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اظهارات کاندیداهاى ریاست جمهور در مناظره ها و تریبون هایى که به منظور بیان دیدگاه هاى آن ها برپا مى شود ، 
عالوه بر بیان خاستگاه فکرى و جریانات سیاسى حامى، پیامى را نیز به کنشگران اقتصادى منتقل مى کند. از این میان 
پرحجم ترین و مهم ترین اظهارات در حوزه اشتغال و معیشت مردم صورت گرفته که تریبون ها را به صحنه مسابقه 
وعده پراکنى شغل، افزایش یارانه و مستمرى بدل کرده است. وعده هایى که به ویژه از سوى کاندیداهاى اصول گرا 

به صورت بیانیه و نه برنامه صادرشده و معلوم نیست با کدام ابزار و بودجه ناشناخته امکان تحقق آن فراهم است.
اما فارغ از هیاهوى انتخابات که به زودى به پایان مى رسد و فردا نظام باید در برابر این حجم از مطالبات جدید پاسخگو 
باشد، دو موضوع در تب وتاب انتخابات، عامدانه و براى جذب آراى مردم به فراموشى سپرده شد. نخست تأثیر سخنان 
غیر مستند در ترسیم سیماى نابسامان و ورشکسته از وضعیت اقتصاد کشور با مؤلفه فقر، بیکارى، فساد، اختالس و 
مدیرانى ناکارآمد دراذهان سرمایه گذاران و دوم القاى این نظر که وعده هاى رئیس جمهور نیازى به برنامه و تأمین بودجه 
و مصوبه ندارد و هر آنچه که او اراده نماید، همه و ازجمله مجلس باید آن را از خزانه نفتى عملیاتى کنند. این واقعیت 
که دولت به استناد به اصل 44 قانون اساسى و مشکالت پیش رو سال هاست که پذیرفته دیگر امکان سرمایه گذارى 
به عنوان کارفرماى بزرگ را نداشته و این بخش خصوصى است که باید میداندار این مأموریت مهم باشد، نشان مى دهد 

که حواله دادن به خزانه خالى دولت نه برنامه است و نه هنر.
چنانچه لحظه اى از اندیشه رقابت کاندیداها پافراتر گذاریم، نیاز به اثبات ندارد که اشتغال بدون تولید، تولید بدون 
سرمایه گذارى و سرمایه گذارى بدون اعتماد و تأمین امنیت میسر نمى گردد. درحالى که کشور فقط براى فعال کردن 
پروژه هاى نفت و گاز که حیات اقتصادى کشور به آن وابسته است به 200 میلیارد دالر سرمایه عاجل نیاز دارد، 
مسلم است که تأمین این مقدار به جز از راه سرمایه گذارى خارجى میسر نمى باشد و لحظه اى درنگ در آن زیانى 
عظیم به منافع ملى وارد مى کند. کافى است بدانیم در کنار بهره بردارى شبانه روزى قطر از منابع گازى مشترك، اکنون 
مشخص شده که عراق جنگ زده نیزدر سال 92 با استخراج روزانه یک میلیون بشکه نفت از منابع مشترك نفتى در قبال 
برداشت 45 هزار بشکه اى ما، همچنان سهم قابل توجهى از تاراج منابع ملى ما را به عهده دارد . این همه به دلیل فقدان 

سرمایه و تکنولوژى الزمى است که به تمامى در اختیار کشور قرار ندارد.
از سوى دیگر بنا به عرف بین المللى حداقل ریسک مطلوب براى حضور سرمایه گذاران خارجى در یک کشور 
شاخص 4 مى باشد که در حال حاضر به گفته رئیس بانک مرکزى این عدد در مورد ایران 6  است که یک واحد بهتر 
از دولت قبلى و دو واحد کمتر از حداقل نیازاست. بدیهى است براى تحقق این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد،بهبود 
فضاى کسب وکار داخلى و تعامالت سازنده سیاسى و اقتصادى با جامعه بین الملل و به ویژه همسایگان. در این صورت 
کشور نیاز به مردانى اندیشمند، مطلع و دلسوز دارد تا بجاى طرفدارى عوام فریبانه از محرومین و اقتصاد صدقه اى 
متکى به نفت با نگاه اشتغال و جذب سرمایه گذاران داخلى و خارجى ایفاى نقش نمایند. دولت یازدهم و رئیس جمهور 
روحانى با اندك بودجه حاصل از فروش نفت در کنار مخارج حمایت هاى  برونمرزى ، از بدو کار با آواربردارى 
خرابه هاى دولت قبلى در حال گشایش امور ازجمله رفع تحریم ها، بازسازى اعتبار و اعتماد بین المللى است. بنابراین 
نه تنها عملکرد دولت را باید در استفاده از موقعیت برجام و معکوس کردن روند تخریب اقتصاد کشور ستود، بلکه 
گام ارزنده کاهش شدید تورم و آغاز رشد اقتصادى را باید نتیجه برنامه اى دانست که دست آوردهاى آن در پى ریزى 
زیرساخت ها و نه لزوماً اصالح معضالت طوالنى مدت کشور ملموس است. بنابراین روحانى همچون دولت هاى 
گذشته باید فرصت تکمیل برنامه هاى خود را در دور دوم داشته باشد، در آن صورت مى توان منصفانه در مورد عملکرد 

دولت یازدهم به قضاوت نشست.

حمید رضا شوشتریان

عراق نیز منابع مشترک نفتی ما را تاراج می کند

جذب سرمایه گذاری خارجی، اولویت اقتصاد کشور
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فعالیــت ســرمایه گذاران خارجــى در 
ــر خالصــه  ــد بخــش زی ــران در چن ای

مى شــود؛ نفــت و گاز، خودروســازى، 
معــدن، پتروشــیمى، خــوراك و دارو. ایران 
توانســته بــراى 485 پــروژه بیــن ســال هاى 
1992 تــا 2009، حــدود 6/34 میلیــارد دالر 
ســرمایه خارجى جــذب کند. تخمیــن زده 
مى شــود کــه فرصت هــاى ســرمایه گذارى 
ــت  ــده در بخــش صنع ــه آین ــک ده در ی
ــا 800  ــدود 600 ت ــور ح ــات کش و خدم
میلیــارد دالر ارزش داشــته باشــد و فراهــم 

ــکان  ــدن ام ى ش ر ا یه گذ ما ســر
ــکوفایى و  ــبب ش ــد س ــى مى توان خارج

ــران شــود. ــادار اقتصــادى ای رشــد معن
ســرمایه گذارانى از بیــش از 50 کشــور 
دنیــا بیــن ســال هاى 1992 تــا 2008 

ســرمایه هاى خــود را بــه 
در  کــه  آورده انــد  ایــران 
و  آســیایى ها  میــان  ایــن 
اروپایى هــا بیشــترین ســهم را 
داشــته اند. بــر اســاس داده هــاى 
کنفرانــس ســازمان ملــل دربــاره تجارت 
مســتقیم  ســرمایه گذارى  توســعه  و 
خارجــى در ســال 2010 میالدى بــا وجود 
تحریم هــا از 6/3 میلیــارد دالر عبــور کــرد 
و در همــان ســال پیش بینــى شــد کــه ایــن 
ــدت  ــرمایه گذارى در م ــزان س می
چهــار ســال، 100 درصــد 

ــد. ــته باش ــد داش رش
آمــار و ارقــام نشــان 
ــه در ســال  ــد ک مى ده
ســرمایه گذارى   2013
ایــران  در  خارجــى 
میلیــارد   3/50 حــدود 
دالر بــوده اســت و ایــران 
حــدود 380 میلیــون دالر در دیگــر 

وضعیت سرمایه گذاری 
خارجی در ایران

فرصت های  که  می شود  زده  تخمین 
سرمایه گذاری در یک دهه آینده در بخش 
صنعت و خدمات کشور حدود 600 تا 800 
فراهم  و  باشد  داشته  ارزش  دالر  میلیارد 
شدن امکان سرمایه گذاری خارجی می تواند 
اقتصادی  معنادار  رشد  و  سبب شکوفایی 

ایران شود

بر اساس گزارش مجله اکونومیست، نیاز 
ایران به سرمایه گذاری در بخش ریلی 15 
میلیارد دالر، در بخش انرژی 200 میلیارد 
دالر و در بخش گردشگری 30 میلیارد دالر 

است

مبلغ سرمایه گذاریتعداد پروژه هاکشور های سرمایه گذارمنطقه

11.6میلیارد دالر19امارت متحده عربی،سنگاپور،اندونزی،عمانآسیا

10.9میلیارد دالر253آلمان،هلند،اسپانیا،انگلستان،ترکیه،ایتالیا،فرانسهاروپا

1.4 میلیارد دالر7کانادا،ایاالت متحده آمریکا،جامائیکاآمریکا

8 میلیارد دالر3لیبریا،آفریقای جنوبی،موریتنیآفریقا

ادامه در صفحه 62834 میلیون دالر1استرالیااسترالیا

گزارش ویژه
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ســه منبــع معتبــر خارجــى به طــور هم زمــان در گزارش هایــى بــه موانعــى کــه در مســیر ورود ســرمایه گذاران خارجــى بــه کشــورمان 
قرارگرفته انــد، پرداخته انــد. نشــریه هاى اکونومیســت، فوربــس و نیویورك تایمــز، قوانیــن باقیمانــده از تحریم هــاى غیرهســته اى آمریــکا، 

