـى  مـا  جامعـه  مى دهـد  نشـان 

واگـذارى نـرخ ارز بـه نیروهـاى بـازار را 
نـدارد. طبیعى اسـت کـه نـدارد، ولى کاش 
بانـک مرکـزى ایـن مسـاله را شـفاف بیان 

. کند
موسسـه  در  انجام شـده  برآوردهـاى   -9
بامـداد نشـان مى دهـد نـرخ تورم در سـال 
96 بـه 12 تـا 14 درصـد مى رسـد. اگـر 
ایـن برآوردها درسـت باشـد آن وقت براى 
اجـراى حداقـل الـزام یکسان سـازى نـرخ 
ارز، بایـد اجـازه دهیـم ارز نیـز بـه همیـن 
فاصلـه (پـس از کسـر تـورم کشـورهاى 
طـرف معامله بـا ایـران) افزایش یابـد. اگر 
ایـن اصل بدیهى علـم اقتصـاد را بخواهیم 
رعایـت کنیـم، بـه ناچـار باید اجـازه دهیم 
نرخ دالر حداقل در سـطح 4500 دالر قرار 
گیـرد. حـاال اگر مـوارد گفته شـده در باال را 
بـه این نرخ اضافـه کنید، نـرخ ارز باالتر از 

4500 تومـان قـرار مى گیـرد.
10- پدیده ترامپ پدیده اى جدید در آمریکا 
و جهان است و بنابراین تا براى سیاست ها و 
برخوردهاى او تحلیل نداشته باشیم، برآورد 
نرخ ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چیزى 
که کمتر مى توان به آن تردید کرد این است 
که ترامپ تقابل با ایران را راحت تر مى تواند 
با نیروهاى داخلى در  انجام دهد تا تقابل 
کشور خود. به نظر مى رسد او ناآرامى ها و 

ایران تجربه  با  خشونت طلبى اش را بیشتر 
کند و نتیجه آن براى درآمدهاى ارزى 

کشور و قیمت ارز زیاد 

خوشایند نیست. این چالش سیاسى با ایران 
شرایط را براى جهش هاى کوچک یا بزرگ 

فراهم مى کند.
ترامـپ جـدى  مزاحمت هـاى  اگـر   -11
شـود ممکن اسـت براى صـادرات نفت یا 
جریان صدور و برگشـت مبالغ فروش رفته 
بـا سـکته هایى همـراه باشـد. البتـه احتمال 
چنیـن مسـاله اى فکـر مى کنـم خیلـى کم 
باشـد، ولـى در هـر حـال محتمـل اسـت. 
بـه وجـود آمـدن احتمالى چنین شـرایطى 

مى توانـد، در بـازار اثرگـذار باشـد.
در مجمـوع به نظر مى رسـد کـه متغیرهاى 
اقتصـادى راى درسـتى بـر ثبات بـازار ارز 
غیراقتصـادى  متغیرهـاى  ولـى  مى دهنـد، 
هـر لحظـه مى تواننـد بـازار ارز را از مسـیر 
کم نوسـان و با ثبات به یک مسـیر پرنوسان 
و بى ثبـات هدایـت کننـد. در نظـر داشـته 
باشـیم که موسسـات مهـم بین المللى همه 
بـر ایـن نکته تاکیـد دارنـد که سـال 2017 
سـالى اسـت با بهبـود نرخ رشـد اقتصادى 
ناآرامى هـاى  و  پارازیت هـا  بـا  همـراه 

سیاسى.
بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده بـه نظـر 
مى رسـد که ارز در سـال 96 هـم بى قرار و 

هـم مسـتعد افزایش باشـد.
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بر این اساس صادرات غیر نفتى ایران به 38 
میلیارد و492 میلیون دالر رسید که در مقایسه 
قبل 21 صدم درصد  مشابه سال  با مدت 

افزایش داشته است.
به  شده  یاد  مدت  در  ایران  واردات  میزان 
38 میلیارد و 415 میلیون دالر رسید که در 
مقایسه بامدت مشابه سال قبل 3 و 47 صدم 

درصد رشد داشته است.
مازاد تراز تجارى ایران در این مدت به مثبت 
77 میلیون دالر رسید که نشان مى دهد تراز 

تجارى کشورمان همچنان مثبت است.
ارزش دالرى تجارت خارجى ایران در 11 
میلیارد  به 76  مجموع  در  سالجارى  ماهه 
و 907 میلیون دالر رسید که در مقایسه با 
پارسال یک و 8 دهم درصد رشد داشته و 
تجار ایرانى یک میلیارد و 371 میلیون دالر 
با سایر کشورها تجارت  پارسال  از  بیشتر 
داشته اند که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت 
سالجارى  ماهه  یازده  طى  ایران  خارجى 
است.مجموع ارزش تجارت خارجى ایران 

عملکرد 11ماهه تجارت کشور

تراز تجاری همچنان مثبت

آمار مقدماتي مقایسه اي صادرات قطعي كاالهاي غیرنفتي )بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( و واردات طي یازده ماهه سال های 95- 13 
درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته یازده ماهه سال 1394 یازده ماهه سال 1395

فعالیت
دالر وزن  ارزش)میلیون دالر( وزن)هزار تن( ارزش)میلیون دالر( وزن)هزار تن(
3.47 3.97- 37.126 31.245 38.415 30.005 واردات
0.21 32.49 38.410 84.391 38.492 111.812 صادرات

در 11 ماهه سال گذشته 75 میلیارد و 536 
میلیون دالر بود.

در این مدت تشریفات گمرکى 30 میلیون و 
5 هزار تن کاالى وارداتى و 111 میلیون و 
812 هزار تن کاالى صادراتى در گمرکات 
با مدت  انجام شده که در مقایسه  سراسر 
و 97 صدم  ترتیب 3  به  قبل  سال  مشابه 
درصد  صدم   49 و   32 و  کاهش  درصد 

افزایش داشت.

آمار صادرات قطعی ) به تفکیک میانات گازی، پتروشیمی و سایر كاالها( طی یازده ماهه 1394-95

نوع كاالی 
صادراتی

درصد تغییراتیازده ماهه سال 1394یازده ماهه سال 1395

ارزش)میلیون دالر(وزن)هزار تن(
سهم از كل

ارزش)میلیون دالر(وزن)هزار تن(
سهم از كل

ارزشوزن
ارزشوزنارزشوزن

14.87-259711186323.2330.82240361393528.4836.288.05پتروشیمی
16740657114.9717.07936422511.1011.0078.7355.53میعانات گازی

8.77-883219527.905.07581721396.895.5751.84گاز طبیعی
0.03-602681810653.9047.04451721811153.5347.1533.42سایر كاال ها

11181238492100100843913841010010032.490.21جمع كل صادرات

ایران
صاد 

اقت
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كشور مقصد
درصد تغییراتده ماهه سال 1394ده ماهه سال 1395

سهم ارزش )دالر(وزن )كیلوگرم(
وزن

سهم 
سهم ارزش )دالر(وزن )كیلوگرم(ارزش

وزن
سهم 
ارزشوزنارزش

28.936.817.3176.543.449.43028.3618.5520.619.912.6985.974.041.80827.0318.3640.339.53چین
7.22-13.707.652.4405.664.663.31113.4316.0611.263.141.9426.105.755.44414.7618.7621.70امارات متحده عربی

12.045.427.7875.038.588.94011.8014.2911.926.566.5115.021.052.09315.6315.431.000.35عراق

9.24-9.536.516.9442.817.084.4079.357.996.891.566.1153.103.724.6559.039.5438.38تركیه

5.939.726.9732.566.863.1955.827.281.080.669.365531.958.5501.421.63449.63382.53جمهوری كره

7.679.902.3152.312.224.8437.536.565.251.981.4952.134.020.9606.886.5646.238.35هند

2.43-4.116.978.1332.080.641.0554.035.903.241.901.1162.132.354.7014.256.5526.99افغانستان

8.07-2.491.895.914998.356.8102.442.832.272.591.6171.085.976.2472.983.349.65ژاپن

1.681.827.969657.258.3461.651.861.184.312.102522.281.7711.551.6042.0125.84پاكستان

1.180.119.647482.479.7251.161.37468.108.266301.950.3520.610.93152.1059.79عمان

1.057.388.794464.737.8061.041.32190.255.568113.499.3260.250.35455.77309.46تایوان

29.10-23.80-1.170.611.965429.515.8171.151.221.536.273.754605.765.4952.011.86تركمنستان

25.33-720.936.119406.341.6200.711.15685.237.462544.158.9750.901.675.21ایتالیا

305.768.583367.925.5080.301.04150.100.577263.653.9040.200.81103.7139.55ویتنام

967.875.686317.313.7880.950.90442.675.729198.943.2880.580.61118.6459.50آذربایجان
جمع كشورهای 

91.539.446.58631.147.444.60289.7188.3167.205.294.31928.639.137.56988.0988.0036.218.76فوق

102.042.562.83535.269.554.92810010076.288.120.83932.546.175.29210010033.768.37جمع كل

كشورهای عمده مقصد صادرات طی ده ماهه سال 1395

اقالم عمده صادر شده از كشور طی یازده ماهه سال 1395

شرح تعرفه
درصد تغییراتیازده ماهه سال 1395یازده ماهه سال 1395

ارزشسهم ارزشارزش )دالر(سهم ارزشارزش )دالر(
6.571.005.31017.074.224.860.90811.0055.53میعانات گازي 

8.77-1.951.512.3815.072.139.026.4515.57گاز طبیعي مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر
1.365.248.5723.55514.108.5751.34165.56سایر روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزین

سایر گازهاي نفتي و هیدروكربورهاي گازي شکل مایع شده غیر مذكور 
25.51-1.106.461.5912.871.485.373.8193.87در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر

14.13-1.077.464.1842.801.254.722.9953.27پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر
9.38-909.718.1782.361.003.923.6542.61پلي اتیلن گرید فیلم باچگالي كمتر از94درصد به جز نوع پودري

890.577.2722.31676.726.9441.7631.60پسته ها با پوست تازه یا خشک
10.75-788.592.0312.05883.583.5972.30متانول

سنگ آهن هماتیت دانه بندي با خلوص آهن بیشتر از 40درصد به هم 
681.878.9481.77420.414.6181.0962.19فشرده نشده

13.35-675.953.8861.76780.074.7752.03بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر
8.87-675.080.1691.75740.765.7241.93اوره حتي به صورت محلول در آب

43.31-651.864.1401.691.149.789.8532.99قیرنفت
پلي اتیلن گریدفیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94درصد 

603.130.8941.57594.145.6221.551.51یا بیشتر

محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، 
بصورت طومار با پهناي 600 میلیمتریا بیشتربه ضخامت حداقل 4/75 

میلیمتر پاک شده درسطح
582.147.9571.511.008.044.4422.62-42.25

540.213.1811.40217.259.0880.57148.65سایر پلي اتیلن گریدبادي با چگالي 94درصد یا بیشتر بجز نوع پودري
19.070.848.69449.5517.092.821.06444.5011.57جمع اقالم فوق

38.491.656.47210038.409.611.5881000.21جمع كل
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كشور طرف معامله
درصد تغییراتیازده ماهه سال 1394یازده ماهه سال 1395

ارزشسهم ارزشارزش )دالر(وزن )كیلوگرم(سهم ارزشارزش )دالر(وزن )كیلوگرم(
25.220.09 9.364.186.198  4.490.266.539 24.40 9.372.842.009  3.890.756.263 چین

15.02-18.38 6.822.504.332  5.418.482.658 15.09 5.797.440.819  4.309.300.433 امارات متحده عربي
9.57-9.02 3.347.642.044  1.755.118.787 7.88 3.027.141.362  1.302.287.880 جمهوري كره 

10.99-7.23 2.683.660.345  2.355.308.902 6.22 2.388.621.768  1.424.347.032 تركیه
4.2936.30 1.592.092.257  501.491.808 5.65 2.170.064.050  866.116.198 آلمان
19.21-5.59 2.073.856.323  2.042.365.026 4.36 1.675.397.446  1.359.219.553 هند

1.42179.06 528.401.083  1.436.055.565 3.84 1.474.544.633  1.823.257.636 فدراسیون روسیه
47.62-5.84 2.166.645.791  4.453.916.025 2.95 1.134.942.885  2.254.587.797 سوئیس
2.2033.00 816.321.913  110.453.154 2.83 1.085.709.258  136.171.266 ایتالیا
1.5190.07 562.220.064  1.182.404.824 2.78 1.068.588.181  2.259.853.096 برزیل
1.8228.15 677.343.565  62.814.237 2.26 868.025.439  105.490.894 فرانسه
1.6916.45 627.939.219  1.398.490.691 1.90 731.257.060  1.299.645.368 هلند

0.45218.08 165.300.981  346.864.679 1.37 525.790.976  1.682.354.310 اوكراین
0.7063.85 259.208.484  29.408.079 1.11 424.724.721  66.699.458 ژاپن
0.6964.98 257.341.130  235.598.499 1.11 424.550.468  466.274.971 مالزي

23.246.362.15632.169.641.07483.7425.819.039.47331.944.663.72886.040.70جمع كشور های فوق
30.004.749.91338.414.549.75510031.244.600.59337.125.910.9281003.47جمع كل

درصد یازده ماهه سال 1394یازده ماهه سال 1395شرح تعرفه
تغییرات

تعداد خودرو 
سهم ارزش )دالر()دستگاه(

ارزش
تعداد خودرو 

سهم ارزش )دالر()دستگاه(
ارزشارزش

1.285.666.2053.461.08-1.299.536.2133.38-ذرت دامي
684.375.6301.8423.87-847.753.9172.21-لوبیاي سویا به جز دانه حتي به صورت خرد شده

سایر وسایل نقلیه موتوري با حجم سیلندر 
1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبوالنس 

وهیبریدي
 28.575 705.007.8881.84 16.426 414.067.4821.1270.26

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

سي سي غیر ازآمبوالنس و نوع هیبریدي
 21.715 572.114.7591.49 17.334 426.852.2911.1534.03

كنجاله )Oilcake( و سایر آخال هاي جامد، حتي 
10.93-604.238.4381.63-538.200.7831.40-خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله

ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپالسما 
15.40-525.457.3961.42-444.557.3341.16-فقط داراي برد آدرس دهي

14.24-481.536.2391.30-412.946.3321.07-موز سبز تازه یا خشک كرده
53.50-747.897.3262.01-347.809.5580.91-سایر به صورت دانه بجز گندم دامي

