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ایــن واقعیــت کــه ایــران بــا قابلیــت هــاى پزشــکى و درمانــى برجســته و بالفعــل یکــى از کانــون هــاى جــذب 
بیمــاران خارجــى در منطقــه محســوب مــى شــود، برکســى پوشــیده نیســت و اگــر جاذبــه هــاى گردشــگرى 
همیــن قطــب گردشــگرى جهانــى را نیــز بــدان بیفزاییــم دیگــر تردیــدى وجــود نــدارد کــه عــدم موفقیــت 
مطلــوب در ایــن حــوزه ى ارزآور ناشــى ازبــى تدبیــرى اســت و نــه فقــدان امکانــات. بــا ایــن حــال آنچــه 
تاکنــون بــه همــت پزشــکان، مســئولین و شــرکتهاى خدمــات درمانــى وگردشــگرى  در ایــن حــوزه بــه ویــژه 
در چنــد شــهر بــزرگ مشــهد، شــیراز، تبریــز، تهــران و خوزســتان بدســت آمــده ، کم نیســت. وجــود زائرین و 
گردشــگران مســلمان بــه ویــژه از کشــورهاى عربــى، آســیاى میانــه و افغانســتان کــه بــا پــاى خود ونــه زحمت 
برنامــه ریــزى شــده بــه کشــور وارد مــى شــوند، خوشــبختانه  موجــب اجراى طــرح واحد بیمــاران بیــن الملل  
(IPD) در تعــدادى از بیمارســتان هــاى کشــور وتجهیــز کلینیــک هاى تخصصــى در بخش خصوصــى  گردیده 
اســت. همچنیــن تأســیس هتــل هــاى چهــارو پنــج ســتاره وفعالیــت تورهــا و تســهیالت ویــزا بــراى جــذب 
گردشــگرهایى کــه تمایــل دارنــد از شــرایط مطلــوب تــرى در پذیرایى و خدمــات برخــوردار شــوند،گویاى آن 
اســت کــه تقریبــاً همــه چیــز هســت جــز مدیریــت یکپارچــه. حتــى در برخى از شــهرها نظیر شــیراز شــهرك 
گردشــگرى ســالمت بــا امکانــات وســیع درمانــى، گردشــگرى و تفریحــى در حــال تأســیس بــوده  تــا بلکــه با 

یکجانشــینى مشــکل هماهنگــى حل شــود. 
امــا بــه نظــر مــى رســد در جایــى کــه دالالن بــا روش هــاى بازاریابــى ســنتى و غیر مســوالنه  درحــال  تخریب 
اعتبــار درمانــى کشــور  فعالنــد، دلســوزان ایــن حــوزه تنهــا بــه نقــد و اظهار ناامیــدى مشــغولند. از ســوى دیگر  
ســازمان هــاى ذى ربــط دولتــى نیــز از جملــه میــراث فرهنگــى بــا فقــدان هماهنگــى قــادر بــه ایفــاى نقــش 
حاکمیتــى مؤثــر نبـــوده و هــر کــدام ســـاز خود را مى زننـــد. ظاهـــراً برگــــزارى همایــش ها و نمایشــگاه ها 
در ایــن حــوزه نیــز کــه محیطــى بــراى مبادلــه افــکارو تقویــت هــم افزایــى در مقــام اجراســت، نتوانســته شــور 
و عــزم الزم  را فراهــم کنــد. در ایــن صــورت شــهرى چــون مشــهد کــه بخــش خصوصــى ســرمایه گــذارى 
ســنگینى در حــوزه هــاى مرتبــط  بــا گردشــگرى ســالمت انجــام داده نیازمنــد بهــره گیــرى از ظرفیــت هــاى 
ــا مشــارکت  فعــال  ــاً تشــکیل شــوراى عالــى در ســطح اســتان ب معطــل خــود اســت  در ایــن حــال عجالت
ســازمان هــاى دولتــى و نماینــدگان بخــش خصوصــى بــه ویــژه تشــکل هــاى صنفــى بخــش مــى توانــد بــه 

اتخــاذ و اعمــال تصمیماتــى حاکمیتــى کــه بــه نفــع عمــوم اســت ســرعت بخشــد.

در 

حمید رضا شوشتریان

گردشگـری سـالمت

چنبـره ی بی تدبیـری
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 ۲۰۰ بازار  از  ایران  درصدی  نیم  سهم 
میلیارد دالری گردشگری سالمت

محمدعلی فیاضی، مدیرکل دفتر همکاری 
و توافق های ملی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری مدعى است در 
حوزه گردشگرى سهم ایران نیم درصد از 
که  است  جهان  دالرى  میلیارد  سهم 200 
در  ما  درآمد  نیست،  مطلوب  به هیچ وجه 
گردشگرى سالمت بالغ بر 500 میلیون دالر 

رقم  جهانى  آمارهاى  به  نسبت  که  است 
ناچیزى به حساب مى آید.

وى با بیان این که براساس اعتباربخشى هاى 
ما  بیمارستان   101 بالغ بر  گرفته،  صورت 
مى توانند گردشگر خارجى درزمینه سالمت 
جذب کند و 19 شرکت مسافرتى و 9 مرکز 
گردشگرى  خدمات  ارائه  متولى  درمانى 
سالمت در کشور هستند،خاطر نشان ساخت: 
موضوع  دو  کشور  آبروى  و  جان  بحث 
حساس است و همین امر موجب شده تا 
مسافرتى  خدمات  شرکت هاى  از  بسیارى 
نتوانند در این حوزه ورود کنند. براى دریافت 
مجوز گردشگرى سالمت، آژانس ها باید سه 
سال سابقه کار داشته باشند، پزشکى به عنوان 
مسئول فنى در اختیار داشته باشند، دوره هاى 
آموزشى خاصى را دیده باشند و درنهایت 
بازاریابى مناسبى درباره ایران داشته باشند 

البته هنوز کاستى هایى وجود دارد،

فیاضى در ادامه گفت: سال گذشته افغانستان 
بیشترین اعزام گردشگرى سالمت را داشته 
که متأسفانه ایران این فرصت را به دلیل نبود 
زیرساخت ها ازدست داده و عمًال این فرصت 

را در اختیار هندوستان قرارگرفته است.

ورود بیــش از 5۰۰۰ گردشــگر ســالمت 
بــه مراکــز درمانــی شــهر مشــهد

دکتـر محمـد اسـماعیل خیامـی، مدیـر 

گـردشگری سـالمت

ظرفیت ها در اوج، هماهنگی ها در فرود

گزارش ویژه

کشــور ایــران براســاس اهــداف بلندمــدت توســعه خــود در افــق 1404 قصــد دارد بــه یکــى از قطب هــاى گردشــگرى 
ســالمت در منطقــه تبدیــل شــود امــا بررســى ســاختارهاى مدیریتــى و اجرایــى صنعــت گردشــگرى ســالمت در ایــران 
حاکــى از عــدم انســجام الزم بیــن فعالیت هــاى دو بخــش دولتــى و خصوصــى و فقــدان زنجیــره ارزش پیوســته در ایــن 
بخــش ازاقتصادکشــور اســت. ایــن مهــم على رغــم ظرفیت هــاى فــراوان ایــن حــوزه فراینــد خدمات دهــى و بازاریابــى 
بــراى جــذب گردشــگران ســالمت را بــا چالش هــاى متعــددى روبــرو کــرده اســت. بــراى آشــناى بیشــتر با نقطــه نظرات 
ــزان  ــن عزی ــپاس از ای ــن س ــه ضم ــته ایم ک ــى داش ــه گفت وگوی ــش، مجموع ــن بخ ــت اندرکاران ای ــان و دس کارشناس

ماحصــل آن تقدیــم مى شــود.

حمیدرضا شوشتریان - حسین کوه زاد
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مسـئول  و  اعتباربخشـی  و  نظـارت 
علـوم  دانشـگاه  سـالمت  گردشـگري 
پزشـکي مشـهد معتقد است شـهر مشهد 
داراي پتانسـیل هاى بسـیار باالیی در حوزه 
گردشـگري و سـالمت اسـت که مهم ترین 
مزیت آن وجود بـارگاه منور حضرت رضا 
(ع) اسـت، ضمن این که وجـود جاذبه هاى 
طبیعـی، تاریخـی، فرهنگی و گردشـگري 
فـراوان و وجـود بهترین خدمـات هتلینگ 
در  ازجملـه  و  مجهـز  اقامتگاه هـاى  در 
هتل هاى 5 سـتاره را مى تـوان به این مزیت 
اضافـه نمـود. خیامـى مى افزایـد: در زمینـه 
درمـان و سـالمت نیز وجـود مراکز درمانی 
و تجهیـزات پزشـکی مجهـز، متخصصین 
حـاذق و نامدار، خدمـات مطلوب هتلینگ 
بیمارسـتانی، هزینه مناسب خدمات درمانی 
و امـکان درمـان اکثـر بیمارى ها با اسـتفاده 
از علـم روز دنیـا و وجـود شـرکت هاى 
گردشـگري سـالمت به عنـوان مزیت هـاى 
دیگر شـهر مشـهد در گردشـگري سالمت 

محسـوب مى گـردد.
ضمنـاً پیش بینـى مى شـود در سـال 1395 
حـدود 5000 بیمـار گردشـگر سـالمت با 
ارزآورى حـدود 6 میلیـون دالر در مراکـز 
درمانـی شـهر مشـهد از خدمـات بسـتري 

اسـتفاده کرده باشـند.

هزینه های درمانی کمتر گردشگران سالمت
دکتر علیرضا طالب زاده، مدیرآزمایشـگاه 
فـردوس معتقـد اسـت هزینه هـاى درمان 
دانشـگاه  زیرپوشـش  درمانـى  مراکـز  در 
10 تـا 30 درصـد هزینه هـاى درمانـى در 
کشـورهاى همسـایه اسـت کـه خـود این 
مطلـب تأثیر فراوانى در جذب گردشـگران 
در  امـر  ایـن  راسـتاى  در  دارد.  خارجـى 
کارگـروه  رضـوى  خراسـان  اسـتاندارى 
تخصصـى میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى 
تصویـب  بـراى  سـالمت  گردشـگرى  و 
کمیتـه گردشـگرى سـالمت تشکیل شـده 

اسـت. البته باید انجمن توسـعه گردشگرى 
سـالمت نیـز شـکل گیرد.

مشکالت سـاختاری در حوزه گردآوری 
و انتشـار اطالعات این حوزه

دکتـر عبـداهلل بهرامی، رئیس بیمارسـتان 
امـام رضا وضعیت گردشـگرى سـالمت 
ارزیابـى  مناسـب  را  رضـوى  خراسـان 
نمى کنـد و معتقد اسـت هرچند مشـهد در 
ابعـاد گوناگـون نسـبت بـه دیگر اسـتان ها 
داراى نظـم و قدرت اجرایى باال اسـت ولى 
فعالیت هـاى اجرایى در حوزه گردشـگرى 
سـالمت با چالش هـاى متعـددى همچون 
فقدان سیسـتم جامـع گـردآورى اطالعات 

روبروسـت. مربوط 
وى خاطرنشـان مى کند: قابلیت گردشگرى 
کمبـود  بـا  مشـهد  شـهر  در  پزشـکى 
زیرسـاخت ها الزم و خـأل قانونـى بـراى 
توسـعه این صنعـت و عدم سـرمایه گذارى 
بر روى نقاط قوت گردشـگر سالمت، عدم 
تدویـن قوانین علمى در بحث گردشـگرى 
پزشـکى، اطالع رسـانى بین المللى، توسـعه 
نـاوگان حمل ونقـل و ایجـاد مراکـز رفاهى 
و اقامتى مناسـب با اسـتانداردهاى جهانى، 
شـرایط اخـذ ویزاى گردشـگرى سـالمت 

اسـت. روبرو 

ــل  ــرودی، مدیرعام ــا ف ــر غالمرض دکت
ــد اســت: در  ــز معتق ــر نی ــتان مه بیمارس
حــال حاضــر متأســفانه اکثــر گردشــگران 
ــى  ــا مراکــز درمان ــق واســطه هاى ب از طری

و پزشــکى در تمــاس هســتند کــه شــاید 
عمده تریــن دالیــل آن عــدم اطــالع و 
ــود  ــالمت از وج ــگران س ــى گردش آگاه
ــت  ــه عل ــده ب ــات دهن شــرکت هاى خدم
آشــنا نبــودن بــا زبــان فارســى و همچنیــن 
عــدم وجــود مرجعــى جهــت مراجعــه و 
دریافــت اطالعــات الزم بــراى درمــان 

باشــد
خیامــی  اســماعیل  محمــد  دکتــر 
ــالمت  ــگر س ــکل گردش ــن مش عمده تری
ــد  ــع از فرآین ــات جام ــتن اطالع را نداش
گردشــگري ســالمت در اســتان و آگاهــی 
ــی و چگونگــی  ــز درمان ــه مراک نســبت ب
ارتبــاط بــا آن مراکــز و دریافــت خدمــات 
مى دانــد کــه ایــن مســئله باعــث مى شــود 
ــا  ــیر دالالن ب ــاران اس ــته از بیم ــن دس ای
احتمــال سوءاســتفاده گردنــد و این مســئله 
آســیب هاى  مى توانــد  درازمــدت  در 
ــد. ــت وارد نمای ــن صنع ــه ای ــدي را ب ج

ــطه ها و  ــور واس ــی حض ــاب منف بازت
ــالمت ــگران س ــردرگمی گردش س

ــران  ــگاه ای ــاهید، مدیرآزمایش ــر ش دکت
ایــن گفتگــو مى افزایــد: در  ادامــه  در 
حــال حاضــر متأســفانه گردشــگران بدون 
دالالن  بــا  ورود  بــدو  در  برنامه ریــزى 
و مترجمینــى برخــورد مى کننــد کــه 
ــد  ــب درآم ــز کس ــرى ج ــه تفک هیچ گون
ــدارد  ــاال ویــک شــبه در آن هــا وجــود ن ب
ــراى  ــراً از دیگــر شــهرها ب ــراد اکث ــن اف ای
ایــن شــغل بــه مشــهد آمده انــد و کســب 
ــا  ــام سیاســت کارى آن ه ــى تم ــد آن درآم

مى باشــد.
ــى  ــاف مال ــراى اجح ــفانه ب ــا متأس این ه
بــه بیمــاران خدمــات نامناســب پزشــکى 
ــرخوردگى و  ــات س ــه داده و موجب را ارائ
فــرار ایــن ســرمایه عظیــم بــراى مشــهد و 
ســاکنین آن مى شــوند. کمــا اینکــه امــروز 
ــتان  ــر افغانس ــایه نظی ــورهاى همس از کش
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و آســیاى میانــه ورود بیمــاران بســیار 
نــادر شــده و متأســفانه ایــن خیــل عظیــم 
ــتان  ــر هندوس ــورهایى نظی ــوى کش به س

هدایــت مى شــوند.
شــاهید همچنین افــزود: بیمــاران خارجى 
ــا چنــد مشــکل عمــده روبــرو هســتند،  ب
ــکى  ــر پزش ــز معتب ــالع از مراک ــدم اط ع
ــان  ــن و راهنمای ــود مترجمی ــدم وج و ع
ــکالت  ــت مش ــال درس ــراى انتق ــره ب خب
ــکى  ــه کادر پزش ــا ب ــته هاى آن ه و خواس
ــرف  ــتباه مص ــت اش ــا هدای ــاً ب ــه بعض ک
هزینــه هنگفــت، مشــکالت آن هــا نه تنهــا 
حــل نمى شــود کــه بــر آالم آن هــا افــزوده 

مى گــردد.

دکتــر مصطفــی داســتانی، رئیــس 
ــه نظــر پرســى  ــم در ادام ــتان قائ بیمارس
ــگران  ــى گردش ــاى ارتباط ــون راه ه پیرام
ــد:  ــى مى گوی ــز درمان ــا مراک ــى ب خارج
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــگران ســالمت ع گردش
بایــد از راه هــاى ارتباطــى همچــون ایمیل، 
ــط  ــا خ ــى ب ــانه هاى اینترنت ــس، رس فک
مســتقیم واحــد IPD بیمارســتان ها تمــاس 
ــیله کارشناســان واحــد  ــا به وس ــد ت بگیرن
ــد  ــوند، مى توانن ــى ش ــل راهنمای بین المل
بــا مراجعــه مســتقیم بــا واحــد مربوطــه در 
ارتبــاط باشــند، همچنیــن امــکان اســتفاده 
ســالمت  گردشــگرى  شــرکت هاى  از 
ــود دارد  ــگرى وج ــاى گردش ــا لیدره و ی
امــا ازآنجاکــه واســطه هایى به صــورت 
ــودجویانه  ــوز و س ــدون مج ــناور و ب ش
ــن  ــود ای ــد، وج ــد مى نماین ــب درآم کس
ــتفاده از گردشــگران  ــراد باعــث سوءاس اف
ســالمت در ارائــه خدمــات هتلینــگ 
نامناســب و گران قیمــت اخــذ هزینه هــاى 
ــل، ارجــاع نابجــا  ــدون دلی ــارف و ب نامتع
ــت و دور  ــدون کیفی ــى ب ــات درمان اقدام
از شــأن جامعــه پزشــکى کشــورمان و 

ــى شــده اســت. ــاب منف بازت

مدیرعامـل  نیـا،  قدسـی  بهـزاد  دکتـر 
شـرکت تعاونی سـبز درمان دراین ارتباط 
مى گویـد بى توجهـى و عدم سـامان دهى به 
عملکرد واسـطه ها و دالالن حوزه سالمت، 
همـان بالیى را بر سـر ایـن صنعت خواهد 
آورد کـه درگذشـته بـا امـور تجـارت و 
بازرگانـى در منطقـه آسـیاى میانـه آورد که 

بـازار را به طـور کامـل از دسـت دادیـم.
قدسـى نیـا معتقد اسـت: بـا ارائـه خدمات 
ناقـص درمانـى بـه گردشـگران سـالمت، 
فقـدان دانـش تخصصـى در امـور درمـان 
بخـش،  فعـاالن  میـان  در  گردشـگرى  و 
نارضایتـى گردشـگران سـالمت باتحمـل 
هزینه هـاى گـزاف و غیـر مصـوب، عـدم 
رعایـت فرآیند پذیرش قانونى گردشـگران 
سـالمت بـازار ناپایـدار ایجـاد مى کنـد که 

مى بایسـت بـراى آن چـاره اى اندیشـید.
وى مى افزایـد: بـه نظـر بنـده بـا توجـه بـه 
نام گـذارى سـال جـارى بـه نـام اقتصـاد 
مقاومتـى، تولیـد و اشـتغال مى بایسـت از 
حـوزه سـخنرانى و سـمینار پـا را فراتـر 
گذاشـت و واحدها و سـازم آن هاى مسئول 
بـا تشـکیل اتـاق فکـر از جهـات مختلف 
بـه این صنعـت نگاه کـرده و حجـم باالى 
ارزآورى آن را در راسـتاى عملیاتـى نمودن 
اقتصـاد مقاومتـى محقـق نمایند. متأسـفانه 
شـاهدیم بـا اختالف نظرهـاى بسـیار بیـن 
سـازم آن هـاى متولـى صنعت گردشـگرى 
و بهداشـت و درمـان، عرصه بـراى فعالیت 
غیرقانونى دالالن و واسـطه ها فراهم گشـته 
و عالقه منـدان و سـرمایه گذاران بالتکلیف 
و دلسـرد شـده اند. این همان آرزوى سـایر 
کشـورهاى منطقـه اسـت تـا بـا ناکارآمـد 
جلـوه دادن جمهورى اسـالمى ایران سـهم 

بـازار خـود را افزایـش دهند.
ایـن  در  نیـز  فـرودی  غالمرضـا  دکتـر 
اطالعـات  نبـود  اسـت،  معتقـد  رابطـه 
از مراکـز درمانـى  قابل دسـترس  کافـى و 
بـراى تصمیم گیـرى گردشـگران و وجـود 
واسـطه ها موجـب سـردرگمى گردشـگر 

دکتــر محمــد اســماعیل خیامــی ، مدیــر 
مســئول گردشــگري ســامت دانشــگاه 

علــوم پزشــکي مشــهد:
عمــده ترین مشــکل گردشــگر ســامت 
نداشــتن اطاعــات جامــع از فرآینــد 
گردشــگري ســامت در اســتان و آگاهــي 
ــي و چگونگــي  ــز درمان ــه مراک نســبت ب
ارتبــاط بــا آن مراکــز و دریافــت خدمــات 
اســت کــه ایــن مســئله باعــث مي شــود 
ــا  ایــن دســته از بیمــاران اســیر دالالن ب

احتمــال ســوء اســتفاده گردنــد 

رییــس  بهرامــی،  عبــداهلل  دکتــر 
رضــا: امــام  بیمارســتان 

اســتفاده از تبلیغــات بیــن المللــی و 
ــی  ــت معرف ــازی جه ــای مج ــبکه ه ش
خدمــات ســامت در شــهر مشــهد، 
توســعه ی خدمــات IT و امــکان ارتبــاط، 
برقــراری ارتبــاط مجــازی بیمــار خارجــی 
بــا پزشــکی معالــج مــی توانــد تحرکــی 

ــد ــش ده ــن بخ ــه ای ب

ــل  ــرودی، مدیرعام ــا ف ــر غامرض دکت
ــر: ــتان مه بیمارس

حــال حاضــر متاســفانه اکثر گردشــگران 
از طریــق واســطه هــای بــا مراکــر 
ــتند  ــاس هس ــکی در تم ــی و پزش درمان
کــه شــاید عمــده تریــن دالیــل آن عــدم 
اطــاع و آگاهــی گردشــگران ســامت از 
وجــود شــرکت هــای خدمــات دهنــده به 
ــان فارســی و  ــا زب علــت آشــنا نبــودن ب
ــن عــدم وجــود مرجعــی جهــت  همچنی
مراجعــه و دریافــت اطاعــات الزم بــرای 

درمــان باشــد

رییــس  داســتانی،  مصطفــی  دکتــر 
: قائــم  بیمارســتان 

گردشــگران ســامت عــاوه بــر ایــن که 
مــی تواننــد از راه هــای ارتباطــی همجون 
ایمیــل، فکــس ، رســانه هــای اینترنتی با 
خط مســتقیم واحــد IPD بیمارســتان  ها 
تمــاس بگیرنــد تــا بوســیله کارشناســان 
واحــد بیــن الملــل راهنمایــی شــوند، بــا 
ــا واحــد مربوطــه در  مراجعــه مســتقیم ب
ارتباط باشــند، همچنیــن امکان اســتفاده 
از  شــرکت هــای گردشــگری ســامت و 

یــا لیدرهــای  گردشــگری وجــود  دارد
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شـده و گاهـى آن هـا رابـه بیراهـه مى بـرد.
دکتـر بهرامـی نیـز معتقـد اسـت در حال 
حاضر بیشـتر بیماران گردشـگرى از طریق 
لیدرهایى که در سـطح شهر پراکنده هستند 
بـه مراکـز درمانـى ارجاع داده مى شـوند که 
بعضـاً این لیدرها بـه اعمال خالفى ازجمله 
اضافـه دریافتى بیشـتر از تعرفـه از بیماران 
اقـدام نمـوده یا بـه مراکزى کـه مجوزهاى 
الزم را ندارنـد بیمـاران را بـرده کـه این امر 
باعـث بـه خطـر افتـادن جـان بیمـاران نیز 

شـده است.
فیاضی بـا تائید ایـن نظر مى افزایـد: عمده 
هسـتند  بیمارسـتان هایى  مـا،  مشـکالت 
کـه بیمـاران را به صـورت عـادى پذیـرش 
ایـن  در  دالالن  از  برخـى  زیـرا  مى کننـد 
حـوزه ورود پیداکرده انـد بنابرایـن نیازمنـد 
نظارت بیشـتر وزارت بهداشت هستیم. اگر 
بیمارسـتان ها از پذیـرش افـراد به صـورت 
متفرقـه خـوددارى کننـد مى تواننـد از ایـن 
چالش هـاى به طـور چشـمگیرى بکاهنـد. 
همچنیـن سـهم مـا از تبلیغـات بین المللى 

ایـن حـوزه بسـیار ناچیز اسـت

سـهم وزارت امور خارجه در گردشگری 
سالمت

دکتر علیرضا طالـب زاده، زمـان اخذ ویزا 
کشـورمان بـراى بعضـى کشـورها ازجمله 
افغانسـتان را طوالنـى مى دانـد و مى افزایـد 
مى خواهـد  اسـت  بیمـار  کـه  شـخصى 
به سـرعت بـه مقصـد خود برسـد، مسـئله 
بعـدى پیـدا کـردن مراکـز معتبـر درمانـى 
بـراى افراد خارجى اسـت که متأسـفانه در 
حـال حاضـر بیمارسـتان هاى معتبـر و یـا 
سـایت هاى اینترنتى جامـع و کاملى در این 
زمینه وجـود ندارد تا بیمـار خارجى بتواند 
به راحتـى از طریـق سـایت بـه اطالعـات 
دسترسـى پیدا کند و گرفتار افراد سـودجو 
و دالل نشـود. وى معتقد است وزارت امور 
خارجـه بـا صـدور ویـزا درمانـى بیمـاران 
مى توانـد بـا همـکارى بخـش خصوصـى 
از بـدو ورود، آن هـا را از خدمـات ویـژه 
مسـافران  الـزام  کنـد،  بهره منـد  درمانـى 
ورودى بـه تهیـه بیمـه حـوادث و اسـتقرار 
تعـدادى پزشـک در مبـادى ورودى کـه در 
صـورت لـزوم بـراى همراهـى بیمـاران از 
آن ها اسـتفاده شـود ازجمله اقدامات مرزى 

در جـذب گردشـگران سـالمت اسـت.
بـه  زاده ورود بخـش خصوصـى  طالـب 
عرصه تصمیم سـازى گردشـگرى سالمت 

که موجب ارزآورى و اشـتغال خواهد شـد 
را ضـرورى مى دانـد.

دکتـر شـاهید، نیز با ایـن نظر موافـق بوده 
و پیشـنهاد ایجـاد دفاتـر مخصـوص براى 
مبـادى ورودى و محل هـاى  در  مشـاوره 
اقامتـى بـراى روشـن نمـودن نقشـه هاى 
سـالمت بـراى بیمـاران و هدایت درسـت 
بـه مراکز مختلـف و معتبر اعـم از دولتى و 
خصوصى براى رفع مشـکالت یادشـده را 

ارائـه مى دهـد.
دکتر قدسـی نیـا، نیز از منظـر رفع تنش با 
همسـایگان براى جذب بیشـتر گردشگران 
کـه  همان گونـه  مى گویـد:  سـالمت 
مسـتحضرید نقش بقـاع متبرکـه خصوصًا 
مرقـد مطهـر حضـرت رضـا علیه السـالم 
در مشـهد در جـذب توریسـت مذهبـى و 
تبدیل آن به سـایر اقسـام توریست ازجمله 
توریسـت سـالمت، نقش کلیدى اى را ایفا 
مى نمایـد امـا متأسـفانه تحـوالت سیاسـى 
منطقـه و خصوصـاً روابـط بیـن ایـران و 
عربسـتان در سـال هاى اخیـر تأثیـر بسـیار 
زیادى درروند مسافرت گردشگران مذهبى 
و سـالمت گذاشـته، آن طور کـه در ماه هاى 
اول بـا توجـه بـه لغو مـراودات سیاسـى و 
لغـو پروازهـا تعـداد مسـافرین ورودى از 
سـعودى و بحریـن بـه صفر رسـید. البته با 
برقـرارى پروازهـاى هواپیمایـى امـارات و 
قطـر بخشـى از مسـافرین عالقه منـد از آن 
طریـق اقدام به سـفر بـه ایـران و خصوصًا 
مشـهد مى نماینـد امـا همچنـان بـه تعـداد 

گذشـته نمى رسـد.