ــوط  ــن مرب ــى و قوانی ــاى مال ــراى محدویت ه ــى  ب ــر ســرراه ســرمایه  گذاران اروپای ــوان مانعــى ب ــزا را به عن ــه وی ب
نوشــته اســت اگــر در مجلــس جدیــد قوانیــن گمرکــى و قوانیــن ورود بــه ایــران دانســته اند. اکونومیســت 
در ســهولت کســب و  کار بهبود خواهــد یافت. کمبــود نقدینگى اشــتغال اصــالح شــوند، وضعیــت ایران 
ــود  ــال وج ــتریان، احتم ــت مش اســامى افــراد مــورد تحریــم در شــرکت هاى بورســى از دیگــر در دس

ــس ترس هــاى ســرمایه گذاران خارجــى بــراى  ــه نوشــته فورب ــه ب ســرمایه گذارى در کشــورى هســتند ک
بــراى ســرمایه گذاران بــه ارمغــان آورد. پــس از امضــاى برجــام، مى تواند کســب و  کار دل چســب و ســودآورى را 
ــه  ــه دغدغ ــران ب ــا ای ــب وکار ب ــى کس ــا چگونگ ــه در دوران تحریم ه ــد ک ــدل ش ــورهایى ب ــیارى از کش بس

ــاکله امــکان همــکارى اقتصــادى بــا کشــورمان را  ــران و ش ــب وکار در ای ــهولت کس ــزان س ــته اند. می نداش
یکســو و موانعــى کــه هنــوز به خاطــر برخــى تحریم هــاى فرهنــگ حاکــم بــر فضــاى اقتصــادى کشــورمان از 

ــر  ــوى دیگ ــد، از س ــا مانده ان ــکا برج ــته اى آمری ازجملــه مســائلى هســتند کــه ذهــن ســرمایه گذاران خارجى غیر هس
ــر راه  ــر س ــى ب ــد و موانع ــغول مى کنن ــود مش ــه خ ــد.را ب جــذب ســرمایه هاى خارجــى کشــورمان ایجــاد مى کنن
جدیــد خــود گزارشــى را بــه این موضــوع اختصــاص داد و بــه گزارش دنیاى اقتصاد، نشــریه اکونومیســت در شــماره 
ســرمایه گذاران خارجــى دشــوارتر از انتظــارات بــا اشــاره بــه اینکــه ورود به فضــاى تجــارى ایــران براى 
ــش پیشــین اســت، نوشــت: توافــق هســته اى ایــران به عنوان  ــار پی ــل یک ب ــر نس ــراى ه ــه ب ــى ک فرصت

اکونومیست، فوربس و نیویورک تایمز تحلیل کردند

موانع سرمایه گذاری در ایران

وجــود  بــا  مى شــود.  تلقــى  مى آیــد 
همــه این اســتقبال هــاى صــورت گرفتــه، 
راه اندازى کســب وکار در ایران دشــوارتر از 
آن اســت کــه برخــى انتظــارش را داشــتند. 
بزرگ تریــن مشــکل، فقــدان فاینانــس 
ــات  ــى از مقام ــل یک اســت. روز 13 آوری
وزارت خزانــه دارى آمریــکا ایــن موضــوع 
ــاى  ــز دارایى ه ــه فری ــورش ب ــه کش را ک
ایــران در خــارج ادامــه مى دهــد، تکذیــب 
کــرد. بــا وجــود ایــن، بــه نظــر نمى رســد 
ایــن دارایى هــا کــه احتمــال مــى رود 
بالغ بــر 100 میلیــارد دالر ارزش داشــته 
ــق  ــه رون باشــند و انتظــار مى رفــت کــه ب
بــه  کننــد،  کمــک  ســرمایه گذارى ها 
ــکا  ــه، آمری ــر اینک ــد. مهم ت ــان افتن جری
ــران  ــه در ای ــرکت هایى ک ــى ش از دسترس
فعالیــت مى کننــد، بــه سیســتم مالــى خــود 
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ــرس  ــب ت ــن موج ــد. ای ــت مى کن ممانع
ــا  ــه مدت ه ــاى خارجــى اســت ک بانک ه
ــکا  ــاى آمری ــن تحریم ه ــا قوانی ــت ب اس
ــا،  ــود بانک ه ــدون وج ــد. ب ــنایى دارن آش
ــه  ــار را ب ــر اخب ــه تیت ــى ک آن قراردادهای
خــود اختصــاص داده بودنــد، از پیشــرفت 
بازمى ایســتند. بســیارى از مشــتریان کاالها 
هــم بــا کمبــود نقدینگــى مواجه انــد و بــه 
دنبــال ارزان تریــن کاالهــا هســتند بنابرایــن 
جایــى بــراى کاالهــاى لوکــس باقــى 
نخواهــد مانــد. به عنوان مثــال قطعــات 
نمونه هــاى  از  بیــش  خــودرو  چینــى 
اروپایــى فروختــه مى شــوند. ایــران در 
رتبه بنــدى بانــک جهانــى از ســهولت 
کســب وکار جایــگاه میانــى 118 را به خود 
ــس  ــریه فورب ــت. نش ــاص داده اس اختص
نیــز در گزارشــى به منظــور راهنمایــى 
صاحبــان کســب وکارهاى خارجــى بــراى 
توصیه هایــى  ایــران  در  ســرمایه گذارى 
ــه کــرده اســت. فوربــس  ــه آن هــا ارائ را ب
ــاره  مى نویســد: یــک مســئله اساســى درب
ــه  ــن اســت ک ــران ای ســرمایه گذارى در ای
ــیارى  ــد. بس ــکارى کنی ــریکى هم ــا ش ب
از تحریم هــاى وضع شــده علیــه ایــران 
لغــو شــد، امــا همچنــان برخــى تحریم هــا 
از  بســیارى  هنــوز  اســت.  باقى مانــده 
ــه  ــى از انجــام معامل شــرکت هاى آمریکای
ــران  ــازار ای ــا ب ــع شــده اند، ام ــران من ــا ای ب
بــه روى شــرکت هاى اروپایــى و آســیایى 

ــاز اســت. ب
فوربـس معتقـد اسـت اگـر این شـرکت ها 
یـا شـرکت هایى کـه هنـوز در  افـراد  بـا 
معاملـه  دارنـد  قـرار  تحریم هـا  فهرسـت 
مواجـه  سـنگین  جریمه هـاى  بـا  کننـد، 
مى شـوند؛ بنابرایـن مهم اسـت که صاحبان 
کسـب وکارهاى خارجـى بداننـد بـا چـه 
شـخص یـا شـرکتى معاملـه مى کننـد؛ اما 
فهمیـدن ایـن مسـئله کار آسـانى نیسـت. 
برخى کارشناسـان براین باورند که مسـئله 
سـاختار مالکیـت و صـورت وضعیت هاى 
مالـى در ایـران چنـدان شـفاف نیسـت و 

نمى شـود. بیـان  به صـورت علنـى 
به راحتــى فهمیــد  بنابرایــن نمى تــوان 
ــان  ــت. صاحب ــرکت کیس ــک ش ــک ی مال
از  دســته  آن  از  ایــران  در  کســب وکار 
فرآیندهــاى ارزیابــى بــازار که شــرکت هاى 
ــد، اســتفاده  ــر آن هــا اصــرار دارن ــى ب غرب
ــات  ــد اطالع ــالش مى کنن ــد و ت نمى کنن
مرتبــط را کشــف کننــد. در بهتریــن حالت 

ایــن مســئله کارهــا را بــه تأخیــر مى انــدازد 
و در بدتریــن حالــت توافــق را غیرممکــن 

مى کنــد.

مهـم اسـت که صاحبـان کسـب وکارهای 
خارجـی بدانند با چه شـخص یا شـرکتی 
معاملـه می کننـد؛ اما فهمیدن این مسـئله 
کار آسـانی نیسـت. برخـی کارشناسـان 
برایـن باورند که مسـئله سـاختار مالکیت 
و صـورت وضعیت هـای مالـی در ایـران 
چنـدان شـفاف نیسـت و به صـورت علنی 

نمی شـود بیان 

بـه نوشـته فوربـس، کارشناسـان معتقدنـد 
ارزیابى بازار در ایران کار پرچالشـى اسـت، 
به ویـژه در فضایـى کـه افـراد، آن دسـته از 
غربـى  شـرکت هاى  کـه  را  ارزیابى هایـى 
جهانـى اسـتفاده مى کنند، بـه کار نمى برند؛ 
کـه  بـا شـرکت هایى  همـکارى  بنابرایـن 
سـهام آن هـا در بـورس عرضه نمى شـود یا 
اطالعـات مربـوط به آن ها علنى نمى شـود، 
دشـوار است. کار با شـرکت هایى که سهام 
آن هـا در بـورس تهـران عرضـه مى شـود 
اندکـى راحت تـر اسـت، امـا نـه خیلـى. 
بـورس تهـران فهرسـت همه سـهامدارانى 
در  سـهام  درصـد  یـک  حداقـل  کـه  را 
شـرکت هاى بورسـى داشته باشـند، منتشر 
فصـل  هـر  در  فهرسـت  ایـن  مى کنـد. 
به روزرسـانى مى شـود، اما در این فهرسـت 
مشـخص نمى شـود سـهامداران، سـهامدار 
نهایـى هسـتند یـا صرفـاً نماینـده دیگـر 
افرادنـد. بـه نوشـته فوربـس روش دیگـر 
بـراى فهـم سـاختار سـهامدارى، بررسـى 