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري ردیف 
8703 بنزیني با حجم سیلندر 2000cc با ساخت 

داخل 50درصد و بیشتر به استثناي الستیک
-340.884.1320.89-221.488.7560.6053.91

دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت 
51.525.4030.14516.99-317.906.2010.83-155 مگابیت بر ثانیه )STM1( و باالتر

شکر تصفیه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو 
150.933.6540.41106.68-311.955.7010.81-كننده یا مواد رنگ كننده از نیشکر

15.79-357.713.4580.96-301.231.3280.78-سایر قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
RBD-286.686.8770.75-197.992.0660.5344.80 پالم اویل درظروف 200 لیتري و بیشتر

7.379.376.91119.888.53-8.008.876.15820.85-جمع اقالم فوق
37.125.910.9281003.47-38.414.549.755100-جمع كل

كشور های عمده طرف معامله در واردات در طی یازده ماهه سال 1395

اقالم عمده وارد شده به كشور طی یازده ماهه سال 1395
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باوجـود این که زمان زیادي از عمر تجارت 
الکترونیـک نمى گذرد امـا این نوع تجارت، 
نقش بسـزایی در زندگـی روزمره ایفا کرده، 
آسـانی  کار  آن  از  اجتنـاب  به طورى کـه 
نیسـت. یکـی از کاربردى تریـن مصـارف 
اینترنـت در دنیـاي امـروز، بحـث تجارت 
الکترونیـک و خریدوفروش هـاى اینترنتـی 
اسـت. بـراي ایـن نـوع تجـارت، مدل هاى 
مهم تریـن  از  کـه  تعریف شـده  مختلفـی 
آن هـاB2C اسـت کـه بـه معنـی تجـارت 
الکترونیکـی بیـن بنـگاه و مصرف کننـده 
اسـت کـه بیشـتر شـامل خرده فروش هـا 

مى شـود.
چیـن  به دسـت آمده،  گزارش هـاى  طبـق 
بـراي  بـازار  سـریع ترین  و  بزرگ تریـن 
تجـارت آنالیـن بیـن بنگاه هـاى تولیدي و 
مصرف کننده اسـت. در سـال 2015، بالغ بر 
5,766 میلیـارد دالر تجارت آنالینB2C در 
چیـن صورت گرفتـه که در سـال 2016 به 
رقمی معـادل 975 میلیارد دالر افزایش یافته 
اسـت. این افزایش چشـمگیر، نشـان دهنده 
پیشـرفت چین در زمینـه ى تجارت آنالین 
اسـت. آمریـکا یکی دیگـر از کشـورهایی 
تجـارت  میـزان  باالتریـن  کـه  اسـت 
الکترونیکی را دارد. رشـد فروش آنالین در 
آمریکا در سـال هاى 2015 و 2016، نسبت 
بـه چیـن رقـم کمتـري را نشـان مى دهـد. 
فـروش آنالیـنB2C در آمریـکا در سـال 
2015 حـدود1,595 میلیـارد دالر بـوده که 
در سـال 2016 ایـن رقم بـه 6,648 میلیارد 
دالر افزایش یافته اسـت. طبـق گزارش هاى 
بیشـترین  آمریـکا  و  به دسـت آمده، چیـن 

رقابـت را در تجـارت الکترونیکـی دارنـد 
و باالتریـن درصـد فـروش آنالیـن را در 2 

سـال اخیر بـه خـود اختصـاص داده اند.
بریتانیـا نیـز یکی از کشـورهایی اسـت که 
تجـارت الکترونیـک در آن رونـق فراوانـی 
دارد و ارزش مبادالت آنالینB2C در سـال 
2016 به 5,192 میلیارد دالر رسـیده اسـت؛ 
هرچنـد در مقایسـه بـا چیـن و آمریکا رقم 
کمتـري را در ایـن نـوع تجـارت بـه خـود 
اختصـاص داده، اما تجـارت آنالین در این 
کشـور اهمیـت ویـژه اى دارد. ایـن اهمیت 
را افزایـش فـروش آنالیـنB2C نسـبت به 

سـال 2015 در ایـن کشـور تائیـد مى کند.
از دیگر کشورهایی  آلمان  ژاپن، فرانسه و 
هستند که تجارت الکترونیک در آن ها اهمیت 
صورت  پژوهش هاى  طبق  دارد.  بسیاري 
بازارهاي  مهم ترین  از  یکی  آلمان  گرفته، 
تجارت الکترونیک در اروپا به شمار مى رود. 
در سال هاى گذشته سهم آلمان در این نوع 

تجارت از بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر بود.

از  روسیه  و  هند  کانادا،  جنوبی،  کره 
تجارت  در  که  هستند  کشورهایی  دیگر 
خود  به  را  قابل توجهى  سهم  الکترونیک، 
اختصاص داده اند. آن طور که در گزارش ها 
پیش بینى شده، روسیه مى تواند منافع فراوانی 
در بازارهاي تجارت الکترونیکی کسب کند.

معامالت B2B وB2C در دنیاي ارتباطات و 
فضاي مجازي توانسته اند جایگاه ویژه اى را به 
خود اختصاص دهند. اکثریت مردم به عنوان 
مصرف کننده نهایی کاالها بیشتر با سایت هاى
فروشگاه هاى  یا  آگهی  B2C تحت عنوان 
اینترنتی آشنایی دارند. در این میان بسیاري از 
سایت هاى موفق در جهان با شناخت صحیح 
توانسته اند  تجاري،  معامالت  نوع  این  از 
ارتباط مؤثرى بین تجار و فعاالن اقتصادي در 
جهان ایجاد کنند. تجارت الکترونیکی تحولی 
اطالعات  و  تجارت  عرصه  در  که  است 
ایجادشده و براي گسترش و پذیرش آن، 

فراهم آوردن پیش نیازهایش حیاتی است.

نگاهي به رشد تجارت الکترونیک 
در سال های اخیر
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یکــى از حلقه هــاى مهــم صنعــت مبلمــان 
ــادرات  ــوع ص ــه موض ــه ب ــور توج کش
اســت، ایــن در حالــى اســت کــه بــا 
وجــود ظرفیــت 400 میلیــون نفــرى 
کشــورهاى منطقــه، هنــوز 50 درصــد 
ــد  ــور راک ــان کش ــت مبلم ــت صنع ظرفی
 65 مثــًال  به طورى کــه  اســت،  مانــده 
درصــد ام.دى.اف کشــور هنــوز وابســته به 
واردات اســت و مــا فقــط توانســته ایم 35 
درصــد نیــاز کشــور را بــا تولیــدات داخلى 

ــم. تأمیــن کنی
ــره  ــات مدی ــس هی ــان رئی ــن احمدی حس
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن اتحادی
مبلمــان کشــور ضمــن بیــان مطلــب فــوق 
ــع  ــش صنای ــا در بخ ــادرات م ــزود: ص اف
ــون دالر اســت  ــون 20 میلی ــى هم اکن چوب
کــه طبــق نقشــه راه تدوین شــده بایــد ایــن 
میــزان بــا افزایــش 10 برابــرى در 5 ســال 
آینــده بــه رقــم 200 میلیــون دالر برســد.

ــازمان  ــى س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــعه تجارت،احمدی توس
کشــورهاى هــدف صادراتــى ایــران، اضافه 
ــان،  ــتان، آذربایج ــتان، افغانس ــرد: قزاقس ک
ــتان و  ــتان، ترکمنس ــان، ارمنس ــراق، عم ع
ــى  ــع چوب ــازار صنای ــن ب ــره مهم تری غی
ــد  ــه بع ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــور هس کش
مســافت، اشــتراکات فرهنگى و تشــابهات 
ســلیقه اى بــا آن هــا ظرفیــت صــادرات بــه 
ایــن کشــورها بــراى تولیدکننــدگان ایرانى 

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان مطرح كرد:

50 درصد ظرفیت خالی در صنعت چوب کشور

ــون نفــری  ــا وجــود ظرفیــت 4۰۰ میلی ب
ــد  ــوز 5۰ درص ــه، هن ــورهای منطق کش
ــد  ــور راک ــان کش ــت مبلم ــت صنع ظرفی
مانــده اســت، به طوری کــه مثــالً ۶5 
ــته  ــوز وابس ــور هن ــد ام.دی.اف کش درص
بــه واردات اســت و مــا فقــط توانســته ایم 
ــدات  ــا تولی ــور را ب ــاز کش ــد نی ۳5 درص

ــی تأمیــن کنیــم داخل

ــی  ــع چوب ــش صنای ــا در بخ ــادرات م ص
ــه  ــت ک ــون دالر اس ــون ۲۰ میلی هم اکن
طبــق نقشــه راه تدوین شــده بایــد ایــن 
ــری در 5  ــش ۱۰ براب ــا افزای ــزان ب می
ســال آینــده بــه رقــم ۲۰۰ میلیــون دالر 

برســد

در  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  برای 
کشورهای خارجی باید مواد اولیه با هزینه 
هم اکنون  چراکه  کشور شود؛  وارد  کمتری 
یک تولیدکننده برای واردات این اقالم ۱۰ تا 

55 درصد عوارض گمرکی پرداخت می کند

کشــور در مــورد مشــکالت گریبــان گیــر 
ــر  ــرد: اکث ــوان ک ــز عن ــت نی ــن صنع ای
تولیدکننــدگان مبلمــان با ماشــین آالت روز 
دنیــا کار مى کننــد درحالى کــه ضعــف 
مــا در مــواد اولیــه، خدمــات پــس از 
فــروش ماشــین آالت وارداتــى و همچنیــن 
ــراى  ــه ب ــت ک ــراق آالت و ام.دى.اف اس ی
مذاکــره بــا طرف هــاى خارجــى و برطرف 
ــان  ــد و صادراتى م ــکالت تولی ــردن مش ک

کرده ایــم. برنامه ریــزى 
ــى  ــوارض گمرک ــه ع ــن ک ــان ای وى بابی
افزایــش  موانــع  از عمده تریــن  یکــى 
تولیــد و صــادرات صنایــع چوبــى کشــور 
اســت، یــادآور شــد: بــراى افزایــش قدرت 
رقابت پذیــرى در کشــورهاى خارجــى 
بایــد مــواد اولیــه بــا هزینــه کمتــرى وارد 
ــک  ــون ی ــه هم اکن ــود؛ چراک ــور ش کش
ــالم 10  ــن اق ــراى واردات ای ــده ب تولیدکنن
تــا 55 درصــد عــوارض گمرکــى پرداخت 

مى کنــد.
ایــن فعــال اقتصــادى در پایــان اشــاره اى به 
رقبــاى ایــران در بازارهــاى جهانــى کــرد و 
افــزود: چین، ترکیــه و کشــورهاى اروپایى 
ــر  ــا اگ ــتند، ام ــا هس ــاى م ــن رقب مهم تری
ــواد  ــى واردات م مشــکل عــوارض گمرک
اولیــه و همچنیــن خدمــات پــس از فروش 
برطــرف شــود خواهیــم توانســت بــا ایــن 

کشــورها رقابــت جــدى داشــته باشــیم.
بســیار گســترده اســت.

اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــان  ــدگان مبلم ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
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مسـاحت 17/818  بـا  کویـت  امیرنشـین 
کیلومترمربع و جمعیت بیش از سـه میلیون 
نفر در شـمال شـبه جزیره عربستان و شمال 
غربی خلیج فارس، سـرزمینی است مسطح 
و بیابانـی کـه سـطح آن پوشـیده از ماسـه 
اسـت و عـوارض طبیعـی چـون کوه هـا 
و رودهـا در آن وجـود نـدارد. ازآنجاکـه 
فعالیت هـاى سیاسـی، اقتصـادي، اجتماعی 
و غیـره پیرامون شـهر (کویـت) مى چرخد، 
ازنظر مسـاحت و جمعیـت مى توان مفهوم 
دولـت - شـهر را بـر کویـت اطـالق کرد.

بنادر مهم كویت عبارتند از:
- بندر االحمدي:

- بندر شعیبه
- بندر شویخ
- بندر الزور

- بندر عبداهللا

جمعیت
طبـق آخریـن سرشـماري به عمل آمـده در 

جـوالي 2013 جمعیت کویـت درمجموع 
3،364،954 نفـر بـوده اسـت. از این شـمار 
39 درصـد کویتـی و 63 درصد غیر کویتی 
و افـراد فاقـد تابعیت (بدون) مى باشـند. در 
مورد مناطق مسـکونی، در حقیقت 5 منطقه 
بیشـتر در کویـت وجـود نـدارد و به همین 
دلیل در تقسـیمات کشـوري نیز پنج منطقه 
حولـی،  (پایتخـت)،  العاصمـه  بنام هـاى 
االحمـدي، الجهراء و الفروانیه بنام 5 اسـتان 
نامگذاري شـده اسـت. بیشـترین جمعیت 
مربوط به اسـتان حولی و کمترین جمعیت 
در اسـتان الجهراء مقیم مى باشـند. جمعیت 
غیـر کویتى هـا مقیم این کشـور نیز بیشـتر 

در اسـتان (حولی) سـاکن مى باشـند.

خط و زبان
ــی  ــت عرب ــمی در کوی ــان رس ــط و زب خ
ــی  ــان انگلیس ــن زب ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
بــه دلیــل ســابقۀ حضــور انگلیســی هــا در 
ایــن کشــور و همچنیــن حضــور آمریــکا 
ــان دوم از  ــوان زب ــر به عن ــال حاض در ح

ــد ــوردار مى باش ــژه ا ي برخ ــت وی اهمی

دین رسمي
در ســرزمین کویــت اســالم دیــن رایــج و 
ــاً همــه مــردم ایــن  ــوده و تقریب رســمی ب
کشــور مســلمانند و به اســتثناى 30 درصــد 
جمعیــت شــیعه، بقیه پیــرو مذهب تســنن 
ــند.  ــی مى باش ــراً مالک ــه اکث ــند ک مى باش
عــالوه بــر ایــن حــدود 4 درصد مســیحی، 
از پیــروان ســایر ادیــان نیــز شــمار اندکــی 

ــد. ــت زندگــی مى کنن در کوی

بازرگاني خارجي
تقریبــاً بجــز نفــت و دیگــر فرآورده هــاى 
ــارج  ــت از خ ــاى کوی ــی، نیازمندى ه نفت
وارد مى شــود و شــهروندان آن بــا داشــتن 
درآمــد ســرانه ســاالنه نزدیــک بــه 14 هزار 
دالر، قــدرت خریــد، ســطح معیشــتی بــاال 
ــازاري پرکشــش  ــه مصرف گــرا، ب و روحی
فراهــم  را  وارداتــی  کاالهــاي  بــراي 

کرده انــد.