ضـرورت گسـترش و توسـعه فعالیـت 
بخـش خصوصـی و تشـکل های صنفی
دکتر مصطفی داسـتانی: یکى از مشکالت 
اصلـى در ایـن زمینـه تمایل نهـادى دولت 
در تصدى گـرى اسـت. گسـترش بخـش 
خصوصى گردشـگرى سـالمت با نظارت 
ایـن  از  بسـیارى  راه حـل  دولـت  دقیـق 
مشـکالت اسـت به نظر این جانب نشست 
مشـترك حوزه هـاى درمـان، گردشـگرى، 
تولیـت  بـا  وامنیتـى  خصوصـى  بخـش 
اسـتاندارى و شـهردارى امکان همکارى و 
یـک کار مناسـب در ایـن زمینـه را فراهـم 

نمود. خواهـد 
دکتـر محمـد اسـماعیل خیامـی، عمده 
تقویـت  مشـکل  حـل  بـراي  راهـکار 
شـرکت هاى گردشگري سـالمت قانونمند 
و معرفـی آن ها در سـطح بین الملل مى داند 

 
دکتر علیرضـا طالب زاده مدیر آزمایشـگاه 

: فردوس 
زمــان اخــذ ویــزا کشــورمان بــرای 
ــتان  ــه افغانس ــورها از جمل ــی کش بعض
ــار  ــه بیم ــخصی ک ــت .ش ــی اس طوالن
ــه  ــرعت ب ــه س ــد ب ــی خواه ــت م اس
مقصــد خــود برســد، مســئله بعــدی پیدا 
کــردن مراکــز معتبــر درمانــی بــرای افراد 
ــال  ــفانه در ح ــه متاس ــت ک ــی اس خارج
حاضــر ســایت هــای اینترنتــی جامــع  و 

ــدارد ــود  ن ــه وج ــن زمین ــی در ای کامل

ــل  ــا، مدیرعام ــی نی ــزاد قدس ــر به دکت
ــان : ــبز درم ــی س ــرکت تعاون ش

بــی توجهــی و عــدم ســامان دهــی بــه 
عملکــرد واســطه هــا و دالالن حــوزه 
ســامت ، همــان بایــی را بــر ســر ایــن 
صنعــت خواهــد آورد کــه در گذشــته 
بــا  امــور تجــارت و بازرگانــی در منطقــه 
آســیای میانــه آورد کــه بــازار را بــه 
ــه  ــا ارائ ــم. ب ــت دادی ــل از دس ــور کام ط
خدمــات ناقــص درمانــی به گردشــگران 
ســامت ، فقــدان دانــش تخصصــی 
ــان  ــگری در می ــان و گردش ــور درم در ام
فعــاالن بخــش ، نارضایتــی گردشــگران 
ســامت بــا تحمــل هزینــه هــای گــزاف 
ــد  ــت فرآین ــدم رعای ــوب، ع ــر مص و غی
ــامت  ــگران س ــی گردش ــرش قانون پذی
بــازار ناپایــدار ایجــاد مــی کنــد کــه مــی 

ــید. ــاره ای اندیش ــرای آن چ ــت ب بایس

دکتر شاهید، مدیرآزمایشگاه ایران : 
ایجــاد دفاتــر مخصــوص بــرای مشــاوره 
ــی  ــای اقامت ــل ه ــادی ورودی و مح در مب
بــرای روشــن نمــودن نقشــه هــای 
و هدایــت  بیمــاران  بــرای  ســامت 
درســت بــه مراکــز مختلــف و معتبراعم از 

ــت دارد  ــی  اهمی ــی و خصوص دولت

دکتر خیامی: 
پیــش بینــي مــي شــود در ســال 1395 
ــامت   ــگر س ــار گردش ــدود 5000 بیم ح
بــا ارز آوري حــدود 6 میلیــون دالر در 
مراکــز درمانــي شــهر مشــهد از  خدمات 

بســتري اســتفاده کــرده باشــند  
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خصـوص  در  برنامه ریـزى  مى افزایـد:  و 
آگاهی بخشـی مناسـب بـه بیمـار باید قبل 
از ورود به کشـور صـورت گیرد. به گونه اى 
کـه بیمـار قبـل از عزیمـت کلیـه مسـائل 
مربـوط به طـرح درمان خود را با هماهنگی 
شـرکت گردشـگري سـالمت مشـخص 
نمایـد. عـدم پذیـرش بیمـاران خارجی که 
از طریـق دالالن و مراکـز درمانـی معرفـی 
مى گردنـد نیـز مى توانـد در ایجـاد راهکار 
صحیح کمک شـایانی نماید. از مشـکالت 
دیگـر گردشـگران که به صـورت انفـرادي 
و شـخصی اقـدام بـه مسـافرت بـه ایـران 
و دریافـت خدمـات درمانـی مى نماینـد، 
عـدم امـکان ارتباط کالمـی با مراکـز، عدم 
امـکان نقل وانتقـال پـول و ارز، افتـادن در 
دام مداخلـه گـران درمانی، عدم آشـنایی با 
مراکـز مجـاز تشـخیصی و درمانـی و عدم 
اطـالع از تعرفه هـا اسـت و تمامـی ایـن 
مشـکالت از طریـق ارتباط با شـرکت هاى 
مجاز گردشـگري سالمت قابل پیشگیرى و 

اسـت. رفع 
ایجـاد  فـرودی،  غالمرضـا  دکتـر 
تشـکل هاى صنفـى بـا همـکارى سـازمان 
میـراث فرهنگى و گردشـگرى و دانشـگاه 
علوم پزشـکى و به وجـود آوردن پایگاهى 
که شرکت هاى گردشـگرى سالمت بتواند 
بـا همـکارى بیمارسـتان، مراکـز درمانـى 
و هتل هـا در کنـار یکدیگـر به تناسـب و 
فراخـور نام شـهر مشـهد مقـدس خدمات 
مناسـبى را به بیمـاران ارائه کننـد، ضرورى 
مى دانـد و مى افزایـد: درواقـع همـه باید در 
کنار یکدیگر به منافع مشـترك بیاندیشند و 
نگاهى دوراندیشـانه داشـته باشند تا شأن و 
آبـرو و اعتبار پزشـکى کشـور حفظ شـود.

سایر راهکارهای قابل انجام
راهکارهـاى  نیـز  بهرامـى،  عبـداهللا  دکتـر 
کـرد:  بیـان  چنیـن  را  خـود  پیشـنهادى 
مشـاوره ى رایـگان پزشـکى و برنامه ریزى 
و  بهتریـن  بـا  همـکارى  قـرارداد  سـفر، 
درمانـى  مراکـز  پزشـکان،  معتبرتریـن 
گردشـگرى،  مراکـز  و  هتل هـا  پزشـکى، 
ارائـه ى پکیج هـاى متنـوع درمانـى، اقامتى 
و گردشـگرى بـا بهتریـن قیمت هـا و بـا 
امکانـات، معرفـى جاذبه هـاى گردشـگرى 
و تفریحـى و اقامتى شـهر مشـهد در قالب 
تشـکیل  بولتـن و مجـالت گردشـگرى، 
کلیـه ى  در  سـالمت  گردشـگرى  واحـد 
بیمارسـتان هاى سـطح مشـهد، اسـتفاده از 

پتانسیل بیمارسـتان هاى خصوصى در ارائه 
خدمـات درمانى و مراقبتى، سـرمایه گذارى 
در تجهیـزات پزشـکى، ارتقـاى هتلینـگ 
بیمارسـتان ها، آمـوزش نیـروى تخصصـى 
مسـلط بـه زبـان خارجـى، رعایـت اصول 
اخـالق حرفـه اى پزشـکى در ارتبـاط بـا 
بیمـاران خارجـى، برگـزارى کالس هـاى 
در  خدمـات  ارائـه ى  توسـعه ى  مرتبـط، 
حیطه ى دندانپزشـکى، اسـتفاده از تبلیغات 
بین المللـى و شـبکه هاى مجـازى جهـت 
معرفى خدمات سـالمت در شـهر مشـهد، 
توسـعه ى خدمـات IT و امـکان ارتبـاط، 
برقـرارى ارتبـاط مجازى بیمـار خارجى با 

پزشـکى معالـج.
دکتـر مصطفـی داسـتانی نیـز در همیـن 
زمینـه مى افزایـد: بـا توجـه بـه محدودیت 
زمانى گردشـگران در کشـور مراکز درمانى 
بایـد پذیـراى بیمارانـى در خـارج از نوبت 
و وقـت درمـان باشـند و شـرایط رفاهـى 
الزم را بـراى این گونـه مراجعیـن در نظـر 
آموزشـى  کالس هـاى  گذاشـتن  بگیرنـد. 
بـراى کارکنـان در معرفـى ایـن صنعـت و 
البتـه اطالع رسـانى رسـانه ملى بـه همگان 

حائـز اهمیـت فراوانى اسـت.
دکتر محمـد اسـماعیل خیامـی در ادامه 
عمده تریـن فعالیت هـاى صـورت گرفتـه 
دانشـگاه  سـالمت  گردشـگرى  درزمینـه 
علوم پزشـکى مشـهد را این گونه بیان کرد: 
تمرکـز در ایجـاد واحـد پذیـرش بیمـاران 
بین الملـل بیمارسـتان ها IPD، ارتقاء سـطح 
هتلینگ مراکـز درمانی و ایجـاد بخش هاى 
مراکـز  ارزیابـی  فرآینـد  شـروع   ،VIP
جراحـی محـدود مطابق بـا اسـتانداردهاى 
در  اطالع رسـانى  و  برنامه ریـزى  جهانـی، 
خصـوص گذرانـدن دوره هـاى آموزشـی 
مسـئولین  بـراى  سـالمت  گردشـگري 
فنـی و کارکنـان شـرکت هاى گردشـگري 
سـالمت و واحدهـاى IPD مراکـز درمانی 
افزایـش  جهـت  تـالش  بیمارسـتان ها،  و 
ارتبـاط شـرکت هاى گردشـگري سـالمت 
شـروع  مجـوز،  داراي  بیمارسـتان هاى  و 
ارزیابـی مراکـز درمانـی و بیمارسـتان هاى 
جدیـد جهـت اخـذ مجوزهـاى الزم، ارائه 
مشـاوره هاى الزم به دست اندرکاران بخش 
خصوصـی، اصالح تعرفه هاي گردشـگري 

سـالمت و نظـارت بـر مراکـز درمانـی.
دارد  پیشـنهاد هایى  نیـز  شـاهید  دکتـر 

ادامه در صفحه 11
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تایلند، پیشرو در گردشگری سالمت
تایلند اکنون یکى از پیشروهاى گردشگرى 
پزشکى و یکى از محبوب ترین و موفق ترین 
پزشکى  گردشگرى  عرصه  در  کشورها 
درون مرزى است. گردشگرى پزشکى در این 
کشور در دهه 1970 میالدى آغاز شد؛ یعنى 
براى  غربى  کشورهاى  تقاضاى  که  زمانى 
درمان هاى زیبایى و دیگر درمان هاى موجود 
موردپذیرش قوانین دولت آن کشورها نبود 
بیمه درمانى دولتى و  از پوشش  یا خارج 
این گونه  ازآنجاکه  بود.  آن ها  خصوصى 
پوشش  تحت  معموالً  جراحى  عمل هاى 
بیمه نیستند و از طرفى هزینه زیادى دارند، 
عالقه مندان به چنین جراحى هایى با در نظر 
داشتن هزینه کمتر و سرعت بیشتر دریافت 
خدمات، ترجیح مى دهند این خدمات را در 
کنند.  دریافت  پزشکى  مقاصد گردشگرى 
تایلند به طورجدى در اواخر دهه 1980 و 
اوایل 1990 میالدى، با تأسیس چند بیمارستان 
خصوصى مجهز و پیشرفته که خدماتى را 
بیماران  و  محلى  افراد  از  گروه خاصى  به 

خارجى ارائه مى دادند به توسعه گردشگرى 
پزشکى خودپرداخت و از آن زمان به بعد، 
ویژگى هایى همچون اعتباربخشى بین المللى 
صنعت مراقبت سالمت، تکنولوژى پیشرفته 
بیمارستان ها،  لوکس  اتاق هاى  پزشکى، 
کارکنان  صالحیت  آموزش دیده،  پزشکان 
مراقبت، هزینه هاى معقول خدمات پزشکى 
این  گردشگرى،  ممتاز  زیرساخت هاى  و 
کشور را به یک مقصد گردشگرى پزشکى 
جهانى تبدیل کرد. تایلند همچنین کشورى 
پیشرو در گردشگرى تندرستى و اسپاست. 
زمانى  تا  یعنى  تا سال 1993،  اسپا  مفهوم 
بانکوك،  در  اورینتال  ماندارین  هتل  که 
مفهومى  کرد،  افتتاح  را  اسپاى خود  اولین 
کامًال جدید تلقى مى شد اما از آن زمان به 
بعد این صنعت به سرعت در حال رشد و 
توسعه بوده است. اسپاهاى اولیه این کشور 
معموالً در تفرجگاه ها و هتل هاى پنج ستاره 
واقع بودند. اما عالوه بر آنچه گفته شد، نقش 
این  توسعه  در  بخش خصوصى  و  دولت 
نوع گردشگرى در تایلند مهم بوده است. 

رشد اقتصادى و آزادسازى بازارهاى مالى 
در دهه 1990 میالدى توسعه بیمارستان هاى 
اما بحران مالى  خصوصى را تقویت کرد، 
به  را  افراد  از  بسیارى   ،1990 دهه  اواخر 
موجب  و  کشاند  عمومى  بیمارستان هاى 
خصوصى  بیمارستان هاى  اشغال  کاهش 
شد. این اتفاق موجب شد تا هم دولت و 
هم بخش خصوصى سعى در جذب بیماران 
سایر کشورها کنند و از این طریق به تالش 
براى ادامه فعالیت بیمارستان هاى خصوصى 

بپردازند.
در عیـن حـال، دولـت تایلنـد همـواره بـه 
مسـتقیم  سـرمایه گذارى  تشـویق  دنبـال 
خارجـى در بخـش گردشـگرى پزشـکى 
بـوده اسـت. کالج هـاى پزشـکى در تایلند، 
ظرفیت هایـى را بـه دانشـجویان خارجـى 
توسـعه  حـال  در  کشـورهاى  دیگـر  از 
اختصـاص داده انـد تـا بتواننـد از طریـق 
تقسـیم گردشـگرى پزشـکى بـه آمـوزش 
پزشـکى در زمینه هـاى علـوم پزشـکى و 
امدادگـرى، همچنیـن در زمینـه درمان ها و 

توسعه  را  توریسم سالمت خود  جنوبی چگونه  آفریقای  و  سنگاپور  ترکیه،  تایلند، 
داده اند؟ 

على اصغر شالبافیان
عضو هیات علمى دانشگاه سمنان

تجارب موفق در گردشگری سالمت 

رابطــه ســالمت بــا گردشــگرى را مى تــوان از جهــات متعــددى بررســى کــرد؛ حفــظ ســالمت گردشــگر مهم تریــن رابطــه 
بیــن ایــن دو مفهــوم تلقــى مى شــود. دالیــل زیــادى موجــب رونق گرفتــن گردشــگرى ســالمت در جهــان امــروز شــده اند 
ــات  کــه مهم تریــن آن هــا تغییــر ارزش هــاى مصرف کننــدگان، تغییــرات ســبک زندگــى، مســن تر شــدن جمعیــت، اقتضائ
ــى،  ــد اقامتگاه هــاى درمان ــق کســب وکارهایى مانن ــوان مى شــود؛ مــواردى کــه موجــب رون سیســتم بهداشــت و درمــان عن
بیمارســتان هاى تندرســتى، مراکــز ســالمت، هتل هــا و اســپاهاى پزشــکى مى شــوند و فصــل مشــترك ارائه دهنــدگان خدمــات 
گردشــگرى پزشــکى و تندرســتى هســتند. کشــورهایى ماننــد آفریقــاى جنوبى، تایلنــد، ترکیه، ســنگاپور، مالزى، هنــد و برخى 

کشــورهاى دیگــر در ایــن زمینــه پیشــرو بــوده و تمهیــدات خوبــى اندیشــیده اند.

سالمتگردشگری 
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داروهـاى جایگزیـن، به ایـن صنعت تنوع 
. ببخشند

و  دولت  سیاست های  از  منتفع  ترکیه، 
اقتصاد

مقاصد  مهم ترین  جمله  از  نیز  ترکیه 
گردشگرى سالمت در منطقه ما به شمار 
مى رود. این صنعت به طور خاص در فاصله 
تحوالت  موازات  به  اخیر  سال  تا 15   10
مثبت در گردشگرى این کشور، توسعه یافته 
یک  پزشکى  گردشگرى  این رو،  از  است. 
مفهوم تازه و حوزه کارى جدید براى این 
کشور محسوب مى شود که با هدف ورود 
ارزهاى خارجى، در راستاى تبدیل شدن به 
یک محصول صادراتى مورد توجه است. 
این صنعت به رغم سابقه کوتاهش، فرصتى 
و  آورده  ارمغان  به  ترکیه  براى  را  جدید 
توجه همه ذى نفعان این حوزه را به سوى 
خود جلب کرده است. در ترکیه، سه شکل 
از گردشگرى سالمت عالوه بر گردشگرى 
عبارتند:  که  یافته اند  توسعه  پزشکى 
(تندرستى)،  اسپا  یا  گرم  آب  گردشگرى 
افراد  افراد مسن و گردشگرى  گردشگرى 
ناتوان و از کارافتاده. گردشگرى تندرستى در 
این کشور از گذشته تا به امروز به سرعت در 
حال رشد بوده و سرمایه گذارى حوزه آب 
گرم را تسریع کرده است؛ چرا که این کشور 
از منظر منابع آب خود بسیار حائز اهمیت 
گرم  آب  هتل هاى  واسطه  به  ترکیه  است. 
فراوان خود جایگاه هفتم را از نظر غناى منابع 
آب گرم در عرصه جهانى به خود اختصاص 
داده است. گردشگرى افراد ناتوان، به معناى 

مراقبت ویژه از این افراد داراى معلولیت و 
نیز در هتل-کلینیک ها و مراکز  از کار افتاده 

بازپرورى این کشور صورت مى گیرد.
کلیدى در جذب گردشگران  یک محرك 
پزشکى ترکیه، هزینه هاى معقول خدمات 
سالمت است؛ چنان که گردشگران پزشکى 
مى توانند  درمان  یا  جراحى  نوع  به  بسته 
انتظار داشته باشند هزینه هاى پزشکى شان 
در  اقدامات  این  هزینه هاى  با  مقایسه  در 
ایاالت  و  بریتانیا  آلمان،  نظیر  کشورهایى 
65 درصدى  تا   45 صرفه جویى  با  متحده 
تمام شود. از سوى دیگر، از جمله اقداماتى 
که دولت و بخش خصوصى این کشور در 
توجه به این بخش انجام داده اند را مى توان 
مناطق  و  شهرى  بیمارستان هاى  ساخت 
آزاد بهداشت و درمان دانست. گردشگرى 
پزشکى به طور گسترده اى در دهمین برنامه 
توسعه ترکیه مطرح شد و جذب دو میلیون 
بیمار خارجى در سال 2023 و کسب درآمد 
20 میلیارد دالرى، به عنوان یکى از اهداف 
 2013-2017 استراتژیک  برنامه  در  مهم 
وزارت ترکیه مورد بحث قرار گرفته است. 

سنگاپور، تمرکز بر عمل های پیچیده
سـنگاپور نیـز دیگر کشـور آسـیایى اسـت 
کـه توانسـته در ایـن زمینـه بـه توفیقاتـى 
دسـت پیـدا کنـد. ایـن کشـور بـه دلیـل 
در  پیچیـده  جراحـى  عمل هـاى  برخـى 
سـطح جهان به شـهرت رسـیده اسـت؛ به 
طـورى که فعالیت هـاى تبلیغاتى کـه براى 
ترویج گردشگرى پزشـکى کشور صورت 
مى گیرنـد نیـز بـه طـور فزاینـده اى بـر این 

تنهـا مشـکل  مى کننـد.  تمرکـز  موضـوع 
سـنگاپور گـران بـودن خدمـات پزشـکى 
در ایـن کشـور اسـت کـه ممکـن اسـت 
بـر رقابت پذیـرى آن بـا کشـورهاى دیگـر 
نظیـر مالزى و هنـد تاثیر بگـذارد. حمایت 
دولت سـنگاپور از گردشـگرى پزشکى در 
ایـن کشـور و سـرمایه گذارى گسـترده در 
ایـن بخـش قابـل توجـه اسـت و موجـب 

پیشـرفت ایـن بخش شـده اسـت.

آفریقای جنوبی، روند رو به صعود
آفریقاى جنوبى نیز بازیگرى پیشرو در حوزه 
انواع  خصوص  به  و  پزشکى  گردشگرى 
جراحى زیبایى به شمار مى رود که به سرعت 
در حال رشد و تبدیل شدن به یک مقصد 
برتر گردشگرى پزشکى است. مزیت اصلى 
مربوط  پزشکى  گردشگرى  در  این کشور 
آن  گردشگرى  تورهاى  بسته بندى  نوع  به 
است. در واقع، تورهاى گردشگرى پزشکى 
این کشور اغلب با سافارى ها، دوره بهبودى 
در اسپا و سایر فعالیت ها در یک بسته سفر 
قرار مى گیرند. البته عالوه بر بسته هاى خاص 
گردشگرى پزشکى، مهارت هاى قوى زبان 
جنوبى  آفریقاى  غربى  فرهنگ  انگلیسى، 
جمله  از  کشور  این  درمانى  هزینه هاى  و 
محرك هاى دیگر جذب گردشگران به شمار 
آفریقاى  در  پزشکى  هزینه هاى  مى روند. 
جنوبى در حدود 40 تا 60 درصد ارزان تر از 
هزینه هاى پزشکى در ایاالت متحده آمریکا 
و اروپاست؛ اما این کشور همچنان گران تر 
از برخى مقاصد گردشگرى پزشکى پیشرو 

در آسیاست.
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مالــزى دیرتــر از تایلنــد فعالیــت در زمینــه 
گردشــگرى پزشــکى را شــروع کــرد؛ 
ــا  ــه رقب بااین وجــود به ســرعت خــود را ب
ــد  ــن مقاص ــى از برتری ــه یک ــانده و ب رس
ــن  ــت. ای ــده اس ــه تبدیل ش ــن عرص در ای
کشــور پــس از ســال 1998، بــا درك 
اهمیــت متنوع ســازى اقتصــاد کشــور 
ــراى پخــش کــردن خطــرات اقتصــادى  ب
احتمالــى در بخش هــاى مختلــف، مفهــوم 
گردشــگرى پزشــکى را مطــرح کــرد. 
ــال  ــزى از س ــکى در مال ــگرى پزش گردش
1998 تــا 2001، 92 درصــد رشــد یافتــه و 
پیش بینى شــده کــه درآمــد کشــور مالــزى 
در ســال 2016 بــه مبلــغ 590 میلیــون دالر 
ــد  ــک مقص ــوان ی ــزى به عن برســد. مال
گردشــگرى پزشــکى، به واســطه چنــد 
مزیــت کلیــدى ازجملــه برخــوردار بــودن 
ــالمت  ــت س ــر مراقب ــان برت از متخصص
ــف پزشــکى، تســلط  در رشــته هاى مختل
ــى،  ــان انگلیس ــر زب ــکى ب ــان پزش کارکن
ــن  ــى از پیچیده تری ــراى برخ ــى اج توانای
هزینــه  تعــادل  جهــان،  در  درمان هــا 
ــت  ــطح کیفی ــا س ــکى ب ــات پزش معالج
ــت  ــطح کیفی ــرى س ــز براب ــات و نی خدم
دندان پزشــکى  و  پزشــکى  خدمــات 
کشــور بــا همیــن خدمــات در کشــورهاى 
ــت و  ــت حمای ــط دول ــعه یافته، توس توس
توســعه یافته اســت. عــالوه بــر ایــن مزایــا 
ــى را ســبب شــده  کــه حمایت هــاى دولت
اســت، جاذبه هــاى گردشــگرى ماننــد 
ســواحل زیبــا ازجملــه محرك هایــى 
ــراى  ــى را ب ــاران خارج ــه بیم ــتند ک هس
ــد  ــوان مقص ــور به عن ــن کش ــاب ای انتخ
ترغیــب کــرده  پزشــکى  گردشــگرى 

ــذاب  ــته هاى ج ــر از بس ــت. صرف نظ اس
گردشــگرى پزشــکى، دلیــل دیگــر جذب 
ــور،  ــن کش ــه ای ــالمت ب ــگران س گردش

ــت. ــپا اس ــى اس ــته هاى تعطیالت بس

نقــش بخــش دولتــی و خصوصــی در 
گردشــگری ســالمت

و  دومیــن  ســالمت  گردشــگرى 
در  ملــى  درآمــد  منبــع  بزرگ تریــن 
ــزى  ــت مال ــن رو دول ــت. ازای ــزى اس مال
بــه گردشــگرى ســالمت به منزلــه ابــزارى 
بــراى رشــد اقتصــادى کشــور مى نگــرد و 
ــى و  ــرمایه گذارى داخل ــهیل س ــراى تس ب
خارجــى در ایــن بخــش تــالش بســیارى 
ــزى  ــت مال ــاى دول ــرده اســت. تالش ه ک
بــراى توســعه و حمایــت از صنعــت 
گردشــگرى پزشــکى متنــوع اســت و 
به طــور خالصــه عبــارت اســت از تســهیل 
یــا ایجــاد شــرایطى بــراى توانمندســازى، 
فراهــم کــردن مشــوق هاى مالــى و انجــام 
ترفیعــى. وزارت  فعالیت هــاى  فعاالنــه 
ــال 1998  ــه س ــزى در ژانوی ــت مال بهداش
یــک کمیتــه ملــى بیــن وزارتخانــه اى 
ــالمت  ــگرى س ــاى گردش ــراى ارتق را ب
ــن  ــات ای ــکیل داد. اقدام ــکى تش و پزش
کمیتــه کــه بعدهــا به شــوراى گردشــگرى 
ســالمت مالزى تغییــر نــام داد، در حقیقت، 
فرصتــى کلیــدى بــراى رشــد گردشــگرى 
ســالمت محســوب مى شــود؛ چراکــه 
بــراى مثــال دریکــى از اقداماتــش، بیماران 
ــات  ــه دروازه اى از اطالع ــى را ب بین الملل
مهــم موردنیازشــان بــراى آگاهــى از انــواع 
گزینه هــاى گردشــگرى پزشــکى موجــود 
در مالــزى معرفــى و بــه آن ها ایــن امکان را 