هیئت مدیره شـرکت ها اسـت. آمـار بورس 
تهـران قابل اعتمـاد اسـت، امـا فقـط الیـه 
سـطحى سـهامداران را مشـخص مى کنـد 
و مشـکل اینجـا اسـت. معمـوالً زیـر الیه 
سـطحى، الیه هاى دیگرى هم وجـود دارد. 
در ایـران فقـط سـهامداران بـه هیئت مدیره 
روش  یـک  بنابرایـن  مى کننـد،  پیـدا  راه 
بـراى ردیابـى سـهامداران بررسـى آرایـش 
هیئت مدیـره اسـت، امـا بازهـم دسترسـى 
بـه الیه هـاى دوم و سـوم مشـکل اسـت؛ 
نیویورك تایمـز نیـز همچون اکونومیسـت 
معتقد اسـت یکـى از موانع سـرمایه گذارى 
در ایـران الزامـات قوانیـن بانکـى آمریـکا 
اسـت که بانک هـاى اروپایى نیـز باید آن ها 
را رعایـت کننـد. بـر اسـاس قوانیـن مالـى 
آمریـکا، بانک هـاى سراسـر جهـان بـراى 
جلوگیـرى از فـرار مالیاتـى باید مشـخص 
شـهروندان  مشتریانشـان  آیـا  کـه  کننـد 
آمریکایـى هسـتند یا خیر. اگـر این بانک ها 
ایـن مسـئله را رعایـت نکننـد، دارایى هاى 
نفـر  میلیون هـا  مى شـود.  مصـادره  آن هـا 
آمریکایى-ایرانـى  دوگانـه  تابعیـت  داراى 
هسـتند. نیویورك تایمـز برایـن باور اسـت 
این مسـئله که ایران تمایل نـدارد اطالعات 
قـرار  آمریـکا  اختیـار  در  شـهروندانش 
اروپایـى  بانک هـاى  بـراى  مانعـى  گیـرد، 
محسـوب مى شـود. یکـى دیگـر از موانـع 
سـرمایه گذارى اروپاییـان در ایـران قانـون 
ویـزا اسـت که آمریـکا به تازگـى تصویب 
کـرده اسـت. بر اسـاس ایـن قانـون افرادى 
که به ایران سـفرکرده باشند باید براى ورود 
بـه آمریـکا درخواسـت ویزا کننـد. به گفته 
شـرکت هاى اروپایـى ایـن محدودیت هاى 
مالى و سـفر، دسـتیابى به توافق با شـرکاى 

ایرانـى را تقریبـاً غیرممکـن مى کنـد.

وضعیت ایران در سهولت کسب و کار
سرمایه گذاری مستقیم خارجی / ورودی 

GDP خالص به عنوان درصدی از
تولید ناخالص داخلی
رتبه کلیدرصد تغییر نسبت به سال قبل

منبع: بانک جهانی
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عمده مشکلى که امروز اقتصاد ایران در زمینه 
تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادى 
براى فعاالن بخش خصوصى است. تولید 
رشد  دولتى  اقتصاد  طریق  از  نیست  قرار 
کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتى باعث 
ایجاد فساد خواهد شد بنابراین باید بخش 
خصوصى واقعى را در عرصه اقتصاد وارد 

کنیم.

لزوم تعامل با دنیا
استاد  پازوکى،  مهدى  مهر،  گزارش  به 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى ضمن بیان 
مطلب فوق با تأکید بر لزوم تعامل با دنیا، 
تعامالت  به  اعتقاد  برخى  متاسفانه  گفت: 
بین المللى در امور اقتصادى ندارند و براى 
توسعه اقتصادى و قرار گرفتن در بازارهاى 
جهانى، حداقل باید با بازارهاى کشورهاى 
منطقه تعامل داشته باشیم و با توجه به برترى 
اقتصاد ایران از لحاظ انرژى ارزان و نیروى 
کار تحصیل کرده اگر به بازارهاى منطقه مانند 
کشورهاى آسیاى میانه، خاورمیانه و خلیج 
فارس متصل شویم با تفکر ایرانى مى توانیم 

در اقتصاد منطقه و حتى دنیا کارآمد باشیم.

اقتصاد  برای  تهدیدی  عمومی  نهادهای 
کشور

و  تولید  توسعه  و  رشد  اینکه  بیان  با  وى 
اشتغال پایدار، پیش از هر چیز منوط به ایجاد 
امنیت و ثبات اقتصادى ادامه داد: متأسفانه 
طى سال هاى اخیر، نهادهاى عمومى، اقتصاد 
ایران را تحت کنترل گرفتند که این مى تواند 

بیش از اقتصاد دولتى، اقتصاد کشور را تهدید 
نهادهاى عمومى سهام  مثال  به عنوان  کند. 
عدالت شکل گرفتند اما اعضاى هیئت مدیره 
که  نیستند  مشخص  آن ها  سهامداران  و 
این یک نوع شلختگى را در این بخش از 

اقتصاد ایجاد کرده است.

راهکارهای بهبود فضای کسب و کار
و  تولید  رونق  براى  اینکه  بیان  با  پازوکى 
از هرگونه شوك خارجى که  باید  اشتغال 
اقتصاد را از تعادل خارج مى کند جلوگیرى 
شود، به راهکارهاى بهبود فضاى کسب وکار 
اینکه تولید ملى  اشاره کرد و گفت: براى 
فضاى  و  بگیرد  شکل  واقعى  معناى  به 
یابد مجموعه  بهبود  نیز  کسب وکار کشور 
حکومت و نظام یعنى سران سه قوه باید، سه 
اقدام اساسى را به عنوان اصل در دستور کار 
خود قرار دهند؛ نخست ایجاد شفافیت در 
اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف شود و 
شفافیت اطالعات به اقتصاد کشور بازگردد 
اقتصادى  فساد  با  مى توان  اینکه  بر  عالوه 
جلوگیرى کرد، به بهبود فضاى اقتصادى نیز 

کمک مى کند.
فعاالن  بین  در  رقابت  ایجاد  دوم  اصل 
اقتصادى است که بر اساس این اصل نیز باید 
زمینه الزم جهت ایجاد رقابت سالم را بین 
فعاالن اقتصادى و بخش خصوصى فراهم 

کنیم.
وى نفى انحصار را سومین اصل و راهکار 
و  کرد  عنوان  کسب وکار  فضاى  بهبود 
افزود: باید با هرگونه انحصار هم در بخش 

خصوصى و هم در بخش دولتى مخالفت 
کنیم. اگر این سه راهکار اصلى، موردتوجه 
مسئوالن قرار گیرد قطعاً بخش خصوصى 

سالم در کشور رشد مى کند.

لزوم استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از 
کشور

وى ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به 
داخل را یکى از فرصت هاى مهم و بزرگ 
بر  گفت:  و  کرد  اعالم  ایران  اقتصاد  براى 
برآوردهاى صورت گرفته در حال  اساس 
حاضر، سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین 
400 تا 800 میلیارد دالر است. اگر حداقل 
برآورد این سرمایه یعنى 400 میلیارد دالر را 
به عنوان مبنا قرار دهیم، تنها ورود 10 درصد 
این سرمایه یعنى 40 میلیارد دالر به کشور 
مى تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک 
نوع  این  باید  بنابراین  کند؛  اساسى  تحول 
شود  شناسایى  ایران  اقتصاد  در  ظرفیت ها 
و آن ها را در جهت تحقق رشد و توسعه 

اقتصادى کشور به کار گرفت.

توان سرمایه گذاری ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دالری 
ایرانیان مقیم خارج
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دولت با به نتیجه رساندن برجام توانست 
یکى از دل مشغولى هاى کشور درزمینه ى 
جذب سرمایه گذارى خارجى را مرتفع سازد. 
ازاین رو پس از برجام هیئت سرمایه گذارى 
خارجى از تاریخ یک دى ماه، سال 1394 تا 
تاریخ 10 اسفندماه، سال 1395، 12 میلیارد 
و 48 میلیون و 968 هزار دالر مصوب به 

تفکیک استان ها انجام داده است.

روند سرمایه گذاری خارجی در ایران
شاهد  کشور  اقتصاد  گذشته  قرن  یک  در 
ى جذب  درزمینه  متعددى  نشیب  و  فراز 
سرمایه هاى خارجى بوده است، فشارهاى 
اقتصاد  از یک سو و شرایط  ظالمانه غرب 
کشور از سوى دیگر موجب شد تا جایگاه 
سرمایه  جذب  شاخص  ازلحاظ  ایران 
خارجى چه در سطح جهانى و چه در سطح 
منطقه اى دچار تغییرات زیادى شود. بیشترین 
میزان جذب سرمایه گذارى خارجى تا قبل 
از حل وفصل برنامه هسته اى کشور توسط 
دولت تدبیر و امید به سال 2012 برمى گردد 
که رقمى نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون 
دالر بوده است. این رقم در سال 2013، 3 
میلیارد و 100 میلیون دالر و در سال 2014 ،2 
میلیارد و 100 میلیون دالر بوده است که این 
مبلغ در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون 
دالر کاهش پیدا مى کند؛ اما با حل مسئله 
هسته اى و به نتیجه رسیدن برجام درهاى 
اقتصاد کشور به سوى جهانیان براى تعامل 
سازنده و همکارى هاى مشترك گشوده شد 
که فقط در سال 1395 هیئت سرمایه گذارى 
خارجى 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار 
دالر سرمایه گذارى مصوب در استان ها به 
تصویب رسانده است. درنتیجه با توجه به 
آمار ارائه شده، تاریخ اقتصاد کشور در جذب 
سرمایه گذار خارجى را مى توان به 2 قسمت 

قبل و بعد از برجام تقسیم کرد.

میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ها

سال 1395پسابرجاماستان
1501460666272آذربایجان شرقی
908920884834آذربایجان غربی

10569531056953اصفهان
403524130966البرز

15000بوشهر
1062.907966.039تهران

چهارمحال و 
15.50015.500بختیاری

77335320خراسان جنوبی
166488153.391خراسان رضوی
33787993378799خراسان شمالی

384074333000خوزستان
144088129592زنجان

561000427667سراسری
4950049500سمنان

1294535731سیستان و بلوچستان
2758427584فارس
395521395521قزوین

97130قم
256500کردستان
235249235249کرمان
646646گلستان
2612326123گیالن
7220672206لرستان

19561956مازندران
201398201398مرکزی
65006500هرمزگان
216165616همدان
1822315023یزد
120489689175586جمع

کشور سرمایه 
گذاران پروژه

تعداد طرح 
جدید

حجم سرمایه 
مصوب 

)میلیون دالر(
15ارمنستان
13200اسپانیا

133افغانستان
192.962آلمان

امارات متحده 
17376عربی

12245انگلستان
47ایرانی مقیم خارج

22ایرلند
11بالروس
1192ترکیه
63جزایر

17باربادوس
جمهوری 
32.108آذربایجان

10895چند کشور
110چین
160روسیه

1254سریالنکا
71عراق
1389عمان
66فرانسه
12قبرس
110کویت
1198مالزی
233هلند

2333هندوستان
1ونزوئال
100جمع

آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک کشور
)ارقام میلیون دالر است(

سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   12 از  بیش 
خارجی مصوب در استان ها

سازمان  سوى  از  ارسال شده  گزارش  طبق 
 12 سازمان  این  خارجى،  سرمایه گذارى 
دالر  هزار   968 و  میلیون   48 و  میلیارد 

سرمایه گذارى خارجى مصوب به تفکیک 
اسفندماه، سال  تا 10  برجام  بعد  از  استان 
1395 داشته است که سهم خراسان شمالى 
در این میان بیش از مابقى استان ها بوده، در 

ذیل جدول این گزارش آمده است؛

آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب هیئت 
سرمایه گذاری خارجی
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نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی پس از برجام
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گلدمن  سرمایه گذارى  موسسه  تحلیلگران 
قیمت  که  کردند  پیش بینى  آمریکا  ساش 
جهانى طال در شش ماه دوم امسال تحت 
تأثیر افزایش احتمالى نرخ بهره فدرال رزرو 

آمریکا عقب نشینى خواهد کرد.
به گزارش کیتکو نیوز، کارشناسان اقتصادى 
گلدمن ساش بر این باورند که قیمت طال در 
شش ماه دوم امسال تحت تأثیر افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو با افت نسبى روبرو خواهد 
نااطمینانى  به علت  بلندمدت  شد ولى در 
با  آمریکا،  بهره  نرخ  وضعیت  به  مربوط 

افزایش روبرو مى شود.
بر اساس این گزارش موسسه گلدمن ساش 
پیش بینى کرده است که قیمت جهانى طال 
تا 3 ماه آینده به طور میانگین به 1200 دالر، 
در شش ماه آینده نیز به 1200 دالر و تا 12 
ماه آینده به 1250 دالر در هر اونس خواهد 

رسید.
گلدمن ساش افزود: گرچه افزایش تنش هاى 
سیاسى در عرصه بین المللى و نگرانى هاى 
مالى  و  اقتصادى  سیاست هاى  به  مربوط 
دولت ترامپ طى هفته هاى آینده مى تواند 
موجب افزایش قیمت طال شود ولى طى 
سه ماه آینده ارزیابى ما این است که بهبود 
شرایط رشد اقتصادى آمریکا و افزایش نرخ 

بهره موجب کاهش قیمت طال خواهد شد.
که  مى دهد  نشان  اقتصادى  تحلیل  این 
بهره  نرخ  اوضاع  به  نسبت  ها  نااطمینانى 
آمریکا در بلندمدت موجب افزایش مجدد 
قیمت جهانى طال خواهد شد. گلد من ساش 
همچنین پیش بینى کرده است که قیمت هر 

اونس نقره تا 3 ماه آینده به 16,50 دالر و تا 
12 ماه آینده نیز به 17,20 دالر خواهد رسید.
که  مى دهد  نشان  ساش  گلدمن  پیش بینى 
آینده  ماه هاى  طى  پالتین  جهانى  قیمت 
روندى صعودى خواهد داشت به طورى که 
قیمت این فلز گران بها نیز تا 3 ماه آینده به 
1050 دالر مى رسد و این رقم براى 12 ماه 

آینده نیز حفظ خواهد شد.
به اعتقاد تحلیلگران بین المللى، نگرانى نسبت 
آمریکا  مالى  و  اقتصادى  سیاست هاى  به 
مى تواند تقاضاى مکان امن سرمایه گذارى 
براى طال و سایر فلزات گران بها را افزایش 

دهد.
به نظر مى رسد نگرانى هاى سیاسى مربوط 
انتخابات  به اوضاع اروپا و در پیش بودن 
فرانسه  آلمان  در  حساس و سرنوشت ساز 
و هلند نیز تأثیر زیادى بر نوسانات قیمت 
جهانى طال خواهد داشت. وضعیت تقاضاى 
فیزیکى در بازارهاى نوظهور و درحال توسعه 
نیز تأثیر مهمى بر قیمت جهانى طال خواهد 

داشت.

تأثیر ارزش دالر بر قیمت جهانی طال 
دویچه بانک آلمان در تازه ترین تحلیل خود 
اعالم کرد، دالر آمریکا همچنان فشار خود 
بر قیمت جهانى طال را ادامه خواهد داد ولى 
تأثیر دالر آمریکا دیگر مانند گذشته چندان 

چشمگیر نخواهد بود.
کارشناسان دویچه بانک آلمان بر این باورند 
که دالر آمریکا همچنان مى تواند فشار خود 
بر قیمت طال را حفظ کند ولى تأثیر نوسانات 

ارزش دالر بر قیمت طال دیگر مانند گذشته 
نخواهد بود و نظر برخى کارشناسان اقتصادى 

دراین باره درست نیست.
تجزیه وتحلیل هاى  افزود:  بانک  دویچه 
اقتصادى ما نشان مى دهد که خطرات نرخ 
ارز براى طال طى سال آینده همچنان کاهش 
خواهد یافت. گرچه ارزش دالر در روزهاى 
ولى  شده  روبرو  نسبى  افزایش  با  گذشته 
قیمت طال در این مدت با رشد چشمگیرى 

همراه بوده است.
به نظر مى رسد تئورى هاى اقتصادى درباره 
رابطه ارزش دالر و قیمت طال به شدت زیر 
به  اقتصادى  تحلیلگران  است.  رفته  سؤال 
این مسئله اشاره کرده اند که در سال 1993 
میالدى به ازاى هر 5 تا 10 درصد افزایش 
ارزش دالر، قیمت جهانى طال با افت 4,14 
درصدى روبرو شده است. به ازاى افزایش 
10 تا 15 درصدى ارزش دالر نیز قیمت طال 
با افت 7,33 درصدى همراه بوده است. این 
بدان معناست که اگر این تئورى را قبول کنیم 
قیمت طال تا پایان امسال و سال آینده باید 
به 1205 دالر و تا پایان 2019 نیز به 1230 

دالر برسد.
ولى دویچه بانک پیش بینى کرده است که 
قیمت طال تا پایان سال آینده به 1255 دالر و 

سال 2019 نیز به 1288 دالر خواهد رسید.
به نظر مى رسد تنش هاى سیاسى در عرصه 
بین المللى و نگرانى هاى مربوط به اوضاع 
سیاسى و اقتصادى آمریکا و اروپا تأثیر زیادى 

بر نوسانات قیمت طال خواهد داشت.

پیش بینی قیمت طال در 6 ماهه دوم 2۰17

ورنما
د
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بـازار مسـکن در سـال 1395 بـا اسـتمرار 
رکودى که از سـه سـال و نیم پیش شـروع 
افت وخیـزى  کـم  وضعیـت  بـود  شـده 
اسـمى  قیمـت  متوسـط  کـرد.  تجربـه  را 
واحدهاى مسـکونى در شهر تهران طى این 
سـال اگر چه همانند سـال قبل افـت نکرد، 
بـا شـیب مالیمـى کمتـر از تـورم عمومى 
افزایـش یافـت و کمـاکان جذابیتـى بـراى 
سـرمایه گذاران ایجـاد نکـرد. ایـن در حالى 
اسـت که تقریبـاً از اوایل سـال 1392 روند 
نزولـى قیمـت واقعى مسـکن ادامـه دارد و 
هرچند آمار رسـمى براى اسـفندماه امسـال 
هنوز اعالم نشـده، هیچ انتظـارى براى تغییر 
در ایـن وضعیـت در یـک مـاه باقى مانده از 

ایـن سـال وجود نـدارد.