بررسی وضعیت اقتصادی کویت

هانی
ت ج

تجار
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فركانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازنگری
سالیانه3.6 : 123.40.5-2.22015نرخ بیکاری
ماهیانه11.64 : 1.15-013.51-3.292017نرخ تورم
روزانه7.25 : 012.52-2.52017نرخ بهره

سه ماهه7066 : 09120225.3-13852016موازنه تجاری
سالیانه203 : 127.51.09-11.22015بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

بازارها
روزانه8301 : 0268104937-67802017 امتیازبازار سهام

روزانه0.31 : 020.310.3-0.312017 پول
تولید ناخالص داخلی

سالیانه33.99 : 20.62-120.5-1.82015 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
سالیانهUSD 1142015-121631.83 : 174 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

سالیانهKWD 400332015-1239307572 : 40033 - میلیونتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سالیانهKWD 85802015-12736496 : 8580 - میلیونتشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سالیانهUSD 358892015-123654335889 : 49016تولید ناخالص داخلی سرانه

PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 701072015-127138570107 : 95751سالیانه
كار

سالیانه3.6 : 123.40.5-2.22015 درصدنرخ بیکاری
سالیانه3.89 : 123.750.26-3.892015 میلیونجمعیت

قیمت ها
ماهیانه11.64 : 1.15-013.51-3.292017 درصدنرخ تورم

ماهیانه133 : 0913080.4-1332016 نقاط شاخصقیمت تولید
ماهیانه144 : 0114482.5-1442017 نقاط شاخصصفحه اول CPI قیمت مصرف كننده

ماهیانه138 : 01138121-1382017 نقاط شاخصCPI حمل و نقل
ماهیانه14.2 : 1.6-010.71-0.192017 درصدتورم مواد غذایی
ماهیانه1 : 0.14-010.98-0.072017- درصدنرخ تورم )ماهانه(

پول
روزانه7.25 : 012.52-2.52017 درصدنرخ بهره

M1 میلیونعرضه پول - KWD 95892016-1294991042 : 9979ماهیانه
M2 میلیونعرضه پول - KWD 356132016-12356826378 : 36432ماهیانه
M3 میلیونعرضه پول - KWD 356192016-12356886516 : 36482ماهیانه
سالیانه9.21 : 122.022-22015 درصدنرخ بهره سپرده
سالیانهKWD 8262015-12-354-1159 : 826 - میلیونذخایر ارزی

روزانه11.95 : 021.560.63-1.562017 درصدنرخ بهره بین بانکی
تجارت

سه ماههKWD 13852016-09120225.3 : 7066 - میلیونموازنه تجاری
سه ماههKWD 36242016-093563648 : 8855 - میلیونصادرات
سه ماههKWD 22392016-092361440 : 2483 - میلیونواردات

سه ماههKWD 4712016-09191-908 : 18142 - میلیونحساب جاری
سالیانه54.57 : 242-1231.3-11.52015 درصدحساب جاری به تولید ناخالص داخلی

سالیانهKWD -21892015-12-15448-22336 : 920 - میلیونگردش سرمایه

شاخص های اقتصادی کویت 2017

http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/unemployment-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/inflation-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/balance-of-trade
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-debt-to-gdp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/stock-market
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/currency
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-growth-annual
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-constant-prices
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gross-fixed-capital-formation
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-per-capita
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-per-capita-ppp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-per-capita-ppp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/unemployment-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/population
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/inflation-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/producer-prices
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/consumer-price-index-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/consumer-price-index-cpi
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/cpi-transportation
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/cpi-transportation
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/food-inflation
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/inflation-rate-mom
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m1
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m1
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m2
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m2
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m3
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/money-supply-m3
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/deposit-interest-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/foreign-exchange-reserves
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/interbank-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/balance-of-trade
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/exports
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/imports
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/current-account
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/current-account-to-gdp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/capital-flows
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- صادرات
نفتـی  فرآورده هـاى  و  نفـت  طبیعتـاً 
مهمترین اقـالم صادراتی کویـت و بیش از 
93درصـد آن را تشـکیل مى دهند. فرانسـه، 
عربسـتان سـعودي، امارات متحـده عربی، 
هنـد، هنگ کنـگ، چیـن، پاکسـتان، مصر، 
ایتالیـا، فیلیپیـن، بحرین، آمریـکا مهمترین 
کشـورهاي واردکننده کاالهـاي غیرنفتی از 

هسـتند. کویت 
در 10 ماهه سـال 95 حدود 43 میلیون دالر 
کاال از این کشـور به ایران صادرشـده است

فركانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازنگری
سالیانهKWD 53252014-124170371 : 5325 - میلیونحواله

سالیانه8599 : 1262173899-65282014 هزارورود توریست
سه ماهه80.51 : 1278.9678.72-78.962016 تنذخایر طال

ماهیانه1K/BBL/D 27102017-0128440 : 3768تولید نفت خام
سه ماههKWD 222016-0977-19 : 721 - میلیونسرمایه گذاری مستقیم خارجی

سالیانه4.45 : 120.020-4.452015 شاخص تروریسم
سالیانهUSD 122802014-12105672514 : 12280 - میلیوندرآمد گردشگری

دولت
سالیانه203 : 127.51.09-11.22015 درصدبدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

سالیانه43.3 : 151-1228.1-1.72015 درصد of GDPبودجه دولت
ماهیانهKWD -4322015-1286-6419 : 2820 - میلیونارزش بودجه دولت
سالیانهKWD 84272015-129011102 : 9011 - میلیونهزینه های دولت
ماهیانهKWD 9612015-1299722.8 : 3556 - میلیوندرآمدهای دولت
ماهیانهKWD 13932015-1291174.1 : 8712 - میلیونهزینه های مالی
ماهیانه:90 ارزیابی اعتبار
سالیانهUSD 59422014-1258443894 : 24304 - میلیونمخارج نظامی

تجارت
سالیانه4.68 : 124.594.5-4.532017 امتیازشاخص رقابتی

سالیانه40 : 123430-382017 رتبه رقابتی
سالیانه53 : 124941-412016 امتیازشاخص فساد مالی

سالیانه75 : 125535-752016 رتبه فساد مالی
سالیانه104 : 1210152-982016 آسانی كسب و كار

مصرف كننده
سالیانهKWD 141792015-1213414198 : 14179 - میلیونهزینه های مصرف كننده

سه ماهه9.1 : 094.474.34-4.472016 درصدنرخ وام بانکی
ماهیانهUSD 0.282017-010.280.17 : 0.28 / لیترقیمت گازوئیل

مالیات
سالیانه55 : 121515-152016 درصدنرخ مالیات شركت

سالیانه0 : 1200-02016 درصدنرخ مالیات درآمد شخصی
سالیانه22 : 122015.5-222016 درصدنرخ تامین اجتماعی

سالیانه11.5 : 1211.510.5-11.52016 درصدنرخ امنیت اجتماعی برای شركت
سالیانه10.5 : 128.55-10.52016 درصدنرخ تامین اجتماعی برای كاركنان

- واردات
ــواع  ــت ان ــی کوی ــالم واردات ــن اق مهمتری
هواپیماهــاي  لوازم یدکــى،  و  خــودرو 
و  جواهــرات  زیــورآالت،  مســافربري، 
ــوجات،  ــده، منس ــی، دام زن ــزات قیمت فل
لولــه بــراي خطــوط لولــه نفــت، پوشــاك، 
تجهیــزات صنایــع نفتــی و گاز، دارو، لوازم 
منــزل، دکوراســیون منــزل، ســیگار، لــوازم 
الکتریکــی منــزل و ســاختمانی، الســتیک، 
و  ارتباطــات  تجهیــزات  موادغذایــی، 

حمل ونقــل تشــکیل مى دادنــد.

برپایــه همیــن آمــار آمریــکا، ژاپــن، آلمان، 
انگلســتان، فرانســه، ایتالیا، هند و عربســتان 
ــده  ــده صادرکنن ــعودي کشــورهاي عم س
کاال بــه کویــت هســتند کــه رقم صــادرات 
هریــک از آن هــا بیــش از 350 میلیــون دالر 

بــوده اســت.
ــوع  ــال 95 درمجم ــه س ــران در 10 ماه ای
ــه کویــت  حــدود 150 میلیــون دالر کاال ب

ــرده اســت. صــادر ک

http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/remittances
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/tourist-arrivals
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gold-reserves
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/crude-oil-production
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/foreign-direct-investment
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/terrorism-index
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/tourism-revenues
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-debt-to-gdp
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-budget
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-budget-value
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-spending
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/government-revenues
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/fiscal-expenditure
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/rating
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/military-expenditure
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/competitiveness-index
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/competitiveness-rank
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/corruption-index
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/corruption-rank
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/ease-of-doing-business
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/consumer-spending
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/bank-lending-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/gasoline-prices
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/corporate-tax-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/personal-income-tax-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/social-security-rate
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/social-security-rate-for-companies
http://fa.tradingeconomics.com/kuwait/social-security-rate-for-employees
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شركت در مناقصه 
تا تاریخ

31 دسامبر 373323062017خدمات ساخت وساز ساختمان های غیرمسکونی

31 دسامبر 373319792017خدمات ساخت وساز ساختمان های غیرمسکونی

31 دسامبر 368374212017پروژه ی توسعه ی صادرات نفت خام عراق

4 دسامبر 369502922017نوسازی مجتمع های آب

30 نوامبر 246649132017تداركات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات ساخت وساز

30 ژوئن 362893792018طراحی فاز نخست پایانه ی نفتی جدید

30 ژوئن 204475922017سفارش ساخت وساز یک خط لوله ی گاز 550 كیلومتری

30 آگوست 350834312017نصب و راه اندازی

27 مارس 378393302017ارائه ی EPC برای دو مدرسه ی ابتدایی

21 مارس 378911462017استقرار مدار خط انتقال مضاعف 132 كیلوولتی برای تغذیه ی ایستگاه قدیمی 400 كیلوولتی قرنه

21 مارس 378875912017استقرار مدار خط انتقال مضاعف 132 كیلوولتی برای تغذیه ی ایستگاه قدیمی 400 كیلوولتی قرنه

13 مارس 373285402017ارائه ی مهندسی، تداركات، ساخت وساز و راه اندازی ایستگاه های فرعی تلفن همراه

تاریخ آن معلوم نشده است33759988بازسازی عراق

تاریخ آن معلوم نشده است33759987حمایت از توسعه ی مجدد عراق

تاریخ آن معلوم نشده است33140427كمک به احیای مکان های تاریخی آسیب دیده و میراث فرهنگی

تاریخ آن معلوم نشده است33046890تأمین دنده ی غربالگری برای فرودگاه عراق

تاریخ آن معلوم نشده است32792833تدارک مقررات امنیتی فرودگاه بین المللی در كاتونایاكی

تاریخ آن معلوم نشده است32377783قرارداد تعمیر سد

تاریخ آن معلوم نشده است31887148توسعه ی خدمات پرداخت الکترونیکی بیومتریک

تاریخ آن معلوم نشده است31868884قرارداد ترمیم سد موصل عراق

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق

http://cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

http://cwctenders.com/
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مهلت ارسال مدارک و شركت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
30 نوامبر 206309622028احداث كارگاه آموزشی

31 اكتبر 362671222017ساختمان و تأسیسات و تعمیر و نگهداری خدمات
17 اكتبر 355320362017احداث كانال های جدید تا كانال وزیرآباد

3 سپتامبر 244859962017تداركات و ساخت وساز ساختمان دادگستری
30 ژوئن 345693122019تداركات ساخت وساز و نوسازی
30 ژوئن 345693112019تداركات ساخت وساز و نوسازی
30 ژوئن 345693102019تداركات ساخت وساز و نوسازی

12 آوریل 379719032017احداث جاده
11 آوریل 379718992017احداث چند جاده

10 آوریل 379915122017زیرسازی در بخشه ای پل و جاده
10 آوریل 379438512017خرید، طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی پست های 220/20 كیلوولتی

9 آوریل 379850452017آسفالت و كاشیکاری بیمارستان بامیان
6 آوریل 330011422017تسهیل و ظرفیت سازی 6 بخش شورای خدماتی

19 مارس 321417132017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی در منطقه ی زورمت استان پکتیا
19 مارس 321417092017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی در شولگره، استان بلخ

19 مارس 321417052017احداث بیمارستان 50 تخت خوابی منطقه ی ده صالح استان بغالن
19 مارس 321417032017احداث بیمارستان 100 تخت خوابی در استان نیمروز

19 مارس 321414672017احداث بیمارستان 100 تخت خوابی در استان دایکندی
19 مارس 321414642017ساخت وساز و گسترش تسهیالت بهداشتی و بیمارستان قندهار
19 مارس 321414442017ساخت وساز بیمارستان زایمان 50 تخت خوابی در استان هلمند

19 مارس 321411202017نوسازی 12.3 كیلومتر جاده
19 مارس 321256532017احداث هشت جاده

14 مارس 379705722017اداره ی مستقل پروژه های توسعه ی سرمایه گذاری منطقه ای
14 مارس 379090952017سنگفرش جاده ها

13 مارس 379220882017ساخت وساز پارک تفریحی
13 مارس 379705742017مرمت موزه ی تاریخی

8 مارس 379458602017احداث سومین جاده ی شنی
8 مارس 379458572017تعمیرات خسارت ناشی از سیل
تاریخ آن معلوم نشده است33622770پروژه ی خط لوله ی گاز زیردریا

تاریخ آن معلوم نشده است33031295پروژه ی خط لوله ی گاز
تاریخ آن معلوم نشده است33822095شروع طرح صندوق بین المللی توسعه ی كشاورزی افغانستان

تاریخ آن معلوم نشده است33822094اتمام 49 پروژه ی توسعه
تاریخ آن معلوم نشده است37948917ساخت وساز جاده

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان

http://cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

http://cwctenders.com/
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نمایشگاه های بازرگانی

Nufam

نمایشگاه بازرگانی وسایل نقلیه ی تجاریتوضیحات
28 سپتامبر تا 1 اكتبر 2017تاریخ برگزاری
آلمان، كارلسروههمحل برگزاری
تلفن: 5133 3720 721 )0( 49+ و نمابر: 5133 99 3720 721 )0( 49+اطالعات تماس
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