دکتر علی اصغر شالبافیان
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

مالزی چگونه گردشگری سالمت را توسعه داد؟

گردشگری  مقصد  یک  به عنوان  مالزی 
پزشکی، به واسطه چند مزیت کلیدی ازجمله 
برخوردار بودن از متخصصان برتر مراقبت 
پزشکی،  مختلف  رشته های  در  سامت 
تسلط کارکنان پزشکی بر زبان انگلیسی، 
پیچیده ترین  از  برخی  اجرای  توانایی 
درمان ها در جهان، تعادل هزینه معالجات 
نیز  و  خدمات  کیفیت  سطح  با  پزشکی 
پزشکی  خدمات  کیفیت  سطح  برابری 
خدمات  همین  با  کشور  دندان پزشکی  و 
دولت  توسط  توسعه یافته،  کشورهای  در 

حمایت و توسعه یافته است

دولت مالزی به منظور جذب سرمایه گذاران 
کشور  این  شناساندن  و  خارجی  و  داخلی 
پزشکی،  گردشگری  مقصد  یک  به عنوان 
 به سرمایه گذاران مشوق های مالیاتی برای 
از  استفاده  درمانی،  تاسیسات  ساخت 
تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته پزشکی و 

فرآیندهای آموزشی اعطا می کند

مالزی با ارائه مفهوم »هاسپیتال« که به معنای 
ارائه توأمان خدمات بیمارستان و هتل در یک 
مکان است، خدماتش را نسبت به برخی از 
کشورهای همسایه خود ازجمله سنگاپور با 
هزینه کمتری ارائه می دهد. از دیگر اقدامات 
می توان  خصوصی  بیمارستان های  مثبت 
بین المللی  مشتریان  بخش  تأسیس  به 
آژانس های  راه اندازی  و  بیمارستان ها  در 
مسافرتی در داخل بیمارستان برای راحتی 
و سهولت دسترسی گردشگران پزشکی، 

اشاره کرد
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مى دهــد کــه در کشــور خودشــان تنهــا بــا اســتفاده از موتورهاى جســت وجو، 
به  آســانى بــه اطالعــات موردنیــاز دسترســى پیــدا و از اطالعــات پایگاه هــاى 

ــد. ــان فراهــم نمــوده، اســتفاده کنن ــراى آن ــه ب تخصصــى ک
بــه عبارتــى، تمرکــز ایــن کشــور بــر کیفیــت مطلــوب و قیمــت کــم اســت 
ــى  ــد و کارآی ــت کن ــا ســایر مقاصــد گردشــگرى پزشــکى رقاب ــد ب ــا بتوان ت
قوانیــن و مقــررات دولــت، از ایــن منظــر کــه بیمــاران خارجــى را از کیفیــت 
مطلــوب مراقبــت و خدماتــى کــه دریافــت مى کننــد مطمئــن مى ســازد، یکــى 
ــالوه  ــى رود. ع ــمار م ــزى به ش ــالمت در مال ــگرى س ــاى گردش از فرصت ه
بــر کیفیــت و قیمــت، زمــان کوتــاه انتظــار بــراى دریافــت خدمــات در ایــن 
کشــور، عامــل کلیــدى دیگــرى اســت کــه توانایــى بیمارســتان هاى خصوصى 

در جــذب بیمــاران خارجــى را ارتقــا مى بخشــد.
همچنیــن دولــت مالــزى به منظــور جــذب ســرمایه گذاران داخلــى و خارجــى 
ــه  ــوان یــک مقصــد گردشــگرى پزشــکى،  ب و شناســاندن ایــن کشــور به عن
ــى،  ــات درمان ــاخت تاسیس ــراى س ــى ب ــوق هاى مالیات ــرمایه گذاران مش س
اســتفاده از تکنولــوژى و تجهیــزات پیشــرفته پزشــکى و فرآیندهاى آموزشــى 
ــى  ــتان هاى خصوص ــویق بیمارس ــن در تش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا مى کن اعط
بــراى دســتیابى بــه کیفیــت ارزشــمند خدمــات مراقبــت ســالمت و کســب 
ــا  ــزى ی ــالمت مال ــت س ــن کیفی ــى از انجم ــا بین الملل ــى ی ــار داخل اعتب
ــف  ــر تخفی ــا مشــوق هایى نظی ــراى آن ه ــى، ب ــترك بین الملل ــیون مش کمیس
دوبــل مالیــات بــر درآمــد در نظــر گرفته شــده اســت. در ایــن میــان بخــش 
خصوصــى نیــز نقــش مهمــى در توســعه گردشــگرى پزشــکى ایفــا مى کنــد 
و ادغــام افقــى کــه بــه معنــاى همــکارى مراکــز پزشــکى بــا هتل هــا و دیگــر 
ارائه دهنــدگان خدمــات ســفر بــراى ارائــه بســته هاى جــذاب و متنــوع اســت 
ــى  ــتان هاى خصوص ــام، بیمارس ــن ادغ ــود. در ای ــاهده مى ش ــى مش به خوب
ــا و  ــان، هتل ه ــد تورگردان ــالمت مانن ــگرى س ــران گردش ــر بازیگ ــا دیگ ب
ــر  ــان حداکث ــته هاى خدماتى ش ــا بس ــده اند ت ــد ش ــى متح ــوط هواپیمای خط
ارزش افــزوده را بــراى مشــترى ایجــاد کنــد. مالــزى همچنیــن بــا ارائــه مفهــوم 
«هاســپیتال» کــه بــه معنــاى ارائــه توأمــان خدمــات بیمارســتان و هتــل در یک 
مــکان اســت، خدماتــش را نســبت بــه برخــى از کشــورهاى همســایه خــود 
ازجملــه ســنگاپور بــا هزینــه کمتــرى ارائــه مى دهــد. از دیگــر اقدامــات مثبت 
بیمارســتان هاى خصوصــى مى تــوان بــه تأســیس بخــش مشــتریان بین المللــى 
ــتان  ــل بیمارس ــافرتى در داخ ــاى مس ــدازى آژانس ه ــتان ها و راه ان در بیمارس

بــراى راحتــى و ســهولت دسترســى گردشــگران پزشــکى، اشــاره کــرد.

خدمات و بازارهای گردشگری سالمت مالزی
ــاران خارجــى  ــه بیم ــن کشــور ب ــه در ای ــى ک ــن درمان های ــان مهم تری در می
ــى  ــالج، جراح ــل ع ــکى قاب ــاى پزش ــه درمان ه ــوان ب ــود مى ت ــه مى ش ارائ
ــوژى،  ــارورى، رادیول پالســتیک، جراحــى قلــب و قفسه ســینه، درمان هــاى ب
معاینــات کلــى پزشــکى و بررســى ســالمت افــراد و جراحى هــاى ارتوپــدى 
یــا عیــوب اســتخوانى اشــاره کــرد. عمــده گردشــگران پزشــکى ورودى بــه 
مالــزى از کشــورهاى اندونــزى (72 درصــد)، ســنگاپور (10 درصــد)، ژاپــن 
(5 درصــد) و آســیاى غربــى (2 درصــد) بــه ایــن کشــور مى آینــد. بازارهــاى 
ــرده و درصــدد جــذب  ــایى ک ــى شناس ــزى به خوب ــه مال ــرى ک ــدف دیگ ه
آن هــا برآمــده اســت، کشــورهاى جنــوب شــرقى آســیا ماننــد میانمــار، ویتنام، 
برونئــى و کامبــوج هســتند کــه در ایــن کشــورها بیمارســتان هایى بــا کیفیــت 
ــکات  ــر از ن ــى دیگ ــود دارد. یک ــدرت وج ــا به ن ــده ی ــیس نش ــرح تأس مط
برجســته گردشــگرى پزشــکى مالــزى، ارائــه خدمــات متناســب بافرهنگ هــا، 
ادیــان و ملیت هــاى گوناگــون اســت. در حقیقــت، هویــت اســالمى کشــور 

مالــزى، عنصــرى مهــم بــراى جــذب بیمــاران خاورمیانــه اســت.

ازجملـه، ایجاد سـاختار مدیریتى مناسـب 
توسـعه  و  هدایـت  برنامه ریـزى،  بـراى 
خدمـات بـا همـکارى همـۀ بخش هـاى 
خصوصـى و روشـن شـدن سـهم بخـش 
هدایـت و مشـاوره از تعرفـه خدمـات و 
تأمیـن رسـمى و قانونـى آن کـه متأسـفانه 
بعضـاً سـهم مترجمیـن از این خدمـات از 
سـود مراکـز ارائه خدمـات، باالتر اسـت و 
این امر موجـب کاهش کیفیت خدمات در 
بعضـى مراکز بـراى جبران منافـع مى گردد.
وى در پایــان خطــاب بــه مســئولین و 
ــا  ــن فرصت ه ــد: ای ــهریان مى گوی همش
ــد  ــا بای ــت. م ــار مانیس ــه در اختی همیش
تــالش کنیــم ضمــن ارائــه باکیفیــت 
ــراد را  ــى و گردشــگرى اف ــات درمان خدم
راغــب کنیــم بجــاى ماندن یــک یــادوروز 
بــراى زیــارت، مدت زمــان بیشــترى بــراى 
اســتراحت ودرمــان در ایــن شــهر ســپرى 
ــد ارزآورى و  ــم مى توان ــن تصمی ــد، ای کنن

ــد. ــش ده ــتغال را افزای اش
بدیهــى اســت ماندگارى بیشــتر توریســت 
بــه خدمــات تفریحــى مناســب، خدمــات 
پزشــکى خــوب و نحــوه تعامــل بــا آن هــا 
عــالوه بــر حضــور معنــوى بســتگى دارد.

بــه امیــد اینکــه بــا درك شــرایط حســاس 
ــش  ــزى و افزای ــا برنامه ری ــهر ب ــن ش ای
جــذب توریســت ســالمت آثــار رکــود و 
ــد و  ــش یاب ــهر کاه ــن ش ــى کارى در ای ب
ــرى  ــت جزبکارگی ــر نیس ــن امکان پذی ای
مســئولین و مدیــران کارآمــد بومــى و 

ــدس مشــهد. ــه شــهر مق متعصــب ب

گردشگری سالمت ...

ادامه از صفحه 7
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ــوى  ــده از س ــام ش ــات انج ــق تحقیق طب
موسســه تحقیقــات بازاریابــى رنــوب 
ــاره گردشــگرى درمانــى آســیا، بــراى  درب
ــدف  ــا ه ــفر ب ــى س ــگران آمریکای گردش
در  صرفه جویــى  معنــى  بــه  درمــان 
ــاى  ــت و گروه ه ــى اس ــاى درمان هزینه ه
طبقــه  گروه هــاى  یــا  درآمدتــر  کــم 
ــش  ــه تحــت پوش ــى ک ــط آمریکای متوس
خدمــات درمانــى نیســتند، بــراى دریافــت 
امکانــات درمانــى و پزشــکى ارزان تــر 

راهــى کشــورهاى دیگــر مى شــوند.
بــراى گردشــگران کانادایــى و اروپایــى هم 
صرفه جویــى در هزینــه یــک اولویــت مهم 
ــان  ــراى درم ــفر ب ــد س ــاب مقص در انتخ
ــى،  ــاى مال ــر انگیزه ه ــا عالوه ب ــت؛ ام اس
ســفر درمانــى بــه معنــى رهایــى از صــف 
طوالنــى انتظــار در بیمارســتان هاى دولتــى 
پزشــکى  درمان هــاى  دریافــت  بــراى 
نیــز هســت؛ امــا بــراى آفریقایى هــا، 
توریســم درمانــى بــه معنــى برخــوردارى 
ــر  ــتى برت ــى و بهداش ــهیالت درمان از تس
ــب  ــان اغل ــور خودش ــه در کش ــت ک اس
ــن  در دســترس نیســت. در کشــورهاى ای
ــراد  ــا اف ــد ی ــواده ثروتمن ــک خان ــاره ی ق
ــتریان  ــط، از مش ــاالى متوس ــد ب ــا درآم ب
اصلــى گردشــگرى درمانــى درکشــورهاى 
ــان  دیگــر هســتند. از ســوى دیگــر، از می
ــنگاپور  ــد و س ــیایى، تایلن ــورهاى آس کش
ازنظــر  برتــر  کشــور  دو  هم اکنــون 
گردشــگرى درمانــى هســتند کــه بــه دالیل 

مختلفى همچون برخــوردارى از تجهیزات 
پزشــکى باکیفیت، زیرســاخت هاى درمانى 
عالــى و حداقــل مدت زمــان بــراى انتظــار 
ــان و  ــودن متخصص ــترس ب ــز در دس و نی
ــارت،  ــن ســطح مه ــا عالى تری پزشــکان ب
بیشــترین تعــداد گردشــگر درمانــى را بــه 
ــور  ــن دو کش ــد. ای ــذب مى کنن ــود ج خ
ــال 2013  ــا در س ــر و تنه ــار یکدیگ درکن
ــگران  ــد از کل گردش ــر 60 درص ــغ ب بال
درمانــى در سراســر آســیا را به خــود 

جــذب کرده انــد.

بــازار گردشــگران ســالمت ایــران کدام 
؟ ست ا

ــى  ــازمان جهان ــیم بندى س ــاس تقس براس
گردشــگرى (UNWTO)، ایــران در منطقــه 
ــا کشــورهاى افغانســتان،  ــوب آســیا ب جن
پاکســتان، هنــد، بوتــان، بنــگالدش، نپــال، 
مالدیــو و ســریالنکا قــرار دارد. بــا توجــه 
ــن تقســیم بندى  ــران در ای ــه ای ــن ک ــه ای ب
بعــد از هنــد در جایــگاه دوم جــذب 
ایــن  دارد،  قــرار  خارجــى  گردشــگر 
موضــوع مى توانــد بــه عنــوان یــک مزیــت 
نســبى بــراى کشــورمان بــه حســاب بیاید 
کشــورهاى  گردشــگران  جــذب  در  و 
منطقــه تاثیــر بســیار مهمــى خواهــد 
ــز کشــورهاى  داشــت. از ســوى دیگــر نی
افغانســتان، پاکســتان و همچنیــن جمعیت 
بیشــترین  داراى  هندوســتان  شــیعیان 
اشــتراکات فرهنگــى، دینــى، مذهبــى، 

بیشــترین  واجــد  تاریخــى،  و  زبانــى 
ــران هســتند. افغانســتان  ــا ای ــا ب نزدیکى ه
داراى 3 مــرز جــاده اى بــا 3 اســتان ایــران 
شــامل مــرز تایبــاد در خراســان رضــوى، 
ــى  ــان جنوب ــتان خراس ــل در اس ــرز می م
و مــرز میلــک در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان اســت. همچنیــن افغانســتان در 
فهرســت اولویت بنــدى بازارهــاى هــدف 
ــم  ــت پانزده ــران در اولوی ــگرى ای گردش
قــرار دارد کــه جمعیتــى بالــغ بــر 6 میلیون 
نفــر (برابــر بــا 19 درصــد از کل جمعیــت 
آن کشــور) را شــیعیان و 80 درصــد مابقــى 
را اهــل تســنن بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
ایــن  جمعیــت  از  عمــده اى  بخــش 
ــتند و  ــد هس ــى را بل ــان فارس ــور، زب کش
ــن،  ــک، ترکم ــتون، ازب ــوام (پش ــى اق مابق
نورســتانى و...) نیــز عمومــا مى تواننــد 
ــد.  ــا بفهمن ــد ی ــت کنن ــى را صحب فارس
ــه  ــده ب ــتانى واردش ــاع افغانس ــداد اتب تع
ــال  ــر در س ــزار و 153 نف ــور، 515 ه کش
ــه در  ــرآورد شــده اســت. از آنجــا ک 94 ب
ــد فعلــى کشــور امــکان تقســیم بندى  رون
نــوع ویــزا وجــود نــدارد، نمى تــوان 
تشــخیص داد کــه چــه تعــداد از ایــن افراد 
گردشــگر درمانــى هســتند ولــى بــه اعتقاد 
گونه هــاى  اصلى تریــن  از  کارشناســان 
گردشــگر افغانســتانى، گردشــگر درمانــى 
ــى  ــگ داخل ــه جن ــدود 4 ده ــت. ح اس
زیرســاخت هاى  افغانســتان  در کشــور 

واکاوی ظرفیت گردشگران افغانستان 
برای توسعه گردشگری سالمت ایران

محمود آزادی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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ــتان ها و  ــاخت بیمارس ــرده و س ــران ک ــى را وی درمان
ــا و  ــل ناآرامى ه ــز به دلی ــد نی ــى جدی ــز درمان مراک
ــا کنــدى پیــش مــى رود. ایــن  درگیرى هــاى قومــى ب
ــاى  ــا و درگیرى ه ــه بمب گذارى ه ــى اســت ک درحال
داخلــى، افغانســتانى هاى بســیارى را مجــروح و بیمــار 
مى کنــد. ایــن افــراد تمایــل زیــادى دارنــد کــه رونــد 
درمــان خــود را در ایــران طــى کننــد، چــون همان طور 
کــه گفتیــم اکثر آنها فارســى زبان هســتند و دسترســى 
راحــت زمینــى بــه ایــران نیــز مزیــد بــر علــت خواهد 

ــود. ب

فرصتی برای استان های محروم
از ســوى دیگــر بــا توجــه بــه همســایه بــودن 
ــوان  ــور مى ت ــروم کش ــتان هاى مح ــا اس ــتان ب افغانس
ــگران  ــذب گردش ــا ج ــتفاده و ب ــت اس ــن فرص از ای
ــه توســعه  ــان، نســبت ب ــراى درم ــژه ب ســالمت به وی
زیرســاخت هاى گردشــگرى ســالمت در اســتان هاى 
ــا  ــن ب ــرد. همچنی ــت ک ــزى و فعالی ــور برنامه ری مذک
ــى و  ــى، تاریخ ــترك فرهنگ ــاى مش ــود جاذبه ه وج
ــرم  ــه ح ــرد از جمل ــى منحصربه ف ــاى طبیع جاذبه ه
ــام رضــا (ع) در مشــهد مقــدس، آب هــاى  ــر ام مطه
معدنــى در خراســان جنوبــى و ســایر جاذبه هــا، امکان 
جــذب گردشــگران متمــول و ســرمایه دار افغــان بیش 
ــه در حــال  ــن هم ــا ای ــود. ب ــل مى ش ــش محتم از پی
حاضــر 2 میلیــون بیمــار از افغانســتان بــراى درمــان به 
هنــد فرســتاده مى شــوند کــه روزانــه یک میلیــون دالر 
هزینــه بــراى ایــن بیمــاران در نظــر گرفتــه مى شــود. 
ایــن در حالــى اســت کــه مســووالن افغانســتان تمایل 
ــان، مذهــب و فرهنــگ و  ــد به دلیــل نزدیکــى زب دارن
ــادى از افغانســتانى ها در کشــور  ــداد زی ســکونت تع

مــا، ایــن بیمــاران بــه ایــران فرســتاده شــوند.
بــر اســاس آمــار بیمارســتان رضــوى مشــهد در ســال 
93، حــدود 8300 ســرویس اعم از بســترى و ســرپایى 
بــه بیمــاران خارجــى ارائــه شــده کــه بیشــترین تعداد 
بیمــاران، بــه ترتیــب از کشــورهاى ترکمنســتان، 
ــار  ــن، آم ــر ای ــد. عــالوه ب ــراق و افغانســتان بوده ان ع
ــد را در  ــش از 20 درص ــاالنه بی ــد س ــتان رش بیمارس
ــه  ــا توج ــوع ب ــد. در مجم ــان مى ده ــه نش ــن زمین ای
ــازار گردشــگرى افغانســتان  ــه ســودمندى بســیار ب ب
بــراى ایــران و نیــز عــدم نیــاز بــه تبلیغــات و بازاریابى 
گســترده و هزینه بــر، فقــط بایــد برنامــه و عــزم جــدى 
ــرش  ــراى پذی ــت اندرکاران ب ــردان و دس ــن دولتم بی
ــد. از  ــود آی ــتان به وج ــالمت افغانس ــگران س گردش
ســوى دیگــر الزم اســت در اولویت بنــدى بازارهــاى 
هــدف گردشــگرى کشــور، تجدیدنظــر شــود و 
کشــورهایى مثــل افغانســتان، پاکســتان، تاجیکســتان 
ــزو  ــاز ج ــه و قفق ــیاى میان ــورهاى آس ــایر کش و س

ــد. ــرار گیرن ــگرى ق ــه گردش ــاى اولی اولویت ه

 Big Market براســاس گــزارش جدیــد منتشرشــده از ســوى موسســه
ــان-  ــالمت جه ــگرى س ــازار گردش ــوان «ب ــت عن Research تح
ایــن  ارزش  مى شــود  پیش بینــى  چشــم اندازها»،  و  فرصت هــا 
ــرخ  ــا ن ــالدى ب ــا 2022 می صنعــت در حدفاصــل ســال هاى 2014 ت
رشــد ســاالنه 7/ 15 درصــد همــراه خواهــد بــود کــه تــا پایــان ســال 

ــد. ــارد دالر مى رس ــر 148 میلی ــى بالغ ب ــه رقم ــالدى ب 2022 می
ــان درآمدزاتریــن  ــرآورد مى شــود درمــان ســرطان همچن ــن ب همچنی
بخــش بــوده و درمان هــاى مرتبــط بــا اعصــاب و روان در چشــم انداز 
ــا ســال 2022 میــالدى ســریع ترین رشــد را  گردشــگرى ســالمت ت
تجربــه کننــد. از ســوى دیگــر، پیش بینــى مى شــود آمریــکاى شــمالى 
و آســیا همچنــان بــا در اختیــار گرفتــن 60 درصــد از بازار گردشــگرى 

پزشــکى جهــان پردرآمدتریــن مناطــق در ایــن حوزه باشــند.
بــه گــزارش ایســنا، در ســال 2015 میــالدى مناطــق آسیا-اقیانوســیه و 
آمریــکاى شــمالى دوســوم از بــازار گردشــگرى ســالمت جهــان را در 
اختیــار داشــتند کــه از مهم تریــن دالیــل آن مى تــوان بــه در دســترس 
بــودن و قیمت مناســب خدمات درمانى در کشــورهایى چون مکزیک، 
ــى  ــن رو پیش بین ــرد. ازای ــد و ســنگاپور اشــاره ک ــزى، هن ــد، مال تایلن
مى شــود، بــه لحــاظ ســرعت رشــد در عرصــه گردشــگرى ســالمت، 
آسیا-اقیانوســیه پیشــگام باشــند؛ چــرا کــه نــرخ درمــان موفقیت آمیــز 
در ایــن منطقــه بــاال اســت و عــالوه بــر آن خدمــات باقیمت مناســبى 
ــده در  ــل عم ــن عوام ــه مهم تری ــود. ازجمل ــه مى ش ــاران ارائ ــه بیم ب
تقویــت رشــد گردشــگرى ســالمت مى تــوان بــه قــدرت خریــد، در 
دســترس بــودن و کیفیــت خدمــات پزشــکى ارائه شــده و مســاعدت 
دولــت و بخــش گردشــگرى کشــورها اشــاره کــرد. در ایــن گــزارش 
پوشــش محــدود بیمه هــاى درمانــى، دشــوارى هاى مرتبــط بــا ســفر 
خارجــى چــون موانــع زبانــى، ایجــاد ارتبــاط و مســائل مربــوط بــه 
ــر ســر راه گردشــگرى پزشــکى در  ــع ب ــه موان ــد ازجمل اخــذ روادی
ــى  ــش دسترس ــن افزای ــده اند، همچنی ــده پیش بینى ش ــال آین ــد س چن
ــه  ــط چــون اتحادی ــت و ایجــاد تشــکالت گوناگــون مرتب ــه اینترن ب
گردشــگرى پزشــکى اروپــا و انجمــن گردشــگرى پزشــکى در کنــار 
ظهــور آژانس هــاى گردشــگرى پزشــکى در دهــه اخیــر بــه افزایــش 
آگاهــى بیمــاران در مــورد گزینه هــاى درمانــى خــارج از کشورشــان 

کمــک کــرده اســت.

درآمد 148 میلیارد دالری
گردشگری سالمت تا سال 2022
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به گزارش سایت طال به نقل از پایگاه اینترنتى کیتکونیوز، کامرز بانک 
آلمان پیش بینى کرده است که سرمایه گذاران بین المللى طى ماه هاى آینده 
نیز به خرید طال ادامه خواهند داد و نگرانى ها و نا اطمینانى هاى سیاسى 

و اقتصادى موجب افزایش تقاضا براى طال خواهد شد.
بر اساس این گزارش سیاست هاى نگران کننده اقتصادى و مالى ترامپ 
و انتخابات اروپا موجب تشدید نگرانى هاى بین المللى شده است. کامرز 
بانک پیش بینى کرده است که قیمت طال در شش ماه نخست امسال 
به طور متوسط به 1250 دالر خواهد رسید و قیمت این فلز زرد تا پایان 

امسال به 1300 دالر مى رسد.
در 2 ماه نخست امسال نگرانى هاى سیاسى و اقتصادى موجب شده تا 55 

تن طال به ذخایر صندوق هاى سرمایه گذارى افزوده شود.
کامرز بانک پیش بینى کرده است که قیمت هر اونس نقره تا پایان امسال 

به بیش از 19 دالر خواهد رسید.

بازار داغ سکه و شمش طال 
شرکت پرت مینت که تقریباً همه طالى تولیدى استرالیا را پاالیش و 
تصفیه مى کند، پیش بینى کرد که نگرانى هاى سیاسى و اقتصادى موجب 

افزایش فروش جهانى سکه و شمش طال در سال 2017 خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، شرکت پرت مینت در تازه ترین گزارش خود اعالم 
کرد: نا اطمینانى در خصوص سیاست هاى جدید دولت آمریکا و بحران 
بدهى هاى بانکى در اروپا مى تواند موجب افزایش تقاضاى مکان امن 

سرمایه گذارى براى طال شود.
بر اساس این گزارش نیل وانس مدیر شرکت پاالیش طالى پرت مینت 
دراین باره تأکید کرد: آغاز سال جدید چینى موجب افزایش چشمگیر 
تقاضاى فیزیکى طال در بازار چین شده است. حدود 80 درصد سکه و 

شمش تولیدى این شرکت نیز به آمریکا و آلمان صادر مى شود.
وى در ادامه تصریح کرد: بى شک مسائل ژئوپلیتیکى هنوز عامل مهمى 

براى روى آوردن سرمایه گذاران بین المللى به بازار طال خواهد بود.
قیمت جهانى طال از ابتداى امسال تاکنون تحت تأثیر نگرانى هاى سیاسى 

و اقتصادى در آمریکا و اروپا بیش از 7 درصد رشد داشته است.
جیک کلین مدیر یکى از شرکت هاى معدنى استرالیا نیز تأکید کرد: 
چشم انداز بازار طال بسیار مثبت است آن هم با توجه به تنش هاى سیاسى 
و احتمال افزایش فشارهاى تورمى در اقتصادهاى توسعه یافته به خصوص 

آمریکا.

پیش بینی ها از وضعیت قیمت طال
 تا پایان سال 2017

شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دالر در اقتصاد ایران همانند 
اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است.

همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه 
آقاى  دولت  ابتداى  از  دالر  قیمت  اید  کرده  مالحظه  بامداد 
روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و 
نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر 
کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب 
شده است که قیمت دالر از قیمت نزدیک به 2850 تومان دراین 

سه سال و نیم به قیمت 3900 تومان رسیده است .
همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دالر مشخص است 
دالر تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک 4000 تومان افزایش 
یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال 
در طى ماههاى آینده و در سال 96 چه مسیري را دنبال مى کند؟
براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى 
قیمت دالر در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى 

همانند :
– نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران

– نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى
– اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز

– انتخابات ریاست جمهورى سال 96 تردیدي در این نیست 
که قیمت دالر یک متغیر فرا اقتصادى است که تحوالت سیاسی 

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

محتمل خواهد بود .