شکل گیری  دوره های رونق و رکود در 
بازار مسکن

در  ساختارى  به طور  رکود  و  رونق  ادوار 
ماهیت بازار مسکن وجود دارند و مى توان 
تنها  برون زا  و  درون زا  عوامل  که  گفت 
برشدت و طول دوره آن تأثیرگذارند. براى 
مثال افزایش درآمدهاى نفتى اگر در دوره 
رونق بازار مسکن اتفاق بیفتد، موجب شدت 
گرفتن و افزایش مدت آن مى شود و برعکس 
اگر در زمان رکود بازار مسکن باشد مى تواند 
به خروج سریع تر آن کمک کند. این رفتار 
مختص بازار مسکن ایران نیست؛ براى مثال 
مطالعه لوسیانى (Luciani, M. 2012) نشان 
مى دهد سیاست هاى پولى فدرال رزرو تنها 

مسکن  بازار  رکود  عمق  و  شیب  توانسته 
ایاالت متحده را مالیم تر کند، ولى قادر به 

ممانعت از وقوع رکود نبوده است.
گذشت  از  پس  معموالً  مسکن،  بازار  در 
یک دوره رکود و کاهش نسبى قیمت، با 
تقاضا،  تحریک کننده  عوامل  پررنگ شدن 
دوران رونق به آرامى شروع شده و ابتدا در 
شهرهاى بزرگ و به دنبال آن در سایر مناطق 
افزایش  مى شود.  تشدید  مصرفى  تقاضاى 
تقاضا باکمى تأخیر به رشد قیمت ها منجر 
شده و لذا باعث ترغیب سرمایه گذاران براى 
ورود به بازار مسکن مى شود. در این دوره 
سفته بازى،  به قصد  سرمایه گذاران  حضور 
به یک باره  را  مسکن  غیرمصرفى  تقاضاى 
قیمت ها  جهش  موجب  و  داده  افزایش 
مى شود. افزایش شدید قیمت ها قدرت خرید 
متقاضیان را کاهش داده و بخش عمده اى از 
متقاضیان مصرفى دیگر قادر به خرید مسکن 
این مرحله  بود. در  موردنظرشان نخواهند 

ازیک طرف تقاضاى مصرفى کاهش پیداکرده 
شدن  آماده  با  به مرور  دیگر  طرف  از  و 
واحدهاى مسکونى نوسازى که در دوران 
جهش قیمت ها شروع به ساخت شده بودند، 
عرضه افزایش پیدا مى کند. با نمایان شدن 
این عالئم، سرمایه گذاران نیز ترجیح مى دهند 
هر چه سریع تر از بازار خارج شوند و لذا 
تقاضاى سرمایه اى هم رو به کاهش مى رود. 
سبقت گرفته  تقاضا  از  عرضه  به این ترتیب 
و با کاهش تعداد معامالت مى توان شروع 
تعداد  کاهش  داشت.  انتظار  را  رکود  دوره 
معامالت، کاهش شتاب در رشد قیمت هاى 
اسمى و درنتیجه کاهش قیمت واقعى مسکن 
را موجب مى شود و اگر جهش قیمتى در 
به  مى تواند  حتى  باشد،  شدید  قبل  دوره 
کاهش قیمت اسمى نیز منجر شود. پس ازاین 
به  نسبت  مسکن  قیمت  کاهش  با  مجدداً 
سایر کاالها، تقاضاى مصرفى تحریک شده و 

دوران رونق جدیدى را پایه گذارى مى کند.

محمد کوثرى
تحلیلگر اقتصاد مسکن

قیمت مسکن در سال جدید

نمودار 1- ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمت های ثابت 1376 و رشد آن
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درمجموع مى توان گفت تقاضاى مصرفى 
مسکن  رونق  و  رکود  دوران  شروع کننده 
عمق  آن  به  غیرمصرفى  تقاضاى  و  است 
مى دهد. درنتیجه رونق و رکود در این بازار 
رونق  و  مى شود  شروع  تقاضا  سمت  از 
سمت عرضه بدون رونق تقاضا با دوام نبوده 
و تنها در اثر وجود یک عامل خارجى مثل 
مشوق هاى دولتى یا انتظارات خوش بینانه از 

آینده صورت مى گیرد.
یکى از مسائل مهم در سیاست گذارى بخش 
مسکن شناسایى ادوار رونق و رکود است 
که با رویکردهاى مختلف و با استفاده از 
در  مى گیرد.  صورت  متفاوتى  معیارهاى 
ادبیات  در  ازآنجاکه  آکادمیک،  مطالعات 
موضوع اقتصاد مسکن این کاال به عنوان یک 
دارایى تلقى مى شود، همانند همه بازارهاى 
دارایى، افزایش قیمت به مثابه رونق بازار و 
از  است.  بازار  به مثابه رکود  قیمت  کاهش 
بخش  تحوالت  شروع  چون  دیگر  طرف 
و  بوده  تقاضا  سمت  از  عمدتاً  مسکن 
تحوالت سمت عرضه در پاسخ به آن اتفاق 
مى افتد، سیگنال اصلى در این بازار تغییرات 
قیمتى بوده که تغییر در بقیه متغیرها را نیز 

در پى دارد.
اصلى ترین  قیمت  افت وخیز  ازاین رو 
معیار دوره هاى رونق و رکود در این بازار 
قلمداد مى شود. بااین حال بنا بر رویکرد و 
ازجمله  دیگرى  معیارهاى  مطالعه  هدف 
ارزش افزوده نیز براى تشخیص ادوار تجارى 

مسکن مورداستفاده قرار مى گیرند.

نقــش عرصــه یــا زمیــن قابل ســکونت 
ــکن در بخش مس

قیمت زمین قابل سکونت عمده ترین عامل 
واحد  ساخت  هزینه هاى  تشکیل دهنده 
مسکونى است و به طور متوسط بیش از 50 
درصد از این هزینه ها را شامل مى شود که 
البته این سهم در شهرهاى بزرگ به مراتب 
زمین  قیمت  نسبى  بودن  باال  است.  باالتر 
قابل سکونت و درنتیجه باال بودن سهم آن 
در هزینه هاى ساخت، بیش از هر چیز ناشى 
 (Land scarcity) زمین  کمیابى  مسئله  از 
است که به خصوص در کالن شهرها یکى 
از محدودیت هاى مهم طرف عرضه بخش 
مسکن به شمار مى رود. ازآنجا که نرخ رشد 
ساخت واحدهاى مسکونى جدید به جاى 
نرخ  از  بیشتر  بسیار  کلنگى  ساختمان هاى 
فرسایش آن هاست، طبیعتاً تعداد واحدهاى 
کلنگى رو به کاهش و چالش براى استفاده 

ازآن رو به افزایش است.
موضوع کمیابى زمین باید در کنار تقاضاى 
مؤثر براى خرید آن قرار گیرد که خود متأثر 
از تقاضاى مسکن است. تقاضاى مسکن چه 
از نوع غیرمصرفى،  از نوع مصرفى و چه 
تقاضا  موجب  غیرمستقیم)  یا  (مستقیم 
مى شود  آن  کمیابى  تشدید  و  زمین  براى 
که مسلماً قیمت آن را تحریک مى کند، اما 
ازآنجاکه زمین یا ساختمان کلنگى تقاضاى 
مصرفى خیلى کمى دارد، زمانى که تقاضاى 
غیرمصرفى در بخش مسکن کاهش یابد، 
تقاضا براى زمین قابل ساخت به مراتب افت 

بیشترى خواهد داشت.
به  زیادى  تمایل  چون  رکود  دوران  در 
ساخت وساز جدید نیست، سرمایه گذاران به 
سمت خرید زمین نمى روند و لذا تقاضاى 
سرمایه اى براى زمین به شدت کاهش مى یابد. 
از طرفى همان طور که اشاره شد در شرایط 
عادى نیز تقاضاى مصرفى باالیى براى زمین 
وجود ندارد و اکثر متقاضیان مصرفى ترجیح 
مى دهند با خرید واحد مسکونى ساخته شده، 
در مدت زمان کمترى به واحد مسکونى غیر 
کلنگى دسترسى پیدا کنند، حال آنکه همین 
مقدار تقاضاى مصرفى نیز در دوران رکود 
وجود نخواهد داشت. به این ترتیب در دوران 
رکود قیمت زمین با شدت بیشترى نسبت به 
قیمت واحد مسکونى افت مى کند. برعکس، 
سکونت  قابل  زمین هاى  رونق  دوران  در 
به شدت مورد استقبال قرار مى گیرند و به 
دلیل محدودیتى که دارند با جهش قیمتى 

مواجه مى شوند.

ساخت واحدهاى تجارى است. زمانى که 
اقتصاد کشور رو به توسعه برود و بازارها 
دفاتر  ایجاد  براى  تقاضا  بگیرند،  رونق 
نمایندگى شرکت هاى  شرکت هاى جدید، 
داخلى و خارجى در شهرهاى مختلف و 
حتى فروشگاه ها، شاپینگ مال ها و... افزایش 
زمین  وجود  مستلزم  خود  این  و  مى یابد 

مناسب است.

وضعیت سال های اخیر بازار مسکن
چنان که اشاره شد، از فصل دوم سال 1392 تا 
اواخر 1395، متوسط قیمت اسمى واحدهاى 
مسکونى تقریباً ثابت مانده و درنتیجه قیمت 
است؛  بوده  کاهش  حال  در  مدام  واقعى 
بنابراین با معیار قیمت، بازار مسکن در این 
مدت رکود کاملى را تجربه کرده است. از 
طرف دیگر بررسى روند ارزش افزوده بخش 
ساختمان از تداوم انقباض این بخش طى 
سال هاى اخیر حکایت دارد. از ابتداى سال 
1391 نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان در 
هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تر 
همواره منفى بوده و حتى از سال 1393 به 
بعد نیز که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، 
با  بخش  این  در  ایجاد شده  ارزش افزوده 
زمستان  در  است.  نبوده  همراه  افزایش 
1391 با نرخ رشد منفى 25 درصد بیشترین 
حداقل  ساختمان  ارزش افزوده  افت  مقدار 
پس ازآن  و  رقم خورده  اخیر  دهه  در یک 
نیز از زمستان 1392 تا تابستان 1395 این 
نرخ به طور مستمر در محدوده منفى 10 تا 
منفى 20 درصد قرار داشته است. البته الزم 

نمودار 2- میانگین متحرک ارزش واقعی سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده و تعداد پروانه های 
ساختمانی صادرشده در شهرها

بنابراین مشخص است که قیمت زمین قابل 
قیمت  از  تابعى  چیز  هر  از  بیش  ساخت 
مسکن است و آنجا که چشم انداز واحدهاى 
مسکونى در شرایط مناسبى باشد، متقاضى 
زمین نیز بیشتر است. بااین حال تقاضا براى 
زمین جنبه دیگرى نیز دارد و آن تقاضا براى 