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

Expo Real

نمایشگاه بین المللی بازرگانی سرمایه گذاریتوضیحات
4 تا 6 اكتبر 2017تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن: 11608 949 89 49+ و نمابر: 20439 949 89 49+اطالعات تماس
exhibitor@exporeal.netپست الکترونیک

http://www.exporeal.net/وب سایت

Seawork International

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دریاییتوضیحات
13 تا 15 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
انگلستان، ساوت همپتونمحل برگزاری
تلفن: 825335 1329 44+ و نمابر: 550192 1329 44+اطالعات تماس
info@seawork.comپست الکترونیک

http://www.seawork.com/وب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

Intermodal Asia

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، كانتینر و واردات و صادرات آسیاتوضیحات
21 تا 23 مارس 2017تاریخ برگزاری
چین، شانگ هایمحل برگزاری
تلفن: 5112 7017 20 )0( 44+ و نمابر: 7818 7017 20 )0( 44+اطالعات تماس
sophie.ahmed@informa.comپست الکترونیک

http://www.intermodal-asia.com/وب سایت

Transport

نمایشگاه بین المللی بازرگانی صنعت حمل ونقلتوضیحات
23 تا 25 مارس 2017تاریخ برگزاری
دانمارک، هرنینگمحل برگزاری
تلفن: 32 99 26 99اطالعات تماس
nhj@mch.dkپست الکترونیک

http://www.transport-messen.dk/وب سایت

Multimodal

نمایشگاه بین المللی بازرگانی حمل ونقل و واردات و صادراتتوضیحات
4 تا 6 آوریل 2017تاریخ برگزاری
انگلستان، بیرمنگاممحل برگزاری
تلفن: 7759 7384 020اطالعات تماس
jenny.moore@clarionevents.comپست الکترونیک

http://www.multimodal.org.uk/وب سایت

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

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

mailto:exhibitor@exporeal.net
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAh_vR85vSAhXHlSwKHTX-DbgQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2585%25D9%25BE%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586&usg=AFQjCNHpPhENiLGzinKtV2yn8wL-nM9QBQ
mailto:nhj@mch.dk?subject=Foresp%C3%B8rgsel vedr. Transport 2017
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Transport and Roads of Siberia

نمایشگاه بین المللی زیرساخت حمل ونقل و ساخت وساز جادهتوضیحات
11 تا 14 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، ایركوسکمحل برگزاری
تلفن / نمابر: 39 31 35 )2 395( 7+اطالعات تماس
info@sibexpo.ruپست الکترونیک

http://www.sibexpo.ru/وب سایت

TransRussia

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل بار و واردات و صادراتتوضیحات
18 تا 20 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 28 08 750 )499( 7+ داخلی 4161اطالعات تماس
Alexander.Ezhov@ite-russia.ruپست الکترونیک

http://www.transrussia.ru/ru-RU/وب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Wine & Gourmet Japan

نمایشگاه بین المللی تجهیزات مواد غذایی، شیرینی ها، هتل، پشتیبانی و خدماتتوضیحات
12 تا 14 آوریل 2017تاریخ برگزاری
ژاپن، توكیومحل برگزاری
تلفن: 6745 6500 65+ و نمابر: 8403 6294 65+اطالعات تماس
s.schaefer@koelnmesse.com.sg  پست الکترونیک

http://www.wineandgourmetjapan.com/وب سایت

Analitika Expo

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تحلیلی، ابزارهای كنترل و اندازه گیری و مبلمان آزمایشگاهیتوضیحات
11 تا 13 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 28 08 750 )499( 7+ داخلی 6226اطالعات تماس
Natalia.lomunova@ite-russia.ruپست الکترونیک

http://www.analitikaexpo.com/en-GB/وب سایت

Horex Siberia

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات و فناوری های هتل ها و رستوران هاتوضیحات
12 تا 14 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبیرسکمحل برگزاری
تلفن: 63 00 363 )383( 7+ داخلی 296اطالعات تماس
makarova@sibfair.ruپست الکترونیک

http://foodservice-siberia.ru/ru-RU/وب سایت

Medical Fair India

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های پزشکیتوضیحات
6 تا 8 آوریل 2017تاریخ برگزاری
هند، دهلی نومحل برگزاری
تلفن: 483- 4560 / 211 )0( 49+اطالعات تماس
BonvecchioP@messe-duesseldorf.deپست الکترونیک

http://www.medicalfair-india.com/وب سایت

نمایشگاه های گردشگری سالمت

Expomed

نمایشگاه بین المللی تحلیل، تشخیص و مراقبت های پزشکی و تجهیزات بیمارستانی و توان بخشی توضیحات
30 مارس تا 2 آوریل 2017تاریخ برگزاری
تركیه، استانبولمحل برگزاری
تلفن: 00 11 867 )211( 90+ و نمابر: 37 67 886 )212( 90+اطالعات تماس
sales@tuyap.com.trپست الکترونیک

http://expomedistanbul.com/وب سایت

Fibo

نمایشگاه بین المللی تناسب اندام، سالمتی و بهداشتتوضیحات
6 تا 9 آوریل 2017تاریخ برگزاری
آلمان، كولینمحل برگزاری
تلفن: 405- 90191 211 49+اطالعات تماس
csc@reedexpo.deپست الکترونیک

https://www.fibo.com/وب سایت

mailto:info@sibexpo.ru
mailto:s.schaefer@koelnmesse.com.sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ2uHd_ZvSAhUK1SwKHRDGAPUQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B3%25DA%25A9&usg=AFQjCNG-3cCxe199f3ZCDRJYOP57QvqOMw
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نمایشگاه بین المللی تخصصی گردشگری اوقات فراغت و ورزشتوضیحات
13 تا 15 آوریل 2017تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبیرسکمحل برگزاری
تلفن: 36 00 363 383 007 داخلی 288اطالعات تماس
verbitskaya@sibfair.ruپست الکترونیک

http://www.sitt-expo.ru/en-GB/وب سایت

Global Oil

نمایشگاه بین المللی بهداشت روغن خوراكی و روغن زیتونتوضیحات
17 تا 19 می 2017تاریخ برگزاری
چین، پکنمحل برگزاری
تلفن: 6007 8023 21 86+اطالعات تماس
info@regforms.onlineپست الکترونیک

gclid=CMLRj-TdoNICFUgq0wod5eYH6Q?/8862/http://sial.regforms.online/enوب سایت

CIHIE

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشتیتوضیحات
17 تا 19 آوریل 2017تاریخ برگزاری
چین، پکنمحل برگزاری
تلفن: 85785007 10 )0( 86 داخلی 8018 و نمابر: 51413308 10 )0( 86اطالعات تماس
wendy@sbwexpo.cnپست الکترونیک

http://en.jianbohui.com/وب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Yapi Decoor Ankara

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ساختمانتوضیحات
20 تا 23 آوریل 2017تاریخ برگزاری
تركیه، آنکارامحل برگزاری
تلفن: 20 28 442 312 90+اطالعات تماس
info@cyffuar.com.trپست الکترونیک

http://www.yapidecor.com.tr/وب سایت

Bursa Construction

نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت وسازتوضیحات
12 تا 16 آوریل 2017تاریخ برگزاری
تركیه، بورسامحل برگزاری
تلفن: 81 50 211 )224( 90+ و نمابر: 22 27 211 – 16 22 211 )224( 90+اطالعات تماس
tuyapbursa@tuyap.com.trپست الکترونیک

http://www.bursainsaatfuari.com/tr/index.htmlوب سایت

Building Holland

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مسکنتوضیحات
11 تا 13 آوریل 2017تاریخ برگزاری
هلند، آمسترداممحل برگزاری
تلفن: 2735967 085 و نمابر: 2735968 085اطالعات تماس
info@buildingholland.nlپست الکترونیک

https://www.buildingholland.nl/وب سایت

 Machine-Building and
Metalworking

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ساختمانی و برشکاری توضیحات
5 تا 7 آوریل 2017تاریخ برگزاری
قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری
تلفن: 2750911 727 7+اطالعات تماس
powerkazindustry@mail.ruپست الکترونیک

http://www.atakentexpo.kz/وب سایت

MachExpo

نمایشگاه بین المللی ابزارآالت و ماشین آالت ساختمانی و اتوماسیون صنعتیتوضیحات
قزاقستان، آستانهتاریخ برگزاری
26 تا 27 آوریل 2017محل برگزاری
تلفن: 2583447 727 7+ داخلی 292اطالعات تماس
gulzana@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.machexpo.kz/en/وب سایت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ2uHd_ZvSAhUK1SwKHRDGAPUQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B3%25DA%25A9&usg=AFQjCNG-3cCxe199f3ZCDRJYOP57QvqOMw
mailto:tuyapbursa@tuyap.com.tr
mailto:info@buildingholland.nl
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صنعت شیرینی پزی و قنادی یکی از صنایع 
پویا در بازارهای جهانی امروز محسوب 
می شود كه طیف متنوعی از محصوالت 
را تولید می كند، انواع شیرینی های خشک 
اقسام مختلف  و كلوچه ها،  تر، كیک  و 
شکالت و آدامس های گوناگون با طعم های 
مختلف ازجمله محصوالت اصلی صنعت 
قنادی در جهان به شمار می روند كه هر 
این  در  قابل توجهی  اندازه  و  سهم  یک 
بازار داشته و خصوصاً تنوع رنگ و طعم 
را  شیرینی جهان  بازار  این محصوالت، 
به بازاری پویا و رو به رشد تبدیل كرده 

است.
در این گزارش چشم انداز این بازار را تا 
سال 2020 ترسیم شده و ضمن معرفی 
جهانی،  بازار  این  محصوالت  مهم ترین 
نیز  را  آن  بازارهای جغرافیایی  مهم ترین 

برخواهیم شمرد.

چشم انداز بازار جهانی قنادی تا سال 2020
سوى  از  گرفته  صورت  بررسى هاى  طبق 
که  مى شود  پیش بینى  اقتصادى  محققان 
تا  قنادى در جهان  بازار شیرینى و  ارزش 
سال 2020 مبلغى معادل 226,8 میلیارد دالر 

برسد که در این میان همان گونه که پیش تر 
نیز ذکر شد، سهم عمده از آن محصوالت 
کم کالرى ترى خواهد بود که بسته بندى هاى 

مناسب تر و کاربردى ترى دارند.
همچنین طبق پیش بینى هاى صورت گرفته 
سال  تا  قنادى  جهانى  بازار  مى رود  انتظار 
رشد  به  درصد  رشد 3,80  نرخ  با   2020
خود ادامه دهد که در این میان بازار شکالت 
مورد  دوره  طول  در  رشد  درصد  با 3,96 
پیش بینى، بیشترین رشد را خواهد داشت و 
شیرینى و آدامس با نرخ رشد 3,72 درصد 
و 4,39 درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

رشـد 6.6 درصدی صنعت شـیرینی در 
آسـیا تا سـال 2020

صنعت  بازار  بزرگ ترین  اروپا  اگرچه 
به شمار مى رود،  شیرینى در سطح جهان 
اما بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد 
بزرگ  بازارهاى  از  یکى  به عنوان  آسیا  که 
این صنعت در سال هاى آینده خواهد بود. 
به طورى که این بازار تا سال 2020 با نرخ 
حضور  آسیا  در  درصد   6,6 ساالنه  رشد 
نشان دهنده  نرخ  این  که  داشت  خواهد 

مناطق افزایش قابل توجه  در  بازار  این 
آسیایى است.

سـهم 50 درصـدی شـکالت در بـازار 
شـیرینی جهانی 

بـازار قنـادى در دنیـاى امـروز، بـا توجـه 
بـه تنـوع نیازهـاى مصرف کننـدگان خود، 
اسـت  پیداکـرده  خـاص  سمت وسـویى 
به طورى کـه بـا توجه به تنوع و گسـتردگى 
کـه محصـوالت صنعـت قنادى در سـطح 
جهـان پیـدا کرده اند، طیف متنوعـى از این 
مصرف کننـدگان  اختیـار  در  محصـوالت 

اسـت. قرارگرفته 
در این میان خصوصاً سه محصول اساسى 
شکالت، شیرینى و آدامس از بزرگ ترین و 
مهم ترین محصوالت این صنعت به شمار 
داراى  شکالت  میان  این  در  که  مى روند 
بزرگ ترین سهم در بین دیگر محصوالت 
این صنعت بوده و بیش از 50 درصد از سهم 
این صنعت را به خود اختصاص داده است، 
شیرینى و آدامس نیز بعد از شکالت، در 

رتبه هاى بعدى این بازار قرار دارند.

ارزش 22۶.8 میلیارد دالری صنعت شیرینی تا سال 2020

مترجم: فهیمه خراسانی

ــه از  ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس طب
ــی  ــادی پیش بین ــان اقتص ــوی محقق س
ــیرینی و  ــازار ش ــه ارزش ب ــود ک می ش
قنــادی در جهــان تــا ســال ۲۰۲۰ مبلغی 

ــد ــارد دالر برس ــادل ۲۲۶.8 میلی مع

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــق پیش بینی ه طب
انتظــار مــی رود بــازار جهانــی قنــادی تــا 
ســال ۲۰۲۰ بــا نــرخ رشــد ۳.8۰ درصــد 

بــه رشــد خــود ادامــه دهــد

گون
گونا
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مورد  در  جدیدى  گزارش  ایران  گمرك 
شناسایى میلیاردرهاى زاغه نشین منتشر کرد 
که به کمک پنجره واحد گمرکى صورت 

گرفته است.
براى  اقدام  جدیدترین  در  ایران  گمرك 
سالم سازى، شفاف سازى و تجمیع اطالعات 
کاربردى در حوزه تجارت خارجى از تشکیل 
کارت هاى  براى  الکترونیکى  پرونده هاى 
بازرگانى خبر داد و اعالم کرد: بیش از 50 
درصد از کارت هاى بازرگانى یک بارمصرف 
هستند که این موضوع به کمک سامانه پنجره 
واحد گمرکى بررسى و شناسایى شده است.