پیش بینی قیمت دالر در سال ۹۶

ورنما
د
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بانــک جهانــى طــى گزارش هــاى تولیــدى 
«چشــم انداز  گــزارش  خــود،  فصلــى 
ــرده و در آن  ــر ک ــا» را منتش ــازار کااله ب
ــرایط  ــا و ش ــت کااله ــى قیم ــه پیش بین ب

ــردازد. ــا مى پ ــه تقاضاه عرض

فلزات
بانــک  گران بهــا،  فلــزات  بخــش  در 
ــال2015  ــد در س ــزارش مى ده ــى گ جهان
ایــران 30تــن طــال ســاخته کــه نســبت بــه 

ســال2014 کاهش یافتــه اســت.
در ســال2014 بالغ بــر 36تــن طــال در 

ایــران ساخته شــده اســت.
ســاخت جهانــى طــال در ســال2015 

بالغ بــر 2790تــن بــوده اســت.
از  ایــران  ســنگ آهن،  حــوزه  در 
بــه شــمار  تولیدکننــدگان ســنگ آهن 
مــى رود و در ســال2015 بالغ بــر 39میلیــون 
تــن ســنگ آهن تولیــد کــرده اســت. 
ــه ســال  ــز نســبت ب ــد ســنگ آهن نی تولی
قبــل از آن دچــار کاهــش شــده اســت. در 
ســال2014، 48میلیــون تــن ســنگ آهن در 

ــود. ــده ب ــران تولیدش ای
ــال2015  ــام، در س ــوالد خ ــه ى ف درزمین
ایــران 16میلیــون تــن فــوالد خــام تولیــد 
ــل از آن  ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــرده ک ک

ــر نکــرده اســت. تغیی
در ســال2015 تولیــد جهانــى فــوالد خــام 

1620میلیــون تــن بــوده اســت.
ــد  ــان مى ده ــى نش ــک جهان ــزارش بان گ
ایــران در ســال2015 معــادل 46هــزار 
تــن ســرب تولیــد کــرده کــه نســبت بــه 

ســال قبــل از آن افزایــش داشــته اســت. در 
ســال2014، تولیــد ســرب ایــران 45هــزار 

تــن بــود.
تولیــد جهانــى ســرب در ســال2015، 

ــت. ــوده اس ــن ب ــزار ت 5059ه

محصوالت کشاورزی
ایــران در  ایــن گــزارش  بــر اســاس 
ســال2013 (جدیدتریــن آمــار بــراى ایــن 
ســال موجــود اســت) 595هــزار تــن 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــرده اس ــوز وارد ک م
ــت. در  ــه اس ــل از آن افزایش یافت ــال قب س
ســال2012، واردات مــوز ایــران 590هــزار 

ــود. ــن ب ت
ــالم  ــزارش خــود اع ــى در گ ــک جهان بان
ــران  ــر ذرت ای ــزان ذخای ــت می ــرده اس ک
بالغ بــر  زراعــى2016-2017  ســال  در 
3,5میلیــون تــن خواهد بــود. میــزان ذخایر 
ذرت ایــران در ســال زراعــى2016-2015، 

ــوده اســت. ــن ب ــون ت 1,6میلی
میــزان  زراعــى 2016-2017  ســال  در 
ذخایــر جهانــى ذرت 221میلیــون تــن 

ــود. ــد ب خواه
ــال  ــه در س ــت ک ــرایطى اس ــن در ش ای
ذرت  واردات  زراعــى2017-2016 
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــون ت ــران 7میلی ای
نســبت بــه رقــم 6,6میلیــون تــن در ســال 
نشــان  افزایــش  زراعــى2015-2016 

مى دهــد.
واردات  زراعــى2017-2016  ســال  در 
جهانــى ذرت 135,7میلیــون تــن خواهــد 

ــود. ب

ــد  ــان مى ده ــى نش ــک جهان ــزارش بان گ
واردات  زراعــى2016-2017  ســال  در 
برنــج ایــران 1,1میلیــون تــن خواهــد بــود، 
کــه نســبت بــه ســال زراعــى2016-2015 

ــر نکــرده اســت. تغیی
واردات  زراعــى2016-2017  ســال  در 
ــن خواهــد  ــون ت ــج 5,38میلی ــى برن جهان

ــود. ب
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــى، 
ــد  ــه تولی ــق ب ــال2014 موف ــران در س ای

119هزارتــن چــاى شــده اســت.
ایــن در شــرایطى اســت کــه در ســال2013 
ــران  ــاى در ای ــن چ ــزار ت ــادل 117ه مع

تولیدشــده بــود.
تولیــد جهانــى چــاى در ســال2014، 

اســت. بــوده  5561هزارتــن 
ــد  ــان مى ده ــن نش ــزارش همچنی ــن گ ای
در  ایــران  در  چــاى  مصــرف  میــزان 
ــوده  ــن ب ــزار ت ــر 228ه ــال2013 بالغ ب س
اســت(ارقام مربــوط بــه ســال2014 در 

ــت). ــترس نیس دس

کود شیمیایی
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــران در 
ازت  کــود  1784هزارتــن  ســال2014، 
تولیــد کــرده اســت. ایــن میــزان کمتــر از 
ــال2013  ــده در س ــن تولیدش 1975هزارت

ــت. ــوده اس ب
ــوع کــود در  در ســال 2014 تولیــد ایــن ن

ــوده اســت. ــن ب جهــان 108966هزارت

پیش بینی مهم و کلیدی بانک جهانی
از وضعیت کاالیی ایران در سال2017
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سایر  مانند  مسکن  بازار  بر  مؤثر  عوامل 
بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و 
اما  می شوند؛  تقسیم  عرضه  عوامل سمت 
در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا تصویر 
متفاوتى از این بازار را رقم مى زنند. در واقع 
دوگانه بودن تقاضا در بازار مسکن به عنوان 
وجه ممیزه این بازار از سایر بازارها معرفى 
مى شود. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا 
به دو دسته تقسیم مى شوند؛ تقاضاي واقعی 
مسکن یا «تقاضاي ناشی از نیاز خانوار» و 
تقاضاى سرمایه اى یا «تقاضاي مسکن براي 
حفظ ارزش دارایى». طال، ارز، سهام و اوراق 
بهادار در کنار سپرده گذارى بانکى و خرید 
مسکن ازجمله تاکتیک هاى سرمایه گذاران و 
پس اندازکنندگان براى استتار دارایى هایشان 
سیاست  به دلیل  ایران  اقتصاد  در  است. 
چاپ پول، تورم مهمان ناخوانده حاضر بر 
سر سفره خانوار بوده است. طى دهه هاى 
گذشته همواره وجود تورم باال عاملى بوده 
که خانوارها بخشى از منابع خود را به پناهگاه 
ببرند. یکى از این پناهگاه ها بازار مسکن بوده 
است. با نگاهى به مجموعه این ویژگى هاى 
بازار مسکن براى پیش بینى روند بازار در 
ضرورى  نکته  یک  به  توجه  آینده  سال 
است؛ اینکه بخشى از رکود مسکن را باید 
سال هاى  در  اقتصادى  رشد  کم جانى  در 
اخیر جست و جو کرد. رکود حاکم بر سایر 
بخش هاى اقتصادى بر بخش مسکن نیز سایه 
انداخته و موجب تحدید تشکیل سرمایه در 

کارنامه  در  چنانکه  است.  شده  حوزه  این 
رشد اقتصادى نیمه اول سال جارى به رغم 
ثبت رشد 4/ 7 درصدى، ارزش افزوده بخش 
ساختمان بیش از 10 درصد کاهش یافت. 
در واکاوى چرایى افت بخش ساختمان در 
کارنامه رشد اقتصادى، از یک سو سهم اندك 
اختصاص یافته به بخش مسکن و ساختمان 
از بودجه عمرانى دولت و از سوى دیگر 
نبود تقاضا از سوى بخش خصوصى به دلیل 
سایه اندازى رکود اقتصادى بر بخش مسکن 
است. طى سال هاى گذشته دولت همواره 
از بودجه عمرانى مصوب، به  بسیار کمتر 
بخش مسکن و ساختمان بودجه تخصیص 
بازار  روند  بر  خود  نوع  در  که  است  داده 
تقاضاى  تأثیرگذار است. همچنین  مسکن 
بخش خصوصى براى سکونت یا کسب وکار 
به دلیل شرایط رکودى اقتصاد، رشد چندانى 
نداشته است و درنهایت منجر به عدم ورود 
سرمایه گذارى جدید به بخش مسکن شده 
است. براى آنکه بازار مسکن مجدداً برمدار 
رونق قرار گیرد باید شرایطى به وجود آید 
که مردم با اتکا به درآمدهاى خود و انتظار از 

آینده وارد بازار مسکن شوند.
و  باشد  داشته  وجود  اقتصادى  رشد  اگر 
افراد انتظار داشته باشند که در سال هاى آتى 
اشتغال  و  کرد  خواهند  کسب  را  درآمدى 
بازار شوند.  خواهند داشت مى توانند وارد 
براى آنکه این جرقه به جریان تبدیل شود 
نیازمند آن هستیم که رشد اقتصادى در کشور 

پیش بینی مسیر مسکن ۹۶

داوود سورى
اقتصاددان

آنچــه از بررســی رونــد ســایر بازارهــا در 
ــذاری آن  ــزان اثرگ ــر و می ــای اخی ماه ه
ــد  ــه دســت می آی ــر بخــش مســکن ب ب
ــی مســکن در  ــد قیمت آن اســت کــه رون
ــا  ــده ای ب ــاوت عم ــار تف ــی دچ ــال آت س
ــه  ــان نیم ــا پای ــل ت ــاری حداق ــال ج س

ــود نخســت نخواهــد ب

اتفاق بیفتد. همان طور که اشاره شد دو نوع 
تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. یک نوع 
تقاضاى مصرفى و ناشى از نیاز خانوار و نوع 
سایر  روند  است.  سرمایه اى  تقاضاى  دوم 
شاخص ها همچون نرخ سود بانکى و نرخ 
تورم هر یک اثر متفاوتى را بر هر یک از این 
نوع تقاضاها بر جاى مى گذارد. در مقایسه 
روند نرخ سود بانکى و اثرگذارى آن بر بازار 

مسکن یک نکته قابل توجه است.
نرخ سود بانکى اگرچه طى یک سال گذشته 
با تصمیم دولت طى چندین مرحله کاهش 
مجدد  افزایش  شاهد  هم اکنون  اما  یافت 
نرخ سود در برخى از بانک ها هستیم. فشار 
دولت براى کاهش نرخ سود عمًال باعث 
ایجاد تفاوت در ترکیب هزینه اى مستأجران 
کاهش  براى  دولت  درصورتى که  مى شود. 
نرخ سود بانکى برخالف جریان بازار فشار 
ماهانه  اجاره  و  رهن  مبلغ  ترکیب  آورد، 
آپارتمان هاى مسکونى از سوى موجران تغییر 
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خواهد کرد. به طورکلى بازار اجاره تحت 
تأثیر بازارهاى پول و سرمایه قرار دارد. براى 
نمونه اگر بازدهى در بازار پول و بورس 
جذابیت نداشته باشد شاهد کاهش میزان 

ودیعه و مطالبه اجاره بیشتر خواهیم بود.
در کنار بازار اجاره، آنچه از بررسى روند 
میزان  و  اخیر  ماه هاى  در  بازارها  سایر 
به دست  مسکن  بخش  بر  آن  اثرگذارى 
مسکن  قیمتى  روند  که  است  آن  مى آید 
در سال آتى دچار تفاوت عمده اى با سال 
جارى حداقل تا پایان نیمه نخست نخواهد 

بود. 
درمجموع باید گفت به دلیل آنکه مسکن 
نمى توان  آن  براى  است  ناهمگنى  کاالى 
حکم کلى داد اما براى هر بخش با توجه به 
مختصاتى که دارد مى توان تحلیل متناسب 
ارائه کرد. به طورکلى به دلیل تغییرات رشد 
خانوار  تشکیل  نرخ  کاهش  و  جمعیتى 
باید پذیرفت مسکن به شکل دو دهه قبل 
نمى تواند از جذابیت برخوردار باشد. به نظر 
مى رسد در سال آتى انتظار از افزایش نرخ 
تورم روى بازار اجاره نشینى تأثیر مى گذارد 
مى دهد  افزایش  را  اجاره نشینى  قیمت  و 
اما قیمت مسکن به نظر نمى رسد بیش از 
نرخ تورم عمومى کشور باشد. روند بخش 
ساخت وساز نیز بستگى به سیاست دولت 
دارد. اگر دولت بخواهد سیاست انبساطى 
را اعمال کند و از این طریق بخواهد تقاضا 
بخش هایى  براى  طبعى  دهد،  افزایش  را 
از مسکن، تقاضا و معامالت افزایش پیدا 
مى کند اما به نظر مى آید با توجه به اینکه 
انتخابات هم در اردیبهشت ماه است دولت 
اگر قصد داشت اقدام جدیدى انجام دهد 
تاکنون انجام داده اما همه وعده ها به بعد 
از انتخاب موکول مى شود. به نظر نمى رسد 
دولت قصد داشته باشد تا قبل از انتخابات 
تحریک تقاضایى را داشته باشد. از این نظر 
نیمه سال  تا  اعتقاددارم حداقل  که  است 
آینده بازار مسکن تفاوت چندانى با بازار 

امسال نخواهد کرد.

ریسک هایى که مانع جذب سرمایه گذارى 
خارجى مى شوند را مى توان به سه دسته 
کلى تقسیم کرد که جزئیات آن ها نیز در 

ادامه ذکر مى شود.
ریسک هاى سیاسى، ریسک هاى تجارى 

و ریسک هاى قانونى

ریسک های سیاسی:
- ریسک بازگشت تحریم ها

- ریسک تغییر ذهنیت به شرکت هاى 
خارجى خاص با تغییر دولت ها

یک جانبه  محدودیت هاى  ریسک   -
از  شدن  محروم  ویزا،  (صدور  آمریکا 
خدمات اعتبارى بانک هاى آمریکایى و 

(...
- شمول شرکاى ایرانى در تحریم هاى 

جدید یا به روز کردن تحریم هاى قبلى
- اقدامات احتمالى خودسرانه از سوى 

رژیم هاى صهیونیستى و سعودى

ریسک های تجاری
- در اولویت بودن تأمین مالى از طرف 
بانک ها (درحالى که بانک هاى ایرانى خود 
در حال صرف منابع موجود در بنگاه-

هاى زیرمجموعه خود هستند.)
و  سرمایه  بازار  بودن  ناشفاف   -

صورت هاى مالى
- مشکالت زیرساخت و کمبود توان 

دولت براى رفع آن
- نبود تضمین هاى مناسب براى اصل و 

سود سرمایه
براى  دولت  عمرانى  بودجه  کاهش   -

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

پیمانکاران
- نوسان نرخ ارز

و  اقتصادى  بوروکراتیک،  مشکالت   -
زیرساختى براى صادرات

- عضو نبودن ایران در پیمان هاى جهانى 
تجارت مانند WTO و نبود پیمان هاى 
راستاى  در  دوجانبه  تجارى  قوى 

صادرات به برخى بازارهاى هدف
- ذهنیت منفى تاریخى و سنتى نسبت 
به خارجى ها و بى اعتمادى در همکارى 

با آنان
- شناسایى و تبلیغ کم یا اشتباه درزمینه ى 
شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى در 

ایران
- در دسترس نبودن مؤسسات جهانى 
مانند MIGA که سرمایه هاى بین المللى را 

بیمه مى کنند

ریسک های قانونی واداری
- رتبه 144 ایران در شاخص احساس 

فساد در میان 177 کشور جهان
درون  در  غیررسمى  روابط  برخى   -
نظام بوروکراتیک ایران که شرکت هاى 
خارجى را با قوانین کشور خود دچار 
چالش مى کند (مانند قانون منع ارتشا در 

اروپا)
- تفاوت میان بیمه گذار ایرانى و خارجى 
ورود  مشکل  و  ایران  بیمه  قوانین  در 

بیمه هاى خارجى
ایران،  ویزاى  تهیه ى  در  مشکالت   -
عدم  و  کشاورزى  زمین  امالك،  خرید 

رسمیت تابعیت مضاعف

برگرفته از سایت اینترنشنال

اقتصاد ایران
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ــد ناخالــص داخلــى در ســال 96  1- تولی
بیشــتر خواهــد شــد ولــى نــرخ رشــد آن 
محــدود مى شــود. در ســال 96 پیش بینــى 
مى شــود کــه نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص 

داخلــى از پنــج درصــد فراتــر نــرود.
ــاى  ــدن درآمده ــل درون زا ش ــه دلی 2- ب
نفتــى در ســال 96، احتمــال رشــد تولیــد 
غیرنفتى بیشــتر از تولید نفتــى خواهد بود. 
در ایــن حــوزه بخــش خدمــات بیشــترین 
ســهم را در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــى 

ســال آینــده را خواهــد داشــت.
 (WTI ــت ــت نف ــت (قیم ــت نف 3- قیم
همچنــان در تالطــم خواهــد بــود و 
تغییــرات آن در کانال هــاى چهــل و پنجــاه 
دالر تثبیــت مى شــود. افزایــش قیمــت 
نفــت بــاالى شــصت دالر محتمل نیســت.
4- بــرآورد مى شــود کــه کل دریافتــى 
ارزى کشــور بــه هشــتاد میلیــارد دالر بالــغ 
شــود، ولــى انتقــال ایــن منابــع بــه داخــل 
ــوأم  ــاکان ت ــور کم کش
مشــکالت  بــا 

جــدى بین المللــى خواهــد 
ــى  ــئله یک ــن مس ــود. ای ب

ــتمر  ــت مس ــل دخال از عوام
ــازار ارز  ــزى در ب ــک مرک بان

ــود. ــد ب خواه
 volatility ــانات ــازار ارز داراى نوس 5- ب

ــان  ــن نوس ــود و همی ــد ب بیشــترى خواه
موجــب افزایــش گرایش هــاى ســوداگرانه 
همیــن  شــد.  خواهــد  ارز  بــازار  در 
ــه  ــد ک ــد ش ــب خواه ــاى موج گرایش ه
دخالــت بانــک مرکــزى در بازار ارز بیشــتر 

شــود.
ــراى  ــرایط الزم ب ــدان ش ــل فق ــه دلی 6- ب
ــت  ــن سیاس ــرخ ارز، ای ــازى ن یکسان س

ــد. ــد ش ــرا نخواه ــى اج ــور واقع به ط
7-  قیمــت ارز در ســال پیــش رو و 
مخصوصــاً از انتهــاى فصــل تابســتان 
رونــدى صعــودى خواهــد داشــت. کــف 
قیمــت ارز در ســال 96 حداقــل 4500 

مى شــود. پیش بینــى  تومــان 
8- زمین و ســاختمان (مســکونى و ادارى) 
وارد مرحلــه تورمــى خواهنــد شــد، ولــى 
ایــن تغییــرات محــدود خواهــد 
ــده مســکن  ــود. تقاضــاى عم ب
در ســال پیــش رو تقاضــاى 
بــود.  خواهــد  واقعــى 
بنابرایــن بخش مســکن 
مى شــود  پیش بینــى 
کــه وارد دوره رونــق 

غیرتورمــى خواهــد شــد. بخــش مســکن 
تــورم  نــرخ  از  بتوانــد  به زحمــت 

خرده فروشــى عبــور کنــد.
9- واردات بــه کشــور در ســال آینــده 
حوالــى شــصت میلیــارد دالر بــرآورد 
ــده  ــال آین ــاب س ــن حس ــا ای ــود. ب مى ش
همــراه بــا مــازاد تــراز پرداخت هــا در 
ــن  ــى ای ــود. ول ــد ب ــاب جارى خواه حس
مــازاد تــراز پرداخت هــا موجــب کاهــش 

ــد. ــد ش ــرخ ارز نخواه ن
ــور  ــازار به ط ــج در ب ــود رای ــرخ س 10- ن
ــا  ــک ت ــن ی ــت بی ــن اس ــن ممک میانگی
ــن  ــد و بنابرای ــش یاب ــد افزای دو درص

پانزده روند محتمل
در اقتصاد ایران در سال ۹۶

 مرتضی ایمانی راد

ادامه در صفحه 31



19

13
96

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
55

ه 5
مار

ش



20

13
96

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
55

ه 5
مار

ش

مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف

1
وزرات راه و شهرسازی
)سازمان حمل ونقل و 

پایانه های کشور(

تصدی به امور :
1- حمل ونقل داخلی جاده ای کاال و مسافر

۲- پروژه های عمرانی از قبیل طرح عمرانی – پروژه های عمرانی ، 
ساخت و بهره برداری عملیات اجرایی و ترابری آن

1- ماده )۲(و)3( آئین نامه حمل بار و مسافر ومدت لغو 
وپروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده ای

۲- بنــد «13» مــاده )7( قانــون تغییــر نــام وزارت راه 
بــه وزارت راه و ترابــری مصــوب 1353

3- ماده )34( آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و 

سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1367

۲
شهرداری

)معاونت حمل و نقل 
ترافیک شهرداری(

تصدی به امور :
1- حمل ونقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی ازطریق 

اتوبوس ، مینی بوس ،کامیون و وانت بار و تاکسی
۲- حمل ونقل و جابجایی درون شهری مرسوله ازطریق موتور سیکلت 
و ارائه سرویس از طریق موتور سیکلت و ارائه سرویس پیک موتوری 

در محدوده شهر و حومه

ــاده )6(  ــی م ــه اجرای ــاده )۲(آئین نام ــره «۲» م تبص
ــی احــداث پایانه هــای  ــون اصــالح الیحــه قانون قان
مســافربری وممنوعیت تــردد اتومبیل های مســافربری 

بــرون شــهری در داخــل شــهر تهــران
مصوب 137۲

سازمان بنادر و 3
کشتیرانی

1- اقدام به تأسیس و تغییرات هرنوع شرکت یا مؤسسه کارگزاری 
ترابری دریایی ازقبیل حمل ونقل دریایی نمایندگی و کشتیرانی ، انواع 
تخلیه و بارگیری و بارشماری و باربندی آبرسانی و سوخت رسانی ، 

تدارکاتی ، عملیات کانتینری،کمک و نجات و غواصی و تأمین پرسنل و 
تجهیزات و بازرسی کشتی و کاال کشتی ها

1- بند «13» ماده )7( قانون تغییر نام وزارت راه 
به وزارت راه و ترابری وآئین نامه تأسیس شرکتها 

ومؤسسات کارگزاری ترابری مصوب شورای عالی 
ترابری کشورمصوب 1365

سازمان هواپیمایی 4
کشوری

1- تأسیس و تغییرات مربوط به امور هواپیمایی کشوری و گواهینامه 
مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه بهره برداری 

هواپیمایی
۲- حمل و نقل هوایی ، خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش 

بلیط ، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه خدمات 
درخصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی

3- آموزش در زمینه مدل کایت و گالیدر و انواع هواپیما و هلی کوپتر 
و چتر و بالن

1- ماده )15( قانون هواپیمایی کشوری 13۲8
۲ -ماده یک قانون ماده واحده اصالح مواد )۲( و )7( 
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

1375
دفترهای  فعالیت  و  تأسیس  بر  نظارت  نامه  آیین   -3
خدمات مسافری سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 

138۰

جهـت ثبـت شـرکت احتیاجـى به اخذ مجوز نیسـت مگر ثبت موضوعـات فعالیت ذیل که قبل از تأسـیس نیازمند اخذ مجـوز از مراجع 
است. ذیصالح 

ثبت شرکت های نیازمند به اخذ مجوز

)قسمت اول(
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راه آهن جمهوری 5
اسالمی ایران

- حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی 
ریلی

1- تبصره یک ماده قانون دسترسی آزاد به حمل ونقل ریلی 
مصوب 1384

۲- بند «13» ماده )7( قانون تغییر نام وزارت راه به 
وزارت راه وترابری

سازمان فنی و حرفه ای6

صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری 
مهارت حرفه در رشته معینی براساس استاندارهای مهارت آموزشی 
مشاغل سخت عنوان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد همچنین 

آموزشگاه های آزاد الکترونیکی ) مراکز متقاضی فعالیت های آموزش 
آزاد با ارائه مجوز از وزارتخانه های ذیربط می بایسیتی مجوز اخذ 

نمایند از قبیل راهنمایی و رانندگی ، آموزشگاه های دولتی(

1- مواد )8(و)5( مصوبه جلسه 483 مورخ
8۰/5/۲3 شورای عالی انقالب فرهنگی

۲- تبصره یک ماده )111( قانون کار جمهوری
اسـالمی ایـران مصـوب 69/8/۲9 مجمـع تشـخیص 

نظام مصلحـت 
3- مـاده )۲( نحـوه تشـکیل واداره آموزشـگاه هـای 
فنـی و حرفه ای ومؤسسـات کارآمـوزی آزاد مصوب  

1367/7/6 هیـأت وزیـران

وزارت علوم تحقیقات 7
و فناوری

1- تأسیس ، انجمن های علمی، وتشکل های دانشجویان و دانش 
آموختگان دانشگاه ها )تأسیس انجمن های فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد 

می تواند با مجوز دانشگاه آزاد باشد(
۲- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی

3- تأسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی
4- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

5- کلیه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور 
دانشجویی

6- اعزام دانشجو به خارج از کشور
7- تأسیس و تغییرات درخصوص فعالیت های آموزشی از جمله 

دوره های آموزش عالی آزاد و دوره های تخصصی و کابردی کوتاه 
مدت کالس های کنکور برای دوره های کارشناسی نا پیوسته و 
کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد

8- تأسیس شرکت های دانش بنیان در قالب فعالیت هایی از قبیل انجام
پژوهش های کاربردی و ارائه تخصص های علمی و تحقیقاتی ، تولید 
محصوالت یا فن آوری نوین، انجام خدمات نظارتی و مشاوره ای بر 

پروژه های پژوهشی

1- بندهای « 7» و « 8» و «11» و « 15» جزء « ب » 
ماده )۲( و مواد )5(، )6( و )7( قانون اهداف و وظایف 

وتشکیالت وزارت علوم مصوب1383
۲- تصویبنامه شماره 375 مور 75/3/۲۲ شورای عالی 

انقالب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد.
3- ماده )۲( و )8( آئین نامه تأسیس مؤسسات و 

شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
مصوب هیئت وزیران سال 138۲

3- ماده )1( مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقالب 
فرهنگی سال138۰

3-بند « الف » ماده )48( و )51( قانون برنامه چهارم 
توسعه و شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی

3- ماده )17( قانون برنامه پنجم توسعه

وزارت آموزش و 8
پرورش

1- برگزاری فعالیت های آموزشی آزاد از قبیل برگزاری کالس های 
تجدیدی، تکدرس و تقویتی و برگزاری آزمون و کنکور مکاتبه ای و 

آموزش زبان خارجی تحت عنوان آموزشگاه آزاد
۲- تأسیس مدارس و مؤسسات غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی 