ایجاد شده  ارزش افزوده  که  است  ذکر  به 
دسترس  در  به تنهایى  مسکن  بخش  در 
آن  از  ملى  آنچه در حساب هاى  و  نیست 
به عنوان بخش ساختمان یاد مى شود شامل 
کلیه واحدهاى مسکونى و غیرمسکونى و 
همچنین راه ها، جاده ها، سدها و نیروگاه ها 
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و امثالهم نیز مى شود. بااین حال سهم مسکن 
بخش خصوصى نسبت به سهم سایر موارد 
که عمدتاً دولتى هم هستند حداقل در حال 
تحوالت  لذا  است.  غالب  کامًال  حاضر 
تأثیر  تحت  بیشتر  ساختمان  ارزش افزوده 
درنتیجه  و  مسکن  ارزش افزوده  تحوالت 

سرمایه گذارى بخش خصوصى است.
کجا  از  طوالنى  و  عمیق  رکود  این  اما 
نشات گرفته است؟ در چند سال گذشته 
رأس  در  و  برون زا  عوامل  از  مجموعه اى 
افزایش قیمت نفت، شرایط را براى  آن ها 
مسکونى  واحدهاى  قیمت  شدید  جهش 
فراهم کرد و  در سال هاى 1390 و 1391 
موجب رشد بسیار باالى سرمایه گذارى و 
این  در  مسکونى  واحدهاى  ساخت وساز 
سال ها شد. در چنین شرایطى آن قدر قیمت ها 
افزایش پیداکرده بود که دیگر بازار ظرفیت 
را  آن  ثبات  و حتى  بیشتر  رشد  و کشش 
نداشت. از طرف دیگر آن قدر سرمایه گذارى 
افزایش یافته و عرضه زیاد شده بود که دیگر 
براى سرمایه گذارى جدید جذابیتى وجود 
نداشت. در چنین شرایطى کاهش قیمت ها 
و همچنین کاهش سرمایه گذارى و کاهش 
معامالت، واکنش طبیعى و منطقى بازار به 
تحوالت سال هاى گذشته بازار مسکن است. 
اشخاص یا سازمان هایى که در دوره رونق 
شدید به امید تداوم آن روند و بدون مطالعه 
به  اقدام  مسکن  بازار  تجارى  چرخه هاى 
سرمایه گذارى در این بازار کرده اند، طبیعتًا 
تصمیم صحیحى نگرفته اند و متضرر شده اند.

مسـکن بـه معضلـى بـراى سیسـتم بانکى 
تبدیل شـده اسـت و ثانیاً اقتصاد کشـور این 
امیـد را دارد که بخش مسـکن پس از رونق 
گرفتـن ازلحاظ ایجـاد ارزش افزوده، سـایر 
بخش هـاى اقتصـادى را هم به دنبـال خود 
بکشـاند و محرکـى بـراى اقتصـاد کشـور 
باشـد. بااین حـال، ایـن مـوارد به هیچ وجـه 
توجیـه مناسـبى بـراى تحریـک مصنوعى 
و ایجـاد رونـق غیرضـرورى در ایـن بـازار 
نخواهنـد بـود. سیاسـت گذار باید بـا اتخاذ 
هم زمـان دو راهـکار، در جهـت یک هدف 
مهـم کـه کوتـاه شـدن دوره هـاى رونـق-
رکود و خفیف تر شـدن شـدت آن هاسـت 
قـدم بـردارد: راهـکار اول اطالع رسـانى و 
سـیگنال دهى صحیـح بـه عرضه کننـدگان 
و متقاضیـان و در کل فعـاالن ایـن بـازار 
اسـت کـه مى تواند از حرکـت موجى براى 
خریدوفـروش و همچنیـن تمرکـز نابجاى 
سـرمایه گذارى در یـک قسـمت خـاص از 
بـازار بکاهد و لذا شـدت رونـق و رکود را 
خفیف تر کنـد؛ و راهکار دوم متنوع سـازى 
ابزارهـاى مالى و تخصصى سـازى نهادهاى 
در  وام دهـى  همچنیـن  و  سـرمایه گذارى 
در  مى توانـد  کـه  اسـت  مسـکن  بخـش 
کوتاه شـدن دوره هـاى رونـق و رکود تأثیر 

بسـزایى داشـته باشد.

تحوالت زمستان 1395
ازآنجاکـه اطالعـات مربـوط بـه متغیرهاى 
بخـش مسـکن در سـطح کشـور بـا تأخیر 

تعـداد معامـالت آپارتمان هـاى مسـکونى 
شـهر تهران در 11 ماه نخسـت سال جارى 
5 /6 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبـل افزایش یافته و متوسـط قیمت اسـمى 
نیـز 4 /5 درصد رشـد کـرده اسـت. در دل 
ایـن رشـد 11 ماهـه، نوسـانات شـدید در 
حجـم معامـالت و روند صعـودى خفیف 
پـس  مى شـود.  مالحظـه  نیـز  قیمت هـا 
تعـداد  از 40 درصـدى  بیـش  از جهـش 
معامـالت در دى مـاه، در بهمن 1395 تعداد 
آپارتمان هـاى مسـکونى شـهر  معامـالت 
تهران نسـبت به ماه قبل و ماه مشـابه سـال 
قبـل بـه ترتیـب 7 /6 و 5 /4 درصد کاهش 
داشـته و نـرخ رشـد نقطه به نقطـه قیمـت 
واحدهـاى مسـکونى نیز نسـبت بـه بهمن 
سـال گذشـته 7/6 درصـد افزایـش داشـته 

است.
اگرچـه جهش قابل توجـه حجم معامالت 
و رشـد قابـل توجـه قیمت هـا در دى مـاه 
بـراى برخى از فعـاالن این حـوزه به عنوان 
نشـانه اى از جهـش بـازار تلقـى مى شـود، 
رونـد تحـوالت بـازار مسـکن در زمسـتان 
امسـال دور از انتظـار نبـود و مطابـق بـا 
تحوالت سـال هاى گذشـته صورت گرفته 
اسـت، لذا سـیگنال معنـادارى بـراى تغییر 
چشـمگیر وضعیـت بازار و شـروع سـریع 

دوره رونـق نیسـت.

پیش بینی سال 1396
نمایانگـر  مسـکن  بـازار  فعلـى  شـرایط 
اسـت.  رکـود  از  خـروج  وضعیـت 
حـال  در  به آرامـى  اسـمى  قیمت هـاى 
افزایـش و حجـم معامـالت رو بـه رشـد 
اسـت. انتظار مـى رود ایـن  روند تـا انتهاى 
سـال جـارى و اوایل سـال 1396 هـم ادامه 
پیـدا کنـد و از تابسـتان ایـن سـال به مـرور 
بـازار وارد فـاز رونـق خفیف شـود. به این 
معنا که افزایش قیمت واحدهاى مسـکونى 
به خصـوص در شـهرهاى بـزرگ از رشـد 
سـطح عمومـى قیمت هـا اندکـى سـبقت 
بگیـرد و بـازار معامـالت هم نسـبتاً گرم تر 
شـود. این رونـد تـا اواخر سـال مى تواند به 
سـمت عرضه و ساخت وسـاز هم برسـد و 
رشـد خفیف ارزش افزوده سـاختمان را در 
سـال آینـده بـه همراه داشـته باشـد. ضمن 
اینکـه در پـى افزایش ساخت وسـاز، رشـد 
قیمت سـاختمان هاى کلنگـى در نیمه دوم 
سـال آینده احتماالً از نرخ رشـد واحدهاى 

مسـکونى سـبقت خواهـد گرفت.

نمودار 3- میانگین متحرک حجم معامالت و قیمت اسمی واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران

آیـا سیاسـت گذار بایـد در پـی رونـق 
مجـدد بـازار باشـد؟

البته در شـرایط فعلى خروج بخش مسکن 
از رکـود شـاید ازآن جهـت بـراى اقتصـاد 
کشـور پراهمیـت باشـد کـه اوالً بخـش 
عمده اى از سـرمایه سیسـتم بانکـى در این 
بخش بلوکه شـده و رکود در خریدوفروش 

بـراى  مى شـوند،  منتشـر  ماهـه  چندیـن 
مسـکن  بـازار  اخیـر  تحـوالت  بررسـى 
سـرى زمانـى متغیرهـاى منتشر شـده براى 
شـهر تهـران بهتریـن جایگزین محسـوب 
مى شـوند. به گزارش روابـط عمومى بانک 
مرکـزى، برگرفتـه از آمارهاى خام سـامانه 
ثبـت معامالت امالك و مسـتغالت کشـور 
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وضعیت فضای انجام کسب وکار ایران
جدول مقایسه رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام کسب و کار با بهترین کشورهای سند چشم انداز

بازنگری 2014عنوان
بازنگری20142015

بهترین عملکرد کشورهای سند 2017بازنگری201520162016
چشم انداز2017

گرجستان با رتبه 1521321301191181171202017رتبه کل
گرجستان)رتبه 8 جهان(1077062828797102شروع کسب و کار
اخذ مجوز ساخت 

امارات) رتبه 4 جهان(16916117298692727و ساز

امارات) رتبه 4 جهان(16911910794889094دسترسی به برق
گرجستان) رتبه3 جهان(16515916189918586ثبت مالکیت
گرجستان)رتبه7 جهان(868686909797101اخذ اعتبارات

حمایت از سهام 
قزاقستان) رتبه 3 جهان(147143154149150166165داران خرد

قطر- امارت ) رتبه1 جهان(13911812412212399100پرداخت مالیات
ارمنستان) رتبه 48جهان(153135155166167171170تجارت فرامرزی
قزاقستان ) رتبه 9 جهان(51676662626970اجرای قراردادها

رژیم صهیونیستی )رتبه 31 جهان(129137138137140155156ورشکستگی

فهرست بهترین کشور های جهان برای انجام کسب و کار)رتبه بندی سال 2016 فوربز(
جمعیت )میلیون نفر( نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی)درصد( سرانه تولید ناخالص داخلی)درصد( رشد اقتصادی)درصد( کشور رتبه