رهگیرى کاالهایى که یک فرد حقیقى و یا 
به  مشخص  زمانى  یک فاصله  در  حقوقى 
گمرکات مختلف اظهار کرده نیز از مزایاى 

پرونده هاى الکترونیکى است.
پرونده هاى  مزایاى  مهم ترین  از  یکى 
تجارت  اطالعات  تحلیل  الکترونیکى 
کارت هاى  دارندگان  برمبناى  خارجى 
واردکنندگان  هویت  شناسایى  و  بازرگانى 
و صادرکنندگان عمده هر گروه کاالیى به 
کاال،  نوع  ارزش،  فعالیت،  حجم  تفکیک 
سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامه ها و اطالعات 

فردى از محل سکونت و سن آن ها است.
بنابراین گزارش، تحلیل این اطالعات نشان 
مى دهد که عملکرد افراد در بخش صادرات 
است،  واردات  بخش  از  شفاف تر  بسیار 
به نحوى که صادرکنندگان کاال همان کاالیى را 
صادر مى کنند که در آن بخش فعالیت دارند 
و یا آن کاال را تولید مى کنند، اما در بخش 
واردات عمده واردات کشور توسط افرادى 
ندارند.  واردشده که چندان اسم  و رسمى 
به عبارت دیگر با این که صاحبان برندها و 
فعاالن اقتصادى یک گروه کاالیى در کشور 
در  کاال  تجارت همان  مشخص هستند و 
دست عده اى خاص است، اما این عده به نام 

خود وارداتى انجام نداده اند و عمًال واردات 
خود را به نام افراد دیگرى انجام مى دهند تا 
در صورت قاچاق کاال و یا فرار مالیاتى امکان 
شناسایى آن ها عمًال غیرممکن شود. انجام 
این گونه اقدامات اقتصاد کشور را ناسالم و 
غیرشفاف نموده و مسیر را براى تخلف و در 
مواقعى قاچاق کاال هموار کرده و برخالف 

اقتصاد مقاومتى است.

وى بر اساس شناسنامه کارت بازرگانى خود 
مدیرعامل شرکت م.ك.م است و در 4 ماهه 
وارداتى  اظهارنامه  سال جارى 578  ابتدایى 
داشته و درمجموع 8000 تن کاال به ارزش 
18 میلیون دالر وارد کشور کرده و به 13 نفر 
در مدت یادشده وکالت نامه داده و در تمامى 
طبق  نامبرده  که  قیدشده  وکالت نامه هایش 
وکالت نامه هاى اعطایى اختیار و حق عزل 
وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است. 
م.غ در این مدت عمدتاً کاالهایى با تعرفه باال 
وارد کرده که شامل کاالهایى همچون رنگ، 
ابزار، بلبرینگ، مخزن سیفون و راکت بوده 
و سامانه جامع گمرکى 66 فقره اظهارنامه 
وارداتى در جریان را در لحظه به اسم وى 
غ.ن  سکونت  محل  است.  کرده  شناسایى 

یکى از روستاهاى ایالم است.
آقاى م.م دیگر دارنده کارت بازرگانى است 
که در اواخر سال 94 کارت بازرگانى خود 
در  است.م.م  متولد 1370  و  کرده  اخذ  را 
چهارماهه نخست سال جارى 4000 تن انواع 
کاال به ارزش 10 میلیون دالر وارد و تعداد 
در  او  نام  به  وارداتى  اظهارنامه  فقره   359
گمرك ثبت شده است.م.م به 9 نفر وکالت نامه 
داده و در تمامى این وکالت نامه ها اختیار و 
حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط 
اتو،  این مدت  در  م.م  نام  به  است.  نموده 
مخلوط کن، سشوار، اره، اسکیت روى یخ، 
آچار، ترموستات و انواع رنگ وارد کشور 
روستاهاى  از  یکى  ساکن  م.م  است.  شده 

همدان است.
آقاى ب.ر مدیرعامل شرکت پ.ك است. 
او در اواخر سال 1394 کارت بازرگانى اخذ 
کرده و در 4 ماهه اول سال جارى 428 فقره 
اظهارنامه وارداتى به نام او در گمرك ثبت 
گردیده است. توسط کارت بازرگانى ب.ر در 
4 ماهه اول سال جارى 7000 تن انواع کاال به 

میلیاردرهای زاغه نشین

صدهـا  رصـد  از  الکترونیکـی  داده هـای 
بازرگانـی  کارت هـای  دارنـدگان  از  نفـر 
بازرسـی  دفتـر  توسـط  یک بارمصـرف 
گمـرک ایـران حکایـت دارد. افـرادی کـه 
هیچ گونـه بنیـه مالـی ندارنـد و در نقـاط 
محروم کشـور زندگی می کننـد، اما برخی 
بـا سوءاسـتفاده از آن هـا اقـدام بـه اخـذ 
کارت بازرگانـی نموده و به اسـم این افراد 
تجـارت چند میلیارد تومانی انجـام داده اند

براین اساس، شناسایى کارت هاى بازرگانى 
یـک بارمصـرف بـا کمـک پرونـده هـاى 
داده هـاى  و  شـده  آسـان تر  الکترونیکـى 
الکترونیکـى از رصد صدها نفر از دارندگان 
کارت هاى بازرگانى یک بارمصرف توسـط 
دفتر بازرسـى گمـرك ایران حکایـت دارد. 
افـرادى که هیچ گونه بنیه مالـى ندارند و در 
نقـاط محـروم کشـور زندگى مى کننـد، اما 
برخى با سوءاسـتفاده از آن هـا اقدام به اخذ 
کارت بازرگانـى نمـوده و به اسـم این افراد 
تجارت چند میلیـارد تومانى انجـام داده اند 
کـه در ادامـه نمونه هایـى ازاین گونـه موارد 

را مى خوانیـد:
آقاى غ.ن، متولد 1366 بوده و در اواخر سال 
94 به نام او کارت بازرگانى اخذشده است. 
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3 کانال اثرگذاری نوسان...

خارجى براى کشورى که ارز آن با کاهش در 
برابر ارزهاى دیگر مواجه شده است، گران تر 

خواهد بود.
عالوه بر این، تولید ناخالص داخلى سرانه 
کشورهاى مبدأ نیز بر روند ورود گردشگران 
اثرگذار هستند. شواهد نشان دهنده این است 
که تغییر یک درصدى در قدرت خرید یک 
کشور مبدأ، تعداد گردشگران ورودى ترکیه 
را تا 11 درصد افزایش داده است. تغییرات 
بر  مى تواند  نیز  دیگرى  طریق  از  ارز  نرخ 
گردشگرى تأثیر بگذارد. اگر این تغییرات 
منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده 
در ترکیه نسبت به سایر نقاط جهان شود، 
کاهش گردشگران در این کشور پدیده اى 
است  نتیجه اى  این  مى دهد.  رخ  که  است 
که چندان دور از ذهن به نظر نمى رسد و 
گویاى آن است که تورم اثر منفى برجذب 
گردشگران در یک کشور مقصد توریستى 
مى گذارد. همان طور که گفته شد، نوسانات 
صنعت  بر  گوناگون  طرق  به  ارز  نرخ 
گردشگرى اثر مى گذارد و نوسانات را در 
دیگرى  نکته  اما  مى دهد؛  افزایش  کشور 
وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است که 

همان سرمایه گذارى خارجى است.
 ایران مدتى است تالش مى کند تا بتواند 
درزمینه هاى  را  خارجى  سرمایه گذاران 
مختلف به کشور جذب کند. درست است 
که افت نرخ ارز در دوره اى موجب افزایش 
بازدید از کشور شد و یکى از عوامل بازدید 
از ایران ارزان بودن آن است اما اگر نرخ ارز 
با نوسانات چشمگیر همراه باشد، مى تواند 
گردشگرى نوپاى ایران را که هنوز به بالندگى 
نرسیده و به خصوص نیاز به سرمایه گذارى 
کند؛  روبه رو  فراوانى  مشکالت  با  دارد 
ازجمله این که سرمایه گذاران را با ریسک 

احتمالى میزان سودهاى آتى روبه رو کند.

ادامه از صفحه 9

بهترین هتل های سال 2017

بین  هر شب  که  است  مقرون به صرفه 
100 تا 260 یورو نرخ آن هاست. این 
شهر،  قدیمى  دروازه  نزدیکى  در  هتل 
معبد Ngoc Son و بازار دونگ ژوان در 

هانوى واقع شده است.

هتل تولمار بونگالو، كاستاریکا
اگر شما بخواهید که یک استراحت با 
آرامش داشته باشید این هتل براى شما 
 269 تا   60 بین  در  ییالقى  خانه هاى 
مترمربع دارد. این هتل در یک پارك ملى 
واقع شده که در آن ترکیب گیاهان سبز و 

ساحل خصوصى را مى بینید.

مانافارو، مالدیو
در   ،Tripadvisor مشاوران  شرکت 
رتبه بندى خود هتل JA Manafaru را 
در رده دهم قرار داده است. این هتل در 
مالدیو واقع شده است. این هتل مناظرى 
تداعى  شما  براى  را  بهشت  که  دارد 
مى کند. این هتل استخرهاى فضاى باز، 

آبگرم و مرکز غواصى دارد.

سایر هتل های این رده بندی:

11. کاندولهو، مالدیو
12. هتل اکالت پکن، چین

13. هتل کاالباش، گرانادا اسپانیا
14. توسکانى، ترکیه

15. بلموند پاالسیو، پرو
16. نانتوکت، ماساچوست آمریکا
17. ول دینکانتو میدزکال، برزیل

18. لیندوس بلو، یونان
19. لییال پاالس اودیپور، هند
20. هتل 41، لندن انگلستان

ادامه از صفحه 16

ارزش 12 میلیون دالر وارد کشور شده و 
وى 11 فقره وکالت نامه به افراد متعدد داده 
و در تمامى این وکالت نامه ها قیدشده که 
نامبرده حق و اختیار عزل وکیل را از خود 
سلب و ساقط نموده است. در این مدت 
مدادپاك کن،  چاپ،  مرکب  وى  نام  به 
اجزا و قطعات ترانسفورماتور، جعبه و 
صندوق قفسه، تراکتورهاى یک محوره، 
زین موتورسیکلت، مجسمه هاى کوچک 
و وان دستشویى و حمام وارد کشور شده 
است. نامبرده ساکن یکى از روستاهاى 

اصفهان است.
آقاى ع.ر مدیرعامل شرکت پ.ت است. 
سال  اواخر  وى  کارت  صدور  تاریخ 
1394 قیدشده و در 4 ماه نخست امسال 
تعداد 130 فقره اظهارنامه وارداتى به نام او 
ثبت گردیده است. ع.ر در مدت یادشده 
3000 تن کاال به ارزش 4 میلیون دالر 
وارد کشور کرده و به 12 نفر وکالت نامه 
داده است. نامبرده طبق وکالت نامه هاى 
از  اعطایى حق و اختیار عزل وکیل را 
ع.ر  است.  نموده  ساقط  و  سلب  خود 
اشیاى  سال جارى  نخست  ماهه   4 در 
سرامیکى نسوز، مقاومت هاى برقى، اجزا 
و قطعات ماشین لباسشویى و قطعات 
یدکى خودرو وارد کشور کرده است و 
بر اساس داده هاى الکترونیکى گمرك در 
لحظه 12 فقره اظهارنامه در جریان بنام او 
در گمرك ثبت گردیده است. ع.ر ساکن 

یکى از روستاهاى قزوین است.
دیگـر  سـال 1370  متولـد  ح.د  آقـاى 
دارنـده کارت بازرگانـى اسـت کـه در 
کارت  او  نـام  بـه  اواخـر سـال 1394 
بازرگانـى اخذشـده اسـت. در 4 ماهـه 
ابتدایـى سـال جارى 601 فقره اظهارنامه 
وارداتـى بـه نـام او در گمرك ثبت شـده 
اسـت. ح.د در این مـدت 8500 تن کاال 
بـه ارزش 21 میلیـون دالر وارد کشـور 
کـرده و 12 فقـره وکالت نامـه بـه اسـم 
او در گمـرك ثبت شـده و در تمامـى 
وکالت نامه هـاى اعطایـى حـق و اختیار 
عزل وکیل از او سـلب و سـاقط گردیده 
اسـت. اجـزا و قطعـات ادوات برقـى، 
ریش تـراش، سـولفات پتاسـیم و لوازم 
دفتـر کار عمـده کاالهایـى اسـت که در 
4 ماهه نخسـت سـال جارى به نـام ح.د 
وارد کشـور شـده اسـت. ح.د سـاکن 

یکـى از روسـتاهاى ایالم اسـت.
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انجام  « سهولت  گزارش  در  بانک جهانى 
بدترین  و  بهترین  بررسى  به  کسب وکار» 
مکان ها براى کارآفرینان پرداخته و مقررات 
در 10 بخش تأثیرگذار در سهولت راه اندازى 
است.  کرده  بررسى  را  کسب وکار  یک 
مجوز  برق،  دریافت  شامل  بخش ها  این 
سرمایه گذاران  از  حمایت  ساخت وساز، 
اقلیت، پرداخت مالیات، تجارت خارجى، 
در  ناتوانى  مشکل  حل  قراردادها،  اجراى 
پرداخت دیون، ثبت ملک و دریافت اعتبار 

هستند.
این گزارش به بررسى فعالیت هاى کارفرمایان 
در بیش از 130 هزار شرکت در 139 اقتصاد 
این  در  ایران  رتبه  و  است  پرداخته  جهان 

گزارش 120 بوده است.
براساس  اینسایدر»  «بیزینس  خبرى  پایگاه 
این گزارش به معرفى کشورهایى پرداخته 
که بهترین مکان براى راه اندازى کسب وکار 

هستند.
این کشورها عبارتند از:

نیوزیلند )99.96(
این کشور پرداخت مالیات را راحت تر کرده 
و نرخ مالیات جبران خسارت حوادث را که 
از سوى کارفرمایان پرداخت مى شود، کمتر 

کرده است.
كانادا )98.23(

یک  آغاز  براى  فوق العاده اى  مکان  کانادا 
کسب وکار است و فرآیند الزم براى این کار 

تنها 36 ساعت طول مى کشد.
هنگ كنگ، چین )98.20(

هنگ کنگ با کاهش هزینه ثبت کسب وکار، 

کرده  کم هزینه  را  شرکت  یک  راه اندازى 
است.