ازکودکستان تا کنکور

1- مواد )3( و )8( مصوبه جلسه 483 مورخ 8۰/5/۲3 
شورای عالی انقالب فرهنگی

۲- مواد )۲(و )3( قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی 
مصوب1۲/7/37 مجمع تشخیص مصلحت نظام

3- ماده )13( کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات 
آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب جلسه 41 

مورخ 64/7/۲3 شورای عالی انقالب فرهنگی

9
وزارت جهاد 

کشاورزی
)سازمان حفظ نباتات(

1- واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشه و میوه ، نهال و تخم نباتات 
۲- ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور 
کلیه سموم دفع آفات و بیماری های نباتی ازقبیل هرمون های نباتی و 

علف کش ها و انگل ها
3- فروش سموم دفع آفات و بیماری های نباتی

مواد )11( و)14( قانون حفظ نباتات مصوب سال 1345 
و تبصره ماده )۲۰( آئین نامه اجرای آن

1۰

وزارت جهاد 
کشاورزی

)سازمان تعاون 
روستایی(

ثبت تأسیس و تغییرات کلیه شرکت های تعاونی روستایی

1- قانون استفساریه مواده )51( قانون بخش تعاون 
اقتصاد مصوب 137۰

۲- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی 
از شمول قانون بخش اقتصاد مصوب 137۰ و تفسیر 

شورای نگهبان

11

وزارت جهاد 
کشاورزی 

)اتحادیه تعاون 
روستایی فرش 

دستباف(

ماده واحده مصوب 1373/11/۲3 مجلس شورای هدایت ونظارت بر تعاونی و اتحادیه های فرش دستباف روستایی
اسالمی
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1۲

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

)اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان 

مربوطه(

1- تصـدی بـه کلیه امـور فعالیت های فرهنگی و هنری و سـینمایی و 
مطبوعاتـی، خبری و خبرگزاری و نشـریه از جمله تبلیغات

۲- نمایندگـی خبرگزاری ها و رسـانه های خارجی، داخلی و انتشـار 
نشـریات عمومی و یا تخصصی

3- طراحـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت مربوطـه 
ازجملـه روزنامـه نـگاری و روابـط عمومـی وخبرنگاری

4- تهیـه و تنظیـم ، مشـاوره واجـرای برنامه هـای تبلیغاتـی و روابط 
عمومـی ازطریق تأسـیس کانون هـای آگهی و تبلیغاتی تأسـیس دفتر 

خدمـت رسـانی به خبرنـگاران و روزنامـه نگاران
5- چـاپ و نشـر کتـاب و لیتـو گرافـی و ترجمـه متون و مقـاالت و 

کتـب و تغییـر آدرس ومدیـران چاپخانه
6- طراحـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی فرهنگـی و هنـری و 
سـینمایی و مطبوعاتـی ازقبیل داسـتان نویسـی، چاپ و کتابـداری و 
صحافـی و هنرهـا ی دسـتی و طراحی لبـاس و مد و خوشنویسـی و 

کامپیوتـر گرافیـک )طراحـی( و فیلمسـازی ، عکاسـی ، بازیگری
7- برگزاری جشـنواره های هنری و نمایشـی و سـینمایی و مطبوعاتی 

و خبرنـگاری و روزنامه نگاری
8- تهیه فیلم های سـینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مسـتند 

وانیمیشن
9- تأسـیس نمایشـگاه و نگارخانـه هنـری و فرهنگـی و مطبوعاتی و 

یی سینما
1۰- تشـکیل مؤسسـات فرهنگـی در قالـب فعالیـت هـای فرهنگی 
دیجیتـال از جملـه تصدی رسـانه برخـط و پدیـد آوردن ، تهیه کردن 
وعرضه بسـته هـای نرم افزاری رسـانه ای و بسـته نرم افزاری رسـانه 

پرداز
11- تکثیـر حامـل دیجیتال و خدمـات مرتبط به قصد انتفـاع یا برای 

عرضه
توسط تکثیر کننده –نشر دیجیتال – تصدی، توسعه و پشتیبانی مرکز

بازی و سرگرمی دیجیتال- ارائه هرگونه خدمات ویرایش
1۲- تصدی به فعالیت های نمایشگاهی مد و لباس

13- فعالیـت قرآنـی ، انجمـن های اسـالمی و اعزام مبلـغ و تبلیغات 
هبی مذ

و تشکل های مذهبی )طبق تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و سازمان
تبلیغات اسالمی و بخشنامه صادره به شماره 9۰/1۲1639مورخ
9۰/7/3 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ارائه

مجوز از هر یک از دو دستگاه مذکور امکان پذیر است.(
14- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور

فرهنگی آن اقلیت

1- بند «15» الی  «۲۲»ماده )۲( قانون اهداف و
وظایف وزارت فرهنگ وارشاد مصوب 1366

۲- ماده )3( وتبصره یک ذیل ماده )۲۲( ضوابط 
ومقررات وآئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات 

انجمن های فرهنگی مصوب
1375 شورای عالی انقالب فرهنگی

3- قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و
تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی

دایر شده مصوب 137۲ومواده )6( آئین نامه
اجرایی آن

4- بندهای « ط » و «ظ» آیین نامه ساماندهی و توسعه 
رسانه هوا و فعالیت هوای دیجیتیال موضوع تصویب 

نامه شماره 17۲41۲/ت41۲55
مورخ 89/8/3  وقانون استفساریه ازمؤسسات

و واحدها و مراکز فرهنگی 1376 آیین نامه ساماندهی 
وتوسعه رسانی هوا و فعالیت های فرهنگی دیجیتال .

5- تبصره ماده )1( قانون ساماندهی مد ولباس مصوب 
1385وتبصره

ماده )1( آئین نامه اجرایی آن 1387وماده )۲( 
دستورالعمل مربوطه

تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام  و تنظیم مسافرتهای زیارتی و سازمان حج و زیارت13
ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

1-ماده )۲( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

۲-ماده )7( قانون توسعه صنعت ایرانگردی و 
جهانگردی مصوب 7۰ با اصالحات

3- بند «پ» ماده )1( آئین نامه نظارت بر تأسیس 
و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و 

جهانگردی و زیارتی مصوب 138۰
4-قانون تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و 
الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براساس 

مصوب سال 137۰ شورای عالی اداری

سازمان میراث فرهنگی 14
و گردشگری

1- تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل 
تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی، 
دریایی و هوایی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و 

جهانگردی وطرحهای گردشگری
۲- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و 

خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری
3- دفاتر گردشگری ، مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

3- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

1-ماده ۲ قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و انتقال و انتزاع وظایف اجرایی وتصدی 
آن به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مصوب سال 

138۲
۲- ماده )7( قوانون توسعه صنعت ایرانگردی و 

جهانگردی مصوب 7۰ و اصالحی 75
3- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و 
فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب 

1379 و ماده )۲(آیین نامه اجرایی آن
4- بند ب ماده 1 آئین نامه نظارت بر فعالیت

دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و 
زیارتی مصوب 138۰
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سـال 95 در حالى به پایان رسـید که بعد از 
خوش بینى فعاالن بورسـى در زمسـتان 94 
انتظارات چیز دیگـرى بود. بازدهى منفى 4 
درصـدى در کنار رشـد 20 درصدى سـکه 
طـال و بازدهـى بدون ریسـک 25 درصدى 
اوراق بدهـى، خاطـره ایـن سـال را بـراى 
فعـاالن بـازار سـرمایه تلـخ کرد. عـالوه بر 
عملکرد کلـى بـازار، توقـف طوالنى مدت 
و سـپس بازگشـایى نمادهـا با افت شـدید 
قیمـت، موجـب ثبـت بازدهى منفـى براى 
اکثـر سـبدهاى بورسـى در این سـال شـد. 
در پایـان سـال امـا پیش بینـى شـرکت ها 
از سـودآورى سـال 96 عمومـاً بـا تعدیـل 
مثبت همراه شـد. این مسـئله امید به بهبود 
شـرایط را تـا حـدودى احیـا کـرده اسـت. 
درمجمـوع عوامل زیر تعیین کننده شـرایط 

بـازار در سـال 96 خواهنـد بود.

تداوم برجام و انتخابات ایران
بـا توجـه بـه اتخـاذ سیاسـت هاى دولـت 
جدیـد ایاالت متحـده آمریـکا نگرانى هایى 
در مورد ادامه شـرایط فعلى در حوزه توافق 
سیاسـى ایـران و 6 کشـور غربى احسـاس 
مى شـود. اصلى تریـن زمـان تأثیرگـذار در 
ایـن زمینـه اواخـر اردیبهشـت ماه و زمانـى 
ایاالت متحـده  رئیس جمهـور  کـه  اسـت 
مطابـق بـا برجـام ملـزم بـه امضـاى تعلیق 
اجـراى تحریم هاى یک جانبه آمریکاسـت. 
در صـورت انجـام ایـن کار، مى تـوان بـه 
ثبـات سیاسـى متأثر از ایـن حـوزه امیدوار 
بود. انتخابـات آینده ایران در خـرداد 1396 
دومین رویداد سیاسـى مؤثر بر بازارهاست. 
تـداوم فعالیـت دولـت فعلـى مى توانـد به 
معنـاى ادامه سیاسـت هاى اقتصادى کنونى 
ترجمه شـده و متقابـًال رفتار بـازار را تحت 
تأثیـر قـرار دهـد. از سـوى دیگـر هرگونه 

تغییر درنتیجه انتخابات ریاسـت جمهورى 
بـا توجـه بـه برنامه هـاى سـایر کاندیداهـا 
مى توانـد عکس العمل هـاى متفاوتـى را بـه 

همراه بیـاورد.

قیمت دالر
اینکه ارزش دالر در برابر ریال در سـال هاى 
اخیر مانند ادوار قبلى مدیریت شـده و کمتر 
از حد محاسـباتى کارشناسان قیمت گذارى 
مى شـود، بـر کسـى پوشـیده نیسـت. بـا 
توجـه بـه سیاسـت هاى دولـت مبنـى بـر 
کاهش مدیریت شـده تورم، سیاست کنترل 
نـرخ ارز نیـز در دسـتور کار دولـت اسـت. 
بـراى سـال آینـده و به شـرط تـداوم دولت 
فعلـى، انتظـار مـى رود بـا شـیب مالیمـى 
افزایـش قیمـت دالر را شـاهد باشـیم. این 
نـوع کنتـرل نـرخ بـراى تولید کننده هـاى 
داخلـى خبر خوبى نیسـت و بیشـتر به نفع 
وارد کننده هـا اسـت. بـا این فـرض افزایش 
سـودآورى شـرکت هاى بزرگ بورسـى در 
صـورت کنترل بیشـتر نـرخ ارز در تنگناى 

جـدى قـرار مى گیرد.

بازار جهانی کامودیتی
قیمت هاى جهانى در ماه هاى اخیر و بعد از 
تغییـر رئیس جمهـورى ایاالت متحده تغییر 
مسـیر داد و بعـد از چند سـال افـت مداوم 
رونـد صعـودى در پیش گرفـت. ازآنجاکه 
بـورس تهران عموماً از شـرکت هاى مرتبط 
اسـت،  تاثیر پذیـر  جهانـى  باقیمت هـاى 
پیگیرى این حـوزه مهم ترین بخش تحلیل 
بـازار اسـت. اگر این خوش بینـى جهانى از 
بهبـود رشـد اقتصـادى آمریـکا را بپذیریم 
حتمـاً باید گوشـه چشـمى هـم بـه روابط 
کمتر دوسـتانه چین و آمریکا داشـته باشیم. 
جایـى کـه احتمال ثبـات و اندکـى کاهش 

نرخ رشـد اقتصادى چین محتمل اسـت. با 
توجـه بـه حجـم معامالتى چیـن در حوزه 
کامودیتى هـا، به سـختى مى توان رشـد هاى 

هیجانـى را در ایـن بازارها انتظار داشـت.

سیل رشد نقدینگی
بحـران بانکـى دیگـر عاملى اسـت کـه در 
تعییـن شـرایط آینـده نقـش مهمـى را بـر 
عهـده دارد. رشـد نقدینگـى در سـال 95 
بیشـتر از میانگین رشـد در سـال هاى اخیر 
بـوده و اصطـالح «سـیل نقدینگـى» را بـه 
ذهـن متبادر مى کند. سـیلى کـه همچنان به 
دلیـل رکـود کلى حاکـم بر فضـاى اقتصاد 
بهـره  نرخ هـاى  بـودن  بـاال  همچنیـن  و 
به تناسـب تـورم، پشـت سـد و در کنتـرل 
اسـت. ایـن میـزان نقدینگـى در صـورت 
بـازارى  هـر  بـودن  سـودآور  احسـاس 
مى توانـد به شـکل احساسـى به آن سـمت 
سـرازیر شـود که در این صورت بررسـى ها 
به طورکلـى  مى توانـد  تحلیلـى  مبانـى  و 
تحت الشـعاع قـرار گیـرد. فعـًال فـرض و 
نـوع نـگاه ما تـداوم ثبـات فعلى اسـت که 
البتـه ایـن خـود بـه معنـاى ریسـک باالتر 
سـرمایه گذارى در بازارهاى مختلف نسبت 
بـه دوره هاى مشـابه سـال هاى قبل اسـت.
با تمام این تفاسـیر و بـه دلیل نبود قطعیت 
نمى تـوان  فـوق،  مـوارد  از  هرکـدام  در 
نظـر قطعـى در مـورد بـورس در سـال 96 
داشـت؛ اما مى تـوان با فرض ثبات شـرایط 
فعلـى، یعنـى سیاسـت هاى فعلـى دولـت 
و نرخ هـاى جـارى در سـطح محصـوالت 
جهانـى، امیـدوار بـود رونـد آرام صعودى 
در سـطح کلـى بـورس محقـق شـود. این 
روند صعودى بسـته به شـرایط بازار بدهى 
مى توانـد در رتبه اول یـا دوم تصمیم گیرى 

در حـوزه سـرمایه گذارى قـرار گیـرد.

متغیرهای اثرگذار بر سهام ۹۶

شهریار هاشمی طباطبایی
کارشناس بازار سرمایه
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طبـق مسـتندات تاریخـى، طـى 170 سـال 
گذشـته، انگلستان، روسـیه و آمریکا، وقت 
و انـرژى قابـل توجهـى از ایـران گرفته اند. 
در ایـن دوره، کشـور سـال هاى محـدودى 
در آرامـش و ثبـات سـپرى کرده اسـت. به 
نوعـى مى تـوان گفـت: 170 سـال اسـت 
ایـران بـا سـه قـدرت جهانـى درگیـر بوده 

است. 
بالفاصله این کنجـکاوى را مطرح مى کنیم: 
آیـا یـک قـدرت میان پایـه مى توانـد با یک 
قـدرت جهانى بـه روابطى معقول برسـد؟ 
تاریـخ بـه وضـوح معـرف ایـن واقعیـت 
اسـت کـه ایـران بارهـا و بارهـا طـى 170 
سـال پیـش به دلیـل نیاز مالى و مشـکالت 
جـدى اقتصـادى، یک امتیاز مهـم امنیتى و 
سیاسـى به یک قـدرت جهانى داده اسـت.
 آیـا مى تـوان تصـور کرد کـه ایـران بتواند 
بـه نوعـى یـک اسـتراتژى طراحـى کند و 
سیاسـت خارجـى خـود را بـا قدرت هـاى 
کنـد  تنظیـم  خـود  هم سـطح  و  هم پایـه 
از قدرت هـاى بـزرگ فاصلـه بگیـرد؟  و 
آیـا مى تـوان بـه گونـه اى محاسـبه کـرد تا 
سیاسـت خارجـى از مدار حساسـیت هاى 
قدرت هـاى بـزرگ رهـا شـود تـا انـرژى 
خـود را صرف توسـعه کنـد و از راهبرد بقا 

بـه سـوى راهبـرد رشـد حرکـت کند؟
در سـال 1980، دن شـائو پینـگ مقـرر کرد 
کـه چیـن بـه نیـم قـرن صلـح نیـاز دارد تا 
مدام رشـد و توسـعه را تجربـه کند. نتیجه 
ایـن شـد کـه از 1980 تـا 2016 و طـى 36 
سـال، 1,6 تریلیـون دالر در ایـن کشـور 
سـرمایه گذارى خارجى شـد. ضمـن اینکه 
بـه صـورت آرام و بى صـدا و مبهـم حدود 
233 میلیارد دالر سـال گذشته براى قدرت 
نظامـى خـود هزینـه کـرد. چیـن در عیـن 
حال سـومین صادر کننده اسـلحه در جهان 

اسـت. اقتصـاد ایـران نیز اقتصادى نیسـت 
کـه از طریـق بحران هـاى موجـود درآمـد 
کسـب کنـد و بـر تولیـد ناخالص ملـى آن 

اثـر جدى بگـذارد. 
آمریـکا به صد کشـور اسـلحه مى فروشـد 
را  جهـان  تسـلیحات  کل  درصـد   33 و 
درصـد   47 اینکـه  ضمـن  مى فروشـد 
فـروش اسـلحه آمریکا فقط به کشـورهاى 
خاورمیانـه اسـت. آمریـکا و چیـن از نظام 
اقتصـاد  بـراى  بخوبـى  فعلـى  بین الملـل 
خـود اسـتفاده مى کننـد. همـه کشـور ها از 
ریـز و درشـت در پـى راهبردى هسـتند تا 
درآمد  هـاى ملـى و مزیت هاى نسـبى خود 
را دائمـاً گسـترش دهنـد. ایران کجـاى این 

رونـد مسـلط جهانى اسـت؟
کنفرانس اخیر امنیتـى مونیخ، چرخش هاى 
جدیـدى را در قبـال ایـران نشـان مى دهد. 
آنچـه  هـر  ترکیـه  و  اسـرائیل  عربسـتان، 
اگـر  داشـتند.  روا  ایـران  علیـه  خواسـتند 
دیپلماتیـک  و  نظامـى  فعلـِى  همـکارى 
عربسـتان و اسـرائیل از حالـت توافقـى به 
مرحلـه حقوقـى و رسـمى تبدیـل شـود، 
محیـط امنیتى و سیاسـت خارجى ایـران با 
واقعه مهمى روبرو مى شـود. بنظر مى رسـد 
انـرژى اصلـى تقابـل با ایـران هم اکنـون از 
ناحیـه خـود منطقه اسـت و آمریـکا مکاِن 
تنظیـم، تصمیـم و چتر عملیاتـى این تقابل 
اسـت. اگر واکنش ایران در کنفرانس مونیخ 
را تحلیل محتوا کنیم، حکایـت از پدیده اى 
مى کنـد که در علـم روابط بین الملـل به آن 
«قربانى شـدن» (Victimization) مى گویند. 
ما از آن جمع سیاسـى و امنیتى درخواسـت 
کردیـم: بـا مـا مهربان باشـید. به مـا احترام 
بگذاریـد. لطفاً دیگر تحریم نکنیـد. ما اهل 
دیالـوگ هسـتیم. روش هاى حـل اختالف 
بایـد دیپلماتیک باشـند. ما همیشـه از خود 

دفـاع خواهیـم کرد. 
ضمنـاً 278 سـال اسـت به کشـور دیگرى 
حملـه نکرده ایـم. ایـن ادبیـات آمیختـه بـا 
مهـر و محبـت و اخالق حتى در سیاسـت 
داخلـى کشـورها مانع از اقدامـات مخالفان 
نمى شـود چـه برسـد در محیـط سـنگالخ 
سیاسـت جهانى. درست یا غلط، تصویرى 
کـه در جهـان از ایـران وجـود دارد، تصویر 
سـخت افـزارى اسـت و نـه نـرم افـزارى. 
جالـب اینکـه حتـى ترکیـه کـه بسـیار از 
بـرده،  بهـره  اقتصـادى  دوجانبـه  روابـط 
تصویرى سـخت افـزارى از ایـران دارد که 

در کنفرانـس مونیـخ از خـود بـروز داد.
آیـا مى تـوان اسـتراتژى امنیـت ملـى را از 
اسـتراتژى توسـعه اقتصادى کشور تفکیک 
کـرد؟ تـا چه زمانى نفت و گاز بفروشـیم و 
زندگى کنیم؟ اسـتراتژى امنیت ملى کشور، 
شـرکاى منطقـه اى نـدارد. اقتصـاد در ریل 
مسـتقل خـود حرکـت مى کنـد امـا بعضى 
اوقـات دچـار بحران جـدى مى شـود و به 
عنـوان مثـال به خاطر تحریم هاى گسـترده، 

بـه برجـام منجر مى گـردد.
برخالف کسـانى کـه مشـکل را در افراد یا 
دولت هـا جسـتجو مى کننـد، این نویسـنده 
گـره اصلـى را در فکـر و اندیشـه مى دانـد: 
تـا زمانـى کـه مـا امنیـت ملـى و توسـعه 
اقتصـادى را از یـک جنس و مقولـه ندانیم 

دکتر محمود سریع القلم

چگونه مشکالت سیاست خارجی را کاهش دهیم؟
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سـى لى کان ولـى بـا ارزشـى در حـدود 3 
تریلیـون دالر ایجـاد کرده اسـت. شـرکت 
اپـل حـدود دو میلیـارد کامپیوتـر و آى فون 
فروخته اسـت. عموم شرکت هاى فن آورى 
آمریـکا بـه حکـم محدودیـت مهاجـرت 
دولـت جدید آمریـکا اعتـراض کردند زیرا 
فقط در شـهر سـیاتل آمریکا، دویست هزار 
متخصـص خارجـى کار مى کند. کشـور ما 
بـدون بنیان هـاى داخلـى اقتصـادى، مالـى 
و فـن آورى نمى توانـد در منطقـه و نظـام 
بین الملـل قدرتمنـد تلقـى شـود. قـدرت 
نیسـت  گاز  و  نفـت  فـروش  در  کشـور 
بلکـه در بهره بـردارى از هـزاران مهندس و 
متخصـص اسـت کـه ارزش افـزوده ایجاد 

. کنند
نـرم  قـدرت  مـا  بیرونـى  نمـاى  اگـر   
باشـد، حجـم 2,5 تریلیـون دالرى ثـروت 
کشـور هاى عربـى حداقـل در بخشـى از 
ایـران  سـپارى  بـرون  ظرفیت هـاى  از  آن 
مى توانـد اسـتفاده کنـد. لزومى نـدارد مانند 
یـک قربانى و مظلـوم در محافل بین المللى 
صحبـت کنیـم بلکـه باید نظـام داخلـى را 
غنـى کنیم. تقریبـاً تمامى شـرکت هایى که 
طى سـال گذشـته از ایـران بازدیـد کرده اند 
متفق القولنـد کـه سیسـتم ادارى، حقوقـى، 
مالـى، بانکـى، قانونـى، عمرانى ایـران براى 
رشـد و توسـعه اقتصـادى محتـاج بـه روز 

شـدن دارد.
ــا از  ــزى شــناخت م ــه طــور حیرت انگی ب
ــدرت  ــى اســت. ق ــل قدیم ــام بین المل نظ
ــت.  ــل آن هاس ــاً در داخ ــورها عمدت کش
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه قانــون 
کاپیتوالســیون را در پاکســتان، ترکیــه و 
ــط  ــد. فق ــرا کنن ــتند اج ــزى نتوانس اندون
پهلــوى دوم بــود کــه بــه واســطۀ ضعــف 
داخلــى، آن را پذیرفــت. در آن شــرایط، 
آمریــکا کمــک اقتصــادى و نظامــى را 
منــوط بــه اعمــال ایــن قانــون کــرد. نظــام 
ــر  بین الملــل فعلــى بســیار متنــوع و متکث
ــود را  ــران خ ــدارد ای ــى ن ــت و لزوم اس
ــاى  ــا قدرت ه ــام ب ــاى ناتم در درگیرى ه
ــد و  ــرژى رش ــد و ان ــغول کن ــزرگ مش ب
توســعه را صــرف تحریــم کنــد. چیــن بــا 
قــدرت اقتصــادى خــود و ارســال عالئــم 
مختلــف دیپلماتیک طــى دو هفتــه، دولت 
ــه  ــا ب ــرد ت ــور ک ــکا را مجب ــد آمری جدی
سیاســِت دیرینــه «چیــن واحــد» برگــردد. 
ــرام  ــا احت ــه م ــاً ب ــد لطف ــا نگفتن چینى ه
ــد  ــد: گفتن ــار کنی ــد و درســت رفت بگذاری

اگــر سیاســت چین واحــد را اتخــاذ نکنید، 
هیــچ انتظــارى بــراى تعدیــل در مذاکــرات 
محتمــل تجــارى نداشــته باشــید. بــا 
ــیه صــرف  ــر روس ــن ســه براب اینکــه چی
هزینه هــاى نظامــى مى کنــد امــا تصویــرى 
دارد. حاکمیــت  در جهــان  نرم افــزارى 
ــا توانایى هــا و قــدرت  ملــى و اســتقالل ب
ــت.  ــق اس ــل تحق ــى قاب ــادى داخل اقتص
ــده و  انگلســتان عضــو حــدود 700 معاه
ــت  ــى اس ــه اى و بین الملل ــازمان منطق س
ولــى در عیــن حــال از البــالى ایــن حجم 
از تعهــدات در الیه هــاى عظیــم اقتصــادى 
جهانــى، منافــع خــود را حفــظ کرده اســت 
و باالتریــن نــرخ رشــد اقتصــادى اروپــا را 

دارد.
آیــا بــراى مــا موضوعیــت دارد کــه 
کشــور هاى عربــى خلیج فــارس طــى 
دالر  میلیــارد  گذشــته، 728  ســال   11
اســلحه خریــده یــا ســفارش داده انــد؟ آیــا 
مى دانیــم کــه جمعیــت منطقــه خاورمیانــه 
ــر  ــون نف ــه 660 میلی ــده ب در 35 ســال آین
ــرى  ــزرگ فک ــش ب ــید؟ چال ــد رس خواه
مــا، رهیافتــى جدید نســبت به کشــورهاى 
ــِى  ــا هــدف اصل ــى منطقــه اســت. ام عرب
ایــن رهیافــت جدیــد، بایــد ایــران، قدرت 
اقتصــادى ایــران، اهمیــت  احتــرام ایــران، 
ــده  ــران و آین ــت ای ــط زیس ــالح محی اص
ــد.  ــران باش ــردم ای ــى م ــت زندگ و کیفی
ــداوم  ــد و ت ــوع درآم ــد، تن ــش درآم افزای
ــه  ــا آنک ــتند ت ــا هس ــد مبن ــب درآم کس
امنیــت و فرهنــگ حفظ شــوند. اســتراتژى 
ناگفتــه بســیارى از همســایگان، فقیــر نگه 

ــران اســت.  ــتن ای داش
نیــاز داریــم تــا از سیاســت خارجــى 
تدافعــى بــه سیاســت خارجــى اقتصــادى 
منتقــل شــویم. مدیریــت کارآمــد کشــور 
بــدون ارتباطــات گســترده بــا قدرت هــاى 
ــراى  ــرا ب ــت زی ــر نیس ــى امکان پذی میان
ــش و  ــه دان ــاز ب ــردن کشــور نی ــه روز ک ب
روش هــاى جدیــد داریــم. خــود را از 
ــارج  ــان خ ــاى جه ــه اول روزنامه ه صفح
و  ژاپنى هــا  کره اى هــا،  ماننــد  کنیــم. 
چینى هــا آرام کار کنیــم. خــود را بــه طــور 
قربانــى نشــان دادن، نوعــى نمایِش ضعف 
اســت. شــعاع دوایــر مدیریتــى در کشــور 
را قــدرى بزرگ تــر بگیریــم. حکمرانــى و 
سیاســت ورزى بــا ارقام اســت. آیــا آرمانى 
باالتــر از خــوب زندگــى کــردن اقتصــادى 