9.9 5.2 50300 4.2 سوئد 1
4.5 3.2 37800 3 نیوزلند 2
7.2 3.1 42400 2.4 هنگ کنگ 3
5 12.2 51300 26.3 ایرلند 4

64.4 -5.4 43700 2.2 بریتانیا 5
5.6 7 52000 1 دانمارک 6
17 8.6 44400 2 هلند 7
5.5 0.1 41900 0.2 فنالند 8
5.3 9 74700 1.6 نروژ 9
35.4 -3.2 43200 1.1 کانادا 10

نمودار رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار سال 2017 در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز
)www.doinbusiness.org( 2017 مآخذ: سایت انجام کسب و کار بانک جهانی، سال

اقتصاد ایران



16

13
96

اه 
ت م

هش
دیب

- ار
 55

ه 6
مار

ش

ــی  ــزان صــادرات قطع ــال 1395، می در س
ــه اســتثناي  ــی کشــور (ب کاالهــاي غیرنفت
نفــت خــام، نفــت کــوره و نفـــت ســـفید 
وهمچنیــن بــدون صــادرات از محــل 
ــر 648،129  ــغ ب ــی)، بال ــارت چمدان تج

بررسی مبادالت تجاری کشور در سال 1395

جدول آمار مقدماتى مقایسه اى صادرات قطعى کاالهاى غیر نفتى
( بدون احتساب نفت و تجارت چمدانى) و واردات طى سال هاى 95- 1394

فعالیت
درصد تغییرات نسبت به سال گذشتهسال 1394سال 1395

دالروزنارزش) میلیون دالر(وزن)هزار تن(ارزش ) هزارتن(وزن)هزارتن(

4.995.16-33.39943.68435.15241.539واردات

129.64843.93093.90742.42938.063.54صادرات

جدول آمار صادرات قطعى ( به تفکیک میعانات گازى، پتروشیمى و سایر کاالها ) طى سال هاى 1394-95

نوع کاالی 
صادراتی

درصد تغییرات 2 نسبت سال 1394سال 1395
به سال گذشته

وزن ) 
هزار تن (

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن ) سهم از کل
هزار تن (

ارزش ) میلیون 
دالر(

سهم از کل
دالروزن

ارزشوزنارزشوزن

32.43414.34025.0232.6422.98813.13424.4830.9641.099.18پتروشیمی

18.6637.32014.4016.6610.4954.68011.1811.0377.8356.39میعانات گازی

2.79-9.7262.0797.504.735.8172.1396.195.0467.21گاز طبیعی

10.16-68.82520.19253.0945.9654.60822.47558.1552.9726.03سایر کاالها

129.64843.93010010093.90742.42910010038.063.54جمع کل صادرات

ــون  ــه ارزش 930،43 میلی ــن و ب ــزار ت ه
دالر بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ســال 
گذشـته، افزایشـی 06,38 درصـدي در وزن 
و 54,3 درصـــدي در ارزش دالري داشـــته 
اســت. همچنیــن میــزان واردات کشــور در 

ایــن مدت، بــا کاهشــی 99,4 درصــدي در 
وزن و افزایشـــی 16,5 درصـدي در ارزش 
دالري در مقایســه بــا ســال 1394، بــه 
ارقــام 399،33 هــزار تــن و 684،43 میلیون 

ــیده اســت. دالر رس
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جدول میزان صادرات قطعى کاالهاى غیر نفتى به تفکیک پنج کشور عمده مقصد طى سال هاى 1395-94 

کشور

درصد تغییرات  نسبت به سال 1394سال 1395
سال گذشته

وزن )هزار 
تن(

ارزش 
)میلیون 

دالر(
سهم ارزش سهم وزنی

دالری
وزن )هزار 

تن(

ارزش 
)میلیون 

دالر(

سهم 
وزنی

سهم 
ارزش 
دالری

ارزش دالروزن

37.7678.37729.1319.726.6797.67828.4118.1041.569.11چین

امارات 
18.8707.43614.5616.9313.6597.23714.5417.0638.162.75متحده عربی

1.84-1.59-14.2736.11111.0113.9114.5036.22515.4414.67عراق

3.53-10.9183.2448.427.397.2213.3637.697.9351.20ترکیه

جمهوری 
6.6022.8865.096.551.8718721.992.06252.88229.89کره

سایر 
6.85-41.21815.88631.7936.1529.97517.05431.9240.1937.51کشورها

129.64843.93010010093.90742.42910010038.063.54جمع کل

جدول میزان واردات به تفکیک پنج کشور عمده طرف معامله طى سال هاى 1395-94

کشور

درصد تغییرات  نسبت سال 1394سال 1395
به سال گذشته

وزن )هزار 
تن (

ارزش 
)میلیون 

دالر(
سهم ارزش سهم وزنی

دالری
وزن )هزار 

تن (

ارزش 
)میلیون 

دالر(
سهم ارزش سهم وزنی

ارزش دالروزندالری

12.522.64-4.45110.75313.3324.625.08810.47714.4725.22چین

امارات متحده 
17.49-27.50-1.4716.40713.3914.674.1677.76517.5418.69عربی

5.96-22.05-1.5083.4604.527.921.9353.6805.508.86جمهوری کره

8.36-35.91-1.6282.7384.876.272.5402.9887.237.19ترکیه

9712.5372.915.816091.8221.734.3959.4339.23آلمان

20.37117.78860.9940.7118.81514.80753.5235.658.2720.14سایر کشورها

4.995.16-33.39943.68410010035.15241.539100100جمع کل

ــى  ــن کاالى صادرات ــت هرت متوســط قیم
339 دالر بــوده که نســبت به ســال 94 ، در 
حــدود 25 درصــد کاهــش داشــته اســت.

متوســط قیمــت هــر تــن کاالى وارداتــى 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک 1308 وارد ب
مشــابه ســال قبــل حــدود 10/66 درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش ارزش دالرى افزای
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کشور مقصدرتبه
در دوازده ماهه سال 1395

سهم ارزشسهم وزنارزش )دالر(وزن )کیلوگرم(
29.1319.07 8.376.710.820  37.767.077.950 چین1
14.5616.93 7.436.181.875  18.870.470.419 امارات متحده عربي2
11.0113.91 6.110.553.576  14.272.801.048 عراق3
8.427.39 3.244.361.439  10.918.124.596 ترکیه4
5.096.55 2.876.898.431  6.601.514.154 جمهوري کره 5
7.376.35 2.787.539.092  9.551.968.670 هند6
3.765.59 2.456.758.338  4.873.241.552 افغانستان7
2.202.59 1.138.557.977  2.858.082.231 ژاپن8
1.561.81 795.252.806  2.028.824.015 پاکستان9
0.971.25 551.026.379  1.260.059.632 تایوان10
1.091.24 546.034.791  1.413.987.478 ترکمنستان11
1.081.24 543.970.021  1.403.676.903 عمان12
0.411.18 517.714.147  535.079.945 هنگ کنگ13
0.601.05 460.395.764  776.202.687 ایتالیا14
0.260.92 403.466.289  334.954.070 ویتنام15

113.466.065.35138.245.421.74687.5287.06جمع کشورهای فوق
129.647.622.35443.930.252.767100100جمع کل

شرح تعرفهتعرفهرتبه
در دوازده ماهه سال 1395

سهم ارزشسهم وزنارزش )دالر(وزن )کیلوگرم(

18.662.855.8077.319.665.53214.4016.66میعانات گازي 127090010
7.224.800.2492.479.394.0305.575.64سایر روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزین227101290
9.725.964.0402.079.355.3637.504.73گاز طبیعي مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر327111190
3.490.943.6251.222.037.3702.692.78پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر427111290

سایر گازهاي نفتي و هیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده غیر 527111990
2.498.887.5381.204.207.1861.932.74مذکور در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر

911.913.0441.047.048.0980.702.38پلي اتیلن گرید فیلم باچگالي کمتر از94درصدبه جز نوع پودري639011039
113.828.882967.492.1720.092.20پسته ها با پوست تازه یا خشک808025100
4.307.792.923911.572.3003.322.08متانول929051100

سنگ آهن هماتیت دانه بندي با خلوص آهن بیشتر از 40درصد به 726011190
20.109.246.213791.767.68415.511.80هم فشرده نشده

2.045.376.112771.874.0591.581.76بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر1027111390
3.362.623.075763.353.2112.591.74اوره حتي به صورت محلول در آب1131021000
3.384.058.018720.037.1172.611.64قیرنفت1227132000

پلي اتیلن گریدفیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94درصد 1339012029
613.278.214678.377.6480.471.54یا بیشتر

سایر پلي اتیلن گریدبادي با چگالي 94درصد یا بیشتر بجز نوع 1439012049
557.563.517622.770.7960.431.42پودري

1572082500
محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، 

بصورت طومار با پهناي 600 میلیمتریا بیشتربه ضخامت حداقل 4/75 
میلیمتر پاک شده درسطح

1.014.528.708597.180.5030.781.36

78.023.659.96522.176.133.06960.1850.48جمع اقالم فوق

129.647.622.35443.930.252.767100100جمع کل 

کشورهاى عمده مقصد صادرات در دوازده ماهه سال 1395

اقالم عمده صادر شده از کشور در دوازده ماهه سال 1395
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کشور طرف معاملهرتبه
طی دوازده ماهه سال 1395