مقدونیه )98.14(
این کشور با تغییر پروسه رأى دادن براى 
سازمان دهى مجدد برنامه ها و فراهم کردن 
امکان مشارکت بیشتر وام دهندگان، مشکل 
ناتوانى در پرداخت دیون را براى شرکت ها 

کمتر کرده است.
جمهوری آذربایجان )97.74(

یک  دریافت  روال  آذربایجان  جمهورى 
اتصال برق جدید را با معرفى نقشه ظرفیت 
برق با موجود بودن انشعاب برق که زمان 
موردنیاز براى مشخص کردن نقطه اتصال 
مشترى جدید را کاهش داده، یکپارچه کرده 

است.
سنگاپور )96.49(

را  ساخت وساز  مجوز  دریافت  سنگاپور 
راحت تر کرده و دسترسى آنالین به خدمات 

مختلف را بهبود بخشیده است.
استرالیا )96.47(

براى  جهان  نقاط  بهترین  از  یکى  استرالیا 
دریافت مجوز ساخت وساز بوده و از این 

نظر در رتبه دوم قرارگرفته است.
گرجستان )96.13(

گرجستان حمایت هاى سرمایه گذار اقلیت را 
تحکیم بخشیده، حقوق سهامدار را افزایش 
داده و ساختارهاى مالکیت و کنترل را شفاف 

کرده است.
ارمنستان )96.07(

ارمنستان دسترسى به اعتبار را با تصویب یک 
قانون جدید راحت تر کرده است.

ایرلند )95.91(
ایرلند  شرکت ها،  مناسب  مالیاتى  سیستم 
را پنجمین مکان عالى براى کسب وکار در 
جهان ساخته و این کشور را در فهرست 

بانک جهانى در رتبه باالیى قرار داده است.
كره جنوبی )95.83(

و  پرسرعت  اینترنت  براى  که  کشور  این 
دسترسى خوب به فناورى معروف است و 
عوامل مذکور کمک کرده است کره جنوبى 

در این فهرست رتبه باالیى داشته باشد.
جامائیکا )95.61(

براى راه اندازى یک شرکت در جامائیکا تنها 
دو پروسه نیاز است که به طور متوسط 10 

روز طول مى کشد.
كوزوو )95.54(

کوزوو با معرفى یک سیستم آنالین براى ثبت 
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
اجتماعى  بیمه  مشارکت هاى  همچنین  و 
است.  کرده  راحت تر  را  مالیات  پرداخت 
این اقدام همچنین امکان داده هزینه محاسبه 

مالیات بر درآمد شرکت ها کمتر شود.
استونی )95.13(

استونى یک مکان مناسب براى راه اندازى 
یک کسب وکار است و تنها سه روز و نیم 
طول مى کشد تا یک شرکت در این کشور 

راه اندازى کرد.
سوئد )94.64(

سوئد با راحت تر کردن انتقال ملک و معرفى 
مکانیسمى براى گزارش خطاها در نقشه ها، 
رتبه اش در این فهرست را بهبود بخشیده 

است.

بهترین مکان برای راه اندازی 
کسب وکار
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ــران،  ــرکات ای ــال از گم ــه امس در 10 ماه
ــتان و  ــه ترکمنس ــون دالر کاال ب 430 میلی
137 میلیــون دالر کاال بــه تاجیکســتان 

ــت. ــده اس صادرش
ــازمان  ــى س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
ــن  ــروتاج در دومی ــى خس ــوى، مجتب رض
میــز کشــورى همکارى هــاى مشــترك 
جمهــورى اســالمى ایــران بــا آســیاى میانه 
ایــران،  ســه جانبه  نشســت  قالــب  در 
تاجیکســتان و ترکمنســتان اظهــار داشــت: 
اصلى تریــن مســئولیت ها در خصــوص 
ــا ایــن دو کشــور بــه حــوزه  روابــط مــا ب
ــاالن  ــردد و فع ــى بازمى گ ــئوالن دولت مس
ــد فراهم ســازى  بخــش خصوصــى نیازمن
بســترها و قوانیــن مقــررات مناســب بــراى 

تحــرك بیشــتر هســتند.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان 
ــر  ــا، تهات ــن تعرفه ه ــاال رفت ــه ب ــن ک ای
گاز بــا صــادرات کاال و... اقداماتــى اســت 
کــه بــر عهــده دولتمــردان اســت تصریــح 
کــرد: بایــد مذاکــرات دولتــى بیــن ایــران 
و ایــن کشــورها افزایــش یابــد زیــرا ایــن 

دو کشــور بــه جهــت ســاختار اقتصــادى 
طیــف وســیع و متنوعــى از نیازهــاى خود 
را از جمهــورى اســالمى تأمیــن مى کننــد.
ــزود: در 10 ماهــه نخســت امســال  وى اف
19 میلیــون دالر ســیب زمینى، یک میلیــون 
دالر چــاى، 5 میلیــون دالر گل هــاى زینتى، 
ــون دالر  ــات، 7,5 میلی ــون دالر لبنی 2 میلی
ــوت،  ــون دالر کمپ ــکوییت، 2,3 میلی بیس
ــون  ــى، 3,3 میلی ــون دالر ماکارون یک میلی
دالر شــکر، 2 میلیــون دالر آهــن، 111 
ــوالدى، 11,3  ــوالت ف ــون دالر محص میلی
میلیــون دالر کاشــى، 3,8 میلیــون دالر 
شیشــه، 16,4 میلیــون دالر ســنگ تزیینــى 
و 21 میلیــون دالر رنــگ بــه کشــور 

ــم. ــادر کرده ای ــتان ص ترکمنس
ــار  ــس ســازمان توســعه تجــارت اظه رئی
دالر  میلیــون  همچنیــن 10,5  داشــت: 
 5,2 دارو،  دالر  یک میلیــون  شــوینده، 
میلیــون دالر قطعــات خــودرو، 48 میلیــون 
دالر  میلیــون   9,3 لوازم خانگــى،  دالر 
ماشــین آالت، 1,2 میلیــون دالر کابــل، 13,7 
میلیــون دالر فــرش ماشــینى، 1,5 میلیــون 
دالر پوشــاك و 6 میلیــون دالر کفــش 

ــت. ــده اس صادرش
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  قائم مقــام 
تجــارت بــا بیــان ایــن کــه در شــرایطى که 
روابــط بانکــى مــا فعــال نیســت، صنــدوق 
توســعه ضمانــت بــراى توســعه صــادرات 
باشــد،  کمک کننــده  بســیار  مى توانــد 
عنــوان کــرد: نظــام بانکــى برخى کشــورها 
اســت،  شــکل گرفته  دالر  مبنــاى  بــر 
ــراق  ــى ع ــتم بانک ــه سیس ــوان نمون به عن
ــر  ــکل گرفته مگ ــاس دالر ش ــًال براس کام
ایــن کــه مکانیــزم هــا روى پــول محلــى 
باشــد کــه بایــد آن را به درســتى ســنجید و 
بایــد دیــد تــا چــه انــدازه بــراى کشــور مــا 
تــوازن خواهــد داشــت و پــول محلــى در 

ــود. ــوارد کارســاز خواهــد ب برخــى م
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت افــزود: 
مــراودات به وســیله پــول محلــى در همــه 
کشــورها نتیجه بخــش نیســت چراکــه 
ــن کشــورها به شــدت  ــى در ای ــول محل پ
ــه  ــوده اســت ک ــت ارزش مواجــه ب ــا اف ب
ایــن امــر در مــورد منــات ترکمنســتان نیــز 

مطــرح اســت.
ــازار ایــن  ــان ایــن کــه ب ــا بی خســروتاج ب

صادرات حدود ۶00 میلیون دالر کاال
به ترکمنستان و تاجیکستان در 10 ماهه سال ۹5

در میز كشورهای همکاری های مشترک ایران، تاجیکستان و تركمنستان بیان شد:

اقتصاد خراسان
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ــت دارد،  ــا بســیار اهمی ــراى م کشــورها ب
ــا  ــد ب ــى بخواه ــر کس ــروز اگ ــزود: ام اف
ــى  ــش بانک ــد و پوش ــتان کار کن ترکمنس
ــى  هــم نداشــته باشــد، بازهــم راهکارهای
بــراى مــراودات تجــارى پیــش روى 
خــود خواهــد داشــت کــه اولیــن راهــکار 
ــت  ــد اس ــور مقص ــرکت در کش ــت ش ثب
ــراى شــرکت خــود صادرکننــده  ــا کاال ب ت
ــن اســت  ارســال شــود و روش دیگــر ای
ــک  ــعبه اى از ی ــى ش ــور ثالث ــه در کش ک
ــاح شــود و از طریــق همــان  شــرکت افتت
شــرکت ثالــث اقــدام به فــروش کاال شــود 
کــه ایــن اقدامــات از تجربیــات دوران 

تحریم هاســت.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: 
راهــکار دیگــر ارســال کاال بــا 10 درصــد 
ــت  ــى اس ــناد ثبت ــدم ثبت اس ــول آن و ع پ
ــت کاال  ــه اســناد مالکی ــس از تصفی ــه پ ک
ثبــت خواهــد شــد و امســال 430 میلیــون 
دالر کاال از همیــن اســتان بــدون پوشــش 

بانکــى صادرشــده اســت.
ــت در  ــا جدی ــا ب ــه داد: م خســروتاج ادام
حــال کار روى نظــام تعرفــه اى هســتیم و 
ایــن بــراى آینــده کشــور نیــز یــک الــزام 

جــدى اســت.
توجــه  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وى 
ــداوم کارى تشــکل هاى بخــش  داشــت ت
دولتى هاســت؛  از  بیشــتر  خصوصــى 
بنابرایــن اتاق هــا بایــد در جهــت تقویــت 
ــن اتحادیه هــا همــکارى داشــته باشــند  ای
شــوند،  تقویــت  تشــکل ها  ایــن  تــا 
ــا  ــت و م ــى تشکل هاس ــت کار اصل رقاب
ــت  ــراى فعالی ــى ب ــم محدودیت نمى توانی
آن هــا قائــل شــویم و انتظــار مــا این اســت 
تشــکل ها بــراى حضــور در بازارهــاى 
ــد. ــرى کنن ــود تصمیم گی ــى خ بین الملل

بــا  صنــدوق ضمانــت صــادرات 
ســرمایه 1300 میلیــارد تومانــی حامــی 

ــی ــای صادرات ــک ه ــش ریس پوش
ســید آرش شــهرآئینى، عضــو هیــات 
مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات، 
ــا  ــت: م ــورى گف ــز کش ــن می ــز در ای نی
ــادرات  ــت ص ــدوق ضمان ــب صن در قال
ســعى کرده ایــم ریســک هاى صــادرات را 
کاهــش دهیــم. در حــال حاضــر حمایــت 
ــى  ــاد خیل ــن نه ــس از ای ــت و مجل دول
خــوب بــوده و ســرمایه آن 1300 میلیــارد 

ــت. ــان اس توم
ــال  ــن س ــه همچنی ــن ک ــان ای ــا بی وى ب
ــه ایــن  گذشــته 200 میلیــارد تومــان ب
صنــدوق تزریــق شــد، ادامــه داد: درحــال 
حاضــر 860 صادرکننــده عضــو ایــن 
ــدوق  ــن صن ــه ای ــتند. البت ــدوق هس صن
نهــادى بــراى همــه صادرکننــدگان اســت.
ــا در ســه  ــرد: م شــهرآئینى خاطرنشــان ک
صادرکننــدگان  بــه  مى توانیــم  ســطح 
خدمــات ارائــه دهیــم. یکــى از ایــن 
راهکارهــا صــدور ضمانت نامــه پیــش 
ــه کشــور مقصــد اســت.  از ارســال کاال ب
یکــى از مزایــاى صــدور ایــن ضمانت نامه 
ــرخ بهــره آن 2 درصــد  ــن اســت کــه ن ای
کمتــر اســت. یکــى دیگــر از اقدامــات مــا 
ــى تاجــرى بخواهــد  ــن اســت کــه وقت ای
ــه  ــاز ب ــد، نی ــت کن ــود را دریاف کاالى خ
ضمانت نامــه دارد. ایــن اقــدام را مــا بــراى 
تولیدکننــدگان نیــز مى توانیــم انجــام دهیم 

ــم. ــه کنی ــدى ارائ ــه تولی و ضمانت نام
ــت  ــدوق ضمان ــره صن ــات مدی عضــو هی
ــده  ــاى ارائه ش ــاره مزای ــا اش ــادرات ب ص
ــت از  ــراى حمای ــدوق ب ــن صن توســط ای
صادرکننــدگان پــس از صــدور کاال عنــوان 
کــرد: مــا ریســک عــدم بازپرداخــت 

 
رئیس سازمان توسعه تجارت:

اصلی ترین مسئولیت ها در خصوص روابط 
ما با این دو کشور به حوزه مسئوالن دولتی 
بازمی گردد و فعاالن بخش خصوصی نیازمند 
مقررات  قوانین  و  بسترها  فراهم سازی 

مناسب برای تحرک بیشتر هستند 

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات:
مــا ریســک عــدم بازپرداخــت را کاهــش 
ــده  ــه صادرکنن ــن ک ــم. بعدازای می دهی
ــی  ــر بین الملل ــک تاج ــا ی ــد ب می خواه
مبادلــه داشــته باشــد، بــا تحقیقاتــی کــه 
ــاری او را  ــقف اعتب ــم س ــام می دهی انج
مشــخص کــرده و بــه اطــالع صادرکننده 
ــن  ــوب همی ــاند و در چارچ ــم رس خواهی
ــه  ــده را بیم ــاری، صادرکنن ــقف اعتب س

خواهیــم کــرد

معـاون برنامـه ریـزی و امـور بیـن الملل 
گمـرک ایـران:

ــتان و  ــور تاجیکس ــر دو کش ــا ه ــا ب م
ــی  ــای گمرک ــتان موافقت نامه ه ترکمنس
ــات  ــی از الزام ــه یک ــم ک ــادی داری زی
ــذ  ــه از اخ ــت ک ــن اس ــات ای ــن توافق ای
ــا  ــالع م ــدون اط ــی ب ــات ناگهان تصمیم

ــود ــاب ش اجتن

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی:
یکــی دیگــر از تصمیمــات مــا راه انــدازی 
قطارهــای برنامــه ای بــود کــه بــه کمــک 
ــی از  ــای ترانزیت ــیر کااله ــان س آن زم
ــش  ــاعت کاه ــه 5۳ س ــه ب ــک هفت ی