ــران وجــود دارد؟ ــردم ای و فرهنگــى م

تــا زمانــی کــه مــا امنیت ملــی و توســعه 
اقتصــادی را از یــک جنــس و مقولــه 
ندانیــم و ایــن دو اصــل حکمرانــی را 
ــم، در  ــرار ندهی ــد ق ــل واح ــک ری ــر ی ب
ــا،  ــه بحران ه ــختی ها بلک ــه ای از س هال
بنیه هــای عظیــم انســانی و طبیعــی خــود 

ــم داد ــدر خواهی را ه

ــی  ــای داخل ــدون بنیان ه ــا ب ــور م کش
اقتصــادی، مالــی و فــن آوری نمی تواند در 
منطقــه و نظــام بین الملــل قدرتمنــد تلقی 
ــت  ــروش نف ــور در ف ــدرت کش ــود. ق ش
و گاز نیســت بلکــه در بهره بــرداری از 
هــزاران مهنــدس و متخصــص اســت که 

ــد ــزوده ایجــاد کنن ارزش اف

ــی  ــت خارج ــا از سیاس ــم ت ــاز داری نی
تدافعــی بــه سیاســت خارجــی اقتصادی 
کارآمــد  مدیریــت  شــویم.  منتقــل 
ــا  ــترده ب ــات گس ــدون ارتباط ــور ب کش
ــت  ــر نیس ــی امکان پذی ــای میان قدرت ه
ــاز  ــور نی ــردن کش ــه روز ک ــرای ب ــرا ب زی
ــم.  ــد داری ــای جدی ــش و روش ه ــه دان ب
روزنامه هــای  اول  از صفحــه  را  خــود 
ــا،  ــد کره ای ه ــم. مانن ــارج کنی ــان خ جه

ژاپنی هــا و چینی هــا آرام کار کنیــم

و ایـن دو اصـل حکمرانـى را بـر یک ریل 
واحـد قـرار ندهیم، در هاله اى از سـختى ها 
بلکـه بحران هـا، بنیه هـاى عظیم انسـانى و 
طبیعـى خـود را هـدر خواهیـم داد. کانون 
نظـرى اسـتراتژى منطقـه اى ضـد ایرانى بر 
پایـۀ ضعیـف نگاه داشـتن کشـور اسـتوار 

است. 
و  افـراد  بـا  ارتبـاط  در  مـا  چالش هـاى 
و  اندیشـه ها  در  بلکـه  نیسـت  جریان هـا 
رهیافت هاسـت. فهـم غیراقتصـادى مـا از 
نظـام بین الملـل باعـث شده اسـت کـه بـه 
ادبیـات عدالت محور، مهر محـور و احترام 
محور با قدرت هاى منطقـه اى و بین المللى 
متوسـل شـویم و از آن هـا خواهش کنیم تا 
با ما درسـت رفتار کنند و احتـرام بگذارند.
آمریکا 99 نیروگاه هسـته اى دارد و در عین 
حـال در مسـاحتى حـدود 4800 کیلومتـر 
مربـع بـا جمعیتـى حدود سـه میلیـون نفر 
و 250 هـزار متخصـص IT، کانونـى بنـام 



26

13
96

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
55

ه 5
مار

ش



27

13
96

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
55

ه 5
مار

ش



28

13
96

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
55

ه 5
مار

ش

«واقعیـت ایـن اسـت کـه هـم در عـراق و 
هـم در سـوریه، بیـش از آنچـه کـه فایـده 
اقتصـادي بردیـم، هزینـه کردیـم». ایـن را 
دبیرکل سـابق اتاق بازرگانی مشـترك ایران 
و عـراق بـه «شـرق» می  گویـد. جهانبخش 
را  ایـران  فعالیت هـاي  سنجابی شـیرازي، 
در سـوریه بـه دو بخـش پیـش و پـس از 
ناآرامی هـا و فعالیـت در عـراق را بـه سـه 
بخـش جنـگ نخسـت خلیج فـارس (یـا 
حملـه اول آمریـکا به عراق در سـال 1991 
میـالدي)، جنـگ دوم خلیج فـارس (حمله 
آمریـکا بـه عـراق در سـال 2003 میالدي) 
و ناآرامی هـاي اخیـر در پـی حملـه داعش 
کـه  می کنـد  تأکیـد  او  می کنـد.  تقسـیم 
در هرکـدام از ایـن مقاطـع، ایـران از نظـر 
اقتصادي هزینه بیشتري کرد و سود کمتري 
برداشـت. به گفته سنجابی شـیرازي، منطق 
حاکـم بـر فعالیت هـاي بخـش خصوصی، 
بیـش از آنکـه مسـائل اسـتراتژیک باشـد، 
منطـق سـود اسـت. از همیـن رو اسـت که 
از حـاال بایـد بـراي شـرایط پـس از بحران 
در این کشـورها برنامه داشـته باشیم؛ یعنی 

باید سـهم نرمالی از اقتصاد این کشـورها را 
در اختیـار بگیریم.

او تأکیـد می کند: بااین همه متأسـفانه اکنون 
بخـش خصوصـی ایـران حتی فیگـور این 
درواقـع  اسـت.  نگرفتـه  هـم  را  فعالیـت 
مـا حتـی بـراي مشـارکت در اقتصـاد ایـن 
کشـورها دورخیـز هـم نکرده ایـم؛ گویـی 
قصـدي بـراي انجـام فعالیت اقتصـادي در 

ایـن کشـورها نداریم.

بخـش   کم رنگ بـودن  بـراي  دلیـل   3
ایـران خصوصـي 

دبیرکل سـابق اتاق بازرگانی مشـترك ایران 
و عـراق دربـاره دالیـل اینکـه چـرا بخش 
خصوصـی ایران هنوز حتی ژسـت حضور 
در فعالیت هـاي اقتصـادي این کشـورها را 
هـم نگرفته اسـت، می گوید: دلیل نخسـت 
ایـن اسـت کـه بخـش خصوصـی بـراي 
حضور در این کشـورها دغدغه هاي امنیتی 
دارد. از همیـن منظر هم سـرمایه گذاري در 
این کشـورها را پـس می زنـد. دومین دلیل 
ایـن اسـت کـه بخـش خصوصـی معموال 

امـا  اسـت؛  زودبـازده  پروژه هـاي  دنبـال 
اکنون در این کشـورها بسترهاي الزم براي 
بازگشـت سـریع مداخـالت وجود نـدارد. 
آخریـن و سـومین دلیـل هم این اسـت که 
وضعیت شـاخص ریسـک در این کشورها 
بـه گـواه آمارهـاي بین المللـی بسـیار بـد 
و  عمرانـی  پروژه هـاي  بنابرایـن  اسـت. 
سـرمایه بر عـراق و سـوریه نمی تواننـد از 
سـوي کشـورهاي خارجـی تأمیـن مالـی 

بخش خصوصی برای مشارکت در
پسا بحران سوریه دور خیز نکرده است

روایت دبیرکل اسبق اتاق بازرگاني ایران و عراق از سهم گیري ایران در بازارهاي سوریه و عراق
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شوند.
اینهـا  همـه  سنجابی شـیرازي،  گفتـه  بـه 
باعـث شـده کـه بخـش خصوصـی ایـران 
هنـوز حتـی فیگـور ورود به بازارهـاي این 

کشـورها را هـم نگیـرد.

 پیـش از داعـش هم آنهـا از ما اسـتفاده 
مي کردنـد

ایـن فعـال اقتصـادي می گوید: نتیجـه این 
عـراق  و  سـوریه  بازارهـاي  بـا  برخـورد 
در آینـده بـراي مـا ضـرر اسـت؛ روزي به 
خودمـان خواهیـم آمد که فایـده اي ندارد و 
کشـورهاي رقیـب ما سـهم هاي بـزرگ از 

ایـن بازارهـا را از آن خـود کرده انـد.
او تأکیـد می کنـد که پیش از ظهـور داعش 
ظرفیت هـاي  از  مـا  اینکـه  از  بیـش  هـم 
اقتصـادي آنها سـود بجوییـم، آنهـا از ایران 
اسـتفاده می کردنـد. در بخش هـاي مربـوط 
بـه پروژه هاي زیرسـاختی، بخش خصولتی 
ایران سهم بیشـتري داشت و در بخش هاي 
تجـارت و پیمانـکاري، بخـش خصوصـی 

واقعی.
 بازخوانـي فعالیت هـاي اقتصـادي ایران 

عراق در 
ایـن بـازرگان بـه توضیـح می دهـد کـه در 
مـورد عـراق فرامـوش نکنیـم کـه بـا ایـن 
کشـور هشـت سـال در جنـگ بودیم. پس 
زمانـی  خلیج فـارس،  نخسـت  جنـگ  از 
توانسـتیم با بخش فدرال شـده این کشـور، 
کـه درواقـع بخش هاي کردنشـین بـود، به 
شـکل بسـیار محدود، تجـارت بازارچه اي 
برقـرار کنیـم. عـدد ایـن تجـارت به قدري 
محـدود بـود که اصـال ارزش گفتن نـدارد: 
چیـزي حـدود 100 میلیـون دالر. در ایـن 
تجـارت هـم تنهـا مـا بودیـم کـه سـود 
می رسـاندیم و درواقـع سـودي نمی بردیم.
به گفته دبیرکل سـابق اتاق مشـترك ایران و 
عراق، پس از سـقوط صدام حسین در سال 
2003 میـالدي، ایران شـروع به برنامه ریزي 
جدي تري بـراي بهره بـرداري اقتصـادي از 
ایـن کشـور کرد. در دو سـال نخسـت تنها 
توانسـتیم، در بخـش تجـارت بازارچه اي و 
توریسـم زیارتـی فعالیـت کنیـم کـه اتفاقا 
موضوع گردشـگري، دو جانبه شـد. در این 
زمان (سـال 1384) مجموعـه حاکمیت در 
ایـران بـه ایـن اتفاق نظـر رسـید کـه بـراي 
بهبـود اوضـاع اقتصـادي و بهره بـرداري از 
ایـن فرصت، اتاق مشـترك بازرگانـی ایران 
و عراق راه بیفتد و از سـوي دیگر در سـال 

1385 سـتاد توسـعه روابط اقتصـادي ایران 
و عـراق که وظیفه اش ایجـاد هماهنگی در 
فعالیت هـاي اقتصـادي بـود، آغـاز بـه کار 
کرد. منتها ما نمی توانسـتیم رابطـه بانکی و 
اعتباري داشـته باشـیم. حضور آمریکایی ها 
و تحریم هـا علیـه عـراق موجب شـده بود 
نـه بخـش خصوصـی و نـه بخـش دولتی 
نتوانـد پروژه هاي زیرسـاختی و پیمانکاري 

را در عـراق به  دسـت بگیرد.

 رشد کمتر از هدف گذاري
ادامـه می دهـد: بیشـترین فعالیت هـاي  او 
اقتصـادي ایران و عـراق، از زمان ایجاد اتاق 
مشـترك، در حـوزه تجـاري بـوده اسـت؛ 
واقعیـت آن اسـت کـه درآمـد صـادرات از 
محـل خدمـات فنـی، مهندسـی، انـرژي و 
بـرق و درآمد ناشـی از ترانزیت افت تجربه 
کرده اسـت. بـه بیان او در همه این سـال ها 
از اعـداد هدف گذاري شـده عقب تـر بودیم 
و بایـد بخـش بیشـتري از بازارهـاي عراق 
بـه  او  گفتـه  بـه  می آوردیـم.  به دسـت  را 
دالیل بسـیاري ما باید در این سـال حداقل 
17ونیـم میلیـارد دالر بـا عـراق تجـارت 
می داشـتیم کـه ایـن اتفـاق رخ نـداد؛ یعنی 
مـا همـواره در بهتریـن حالـت تنها بـه 40 
درصـد اعداد هدف گذاري شـده مان دسـت 

پیـدا کردیم.

3 عامل افت تجارت در عراق
ــح  ــی توضی ــوزه بازرگان ــال ح ــن فع ای
ــت  ــل اف ــمردن دالی ــه در برش ــد ک می ده
ــوان از ســه عامــل  ــه می ت ــوارد پیش گفت م
اصلــی یــاد کــرد: نخســت آنکــه جنــگ با 
داعــش بخــش بزرگــی از بودجــه دولــت 
عــراق را بلعیــد و ایــن مبالــغ صــرف 
ــه  ــن کشــور شــد. عامــل دوم ب امنیــت ای
ایــن بازمی گــردد کــه رقبایــی کــه از ایــران 
جدي تــر بودنــد بــه بازارهــاي ایــن کشــور 
ــران را  ــهم ای ــتند س ــد و توانس ورود کردن
بگیرنــد. عامــل ســوم هــم ایــن بــود کــه 
ایرانی هــا بخشــی از انسجام شــان را در 
ــراق از  ــا ع ــراوده ب سیاســت گذاري هاي م
دســت دادنــد. هم اتــاق مشــترك تضعیف 

شــد و هــم ســتاد.

 روسیه، ترکیه و دیگر رقباي ایران
سنجابی شــیرازي همچنیــن دربــاره رقبــاي 
ــراق  ــاي ع ــت آوردن بازاره ــا در به دس م
ــه در  ــد: ترکی ــح می ده ــوریه توضی و س

ــر  ــار آن پیش ت ــه آم ــی ک ــتر زمان های بیش
گفتــه شــد، یک ونیــم تــا دو برابر ایــران در 
بازارهــاي عــراق ســهم داشــت و درواقــع 
ــه  ــا توج ــود. ب ــا ب ــی آنه ــریک اصل ش
بــه اولویت هــاي اقتصــادي ترك هــا از 
ــا  ــه ب ــه ترکی ــت ک ــن اس ــون روش هم اکن
وجــود آنکــه در ناآرامی هــاي موســوم بــه 
ــاي  ــرد، در بازاره ــازي ک ــش ب داعــش نق
ــد.  ــدي می کن ــوذ ج ــراق نف ــوریه و ع س
بــه بیــان او، البتــه مهم تــر از ترك هــا، 
ــب  ــی به مرات ــه رقیب ــتند ک ــا هس روس ه
جدي تــر از ترکیه انــد. آنهــا در اقتصــاد 
ایــن دو کشــور بازارســازي خواهنــد 
ــد.  ــار می گیرن ــاد را در اختی ــرد و اقتص ک
ســومین رقیــب ایــران هــم مجموعــه اي از 
کشــورهاي اتحادیــه اروپــا، چیــن، کــره و 
ــه در  ــود ک ــد ب ــی خواهن کشــورهاي عرب
ــه ســهم بیشــتري از  ــار روســیه و ترکی کن
ــد  ــن دو کشــور به دســت خواهن ــازار ای ب
آورد. بــاز هــم بــا توجــه بــه همــه آنچــه 
کــه گفتــه شــد، ســود ایــران در ســوریه و 
عــراق کمتــر از هزینه هایــش خواهــد بــود.

برای بهبود چه باید کرد؟
سنجابى شــیرازى در توضیــح بــراى بهبــود 
ســهم گیرى ایــران از اقتصــاد ایــن دو 
ــه  ــد س ــران مى توان ــد: ای ــور مى گوی کش
کار انجــام دهــد؛ نخســت اینکــه ترتیبــى 
ــران  ــى ای ــش خصوص ــا بخ ــود ت داده ش
به جــد وارد کار شــود. ایــن موضــوع جــز 
بــا عــزم جــدى خــود بخــش خصوصــى 
ــن  ــان دومی ــت. او در بی ــر نیس امکان پذی
مــورد مى گوید: مــا باید از دوران بازســازى 
ــن  ــه ای ــکا ب ــه آمری ــس از حمل ــراق پ ع
کشــور، درس بگیریــم؛ بــه ایــن معنــا کــه 
بــا ایجــاد یــک مرجعیــت ســتادى دولتــى 
سیاســت گذارى،  بــراى  خصوصــى  و 
هدایــت و اجــراى اهدافمــان در ایــن 
ــم. ســومین مــورد هــم  کشــور گام برداری
موضــوع خــأل گران بــودن پــول در ایــران 
اســت. درواقــع ایــن گرانــى پــول باعــث 
مى شــود کــه تأمیــن مالــى پروژه هــا 
ــام  ــران تم ــى  گ ــش خصوص ــراى بخ ب
شــود. پــس بایــد هزینه هــاى تأمیــن مالــى 
ــراى  ــه را ب ــاند و زمین ــل رس ــه حداق را ب
تعامــل شــبکه بانکــى کشــور بــا صاحبــان 
ســرمایه خارجــى فراهــم کنیــم تا ریســک 
ــراى بخــش خصوصــى  ســرمایه گذارى ب

ــم شــود. ــن کشــورها ک در ای
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هــدف ایــن راهنمــا معرفــى فرصت هــاى 
ارائــه  و  امــروز  عــراق  در  موجــود 
ــاى  ــراى زمینه ه ــود ب ــنهادهاى موج پیش
ســرمایه گذارى در ایــن کشــور اســت. 
برخــى از عناویــن ایــن راهنمــا بــه ترتیب 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ب

مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناءهای 
حمایتی در قانون سرمایه گذاری

شــماره  ســرمایه گذارى  قانــون  طبــق 
13 ســال 2006، بــراى ســرمایه گذاران 
ــرمایه گذارى  ــه س ــد ب ــى عالقه من خارج
ــز  ــذارى ( به ج ــرمایه گ ــاى س در پروژه ه
ــا،  ــه(، مزای ــت و گاز و بیم ــاى نف بخش ه
نظــر  در  معافیت هایــى  تضمین هــا، 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــال ب ــه ذی ــده ک گرفته ش

مى شــود:
الفـ  مزایا:

ــراق  ــه ع ــده ب ــرمایه واردش ــال س - انتق
ــل  ــا ارز قاب ــه از آن ب ــاى حاصل و درآمده
تبدیــل، پــس از پرداخــت کلیــه تعهــدات 

ــرمایه ــون س و دی
گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها،

بــراى  الزم  زمین هــاى  اجــاره   -
 50 بــراى  ســرمایه گذارى  پروژه هــاى 

ســال قابــل تبدیــل،
- امکان انجام معامله در بازار بورس،

ــوى  ــرمایه گذارى از س ــروژه س ــه پ - بیم
ــایر  ــا س ــراق ی ــى ع ــه مل ــرکت بیم ش

شــرکت هاى بیمــه خارجــى،

- امکان انتقال سود و سرمایه،
- امــکان اســتفاده از نیــروى کار غیــر 
ــرمایه گذارى در  ــاى س ــى در پروژه ه عراق
صــورت عــدم امــکان اســتفاده از نیــروى 

ــى، کار عراق
- تضمیــن عــدم ملــى کــردن کل یــا 

بخشــى از ســرمایه یــا مصــادره آن،
- دریافت کمک و وام ویژه و رسمى،

ــه  ــى ک ــتقیم خارج ــرمایه گذارى مس - س
جدیــد  فرصت هــاى  ایجــاد  موجــب 
ــود، ــکارى مى ش ــا بی ــارزه ب ــغلى و مب ش

- توسعه و تنوع صادرات،
- ایجاد تنوع تولید در اقتصاد ملى،

ــى  ــا ارز عراق ــاح حســاب ب ــکان افتت - ام
یــا خارجــى یــا هــر دو بــراى پروژه هــاى 

مجــاز،
- اعطــاى حــق اقامــت بــراى غیــر 
ــراى ورود  ــه تســهیالت ب ــا و ارائ عراقى ه

و خــروج آن هــا
ــان  ــین ها و کارکن ــوق تکنس ــال حق - انتق
ــه  ادارى غیــر عراقــى شــاغل در پــروژه، ب

ــراق، خــارج از ع
ــه  ــده ب ــرمایه واردش ــردن س ــارج ک - خ
ــل  ــا ارز قاب ــود آن ب ــراه س ــه هم ــراق ب ع
تبدیــل، بعــد از پرداخــت همه تعهــدات و 

ــت ــه دول ــون ب دی
عراق و سائر ارگان ها.

- معاملــه در بــازار بــورس عــراق از طریق 
م سها

- اجــاره زمیــن الزم بــراى اجــراى پــروژه 

بــراى مدتــى کــه ایــن پــروژه بــر روى آن 
زمیــن قــرار دارد، مشــروط بــر اینکــه

از 50 سال تجاوز ننماید.
- بیمــه کــردن پــروژه ســرمایه گذارى 
ــا  ــى ی ــه عراق ــازمان بیم ــر س از ســوى ه

ــى خارج
ــار  ــى (دین ــه ارز محل ــاح حســاب ب - افتت
عراقــى( یــا ارز خارجــى یــا هــردوى آن ها 
دریکــى از بانک هــا در عــراق یــا خــارج از 
عــراق بــراى پروژه هــاى مجــوز داده شــده.
ــراى  ــراق ب ــت در ع ــق اقام ــاى ح - اعط
ــت اندرکاران  ــى و دس ــرمایه گذار خارج س
غیــر عراقــى پــروژه و اعطــاى تســهیالت 

ــه عــراق. ــراى ورود و خــروج آن هــا ب ب
- عــدم مصــادره یــا ملــى کــردن کلــى یــا 
ــمول  ــرمایه گذارى مش ــروژه س ــى پ جزئ
ایــن قانــون (به اســتثناى پــروژه هائــى کــه 
ــرف  ــى ص ــم قضائ ــا حک ــورد آن ه در م

ــود) ــادر مى ش ص
و  تکنســین ها  بــه  مجــوز  اعطــاى   -
کارکنــان ادارى پــروژه بــراى حوالــه حقوق 
ــاس  ــر اس ــراق ب ــارج از ع ــه خ ــود ب خ
قانــون بعــد از پرداخــت همــه تعهــدات و 
دیــون بــه دولــت عــراق و ســائر ارگان هــا.
- هــر نــوع تغییــر در ایــن قانــون در مــورد 
ضمانت هــا و معافیت هــا و حقــوق مقــرر، 

عطــف بــه ماســبق نمى شــود.

بـ  معافیت ها:
 - معافیــت از پرداخــت مالیــات بــه مــدت 

راهنمای سرمایه گذار در عراق

وزارت بازرگانی، اداره ثبت شرکت ها 
بخش شرکت های خارجی
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ده ســال بعــد از شــروع پــروژه،
 - امــکان ارائــه لوایــح جدیــدى از ســوى هیــات دولــت بــراى برخــوردارى از 

معافیــت بیشــتر و ســایر مزایــا،
ــش  ــا افزای ــوارض متناســب ب ــى و ع ــت مالیات ــکان برخــوردارى از معافی - ام

ــد) ــش از 50 درص ــرمایه (بی س
ــرمایه گذارى  ــوز س ــرمایه گذارى مج ــى س ــازمان مل ــه از س ــى ک ــروژه هائ - پ
ــت  ــود، از پرداخ ــارى خ ــت تج ــروع فعالی ــخ ش ــد، از تاری ــت نموده ان دریاف

ــه مــدت ده ســال معــاف هســتند. ــات و عــوارض ب مالی
- درصورتى کــه میــزان مشــارکت طــرف عراقــى در پــروژه از 50درصــد تجــاوز 

نمایــد، ســازمان ملــى ســرمایه گذارى حــق افزایــش تعداد
ــا مشــارکت  ــات و عــوارض را متناســب ب ــت از پرداخــت مالی ســنوات معافی

ــال دارد. ــدت 15 س ــا م ــروژه را ت ــى در پ ــرمایه گذار عراق س
ــت  ــرمایه گذارى، از پرداخ ــروژه س ــتفاده در پ ــراى اس ــى ب ــاى واردات - کااله
مالیــات معــاف هســتند، مشــروط بــر اینکــه ایــن کاالهــا در خــالل ســه ســال 

بعــد از تاریــخ اعطــاى مجــوز وارد عــراق شــده باشــند.
- هــر چهــار ســال یک بــار، در مــورد پروژه هــاى مربــوط بــه هتل هــا، 
ــز بهداشــتى، آموزشــى و علمــى،  ســازمان هاى توریســتى، بیمارســتان ها، مراک
ــه  ــوازم ک ــات و ل ــوازم، ملزوم ــوارض واردات ل ــترى در ع ــاى بیش معافیت ه
باهــدف نوســازى صــورت پذیــرد، اعمــال مى شــود، مشــروط بر اینکــه آن ها در 
طــول ســه ســال بعــد از تاریــخ صــدور موافقــت ســازمان ملــى ســرمایه گذارى 
ــات آن هــا، وارد عــراق شــده و فقــط در پروژه هــاى  ــا لیســت کاالهــا و کمی ب

مورداجــرا مورداســتفاده قــرار گیرنــد.

استثناها:
ــذارى اســتخراج  ــالدى، واگ ــون ســرمایه گذارى شــماره 13 ســال 2006 می قان
ــه  نفــت و گاز و ســرمایه گذارى در بخش هــاى بانکــى و شــرکت هاى بیمــه ب

شــرکت هاى خارجــى اســتثناء شــده کــرده اســت.

تعهدات سرمایه گذار:
ــى  ــازمان مل ــه س ــروژه ب ــارى پ ــاى تج ــروع فعالیت ه ــخ ش ــالم تاری - اع

ســرمایه گذارى.
- اطــالع کتبــى فــورى بــه ســازمان ملــى ســرمایه گذارى، یــا ســازمان 
ســرمایه گذارى اقلیــم یــا اســتان در مــورد تجهیــزات موجــود و ترکیــب آن هــا 

ــروژه، ــت پ ــخ شــروع فعالی ــراه تاری ــه هم ب
- نگهدارى حساب ها براى حسابرسى از سوى حسابرس قانونى مجاز.

- نگهــدارى لیســت کاالهــاى وارداتــى معــاف از مالیــات پــروژه و تعییــن زمــان 
ــواد، اســتهالك این م

- ارائــه گــزارش در مــورد بازدهــى اقتصــادى و فنــى پــروژه و هر نــوع اطالعات 
دیگر مــورد درخواســت ســازمان ملى ســرمایه گذارى

و سایر ارگان هاى ذى ربط در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار،
- نگهــدارى لیســت مربــوط بــه کاالهــاى وارداتــى و حفاظــت از محیط زیســت 

و پایبنــدى بــه مقــررات کنتــرل کیفیت.
ــوق،  ــزان حق ــل می ــورد حداق ــى در م ــارى عراق ــن ج ــه قوانی ــدى ب - پایبن

مرخصى هــا، ســاعات کار و شــرایط کارى
- پایبنــدى بــه قوانیــن عــراق و مطابقــت جــدول کارهــاى ارائه شــده از ســوى 

ســرمایه گذاران.
- پایبنــدى بــه آمــوزش کارکنــان عراقــى و افزایــش کارایــى و مهارت هــاى فنى 

آن هــا (حــق تقــدم بــا اســتخدام نیــروى کار عراقى اســت.)

پانزده روند محتمل ...

بانک هــا کمــاکان  نــزد  ســپرده گذارى 
فعالیــت مناســبى بــراى ســودآورى خواهد 
بــود. ضمنــاً پیش بینــى مى شــود کــه 
بــه  غیردیــدارى  ســپرده هاى  نســبت 
ــطح  ــاکان در س ــدارى کم ــپرده هاى دی س

ــد. ــى بمان باالی
11- نــرخ تــورم از ده درصــد عبــور 
خواهــد کــرد و در ســال 96 بیــن 11 تا 13 

ــد شــد. درصــد خواه
ــال  ــى در س ــد نقدینگ ــرعت رش 12- س
ــه رشــد  ــد ســال 95 رو ب ــش رو همانن پی
خواهــد بــود. نــرخ رشــد نقدینگــى حدود 

ــود. ــرآورد مى ش ــد ب 25 درص
ــتر  ــت بیش ــه دول ــر بودج ــار ب 13-  فش
هزینه هــاى  کمــاکان  و  شــد  خواهــد 
جــارى  هزینه هــاى  قربانــى  عمرانــى 

ــد. ــد ش خواهن
14- بــازار بــورس بــا چالش هــاى جــدى 
ــه  ــال ب ــى احتم ــد شــد، ول مواجــه خواه
ــرخ رشــد مثبــت بیــن ده  دســت آوردن ن
ــا  ــاال اســت. بانک ه ــا بیســت درصــد ب ت
شــاخص  کاهنــده  بخــش  مهم تریــن 
خــودرو،  صنعــت  و  بــود  خواهنــد 
کانى هــاى فلــزى و فلــزات اساســى از 
بخش هــاى پیــش برنــده بــورس خواهنــد 

ــود. ب
15- طــال در بازارهــاى جهانــى و دالر در 
بازارهــاى ایــران پــر نوســان خواهنــد بود، 
ــى طــال و  ــازار آت ــازار طــال، ب درنتیجــه ب
بازارهــاى وابســته در ســال 96 همــراه بــا 
نوســان بــاال خواهنــد بــود. مجموعــه ایــن 
ــودى را  ــد صع ــک رون ــاال ی ــانات ب نوس
ــن  ــد ســاخت. درنتیجــه طــال از بی خواه
ــرمایه گذارى  ــراى س ــود ب ــات موج امکان

گزینــه مناســبى اســت.

ادامه از صفحه ۲۰
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شرکای عمده 35 )۲۰15(جمعیت)میلیون نفر(
آمریکا، هند، چین، کره جنوبی، کانادا، ایتالیا، اسپانیاصادراتی

438۰۰۰مساحت)کیلومترمربع(
شرکای عمده بغدادپایتخت

ترکیه، چین، آمریکا، کره جنوبیوارداتی
عربیزبان رسمی

اقالم عمده 99درصد مسلمان و مسیحی 1درصددین و مذهب
صادراتی به جهان

نفت خام، مواد خام غیر نفتی ، فرآورده هاي شیمیایی، 
مواد غذایی وحیوانات زنده بصره، کربال، نجف، سامراشهرهای مهم

۲49  میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی
اقالم عمده 

وارداتی از جهان

گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو، مصنوعات 
صنعتی و فلزي ، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و توربین 

گازي، تجهیزات مخابراتی
4,۲ درصد)GPD)۲۰15 درصد رشد
۲درصد)۲۰15(نرخ تورم)درصد(

۰۰ 71 دالر   درآمد سرانه)دالر(
اقالم عمده 
صادراتی 
ایران)1394(

سایر سیمان، کاشی یا سرامیک، بوتان مایع شده، ماست، 
بستنی و سایر شربت هاي یخ زده، پروپان مایع شده، 

لوازم خانه داري، رب گوجه فرنگی
حجم سرمایه 

9,6گذاری)میلیارد دالر(

ذخایر ارزی و طال)میلیارد 
71دالر(

118۲ دینار= یک دالر آمریکانوع پول و برابری با دالر

اقالم عمده 
وارداتی 

ایران)1394(

آلیاژهاي آلومینیوم، قراضه و ضایعات باطري ها، الستیک 
رویی چرخ، اجزا و قطعات ماشین آالت ، دستگاه تهویه 
مطبوع، قراضه و ضایعات آلومینیوم، آلومینیوم کار نشده، 

کک نفت، شمع هاي جرقه زن

بودجه جاري )میلیارد 
هزینه : 97,4درآمد : 99,5دالر( ۲۰13

9 میلیارد دالربدهی خارجی
GDP ۰/9 درصد مازاد بودجه )میلیارد دالر(

عضویت در سازمان های 
بین المللی و منطقه ای

 BEDA, ACC, AFESD, AL, AMF,CAEU, CCC,
 IAEA, IBRD, ,77-G ,19-ESCWA, FAO,G
 ICAO,ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,IFRCS,

 ILO, IMF, IMO, Intelsat,Interpol, IOC,
 ITU, NAM,OAPEC, OIC, OPEC, PCA,
 UN,UNCTAD, UNESCO, UNIDO,UPU,

WFTU, WHO, WIPO,WMO, WTO

تراز پرداخت حساب جاری 
8 .12+)میلیارد دالر(

مبادالت بازرگانی 
با جهان)میلیارد 

دالر(

موازنهصادراتواردات
۲۰15۲۰15۲۰15
8544+41

محصوالت عمده 
کشاورزی

گندم، جو، برنج، سبزیجات، خرما، پنبه، گاو، 
گوسفند، مرغ

مبادالت بازرگانی 
با ایران)صادرات 

غیرنفتی 
ایران)میلیون دالر(

دهه ماهه 13931394
1395

61316۲375۰39

نفت، مواد شیمیایی، منسوجات، چرم، مصالح محصوالت عمده صنعتی
ساختمانی، مواد غذایی، کود

واردات 
686۰5۰ایران)میلیون دالر(

نفت خاممحصوالت عمده معدنی
تراز 

بازرگانی)میلیون 
دالر(

+5881+6۰71+6187+499۰

اطالعات اساسی کشور عراق

بررسی وضعیت اقتصادی عراق
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فرکانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازارها

روزانه1680 : 0311811106-11772017 پول

تولید ناخالص داخلی

سالیانه54.16 : 56.4-2.1-12-۲,42015 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه

سالیانهUSD 18۰2015-122291.7 : 235 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

IQD 481۰4۰4۲ - تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سه ماهه69794975 : 12495364081105299-2015میلیون

IQD ۲۲41535۲9 - تولید ناخالص ملی
سالیانه240917009 : 1224091700920594975-2014میلیون

سالیانهUSD 51192015-1251311427 : 5303تولید ناخالص داخلی سرانه

PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 144592015-12144934031 : 14979سالیانه

کار

سالیانه28.1 : 1215.115.1-16,42014 درصدنرخ بیکاری

سالیانه924397 : 12880756831523-9۲43972001 افراد شاغل

سالیانه35.87 : 1234.817.29-35,872015 میلیونجمعیت

سالیانه49.72 : 1249.7244.1-46,842008 درصدنرخ اشتغال

قیمت ها

ماهیانه76.55 : 6.37-1-12-۰,72016- درصدنرخ تورم

ماهیانه107 : 1210486.5-1۰42016 نقاط شاخصصفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

ماهیانه105 : 12104104-1۰42016 نقاط شاخصقیمت مصرف کننده اصلی

ماهیانه107 : 2.1-120.4-12016 درصداندازه اصل تورم

ماهیانه96.3 : 1294.994.5-94,92016 نقاط شاخصCPI حمل و نقل

ماهیانه13.27 : 7.19-4.8-12-7,12016- درصدتورم مواد غذایی

پول

روزانه20 : 0244-42017 درصدنرخ بهره

M۰ میلیاردعرضه پول - IQD 6۲5852016-12612976708 : 73259ماهیانه

M1 میلیاردعرضه پول - IQD 7۰۲6۲2016-11709185774 : 74504ماهیانه

M۲ میلیاردعرضه پول - IQD 87۲672016-11880486953 : 90728ماهیانه

سالیانه10.54 : 125.875.75-5,752013 درصدنرخ بهره سپرده

ماهیانه25 : 011515-152017 درصدنسبت ذخیره نقدی

تجارت

سالیانهUSD 43972015-1230804-3492 : 47550 - میلیونموازنه تجاری

سالیانهUSD 4344۲2015-12839811720 : 94209 - میلیونصادرات

سالیانهUSD 39۰452015-12531772682 : 59349 - میلیونواردات

سالیانهUSD 158612015-1226440-15410 : 58507 - میلیونحساب جاری

سالیانه15.87 : 17.49-121.3-۰,82014- درصدحساب جاری به تولید ناخالص داخلی

عراق - شاخص های اقتصادی
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مهمترین اقالم وارداتی عراق از 
جهان)۲۰14( ارزش: میلیون دالر

ارزشنام کاال

437۰ماشین آالت وربین گاز و دیگ بخار

3638تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

319۲خودرو  وسایل نقلیه موتوری

۲539محصوالت از آهن و فوالد

193۲آهن و فوالد

1578غالت 

113۲چربی و روغن های گیاهی و حیوانی

93۰پالستیک و فرآورده های پالستیکی

8۰3دارو و محصوالت دارویی

75۲مبلمان لوستر و لوازم روشنایی

فرکانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازارها

سه ماهه89.82 : 1289.820-89,8۲2016 تنذخایر طال

ماهیانه1K/BBL/D 463۰2017-0148300 : 4830تولید نفت خام

سالیانه10 : 12104.09-2015 9.96شاخص تروریسم
دولت

سالیانه335 : 1232.132.1-37,۰۲2014 درصدبدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

سالیانه10.72 : 34.91-5.47-12-۲,692014- درصد of GDPبودجه دولت

-IQD 39۲7۲63 - ارزش بودجه دولت
ماهیانه61244368 : 13581445-1427548-12-2015میلیون

IQD 6647۰۲5۲ - درآمدهای دولت
ماهیانه119817224 : 12540480322450635-2015میلیون

IQD 7۰397515 - هزینه های مالی
ماهیانه106873027 : 12554755801010030-2015میلیون

ماهیانه:۲5 ارزیابی اعتبار

سالیانهUSD 1۲8732015-1295162025 : 12873 - میلیونمخارج نظامی
تجارت

سه ماهه49.37 : 28.6-091-۰,92016 درصدتولید صنعتی

سالیانه22 : 121613-172016 امتیازشاخص فساد مالی

سالیانه178 : 12161113-1662016 رتبه فساد مالی

سالیانه166 : 12166150-1652016 آسانی کسب و کار
مالیات

سالیانه15 : 121515-152016 درصدنرخ مالیات شرکت

سالیانه15 : 121515-152016 درصدنرخ مالیات درآمد شخصی

سالیانه17 : 121717-172016 درصدنرخ تامین اجتماعی

سالیانه12 : 121212-1۲2016 درصدنرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

سالیانه5 : 1255-52016 درصدنرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

چشم انداز گروه های کاالیی عراق در سال۲۰14
ارزش واردات نوع صنعت

از جهان
ارزش صادرات 

از ایران
سهم ایرا از این 

بازار)درصد(
56171499۲7محصوالت با منشع گیاهی و حیوانی

371۰65618صنایع غذایی
3453974۲8صنایع شیمیایی

۲۰67181صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی
43۰9۰۲1فرآورده های آرایشی و بهداشتی

۲۰۰7111۲55صنایع ساختمانی
519۲56۰11فلزات و مصنوعات فلزی

616۲9448سوخت های معدنی و محصوالت پاالیشگاهی
۲8۰631۲11صنایع نساجی

347195چوب و اشیاء ساخته شده از چوب
99513864ماشین آالت مکانیکی برقی

376195کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آن
43491734وسایل نقلیه و قطعات

75۲۲چرم و پوست
1۰۰1۲۰۲مبلمان و وسایل روشنایی

۲8۲96۰سایر صنایع
41998613415جمع کل
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مبادالت تجاری ج.ا.ایران و عراق از سال 1387لغایت 7 ماهه 1395
1۰ ماهه 138713881389139۰1391139۲13931394سال

1395
376۲41۰9443951496۲49594961316۲375۰39صادرات
676۰431۲183686۰5۰49واردات
حجم 

مبادالت 
تجاری

۲8۲94169448۲5۲7۰633۲6۰1761916۲875۰88

499۰+6187+6۰71+5881+6166+5۰۲8+4316+۲6954۰49+تراز تجاری

مهمترین اقالم صادراتی ایران به عراق 
دالر میلیون  ارزش:   1394 سال  در 

ارزشنام کاال
386سایر سیمان سفید پرتلند

171کاشی یا سرامیک
15۰ماست

143گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده
مواد شروع کننده و مواد تسریع 

141کننده واکنش شیمیائی

139هندوانه تازه
13۲پروپان مایع شده
1۲8بونان مایع شده
1۲7سایر پنیر ها

1۲5لوازم خانه داری و پاکیزگیی

مهمترین اقالم وارداتی ایران از عراق 
دالر میلیون  ارزش:   1394 سال  در 

ارزشنام کاال
۲7آلیاژ های الومینیوم کار نشده
6قراضه و ضایعات الومینیوم.
6دستگاه تهویه مطبوع دو تکه
4قراضه و ضایعات باطری ها

3سایر آخال روغنها بغیر
۲سایر شیر ها و وسایل همانند

الستیک رو یی چرخ ،بادی،نو،از 
1کائوچو

1سایر اجزا و قطعات ماشین االت
1فرونیوبیوم

مبادالت تجاری عراق با جهان از سال ۲۰۰7تا۲۰14
ارزش:میلیارد دالر

۲۰۰7۲۰۰8۲۰۰9۲۰1۰۲۰11۲۰1۲۲۰13۲۰14سال

3461385۰77988986صادرات

۲3۲1۲۲۲933343945واردات

41+5۰+57+44+۲1+16+4۰+11+تراز تجاری

مهمترین اقالم صادراتی عراق به 
جهان)۲۰14( ارزش: میلیون دالر

ارزشنام کاال

سوخت های معدنی،نفت خام و 
911۰4فرآورده های آن

1۲6سنگ های قیمتی ،طال و مسکوکات
67مرکبات و سیفی جات
34پوست و چرم حیوانات

3محصوالت با منشا حیوانی

خمیر چوب،مواد سلولزی ،الیافی 
3و غیره

3عتیقه جات و آثار هنری
۲پشم و موی حیوانات

 مقاصد عمده صادراتی عراق در سال ۲۰14
کاناداسنگاپورهلندتایوانایتالیایونانکرهآمریکاهندچین مهمترین کشورها

۲41916865433۲درصد سهم بازار

مبادی عمده وارداتی عراق در سال ۲۰14
هنداردنایتالیاآلمانروسیهکرهآمریکاایرانچینترکیهمهمترین کشورها

۲41714544333۲درصد سهم بازار
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شماره پیوست معرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخمناقصه

3۰ سپتامبر 38۰۲39۲1۲۰17احداث پست 33/ 11 کیلوولت
31 دسامبر 38۰۲3918۲۰۲۰نصب خط لوله ی ۲۲1 کیلومتری تأمین گاز طبیعی

4 آوریل 3798۲۲۲5۲۰17کارهای ساختمانی
31 می 37977544۲۰17توسعه ی بازار مرکزی
31 می 3794۰577۲۰17توسعه ی بازار مرکزی
۲8 فوریه 37869864۲۰۲۰ساخت و ساز جاده

16 آوریل 37814143۲۰17عرضه ی خدمات و مواد
۲8 فوریه 378۰5۰66۲۰18ایجاد جاده ی خدماتی 79۰ متری

۲8 فوریه 378۰5۰5۲۲۰18ساخت و ساز جاده ی رابط
31 دسامبر 378۰5۰45۲۰19احداث دو سد

۲8 فوریه 378۰5۰4۲۲۰18احداث دو کانال زهکشی
۲8 می 37334893۲۰17ساخت و ساز کالس درس

31 دسامبر 37331781۲۰17کارهای سازه، عمرانی و معماری و کارهای زیربنایی
31 دسامبر 373۰9۲73۲۰18پروژه ی بزرگ لبنیات

31 دسامبر 37۰791۲3۲۰18بهبود دو فاز نخست کارخانه ی احیای آب
31 اکتبر 368۲8۰96۲۰18ساخت و ساز، اجرا، تحویل و نگهداری

31 دسامبر 36731844۲۰۲۰کارهای مکانیکی
31 دسامبر 36691748۲۰17توسعه ی تصفیه خانه

31 دسامبر 365۰1915۲۰۲۰قرارداد مشاوره ی پروژه ی آب نما
31 دسامبر 3645۲۰65۲۰17پروژه ی ایستگاه برق

31 اکتبر 363188۲۲۲۰17احداث سد برای حفاظت از سیل
1 می 36159۲38۲۰17ایجاد، مدیریت و استفاده از نیروی کار دائمی
31 اکتبر 35876۰13۲۰17ایجاد فیدرهای ورودی و 11 فیدر خروجی

31 اکتبر 35861176۲۰۲۰انجام کارهای برق
31 اکتبر 35861175۲۰۲۰ایجاد سنگر و استحکامات
31 اکتبر 3586۰81۲۲۰۲۰ایجاد سنگر و استحکامات

31 اکتبر 356986۰5۲۰17اجرای مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت و ساز
3۰ سپتامبر 35615659۲۰17توسعه ی مناطق مسکونی موجود و آینده
۲8 فوریه 351۰5441۲۰19ساخت و ساز بندر شیالت و ماهیگیری

31 آگوست 351۰3911۲۰17ساخت و ساز و پشتیبانی از کارخانه ی تثبیت میعانات گازی
31 دسامبر 35۰891۲۰۲۰17توسعه ی باغ ها

3۰ ژوئن 34514۲۲6۲۰17پروژه ی تولید برق
3۰ ژوئن 3۲634893۲۰۲۰پروژه ی توسعه ی نفت عمان

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

هانی
ت ج
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http://cwctenders.com/
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
۲3 دسامبر 37۰۰59۲5۲۰17نوسازی شبکه

8 دسامبر 36744658۲۰17نوسازی و بهبود زیرساخت تأمین آب و دفع فاضالب
3 نوامبر 3616۰۲77۲۰17پروژه ی نوسازی دستگاه های آبیاری

6 اکتبر 35733351۲۰17بازسازی سیستم ضدعفونی تصفیه خانه
6 اکتبر 3573335۲۲۰17بازسازی بویلرخانه

۲ اکتبر 357۰45۰4۲۰17بازسازی و بهبود 6۲ کیلومتر جاده ی بین روستایی
۲۲ سپتامبر 355۰۰1۰8۲۰17پروژه ی بهبود تأمین آب روستایی، لوله کشی، توزیع و آبرسانی
13 سپتامبر 3535۲65۲۲۰17بازسازی جاده، خدمات مشاوره ی نظارت، نصب و راه اندازی

8 سپتامبر 35۲8933۰۲۰17نوسازی و بهبود آب و فاضالب
۲۲ آگوست 35۰56۰15۲۰17خرید ماشین آالت و تجهیزات

۲۲ آگوست 35۰۲۲644۲۰17بازسازی چاه های عمودی زهکشی
۲1 جوالی 3458۰955۲۰17نوسازی تسهیالت ذخیره ی گاز زیرزمینی

۲۰ جوالی 3455376۲۲۰17بازسازی زیرساخت های تراموا و تجدید بخشی از ناوگان موجود تراموا
14 می 33583559۲۰17بازسازی ایستگاه های آب و پمپاژ

13 می 3356۲944۲۰17احیا و نوسازی ولتاژ توزیع پایین و متوسط
1۰ می 3353394۰۲۰17نوسازی و بهبود زیرساخت های ذخیره ی آب

1۰ می 379۰1655۲۰17ایجاد ظرفیت برای توسعه ی مؤسسات در ارتباط با صنعت
3۰ مارس 377۰45۰1۲۰17تأمین و نصب بویلر، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات

۲9 مارس 3775478۲۲۰17نوسازی ایستگاه بویلر
۲۲ مارس 37561۲5۰۲۰17نوسازی پنج ایستگاه بویلر

۲1 مارس 37987۲۰۲۲۰17بازسازی دستگاه های زهکشی
18 مارس 37985۰53۲۰17نوسازی ایستگاه بویلر

17 مارس 37561۲54۲۰17پروژه ی نوسازی شبکه ی گاز
17 مارس 379۰9579۲۰17نوسازی شبکه ی گاز

15 مارس 37963143۲۰17مرمت و بازسازی سالن با 5۰۰ صندلی چندمنظوره
14 مارس 3799۲836۲۰17نصب خط هوایی ۲۲۰ کیلوولتی
13 مارس 3779۰15۲۲۰17احداث سکوهای حفاری چاه

1۰ مارس 37993897۲۰17تدارک کاشی
1۰ مارس 3799۲845۲۰17خرید بتن
1۰ مارس 37989438۲۰17خرید بتن

1۰ مارس 3798۲۰99۲۰17کارهای تعمیرات و نوسازی
تاریخ آن معلوم نشده است338۰۲۰55پروژه های حمل ونقل در مقیاس بزرگ

تاریخ آن معلوم نشده است338۰۲۰56مشارکت بانک توسعه در پروژه های زیربنایی تا بازارهای درحال توسعه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قزاقستان

http://cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

8 ژوئن 33996875۲۰17بازسازی جاده ی تاشکند - اوش

8 ژوئن 33996874۲۰17خدمات مستقل بازرسی جاده ی تاشکند - اوش

۲۲ آوریل 33۲46۰3۲۲۰17نوسازی و بازسازی ایستگاه های فرعی انتقال

۲3 مارس 376۰5685۲۰17ساخت وساز مراکز توزیع آب روستایی و دستگاه های توزیع

۲۲ مارس 377۰3۲۲9۲۰17بازسازی دستگاه های پردازش فشار قوی کانال فرغانه

17 مارس 3785798۲۲۰17بازسازی سوپرمارکت و ساختمان های اداری

16 مارس 3751۲354۲۰17تکمیل و بازسازی تصفیه خانه و فاضالب سمرقند

16 مارس 37511386۲۰17تکمیل و بازسازی تصفیه خانه و فاضالب سمرقند

15 مارس 37798174۲۰17برشکاری، عملیات حرارتی، فرز، جوشکاری و سایر خدمات

14 مارس 37861716۲۰17ساخت وساز مجتمع دام در ازبکستان

14 مارس 3781774۰۲۰17ساخت وساز مجتمع کشاورزی در منطقه ی بخارا

11 مارس 37735915۲۰17ساخت وساز ساختمان مرکز جمهوری

11 مارس 377۲9481۲۰17ساختمان شبکه ی تأمین آب ایستگاه پمپاژ برای منطقه ی صنعتی شهر انگرن

9 مارس 37463147۲۰17ساخت وساز 18,1 کیلومتر جمع کننده های فاضالب شهری و یک ایستگاه پمپاژ

7 مارس 374۰9۰67۲۰17تعمیرات اساسی ساختمان ها و سازه ها

7 مارس 37477316۲۰17بازسازی بخارسازهای استخر و محل های دفن زباله

6 مارس 37659351۲۰17خرید منهول های بتنی آهن

5 مارس 3763۰843۲۰17بازسازی مؤسسه ی پیش دبستانی در منطقه ی میرآباد تاشکند

4 مارس 37699۰46۲۰17ساخت و نصب کلیدهای ولتاژ پایین

3 مارس 3774۰۲۲1۲۰17کمیسیون انجام کار تمیز کردن گرانیت ساختمان با استفاده از یک الیه ی محافظ

۲ مارس 3754۰74۲۲۰17ساخت وساز انواع مسکن

۲ مارس 3739۲۰77۲۰17جایگزینی و ساخت وساز شبکه ی جدید فاضالب

۲ مارس 37343581۲۰17ساخت وساز فاضالب ها

تاریخ معلوم نشده است33655118ساخت وساز فرودگاه بین المللی تاشکند

تاریخ معلوم نشده است335371۲8تولید برق ازبکستان

http://cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

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

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

۲ آوریل 3813۰431۲۰17پروژه ی مدیریت خارج از ساختمان و سایه
31 دسامبر 381۲7877۲۰18زیرساخت و ساخت وساز ساختمان ها، امالک و مستغالت

3۰ ژوئن 381۲7864۲۰19تحویل کار
11 آوریل 38113688۲۰17تعمیرات و نگهداری ساختمان

31 دسامبر 381۰3411۲۰۲۲قرارداد ارائه ی خدمات مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت وساز
3۰ نوامبر 38۰837۰۰۲۰19مرکز کنترل اضطراری

31 دسامبر 38۰۲818۲۲۰17ساخت وساز و توسعه ی برج چندمنظوره
18 آوریل 38۰۲5843۲۰17کارهای عمرانی پروژه ی مسکن

31 دسامبر 38۰۲395۲۲۰17پروژه ی پنج تاالب مِیل در جمهوری مالدیو
31 دسامبر 38۰۲3949۲۰19پروژه ی مسکن

31 دسامبر 38۰۲3915۲۰18ساخت وساز مینا العرب
3۰ نوامبر 37995611۲۰19مرکز کنترل اضطراری

31 دسامبر 37995584۲۰۲1نقشه برداری خودکار خوردگی التراسونیک
3۰ ژوئن 37995516۲۰18توسعه ی بندر خلیفه

۲8 فوریه 379955۰1۲۰19قرارداد ارائه ی خدمات مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت وساز
3۰ سپتامبر 37955۲44۲۰17مهندسی، تدارکات، تأسیسات و ساخت وساز

31 اکتبر 37953۲75۲۰18طراحی و عمران
31 اکتبر 37953۲73۲۰18طراحی و عمران

معماری، عمران، سازه، لوله کشی، فاضالب، سیستم آسانسور، برق، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
3۰ نوامبر 37914187۲۰19مخابرات و جلوگیری از خسارات

3۰ نوامبر 3791۲۰94۲۰17ساخت اولین مرکز داده ی سه طبقه در فرودگاه بین المللی دبی
۲8 فوریه 378979۲۲۲۰۲۲پارکینگ اتومبیل

18 آوریل 37896۰۰3۲۰17پروژه ی مسکن کم درآمد در منطقه ی غربی ابوظبی
31 دسامبر 37869747۲۰۲5قرارداد پارکینگ اتومبیل

31 دسامبر 378۲7۲۰9۲۰17ساخت برج های نظارت سازگار با محیط زیست
9 آوریل 377791۲9۲۰17ساخت وساز چهار برج مسکونی

18 آوریل 3777۲549۲۰17پروژه ی ساخت وساز مسکن
31 جوالی 37674841۲۰۲۰مشاور هتل کسا

31 دسامبر 3764۰34۲۲۰17پروژه ی ساخت واحدهای مسکن
31 دسامبر 3764۰۲۲5۲۰17ساخت وساز برج انحصاری و لوکس در جلوی دریا

3۰ دسامبر 3764۰۲۰6۲۰18ساخت وساز برج های قرهود
31 دسامبر 375934۲4۲۰17طراحی بلوار مراسی بحرین

31 می 37579۰54۲۰17پروژه ی نیروگاه برق
3۰ ژوئن 375۲137۲۲۰18کارهای خط لوله ی زیردریا در خاورمیانه

31 ژانویه 374۲3793۲۰18ساخت وساز پاالیشگاه سبز آلومینا

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی امارات متحده ی عربی

/http://cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه
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نمایشگاه های بازرگانی