ــت یاف

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی:
ترانزیتــی  کاالهــای  عبــور  بــرای 
 ۲۶ تخفیــف  ایــران  از  تاجیکســتان 
انتظــار  شــده ایم.  قائــل  درصــدی 
ــن  ــال ای ــا اعم ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
ــی  ــه اصل ــادالت دو محمول ــات تب تخفیف
تاجیکســتان یعنــی شــمش آلومینیــوم و 
ــرد ــتری گی ــق بیش ــران رون ــه از ای پنب
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کــه  بعدازایــن  مى دهیــم.  کاهــش  را 
ــر  ــک تاج ــا ی ــد ب ــده مى خواه صادرکنن
بین المللــى مبادلــه داشــته باشــد، بــا 
ــقف  ــم س ــام مى دهی ــه انج ــى ک تحقیقات
اعتبــارى او را مشــخص کــرده و بــه 
ــاند و  ــم رس ــده خواهی ــالع صادرکنن اط
ــارى،  ــقف اعتب ــن س ــوب همی در چارچ
کــرد.  خواهیــم  بیمــه  را  صادرکننــده 
ــارى صــادرات  پوشــش ریســک هاى اعتب

نیــز از دیگــر حمایت هــاى ماســت.
ــا ریســک عــدم  ــن کــه م ــان ای ــا بی وى ب
ــز  ــاى خارجــى را نی بازپرداخــت دولت ه
نمونــه  به عنــوان  گفــت:  مى پذیریــم، 
ــه  ــراى ارائ ــت ب ــعه ضمان ــدوق توس صن
ــى مهندســى در تاجیکســتان  ــات فن خدم
توســط یــک شــرکت ایرانــى 300 میلیــارد 

ــرده اســت. ــه ک ــان ریســک را بیم توم
در  ســرمایه گذارى  گفــت:  شــهرآئینى 
ــر از  ــى دیگ ــز یک ــر نی ــورهاى دیگ کش
ــن  ــات ماســت. همیشــه احتمــال ای خدم
کــه ســرمایه گذارى خارجــى مصــادره 
ــرار  ــره ق ــرض مخاط ــا در مع ــده و ی ش
ــن جهــت  ــا از همی ــرد، وجــود دارد. م گی
بیمــه  نیــز  را  ســرمایه گذارى ها  ایــن 

مى کنیــم.
ــت  ــدوق ضمان ــره صن ــات مدی عضــو هی
ــى  ــت مال ــه وضعی ــاره ب ــا اش صــادرات ب
کشــورهاى ترکمنســتان و تاجیکســتان 
تصریــح کــرد: ترکمنســتان کشــورى کــم 
بدهــى بــوده و 8 درصــد اقتصــاد ایــران را 
ــز  شــامل مى شــود. ســهم تاجیکســتان نی
2 درصــد اســت. در حــال حاضــر ســقف 
حمایت هــاى مــا از ســرمایه گذارى در 
تاجیکســتان 37 میلیــون دالر و بــراى 

ــت. ــون دالر اس ــتان 225 میلی ترکمنس

راه انــدازی دروازه مشــترک مــرزی 
لطف آباد-آرتیــق

ــاون  ــدى، مع ــا محم ــه، حمیدرض در ادام
ــرك  ــل گم ــور بین المل ــزى و ام برنامه ری
ایــران، بــا اشــاره بــه سیاســت هاى گمــرك 
ــت  ــرد: سیاس ــوان ک ــى عن ــطح مل در س
اصلــى گمــرك توســعه دولــت الکترونیک 
و اجــراى سیاســت هاى اقتصــاد مقاومتــى 
و همچنیــن ایجــاد دروازه مشــترك مــرزى 
ــرك  ــى در گم ــامانه جامع ــا س ــت. م اس
ــات در آن  ــه اطالع ــم ک ــدازى کرده ای راه ان
به صــورت آنالیــن تبــادل مى شــود. در 
حــال حاضــر ایــن آمادگــى را داریــم کــه 

ایــن توانمنــدى را بــا کشــورهاى همســایه 
ــتراك گذاریم. ــه اش ــز ب نی

وى ادامــه داد: از هفتــه گذشــته تبــادل 
اطالعــات گمرکــى ما بــا کشــور آذربایجان 
ــا  ــا ب ــده اســت. م ــًال الکترونیکــى ش کام
هــر دو کشــور تاجیکســتان و ترکمنســتان 
ــم  ــادى داری موافقت نامه هــاى گمرکــى زی
کــه یکــى از الزامــات ایــن توافقــات ایــن 
ــى  ــات ناگهان ــه از اخــذ تصمیم اســت ک

بــدون اطــالع مــا اجتنــاب شــود.
ــرار اســت  ــرد: ق محمــدى خاطرنشــان ک
بــه زودى دروازه مشــترك مــرزى لطف آباد 
ــم  ــود و امیدواری ــدازى ش ــق راه ان - آرتی
ــراى  ــن زحمــات بســتر الزم را ب ــه ای هم
ــادل آســان کاال بیــن ایــن دو کشــور را  تب

فراهــم کنــد.

ارائــه تخفیفاتــی بیــن 15 تــا 50 درصد 
ــاس و  ــه بندرعب ــرخس ب ــیر س در مس

میرجــاوه بــه تركیــه
محمدهــادى  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ضیایــى مهــر، مدیــرکل راه آهــن خراســان 
ــده اى  ــش عم ــرد: بخ ــار ک ــوى، اظه رض
از حمل ونقــل بین المللــى راه آهــن بــا 
ــق مــرز  ــه از طری کشــورهاى آســیاى میان
ــد  ــه و 85 درص ــورت گرفت ــرخس ص س
ترانزیــت ریلــى مــا از همیــن مــرز انجــام 
ــاى  ــر کریدوره ــال حاض ــود. در ح مى ش
ــه  ــاس و ســرخس ب ــه بندرعب ســرخس ب
ترکیــه مهم تریــن مســیرهاى مبادالتــى 

ــت. ماس
درصــد   50 هم اکنــون  داد:  ادامــه  وى 
ارســال کاالهــاى صادراتــى اســتان از 
طریــق ایســتگاه هاى راه آهــن صــورت 
ــد  ــر 60 درص ــال حاض ــرد و در ح مى گی
از کاالهــاى صادراتــى بــه ترکمنســتان 
ــرد و 20 درصــد دیگــر  ــى گی صــورت م

ــت. ــتان اس ــه تاجیکس ب
ضیایــى مهــر با اشــاره بــه زیرســاخت هاى 
ــى  ــى منته ــیرهاى ریل ــده در مس فراهم ش
بــه ســرخس خاطرنشــان کــرد: در مســیر 
منتهــى بــه ســرخس زیرســاخت هاى 
ــور  ــر کش ــت. اگ ــده اس ــى ایجادش مهم
توســعه  بــه  نیــز کمــى  ترکمنســتان 
ــى  ــام ورزد، به راحت ــاخت هاى اهتم زیرس
ــرز  ــن کاال را از م ــون ت ــوان 10 میلی مى ت

ــرد. ــه ک ــرخس مبادل س
مدیـرکل راه آهـن خراسـان رضوى بـا بیان 
ایـن کـه ایـن مجموعـه تخفیفاتى بیـن 15 

تـا 50 درصـد را در مسـیر سـرخس بـه 
بندرعبـاس و میرجـاوه بـه ترکیـه اعمـال 
کـرده، اظهـار کرد: سـال گذشـته بـا اعمال 
ایـن تخفیفـات رشـدى 260 درصـدى در 
ترانزیت کاالى اسـتان صورت گرفته است.
ضیایـى مهـر اضافـه کـرد: یکـى دیگـر از 
تصمیمات ما راه انـدازى قطارهاى برنامه اى 
بـود کـه به کمـک آن زمـان سـیر کاالهاى 
ترانزیتى از یک هفته به 53 سـاعت کاهش 

یافت.
مدیـرکل راه آهـن خراسـان رضـوى گفت: 
یکى دیگـر از اقدامات مـا اعمال تخفیفات 
60 درصـدى در مـرز لطف آباد بوده اسـت. 
همچنیـن بـراى عبـور کاالهـاى ترانزیتـى 
تاجیکسـتان از ایران تخفیـف 26 درصدى 
قائـل شـده ایم. انتظـار مـا ایـن اسـت که با 
اعمال ایـن تخفیفات تبـادالت دو محموله 
اصلى تاجیکسـتان یعنى شمش آلومینیوم و 

پنبـه از ایـران رونق بیشـترى گیرد.

راه انـدازی دروازه مشـترک مـرزی بـا 
تركمنسـتان

در ادامـه مسـعود عاطفـى، ناظـر گمرکات 
خراسـان رضـوى، خاطرنشـان کـرد: سـه 
راهبـرد اصلى مـا در گمرك کاهش اسـناد، 
هزینه هاسـت.  کاهـش  و  زمـان  کاهـش 
ترکمنسـتان  بـا  مـا  مسـئله  مهم تریـن 
راه انـدازى دروازه مشـترك مـرزى اسـت 
کـه براسـاس آن بازرسـى ها و مالحظـات 
یـک کاالى صادراتى در داخل کشـور مبدأ 

مى گیـرد. صـورت 
وى اضافـه کـرد: بـراى ایـن منظـور بایـد 
کارشناسـان مـا در ترکمنسـتان باشـند تـا 
ایـن کنتـرل یک مرتبـه صـورت گیـرد. مـا 
در مهـر مـا امسـال تفاهم نامـه اى 18 بندى 
بـا ترکمنسـتان منعقـد کردیم کـه 8 بند آن 
در همیـن خصـوص بـود. براسـاس ایـن 
تفاهم نامـه توافـق مـا ایـن بـوده کـه 1000 
کامیـون در مرزهـاى ما با ترکمنسـتان تردد 
کند اما کامیونى نیسـت کـه در این محدود 
حرکـت کنـد چـون وضعیـت صـادرات 
ریلـى مـا خیلـى خـوب اسـت و تعـداد 
کامیون هـا در این مرزها ما به 200 دسـتگاه 

هـم نمى رسـد.
 1100 حاضـر  حـال  در  گفـت:  عاطفـى 
کامیـون در مـرز دوغـارون تـردد مى کننـد. 
در واقـع مجمـوع تـردد مرزهـاى مـا بـا 
ترکمنسـتان به انـدازه یک روز تـردد در مرز 

دوغـارون نیسـت.
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صنعت خودروى هر کشورى، به دلیل ارزش 
و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید، یکى از 
شاخص هاى توسعه یافتگى تلقى مى شود. در 
ایران نیز صنعت خودروسازى به حق، صنعتى 
مهم و کلیدى به شمار مى آید، چنان که یکى از 
مولدهاى اشتغال سالم، صنعت خودروسازى 

و قطعه سازى است.
نظر به اهمیت این موضوع، در برنامه هاى 
راهبردى وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
به منظور توسعه رقابت پذیرى بخش صنعت 
در سطح ملى و جهانى و تحقق اهداف سند 
اصول  بر  افق 1404  در  کشور  چشم انداز 
محصوالت صادرات  تولید  پایدار،  توسعه 
محور، افزایش ارزش افزوده و رشد اشتغال 

پایدار تأکید شده است.
که  فعالیت هایى  رشته  میان  از  همچنین 
بیشترین نقش را در شاخص منتخب ازجمله 
سهام، ارزش افزوده، اشتغال زایى، صادرات، 
سهم بازار، مزیت نسبى و ... دارند شناسایى 
که  مشخص شده اند  اولویت  به عنوان  و 
این رشته ها صنعت خودروسازى  از  یکى 
توجه  با  این صنعت  است.  قطعه سازى  و 
به ارتباط پسین و پیشین با دیگر صنایع و 
صنعت  یک  به عنوان  اقتصادى  بخش هاى 
محورى در فرآیند رشد و توسعه اقتصادى 

کشورها مطرح است.
قضیه  این  از  نیز  رضوى  خراسان  استان 
مستثنى نبوده و همپاى سیاست هاى توسعه 
صنعت خودرو در کشور در حال حرکت 
اسمى  تولید  توان  داراى  استان  این  است. 

127 هزار دستگاه خودرو در سال است که 
هم اکنون بیش از ظرفیت اسمى تولید دارد. 
برنامه تولید سال جارى شرکت ایران خودرو 
146 هزار دستگاه خودرو بوده که تاکنون 

مطابق برنامه عمل کرده است.
برنامه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال 96 تولید 7/1 میلیون دستگاه خودرو 
است که سهم استان، تولید 170 هزار دستگاه 
خودرو خواهد بود و از این حیث مى توان 
گفت که 10 درصد تولیدات خودروى کشور 
در استان صورت مى گیرد. در قطعه سازى 
نیز وضع به همین گونه است و 20 درصد 
ظرفیت قطعه سازى کشور در اختیار خراسان 
و  خودروسازى  صنعت  است.  رضوى 
قطعه سازى استان ظرفیت قابل توجهى براى 
جذب نیروى انسانى و اشتغال ایجاد کرده اند 
و به بیان بهتر، حدود 9 درصد از ظرفیت 
اشتغال استان در بخش صنعت، مربوط به 

حوزه خودروسازى و قطعه سازى است.
سیاست هاى تجارى خودرو عالوه بر دارا 
بودن نقش در اقتصاد، تولید داخلى و توسعه 
داخل  ساخت  عمق  بر  متکى  صادرات، 
خراسان  استان  است.  بخش  این  تولیدات 
امکانات  و  زیرساخت ها  دلیل  به  رضوى 
موجود در حوزه قطعه سازى، خودروسازى 
و تولید محصوالت باکیفیت و قابل رقابت و 
همچنین توان عملى، فنى، تخصصى نیروى 
بخش  تمایالت  و  حوزه  این  در  انسانى 
این  بیشتر در  به سرمایه گذارى  خصوصى 
اثرگذارى  و  مهم  جایگاه  صاحب  بخش، 

در سیاست هاى تجارى این بخش است و 
گردش مالى بیش از 6 هزار میلیارد تومان 
در حوزه تولید خودروى استان، این امر را 

گواهى مى دهد.
با مشکالت و چالش هاى  این صنعت  اما 
که  مشکالتى  است،  مواجه  نیز  احتمالى 
درمجموع،  خودروسازى  نمى دهند  اجازه 
نقش محورى خود را ایفا کند که ازجمله 
الزم،  نقدینگى  تأمین  عدم  به  مى توان  آن 
با  مطابق  مدرن  فناورى هاى  انتقال  عدم 
برنامه هاى  اجراى  عدم  و  توسعه  سرعت 
پیشنهادى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توسط واحدهاى قطعه سازى استان باهدف 
بخش  این  در  رقابت پذیرى  توان  ارتقاى 
اشاره کرد. قاعدتاً بازاریابى صحیح و جلب 
سرمایه گذارى نیز مى تواند شرایط موجود در 
این بخش را بهبود بخشد. باید اذعان کرد 
که امروز بقاى صنعت خودرو در ایران به 
محصوالت  براى  جهانى  بازارهاى  توسعه 
آن وابسته است. البته باید توجه داشت که 
ظرفیت  و  جدید  خودروهاى  تخصیص 
مناسب به خودروسازى استان، بسیار حائز 
نیز  این مشکالت  به رفع  اهمیت است و 