Seawork International

نمایشگاه بین المللی تجاری کارهای دریاییتوضیحات
13 تا 15 ژوئن ۲۰17تاریخ برگزاری
انگلستان، ساوت همپتونمحل برگزاری
تلفن: 8۲5335 13۲9 44+ و نمابر: 55۰19۲ 13۲9 44+اطالعات تماس
info@seawork.comپست الکترونیک

http://www.seawork.com/وب سایت

Expo Real

نمایشگاه بین المللی بازرگانی سرمایه گذاریتوضیحات
4 تا 6 اکتبر ۲۰17تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن: 116۰8 949 89 49+ و نمابر: ۲۰439 949 89 49+اطالعات تماس
info@exporeal.netپست الکترونیک

http://www.exporeal.net/وب سایت

Fruchtwelt Bodensee

نمایشگاه بین المللی بازرگانی پرورش میوه، تقطیر و فناوری کشاورزیتوضیحات
۲3 تا ۲5 فوریه ی ۲۰18تاریخ برگزاری
آلمان،  فریدریشسهافنمحل برگزاری
تلفن: 4۰5 7۰8 7541 49+ و نمابر: 11۰ 7۰8 7541 49+اطالعات تماس
http://www.fruchtwelt-bodensee.de/fwb-en/visitors/contact.phpپست الکترونیک

http://www.fruchtwelt-bodensee.de/وب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

Transportation

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل ونقلتوضیحات
15 تا 18 می ۲۰17تاریخ برگزاری
فنالند، جیواسکیالمحل برگزاری
تلفن: ۰۰۰۰ 334 14 358+ و نمابر: ۲7۲ 61۰ 14 358+ اطالعات تماس
info@jklmessut.fiپست الکترونیک

http://www.jklpaviljonki.fi/fiوب سایت

AutoSib

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه ی موتوری، دستگاه های حمل ونقل، تجهیزات و خدمات توضیحات
۲4 تا ۲7 می ۲۰17تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبیرسکمحل برگزاری
تلفن: 63 ۰۰ 363 )383( 7+ و نمابر: ۰1 79 363 )383( 7+اطالعات تماس
lashutina@sibfair.ruپست الکترونیک

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

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

مترجم: مهندس زهرا  پزشکی

mailto:info@exporeal.net
mailto:lashutina@sibfair.ru
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 ColdChain
Kazakhstan

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و سردخانهتوضیحات
1 تا 3 نوامبر ۲۰17تاریخ برگزاری
قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری
تلفن: ۲6 55 ۲58 7۲7 7+ و نمابر: 44 34 ۲58 7۲7 7+اطالعات تماس
alena@iteca.kzپست الکترونیک

http://www.coldchain.kz/en/وب سایت

CILF

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و تدارکاتتوضیحات
1۲ تا 14 اکتبر ۲۰17تاریخ برگزاری
چین، شنژنمحل برگزاری
تلفن: 83581۲5۰ 755 86+ و نمابر: 835813۰7 755 86+اطالعات تماس
scmfair.com@scm۰۰۲پست الکترونیک

http://www.scmfair.com/وب سایت

نمایشگاه های  لوازم و تجهیزات

Hofex

نمایشگاه بین المللی لوازم، تجهیزات و خدمات هتل ها و رستوران هاتوضیحات
8 تا 11 می ۲۰17تاریخ برگزاری
چین، هنگ کنگمحل برگزاری
تلفن: 15۰۰ ۲8۰4 85۲+ و نمابر: 31۰3 ۲5۲8 85۲+اطالعات تماس
exhibit@hkesallworld.comپست الکترونیک

http://hofex.com/وب سایت

Metalloobrabotka

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاریتوضیحات
15 تا 19 می ۲۰17تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 99 37 795 )499( 8+اطالعات تماس
centr@expocentr.ruپست الکترونیک

http://www.metobr-expo.ru/وب سایت

Lamiera

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزاتتوضیحات
17 تا ۲۰ می ۲۰17تاریخ برگزاری
ایتالیا، میالنمحل برگزاری
تلفن: ۲۲8 ۲55 ۰۲۲6 39+ و نمابر: 894 ۲55 ۰۲۲6 39+اطالعات تماس
lamiera.esp@ucimu.itپست الکترونیک

http://www.lamiera.net/home/وب سایت

MinTech

نمایشگاه تجهیزات و فناوری های معدنتوضیحات
17 تا 19 می ۲۰17تاریخ برگزاری
قزاقستان، اوست کامنوگورسکمحل برگزاری
تلفن: 19 75 ۲5۰ )7۲7( 7+ و نمابر: ۲8 76 313 )7۲7( 7+اطالعات تماس
kazexpo@kazexpo.kzپست الکترونیک

http://www.kazexpo.kz/en/وب سایت

نمایشگاه های تجهیزات پزشکی

Kiosh

نمایشگاه بین المللی بهداشت و امنیت شغلیتوضیحات
۲6 تا ۲7 آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری
قزاقستان، آستانهمحل برگزاری
تلفن: 34 34 ۲58 7۲7 7+ داخلی ۲55 و نمابر: 44 34 ۲58 7۲7 7+اطالعات تماس
vladimir.ivanov@iteca.kzپست الکترونیک

http://kiosh.kz/en/وب سایت

CTF

نمایشگاه بین المللی گردشگری و اوقات فراغتتوضیحات
۲7 تا ۲9 آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری
گرجستان، تفلیسمحل برگزاری
تلفن: ۰۰ 11 ۲34 3۲ 995+اطالعات تماس
expo@expogeorgia.geپست الکترونیک

http://tourismexpo.ge/وب سایت

mailto:alena@iteca.kz
mailto:exhibit@hkesallworld.com
mailto:centr@expocentr.ru
mailto:lamiera.esp@ucimu.it
mailto:kazexpo@kazexpo.kz
mailto:vladimir.ivanov@iteca.kz
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IDEX

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و دستگاه های بهداشت دهان و دندانتوضیحات

۲7 تا 3۰ آوریل ۲۰17تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

تلفن: 74 74 465 ۲1۲ 9۰+ و نمابر: 76 74 465 ۲1۲ 9۰+اطالعات تماس

kadir.yilmaz@cnr.netپست الکترونیک

http://cnridex.com/وب سایت

نمایشگاه های فناوری های نوین ساختمان

Steel Build

نمایشگاه بین المللی مصالح فلزی ساختمانتوضیحات

1۲ تا 14 می ۲۰17تاریخ برگزاری
چین، گوانگژومحل برگزاری

تلفن: ۲9188665 ۲۰ 86+ و نمابر: 8۲579۲۲۰ ۲۰ 86+اطالعات تماس
grand.wa@grahw.comپست الکترونیک

http://www.steelbuildexpo.com/index.php?lang=enوب سایت

PMMHF

نمایشگاه بین المللی ساختمان پیش ساختهتوضیحات

1۲ تا 14 می ۲۰17تاریخ برگزاری
چین، گوانگژومحل برگزاری

تلفن: ۲8945347 ۲۰ 86+اطالعات تماس
grand.zh@grahw.comپست الکترونیک

http://www.pmmhf.com/وب سایت

 Low-rise House
Building Show

نمایشگاه بین المللی مصالح ساخت وسازتوضیحات

روسیه، کراسنویارسکتاریخ برگزاری
16 تا 19 می ۲۰17محل برگزاری

تلفن: 6۰۲ 88 ۲۲ )391( 7+اطالعات تماس
yarvant@krasfair.ruپست الکترونیک

http://www.krasfair.ru/وب سایت

IndoBuildTech

نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح ساختمانیتوضیحات

17 تا ۲1 می ۲۰17تاریخ برگزاری
اندونزی، جاکارتامحل برگزاری

تلفن: ۰189 11۰5 813 6۲+ و نمابر: 74۰۲ 8379 )۲1( 6۲+اطالعات تماس
didik@debindo-ite.comپست الکترونیک

http://www.indobuildtech.com/Home.aspxوب سایت

 Building and
Renovation

نمایشگاه بین المللی فناوری های ساختمانتوضیحات

17 تا ۲۰ می ۲۰17تاریخ برگزاری
روسیه، پرممحل برگزاری

تلفن: 16 64 ۲64 )34۲(اطالعات تماس
Sekretar@expoperm.ru پست الکترونیک

/http://59stroy.ru/ruوب سایت

Asian Utility Week

نمایشگاه بین المللی ساختمان دیجیتالتوضیحات

تایلند، بانکوکتاریخ برگزاری
۲4 تا ۲5 می ۲۰17محل برگزاری

تلفن: 397۰ 659۰ 65+اطالعات تماس
infoasia@clarionevents.comپست الکترونیک

http://www.asian-utility-week.com/AboutClarionEventsوب سایت

mailto:yarvant@krasfair.ru
mailto:didik@debindo-ite.com
mailto:infoasia@clarionevents.com
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نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان

نرخ بهره بانکی 
)درصد( کشور ردیف

۲4درصد ایران 1
16درصد گینه بیسائو ۲
18درصد زامبیا 3
16درصد سیارلئون 4

15.۲۰درصد آرژانتین 5
16.43درصد ونزوئال 6
15درصد غنا 7
15درصد یمن 8
14درصد جیبوتی 9

13.35درصد زیمباوه 1۰
13.4۲درصد لیبریا 11
13.۲5درصد مغولستان 1۲
1۲درصد گامبیا 13
1۲درصد اوگاندا 14
1۲درصد ازبکستان 15

11.۲5درصد صربستان 16
11.۲5درصد سودان 17
1۰.۲5درصد آنگوال 18
1۰.61درصد جیبوتي 19
1۰.4درصد لسوتو ۲۰
1۰درصد لبنان ۲1
1۰درصد میانمار ۲۲
1۰درصد آنگوال ۲3
9.5درصد ارمنستان ۲4
9.5درصد بوستاوانا ۲5
9.۲5درصد مصر ۲6
9درصد ماداگاسکار ۲7
9درصد موریتاني ۲8
9درصد ماداگاسکار ۲9
9درصد پاکستان 3۰
9درصد اروگوئه 31
9درصد ویتنام 3۲
9درصد مالتا 33
8درصد هند 34

نرخ بهره بانکی 
)درصد( کشور ردیف

8درصد نپال 35
8درصد روسیه 36

7.75درصد بنگالدش 37
7درصد بوسني و هرزگوین 38
7درصد برزیل 39
7درصد هائیتي 4۰
7درصد هندوراس 41
7درصد رواندا 4۲
7درصد سري النکا 43
7درصد اوکراین 44

6.۲5درصد جامائیکا 45
6درصد چین 46
6درصد بوتان 47
6درصد کنگو 48
6درصد کرواسی 49

5.75درصد اندونزی 5۰
5.5درصد قزاقستان 51
5درصد افریقاي جنوبي 5۲
5درصد ترکیه 53
5درصد روماني 54
5درصد اردن 55
5درصد مجارستان 56
5درصد گواتماال 57
5درصد گابن 58
5درصد اتیوپي 59

4.۲5درصد باهاماس 6۰
4درصد آلبانی 61
4درصد الجزایر 6۲
4درصد بورکینافاسو 63
4درصد کلمبیا 64
4درصد ساحل عاج 65
4درصد نیجر 66
4درصد لهستان 67
4درصد قطر 68

نرخ بهره بانکی 
)درصد( کشور ردیف

4درصد پرو 69
4درصد توگو 7۰
3درصد استرالیا 71
3درصد پاناما 7۲
3درصد مراکش 73
3درصد قرقیزستان 74
3درصد فیلیپین 75
3درصد مالزي 76
3درصد مقدونیه 77
3درصد لیبي 78

۲.43درصد افغانستان 79
۲.۲5درصد بحرین 8۰
۲.۲5درصد کوبا 81
۲ درصد کره جنوبي 8۲
۲درصد عربستان 83
۲درصد ترینیداد توباگو 84

1.19درصد کامبوج 85
1.5درصد لیتواني 86
1.5درصد نروژ 87
1درصد عمان 88
1درصد امارات متحده عربي 89

۰,75درصد منطقه یورو 9۰
۰,75درصد اتریش 91
۰,75درصد المان 9۲
۰,75درصد بلژیک 93
۰,75درصد قبرس 94
۰,75درصد استوني 95
۰,75درصد ایتالیا 96
۰,75درصد ایرلند 97
۰,75درصد لوکزامبورگ 98
۰,75درصد مالت 99
۰,75درصد هلند 1۰۰
۰,75درصد پرتغال 1۰1
۰,75درصد اسلواکي 1۰۲
۰درصد سوئیس 1۰3
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30 کشور ثروتمند و 10 کشور فقیر جهان 
بر اساس رتبه بندی گلوبال فاینانس

3۰ کشور ثروتمند
سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر( کشور ردیف

1۲97۲6 قطر 1
1۰1936 لوکزامبورگ ۲
96147 ماکائو 3
87۰8۲ سنگاپور 4
7971۰ برونئی 5
71۲63 کویت 6
69374 ایسلند 7
69۲96 نروژ 8
67696 امارات متحده عربی 9
64443 سان مارینو 1۰
59375 سوئیس 11
58۰94 هنگ کنگ 1۲
57۲93 آمریکا 13
54۰78 عربستان سعودی 14
5۰846 هلند 15
5۰3۰۲ بحرین 16
49678 سوئد 17
488۰6 استرالیا 18
48189 آلمان 19
48۰7۰ ایسلند ۲۰
47856 اتریش ۲1
4779۰ تایوان ۲۲
466۰۲ دانمارک ۲3
46۲39 کانادا ۲4
44881 بلژیک ۲5
43737 عمان ۲6
4۲513 انگلیس ۲7
4۲384 فرانسه ۲8
4181۲ فنالند ۲9
38893 ژاپن 3۰
18135 ایران 7۰

فقیرترین کشورهای جهان
656 جمهوری آفریقای مرکزی 1
784 جمهوری دموکراتیک کنگو ۲
818 بروندی 3
88۲ لیبریا 4
1113 نیجر 5
1139 ماالوی 6
1۲۲8 موزامبیک 7
1۲71 گینه 8
13۲1 اریتره 9
15۰4 ماداگاسکار 1۰

ــاً آن را  ــق قطع ــراد موف ــان بســیار ارزشــمند اســت و اف زم
هــدر نمى  دهنــد. ایــن کارآفرینــان موفــق باهــم امســال بیش 
ــت  ــیر موفقی ــد. مس ــت آورده ان ــارد دالر به دس از 100 میلی
ــرك  ــور، زی ــراد جس ــه اف ــت و هم ــوارى اس ــاده ناهم ج
ــن لیســت  ــه در ای ــى ک ــراد موفق ــا نیســتند. همــه اف و توان
بیان شــده اند در مــکان و زمــان درســت بوده انــد. اگــر 
ایده هایــى در مــورد کســب و کار داریــد، دســت به کار شــوید؛ 
شــاید بیــل گیتــس بعــدى شــما باشــید. مــن فکــر مى کنــم 
همــه مــا موافقیــم کــه پــول اولیــن شــاخص موفقیت اســت 
و ایــن امــر دلیــل اینکــه چــرا بــه لیســت  ثروتمندترین هــاى 
ــال  ــان س ــن کارآفرین ــا موفق تری ــم ت ــگاه مى کنی ــس ن فورب
گذشــته را بیابیــم، توضیــح مى دهــد؛ بنابرایــن مــا داده هــاى 
ــم  ــب کردی ــال 2015 و 2016 را ترکی ــده از س ــت آم به دس
و محاســبه کردیــم کــه کارآفرینــان چقــدر ثروتشــان را بــه 
ــس از خالصــه  ــد. پ ــش داده ان ــته افزای نســبت ســال گذش

کــردن نتایــج، فهرســت زیــر را تهیــه کردیــم:

ــد  ــن؛ درآم ــو اوریجی ــازون و بل ــى آم ــزوس: کمپان جــف ب
ســال گذشــته 29,5 میلیــارد دالر؛ افزایــش ثروت معــادل 85 

درصــد
 Vossloh و Knorr-Bremse هاینــز هرمــان تیلــى: شــرکت
ــش  ــارد دالر؛ افزای ــته 7,5 میلی ــال گذش ــد در س AG؛ درآم

ــد ــروت 117,1 درص ث
مــارك زاکربــرگ: شــرکت فیســبوك؛ درآمــد ســال گذشــته 

1,6 میلیــارد دالر؛ افزایــش ثــروت 50,2 درصــد
ــد  ــرکت Group Dalian Wanda؛ درآم ــن: ش ــگ جیالی وان
ســال گذشــته 8,6 میلیــارد دالر؛ افزایــش ثــروت 35,5 درصد
لــرى پیــج: شــرکت آلفابــت (مدیرعامــل)، گــوگل؛ درآمــد 
ســال گذشــته 8,1 میلیــارد دالر؛ افزایــش ثــروت 27,2 درصد
وانــگ ونییــن: شــرکت Amer International؛ درآمــد ســال 

گذشــته 6 میلیــارد دالر؛ افزایــش ثــروت 60,6 درصــد

موفق ترین کارآفرینان در سال 201۶

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
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بنا بر گزارش وب سایت Investing News، تولید جهانى 
طال در سال 2016 به 3100 تن رسید. این میزان تولید 
معادل سال قبل است به طورى که کانادا، توانست آن بخش 

از کاهش تولید مکزیک را جبران کند.

شرح  به  را  طال  تولیدکننده  برتر  کشور   1۰ فهرست 
زیراست:

به جایگاه  دهمین سال  براى  تن  تولید 455  با  1. چین 
تولیدکننده برتر طال رسید. همچنین این کشور باوجود 
کاهش 7 درصدى مصرف این ماده معدنى، همچنان براى 
چهارمین سال پیاپى در رتبه چهارم مصرف کنندگان طال قرار 

گرفت.
2. استرالیا، در سال 2015 تولید طالى این کشور 278 تن 

بود که در سال 2016 به 270 تن کاهش یافت.
3. روسیه، این کشور در سال گذشته میالدى 250 تن طال 
تولید و در نظر دارد میزان تولید خود را تا سال 2030 به 400 

تن در سال افزایش دهد.
4. ایاالت متحده، تولید طالى این کشور در سال 2015، 214 

تن ثبت شد که در سال 2016 به 209 تن کاهش یافت.
5. کانادا، تولید طالى این کشور در سال گذشته میالدى 
با افزایش چشمگیرى نسبت به سال 2015 از 153 تن به 

170 رشد کرد.
6. پرو، در سال 2016 با افزایش جزئى نسبت به سال قبل 

تولید طال در پرواز 145 تن به 150 تن افزایش یافت.
7. آفریقاى جنوبى از 145 تن در سال 2015 به 140 تن در 
سال 2016 کاهش یافت. الزم به ذکر است که تولید طال در 
این کشور از سال 1980 تاکنون افت 85 داشته که اقتصاد 

جهانى را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
8. مکزیک، این کشور در سال 2015 میزان تولید طالى 
خود را 135 تن ثبت کرد که این مقدار در سال 2016 به 

125 تن کاهش یافت.
9. اندونزى با تولید 100 تن طال در سال 2016 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل که تولید 97 تن به ثبت رسیده 

افزایش یافته است.
10. ازبکستان، این کشور در سال 2016 میزان تولید طالى 
ثبت رساند. معدن Muruntau در کشور  به  را  100 تن 

ازبکستان یکى از بزرگ ترین معادن روباز جهان است.

10 کشور برتر تولیدکننده طال
در سال 201۶

این شاخص به عنوان نوعى نرخ مبادله برابر است با نسبت هزینه هاى 
دو سبد کاالى یکسان در دو کشور مختلف برحسب ارزهاى ملى آن ها.
در علم اقتصاد مفاهیم و شاخص هاى متعددى کاربرد دارند که هرکدام 
از آن ها داراى مباحث اختصاصى هستند. شاید یکى از ساده ترین این 
مفاهیم که مخاطب آشنایى بیشتر با آن دارد؛ GDP با معادل فارسى 
تولید ناخالص داخلى باشد. این شاخص دربرگیرنده ارزش مجموع 
کاالها و خدماتى است که طى یک دوران معین، معموالً یک سال، در 
یک کشور تولید مى شود. در همین رابطه موسسه پردایس واتر هاوس 
کوپرز* اقدام به انتشار لیست قدرتمندترین اقتصادهاى جهان بر اساس 
میزان تولید ناخالص داخلى سنجیده شده با شاخص PPP کرده است 

که براى امروز بدان خواهیم پرداخت.
اما پیش از اشاره به رده بندى مذکور، مقدارى با PPP آشنا خواهیم شد. 
معادلى که در زبان فارسى براى این شاخص اقتصادى به کار مى رود 
«برابرى قدرت خرید» است. Purchasing power parity یا همان 
PPP نوعى شاخص اقتصادى است که به منظور ارزش گذارى پول هاى 
مختلف به کار مى رود. به عبارت دیگر PPP به عنوان نوعى نرخ مبادله 
برابر است با نسبت هزینه هاى دو سبد کاالى یکسان در دو کشور 

مختلف برحسب ارزهاى ملى آن ها.
و قدرتمندترین اقتصادهاى جهان بر اساس محاسبه تولید ناخالص 

داخلى با شاخص PPP در سال 2016:

قدرتمندترین اقتصادهای جهان 
»PPP« بر اساس شاخص

مازیار دانیالى

تولید ناخالص داخلی با معیار PPP تریلیون دالر کشور
۲,74 فرانسه
۲,79 انگلیس
3,۰3 اندونزی
3,14 برزیل
3,75 روسیه
3,98 آلمان
4,93 ژاپن
8,7۲ هند
18,56 آمریکا
۲1,۲7 چین
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دولت ترکمنستان در پى بستن مرزهاى خود در 14 مرداد 1395 به روى 
کامیون هاى ایرانى و افزایش عوارض تردد آن ها بدون هماهنگى با دولت 
ایران، چالش هاى جدى براى صادرات ایران و کشورهاى آسیاى میانه به وجود 
آورده است. کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرك اتاق ایران در مطالعه اى 
به بررسى تأثیرات اقدامات اخیر ترکمنستان بر حمل ونقل کشور پرداخته و 
تأکید مى کند با توجه به گذشت مدت زمان کوتاه از این شوك اقتصادى، هنوز 
نمى توان در مورد کاهش حجم صادرات و ترانزیت تغییرى را استنباط کرد. از 
طرفى بسیارى از قراردادها از قبل تنظیم شده و زمان کافى براى ایجاد فضاى 
بازاریابى مجدد و عقد قراردادهاى جدید تجار در سایر کشورها و یا جایگزین 

کردن راه هاى ترانزیتى بدون ایران، فراهم نشده است.
این اقدام موجب شد برخالف پیش بینى ها و قراردادهاى منعقدشده بین تجار 
و بازرگانان ایرانى با کشورهاى آسیاى میانه، هزینه هاى ترانزیت و در پى 
آن صادرات به اندازه چشمگیرى افزایش پیدا کند و در این میان رانندگان و 
شرکت هاى حمل ونقل به یک باره با 1000 تا 1300 دالر افزایش هزینه مواجه 

شوند.
معطلى رانندگان در مرز که گاهى تا یک هفته هم به طول مى انجامید و در ادامه 
تعیین عوارض 160 دالرى براى کامیون هاى کمتر از 20 تن و عوارض 260 
دالرى براى کامیون هاى باالى 20 تن ایرانى به عنوان حق عبور از ترکمنستان 
از دیگر چالش هایى است که بخش ترانزیت کشور با آن ها دست وپنجه نرم 

مى کند.
در این مطالعه اثرات ناشى از تصمیم یک طرفه دولت ترکمنستان در برخورد با 
ترانزیت ایران از این منطقه ارزیابى مى شود و درنهایت 6 راهکار پیشنهادشده 

است:
1- تشکیل کارگروهى از بخش خصوصى و دولت براى همراهى وزارت راه و 
شهرسازى به منظور پیگیرى اجرایى شدن توافقنامه هاى منعقدشده بین دو کشور
2- پیگیرى اجرایى شدن موافقت نامه عشق آباد و تشکیل نشست بین اعضاى 
روند  بررسى  براى  ایران  و شهرسازى  راه  وزارت  توسط  موافقت نامه  این 

عملیاتى شدن مفاد آن
3- انتخاب رایزن قوى از بین فعاالن اقتصادى بخش خصوصى و دریافت 

ضمانت هاى الزم از ترکمنستان براى پایبندى به توافق هاى صورت گرفته
4- رایزنى هاى مداوم و اثربخش وزارت امور خارجه با کشورهاى منطقه براى 

افزایش قدرت ایران
5- توجه بیشتر نسبت به موافقت نامه اکو که ظرفیت هاى خوبى را در خود 

جاى داده اما متأسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
6- بازنگرى هاى دوره اى در مورد توافقات منطقه اى در راستاى باال بردن قدرت 

اثرگذارى کشور در منطقه

تأثیرات اقدامات اخیر ترکمنستان
بر حمل ونقل کشور و راهکارهای مقابله 

با آثار این دست اقدامات

برگرفته از گزارش کمیسیون حمل ونقل، 
لجستیک و گمرک اتاق ایران

مسئول کمیته حمل و نقل، برنامه ریزى و آمار ستاد 
خدمات سفر خراسان رضوى از ورود حدود 7,5 
میلیون مسافر نوروزى به شهر مقدس مشهد پایتخت 

فرهنگى جهان اسالم خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و حمل 
نصرى  ابراهیم  رضوى،  خراسان  جاده اى  نقل  و 
افزود: از ابتداى آغاز طرح نوروزى 96 که 25 اسفند 
95 بوده است، تا پایان روز 13 فروردین ماه جارى 
در مجموع 12 میلیون و 419 هزار و 577 نفر وارد 
در  رقم  این  که  اند  شده  رضوى  خراسان  استان 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، پنج درصد 

افزایش را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: از این تعداد یک میلیون و 135 هزار 
و 55 نفر معادل 9,1 درصد از طریق ناوگان حمل 
سفر  رضوى  خراسان  به  جاده اى  عمومى  نقل  و 
کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 

پنج درصد کاهش داشته است.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان 
رضوى گفت: سه درصد مسافران ورودى به استان 
نیز از طریق ریل و 2.2 درصد به صورت هوایى وارد 

خراسان رضوى شدند.
نصرى همچنین درباره آمار ورود مسافر به مشهد 
طى ایام طرح نوروزى اظهار داشت: طى این مدت 
در مجموع هفت میلیون و 529 هزار و 733 نفر وارد 
شهر مقدس مشهد شده اند که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد داشته 

است.
وى افزود: از این تعداد، 11 درصد از طریق حمل 
و نقل عمومى جاده اى، 3.7 درصد هوایى، 5 درصد 
از طریق ریل و 80.3 درصد با خودروى شخصى به 

مشهد مقدس مشرف شده اند.
وى ادامه داد: بر این اساس طى این مدت 828 هزار 
و 369 نفر با ناوگان حمل و نقل عمومى جاده اى 
و شش میلیون و 47 هزار و 559 نفر با خودروى 

شخصى به مشهد الرضا(ع) سفر کرده اند.

مسئول کمیته حمل و نقل، برنامه ریزى و آمار ستاد 
خدمات سفر خراسان رضوى خبر داد:

ورود 7.5 میلیون
مسافر نوروزی به مشهد

نقل
مل و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

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

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

دفتر مرکزی: مشهد- چهارراه خیام جنب مجتمع 
تک ساختمان خلیج فارس- طبقه 5 -  واحد9

تلفن:37636234- 37651158- 37658515 -051
نمابر:051-37636021

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

نشانی : مشهد-بلوار فرامرز عباسی- بین فرامرز 1و3       
مجتمع تجاری آناهیتا- طبقه دو- واحد چهار

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

حمل کاالی ترانزیتی ،صادراتی،وارداتی به آسیای میانه و افغانستان
• 

• 

وابسته به صنایع شیمیایی ادیب
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