کمک مى کند.
برخى از کارشناسان معتقد هستند که سایه 
مشهود  صنعت  این  بر  همچنان  دولت 
ایران  در  خودروسازى  صنعت  و  است 
ورود  با  طبعاً  است،  انحصارى  همچنان 

صنعت خودروسازی استان؛ بایدها و نبایدهایی برای آینده

مهندس راضیه علیرضایی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

ادامه در صفحه 46
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فصل  عمرانى  طرح هاى  اعتبارات  از  درصد   98 از  بیش 
حمل و نقل به دو بخش جاده اى و ریلى در سال 96 اختصاص 
مى یابد. بررسى ها نشان مى دهد، اعتبارات عمرانى در سال 
1396 رشدى 1,9 درصدى را در قالب الیحه بودجه سال آینده 
تجربه کرده است اما بااین حال رشد اعتبارات عمرانى فصل 
حمل و نقل در این الیحه 4.8 درصد یعنى کمتر از متوسط رشد 
اعتبارت عمرانى کل کشور است. بررسى اعتبارات طرح هاى 
تملک دارایى هاى سرمایه اى برنامه هاى حمل ونقل در الیحه 
بودجه سال 1396 نشان مى دهد که این اعتبارات نسبت به 

اعتبارات سال 1395 از رشد 4.8 درصدى برخوردار است.
درصورتى که از طرفى همین رشد در اعتبارات سال 1395 
معادل 13,9 درصد بوده و از طرف دیگر با توجه به میزان 
تورم پیش بینى شده براى سال 1396 مى توان گفت اعتبارات 
طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى برنامه هاى حمل ونقل 
در این سال نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. بخش 
عمده اى از اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى فصل حمل و نقل 
نیز به طرح هاى ملى اختصاص دارد. بر این اساس 87.2 درصد 
از اعتباراتى که در این قالب به فصل حمل و نقل اختصاص 
خواهد یافت به طرح هاى ملى و 12.8 درصد به طرح هاى 
استانى تعلق دارد. بر این اساس این سهم در سال 1395 به 

ترتیب برابر با 86 و 14 درصد بوده است.
بااین حال بررسى اعداد و ارقام مندرج در این الیحه نشان 
مى دهد در مجموع با هشت هزار و 488 میلیارد و 400 میلیون 
تومان به فصل حمل و نقل اختصاص یافته است که این رقم 
دارایى هاى سرمایه اى  تملک  اعتبارات  از کل  13.5 درصد 

کشور است. 
به گزارش حمل و نقل، مرکز پژوهش هاى مجلس بر این 
اعتقاد است که پیش بینى رشد 4,8 درصدى اعتبارات تملک 
دارایى هاى سرمایه اى برنامه هاى حمل ونقل در سال 1396 با 
توجه به حجم و تعداد طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى 
این برنامه قابل تأمل است. با این اعتبارات نمى توان سرعت و 
جهشى را در عملیات اجرائى طرح هاى مذکور در این سال 
انتظار داشت. عدم تأمین اعتبار کافى براى طرح هاى عمرانى 
فصل حمل ونقل به افزایش طول مدت اجرا، نازل شدن کیفیت 

اجرا و باال رفتن هزینه واحد، منجر خواهد شد.

سهم 40 درصدی حمل و نقل 
از بودجه عمرانی

مدیــره  هیــات  رئیــس 
شــرکت هــاى حمل ونقــل 
 بین المللــى خراســان رضــوى، 
از  اینکــه  بســیارى  بابیــان 
آییــن نامــه هــاى مالیاتــى 
شــرکت هــاى حمل و نقــل 
بین المللــى اعمــال نمى شــود، 
مدعــى شــد: متأســفانه تــا 

امــروز اداره کل امــور مالیاتــى اســتان به هیچ کــدام از این بخشــنامه ها 
و مــوادِ قانونــى ترتیــب اثــر نــداده و هم اکنــون حــدود 230 شــرکت 
حمل ونقــل بین المللــى بــا انبوهــى از برگه هــاى تشــخیص مالیاتــى 

بــراى ســال هاى 1388 الــى 1394 مواجــه شــده اند.
مالیات  خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  یزدى  زمانیان  احمد 
ارزش افزوده شرکت هاى حمل ونقل بین المللى عنوان کرد: بر اساس 
ماده 13 قانون، صادرات و خدمات صادرات از پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده معاف است.
وى افزود: حمل ونقل بین المللى شاخه  اى از خدمات صادرات است که 
طبق این ماده قانونى باید براى آن معافیت لحاظ شود اما متأسفانه اداره 

کل امور مالیاتى خراسان تاکنون به این ماده تمکین نکرده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى 
بخشنامه سال 1387  اساس  بر  داد: همچنین  ادامه  خراسان رضوى 
سازمان امور مالیاتى کشور، حمل ونقل بین المللى در شاخه هاى حمل 
صادراتى و ترانزیت خارجى از هرگونه مالیات و عوارض معاف است 
که متأسفانه اداره کل امور مالیاتى استان از این بخشنامه تمکین نمى کند.
زمانیان با اشاره به بخشنامه شماره 15332 مورخ 29/8/92 سازمان 
امور مالیاتى کشور اظهار کرد: بر این اساس نیز حمل ونقل بین المللى 
از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است. همچنین بر این امر در 
قرارگرفته  تأکید  بخشنامه شماره 200/95/67 مورخ 4/10/95 مورد 

است.
وى تصریح کرد: متأسفانه تا امروز اداره کل امور مالیاتى استان به هیچ کدام 
از این بخشنامه ها و موادِ قانونى ترتیب اثر نداده و هم اکنون حدود 230 
شرکت حمل ونقل بین المللى با انبوهى از برگه هاى تشخیص مالیاتى 

براى سال هاى 1388 الى 1394 مواجه شده اند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى 
خراسان رضوى تأکید کرد: باید مشخص شود اگر این بخشنامه ها و 
صراحت ماده قانونى موضوعیتى ندارد، این بخشنامه هاى مورداشاره کنار 
گذاشته شود و اگر موضوعیت دارد، باید براى اعمال معافیت هر چه 

سریع تر مورد استناد قرار گیرد

رئیس هیات مدیره شركت های حمل ونقل  بین المللی استان:

 بسیاری از آیین نامه های 
مالیاتی شرکت های حمل و نقل 

به درستی اعمال نمی شود
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روادید است؛ دومین راهکار، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران خارجی 
است که گام مهمی به شمار مى رود؛ این صنعت پول ساز و پردرآمد بدون تأمین و تجهیز 
زیرساخت ها نمى تواند راه به جایى ببرد. سرمایه گذارى باید در تمام شاخه هاى صنعت 
گردشگري ازجمله سالمت، اکوتوریسم، ورزشی و فرهنگی ـ هنري انجام شود و البته 
این دولت ها هستند که باید با ارائه تسهیالت الزم راه را براي ورود سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی هموار کند.
تعیین رایزن گردشگري در نمایندگى هاى خارجی جمهوري اسالمی ایران در کشورهاي 
مختلف به خصوص اعضاي اکو جهت ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه سفر، دریافت روادید 
و سایر اطالعات الزم درباره کشور مقصد را از موضوعات بسیار مهمی است که باید پس از 
اخذ موافقت هاى الزم در تعامل با وزارت امورخارجه و سایر نهادهاي ذى ربط اجرایی شود.
برگزاري نمایشگاه هاى گردشگري و صنایع دستى مى تواند ازجمله رویدادهاي مهم و تأثیرگذار 
در نزدیکی ملت ها به یکدیگر و آشنایی با رسوم، عقاید، سنت ها و فرهنگ کشورهاي مختلف 
و درنتیجه ایجاد رغبت بیشتر به سفر باشد. در همین زمینه با گسترش اینترنت و رسانه هاى 

ارتباط جمعى حتی مى توان به برپایی نمایشگاه در فضاي مجازي نیز اندیشید.

لزوم تعریف استراتژی خاص در بخش گردشگری
گردشگرى  صنعت  توسعه  حوزه  در  نظام  ارکان  تمام  که  داریم  انتظار  ما  جهانگیری: 
یکپارچه شده تا در این رهگذار بتوانیم تهدیدها را به حداقل برسانیم. ما از دولت انتظار داریم 
موضوع جایزه صادراتى براى فعاالن حوزه گردشگرى پیگیرى و به نتیجه برسد. صنعت 
گردشگرى با همین وضعیت و بدون حمایت سال گذشته حدود 10 میلیارد دالر ارزآورى 

داشته است درحالى که امروزه کل درآمد ما در حوزه نفت 20 میلیارد دالر است.
با این رویکرد قطعاً نهضت ملى گردشگرى مى تواند جاى خود را پیدا کند با تمام اقدامات 
مثبتى که انجام شده انتظار ما این است که با ضریب امنیتى خوبى که در کشور وجود دارد 
امکان لغو روادید فراهم شود. بخشى از وعده جناب آقاى دکتر روحانى در خصوص 
برگشت اعتبار به پاسپورت ایرانى محقق شده اما انتظار مى رود که این موضوع در خصوص 

لغو روادید بین بازارهاى هدف گردشگرى نیز مهیا شود.

مشهد، ارزان ترین مقصد سفر در ایران
قانعی: در حال حاضر با توجه به افزایش قابل توجه هتل هاى مشهد در چند سال اخیر و 
رقابت مثبت و سازنده سرمایه گذاران در ارائه خدمات و همچنین جوان بودن و به روز بودن 
هتل ها، نرخ بسیار مناسب و پایین و پیشى گرفتن عرضه بر تقاضا شرایط بسیار عالى و مناسبى 
براى میهمانان و گردشگران مشهد مقدس فراهم شده است و ما به عنوان ارزان تربن مقصد 
سفر در ایران مى توانیم همراه با ارائه فضایى معنوى در جوار بارگاه ثامن الحجج امکانات متنوع 
و آبرومندى درشان زائرین تقدیم نموده و نیازى به استفاده از اماکن اقامتى غیرمجاز براى 

زائرین نداشته باشیم.

از آن جا که اکثرکشورهاي اسالمی از 
لحاظ جغرافیایی از مغرب در شمال 
غرب آفریقا تا اندونزى در جنوب شرق 
آسیا  به یکدیگر پیوستگی سرزمینی 
موقعیت  ژئوپولتیکی  منظر  از  دارند 
است  شده  فراهم  آن ها  براي  ویژه اي 
تا به راحتی امکان مبادله و انتقال کاال، 
نیروي کار و تجهیزات ضروري تولید 
این  گردد.  فراهم  کشورها  این  براي 
امکان اگر با لغو روادید بین کشورهاى 
یا  و  برداشتن  همچنین  و  اسالمى 
کاهش، تخفیقات تعرفه هاى گمرکى 
همراه شود، مى تواند تحول اساسى در 
مناسبات بین کشورهاى عضو بوجود 
آورد. ایجاد بازار مشترك اسالمى، ایجاد 
مراکز تلویزیونى و رسانه اى مشترك، 
علمى  و  دانشگاهى  مراکز  ایجاد 
مشترك تبادل فناورى میان کشور هاى 
اسالمى، و گسترش راه هاى ارتباطى 
و مواصالتى میان کشورهاى اسالمى 
تواند  مى  که  است  مواردى  از جمله 
مناسبات اقتصادى و فرهنگى را بین 
کنفرانس  سازمان  عضو  کشورهاى 

اسالمى توسعه دهد.
توافقنامه هاي  اجراي  صورت  در 
کنفرانس وزراي خارجه در سال هاي 
چارچوب  که  کویت   در   2015
اقتصادي  همکاري  براي  را  قانونی 
سال 2025  تا  عضو  کشورهاي  میان 
معین می کند می توان انتظار داشت که 
در  اساسی  تحولی  آتی  سال هاي  در 
عضو  کشورهاي  اقتصادي  مناسبات 
پدید آید .تجربه موفق تشکیل بانک 
سال  از  که   (I.D.B) اسالمی  توسعه 
1975 تأسیس شد به خوبی مؤید این 
اسالمی  کشورهاي  بین  بالقوه  توان 

است.

مشهد میزبان گردشگران خارجی ...

ادامه از صفحه 2ادامه از صفحه 6

مشهد 2017
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نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

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

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

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

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

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

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

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

فورواردر - کریر

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

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

حمل مشتقات سوختی

بخش خصوصى توانمند به این حوزه مى توان انتظار داشت که در 
بلندمدت، بستر رقابتى در کشور در این بخش شکل بگیرد.

باید پذیرفت که امروز بخشى از بازار تولید خودروى جهان، به 
جدیدترین فناورى هاى این بخش اختصاص دارد که از این منظر، 

صنعت ما نیز باید گام هاى بلندترى بردارد.
براساس برنامه هاى موجود وظیفه دولت، حمایت از صنعت است 
که صنعت خودروسازى و قطعه سازى نیز به عنوان یک اولویت 
موردتوجه دولت قرارگرفته است و لذا باید بین انحصار و حمایت 
تفاوت قائل شد و به این موضوع توجه کرد که سرمایه گذارى در 
حوزه تولید بسیار سنگین بوده و لذا تمایالت بخش خصوصى 
اما در بخش  این بخش خودنمایى کند  ممکن است کمتر در 
است.  بوده  جدى  بسیار  خصوصى  بخش  ورود  قطعه سازى 
لذا نقش دولت در صنعت خودرو بیشتر جنبه حمایتى داشته و 
با شرایط جدید و لغو تدریجى تحریم ها، فضا به سمت تنوع 
محصول درحرکت است. قاعدتاً ما نیز از هرگونه سرمایه گذارى 
بخش خصوصى داخلى و خارجى در این صنعت به ویژه در استان 
خراسان رضوى استقبال مى کنیم؛ اما شرط اصلى ما در این بخش 
همچنان رعایت تناسب ساخت داخل و البته هدف صادرات بودن 

تولیدات است.

صنعت خودروسازی...

ادامه از صفحه 43
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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

نشانی: مشهد - کوثر جنوبی14- فاز تجاری 
ساختمان راد - پالک 7 - طبقه 2

تلفکس:      38705459 - 051 
خواجوی      4667 318 0915
محمدزاده     1673 516 0915

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

مدیرعامل:   مجید خواجوی
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