سهم ارزشسهم وزنارزش )دالر(وزن )کیلوگرم(
4.450.677.06210.752.816.04113.3324.62چین1
4.470.959.1416.407.274.20313.3914.67امارات متحده عربي2
1.508.033.9983.460.300.7914.527.92جمهوري کره 3
1.627.794.2042.738.231.0914.876.27ترکیه4
970.603.9402.537.270.0572.915.81آلمان5
1.594.340.6781.955.014.3014.774.48هند6
2.085.451.6261.572.632.7926.243.60فدراسیون روسیه7
155.803.7871.226.886.9820.472.81ایتالیا8
2.612.654.0901.208.325.0077.822.77برزیل9
2.259.274.3041.187.334.9306.762.72سوئیس10
114.557.877956.853.7170.342.19فرانسه11
1.311.957.809789.569.3533.931.81هلند12
1.979.392.802621.579.0375.931.42اوکراین13
84.365.448546.518.1640.251.25ژاپن14
512.941.446476.214.9091.541.09مالزي15

25.738.808.21136.436.821.37477.0683.41جمع کشورهای فوق
33.399.478.34443.683.868.536100100جمع کل

کشورهاى عمده طرف معامله در واردات طى دوازده ماهه سال 1395

شرح تعرفهتعرفهرتبه

در دوازده ماهه سال 1395
تعداد 

خودرو 
)دستگاه(

سهم ارزش )دالر(وزن )کیلوگرم(
وزن

سهم 
ارزش

19.343.23 1.413.050.428  6.458.153.915 -ذرت دامي110059010
6.242.08 909.014.116  2.083.754.519 -لوبیاي سویا به جز دانه حتي به صورت خرد شده212019000

سایر وسایل نقلیه موتوري با حجم سیلندر 1500 سي سي تا 2000 387032319
0.162.04 892.594.074  53.991.511  36.203 سي سي بجز امبوالنس وهیبریدي

498870312
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري ردیف 8703 بنزیني 
با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 

30درصد به استثناي الستیک
- 104.133.282  781.573.242 0.311.79

برنج نیمه سفیدشده)Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید شده 510063000
Wholly milled Rice(- 839.337.945  690.018.274 2.511.58( حتي صیقلي یا براق شده

687032329
سایر وسایل نقلیه، داراي موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقه اي 
- احتراقي با حجم سیلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي 

بیشتر نباشد غیر ازآمبوالنس و نوع هیبریدي
 25.809  44.583.502  683.943.858 0.131.57

723040000
کنجاله )Oilcake( و سایر آخال هاي جامد، حتي خرد شده یا به 
هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به 

دست مي آید.
- 1.581.074.170  607.680.430 4.731.39

ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپالسما فقط داراي برد 885299020
0.041.14 496.856.036  13.096.712 -آدرس دهي

1.821.07 468.735.337  608.837.759 -موز سبز تازه یا خشک کرده908031000

1098870314
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري ردیف 8703 بنزیني 
با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 50درصد و بیشتر به 

استثناي الستیک
- 36.348.182  391.058.720 0.110.90

4.280.84 365.530.504  1.429.192.295 -سایر به صورت دانه بجز گندم دامي1110011990

دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت 155 مگابیت بر 1285176120
0.040.79 344.118.910  12.938.520 -ثانیه )STM1( و باالتر

0.250.78 342.406.011  83.648.042 -سایر قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو1302023090

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد 1417011300
1.950.71 311.955.701  651.173.916 -رنگ کننده از نیشکر

محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت وگرم نوردشده به 1572083900
mm3 600 یا کمتربه ضخامت کمتر ازmm 2.600.69 303.218.073  866.780.438 -شکل طومار با پهناي

اقالم عمده واردشده به کشور در دوازده ماهه سال 1395
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ــى  ــوراى جهان ــى ش ــاس پیش بین ــر اس ب
(WTTC)، ســال  گردشــگرى  و  ســفر 
2017 بــراى گردشــگرى ایــران رشــد 
خوبــى بــه همــراه خواهــد داشــت و 
تعــداد گردشــگران ورودى بــا رشــد 6/ 11 
درصــدى بــه 5 میلیــون و 531 هــزار نفــر 

ــید. ــد رس خواه
 طبــق ایــن گــزارش، در ســال 2027 تعداد 
ــران از مــرز 10  ــه ای گردشــگران ورودى ب
میلیــون نفــر تجــاوز خواهــد کــرد و ایــن 
درحالــى اســت کــه طبــق برنامه ریزى هاى 
ــه  ــال 2020 ب ــا س ــد ت ــران بای ــى، ای داخل
ــد.  رقــم 20 میلیــون گردشــگر دســت یاب
طبــق ایــن گــزارش، مشــارکت مســتقیم و 
کلــى بخــش ســفر و گردشــگرى در تولید 
ناخالــص داخلــى جهــان بــا رشــد خوبــى 

ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 

مشارکت در اشتغال
ایــران در ســال 2016 مشــارکت کلــى 
ــدود  ــتغال ح ــگرى در اش ــش گردش بخ
5/ 6 درصــد از کل اشــتغال بــوده کــه 
ــزار و 500  ــون و 624 ه حــدود یک میلی

ــار  ــت. انتظ ــر اس نف
ــزان  ــن می ــى رود ای م
ــد  ــا رش ــال 2017 ب در س
ــود و  ــه رو ش ــدى روب 3/ 4 درص
بــه حــدود یک میلیــون و 695 هــزار شــغل 
برســد. همچنیــن با رشــد متوســط ســاالنه 
5/ 1 درصــد در طــول 10 ســال آتــى، 
ــا  ــه ت گمانه زنى هــا حاکــى از آن اســت ک
پایــان ســال 2027 ایــن میــزان اشــتغال بــه 
ــد  ــغل خواه ــزار ش ــون و 964 ه یک میلی
رســید کــه معــادل 2/ 6 درصد کل اشــتغال 

ــت. ــران اس در ای

میزان گردشگران ایران
طبـق گـزارش WTTC، نیـز نگاهـى بـه 
عوایـد  مى دهـد  نشـان  ایـران  وضعیـت 

 2016 سـال  در  گردشـگرى  از  حاصـل 
حـدود 2/ 4 میلیـارد دالر بـوده اسـت کـه 
3/ 3 درصـد از صـادرات کشـور را به خود 
اختصـاص مى دهد. پیش بینى مى شـود این 
میـزان در سـال 2017 بـا رشـد قابل توجـه 
6/ 11 درصـدى روبـه رو شـود و در فاصله 
سـال هاى 2027-2017 نیز به طور متوسـط 
بـا آهنـگ 4/ 3 درصـد در سـال رشـد کند 
و تـا پایان سـال 2027 به رقـم 6/ 6 میلیارد 
دالر برسـد کـه تنهـا معـادل 7/ 2 درصد از 

کل صـادرات کشـور خواهـد بود.

سـرمایه گذاری در گردشگری خاورمیانه 
ایران

بنــا بــر گــزارش شــوراى جهانــى ســفر و 
ــال 2016  ــى س ــران ط ــگرى، در ای گردش

WTTC پیش بینی کرد

رشد گردشگری ایران در

GDP سهم کلی سفر و گردشگری  از

گرد آوری و ترجمه: حسین کوه زاد

GDP میلیارد ریال به قیمت سال 2016درصد از کل

World Travel & Tourism Council (www.wttc.org)
The World Economic Forum (www.weforum.org)

منبع:
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عواید گردشگری خارجی به ایران

میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 2016 فواید گردشگری خارجی به ایران به درصد از کل صادرات

میزان عواید گردشگری خارجی ایران و گردشگران ورودی به کشور 

حــدود 3/5 میلیــارد دالر ســرمایه گذارى در 
ایــن بخــش انجام شــده اســت کــه حــدود 
ســرمایه گذارى هاى  کل  از  درصــد   3/3
ــه خــود اختصــاص مى دهــد.  کشــور را ب
بــر اســاس پیش بینى هــا، ایــن مقــدار 
ــدى  ــد 6/7 درص ــا رش ــال 2017 ب در س
فاصلــه  در  و  شــد  خواهــد  روبــه رو 
به طــور  نیــز   2017-2027 ســال هاى 
متوســط ســاالنه 3/ 5 درصــد رشــد 
ــه 6/2  ــا در پایــان ســال 2027 ب مى کنــد ت
میلیــارد دالر برســد کــه تنهــا حــدود 3/9 
درصــد از ســرمایه گذارى هاى صــورت 

ــود. ــد ب ــران خواه ــه در ای گرفت

گردشگران ورودی به کشور

میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 2016 GDP درصد از کل
GDP سهم مستقیم سفر و گردشگری از

رتبه ایران در شاخص هاى رقابت پذیرى صنعت توریسم در سال هاى 2013 و 2015
201320142017شاخص

111قیمت رقابتی

767675زیرساخت های زمینی و بنادر

453738منابع فرهنگی و سفر تجاری

1029389زیرساخت های حمل ونقل هوایی

979393بهداشت و سالمت

87114105منابع انسانی و بازار کار

101115119پایداری زیست محیطی

116116109دسترسی آزادانه بین المللی

133119116زیرساخت خدمات گردشگری

961190.9محیط کسب وکار

130130117اولویت سفر و توریسم

989793رتبه کلی ایران
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خالصه جداولى از تخمین ها و پیش بینى ها صنعت گردشگرى
رشد2027 درصد از کلمیلیارد دالر2017 رشد2016 درصد از کل2016 به میلیارد دالرایران

11.92.97.516.62.72.6نقش مستقیم در تولید ناخالص داخلی

31.57.76.644.97.33.0نقش کلی در تولید ناخالص داخلی

5602.24.96702.11.3نقش مستقیم در اشتغال

16246.54.319646.21.5نقش کلی در اشتغال

4.24.511.66.63.73.4درآمد صادراتی از ورود گردشگران

16.74.16.522.93.72.5مخارج داخلی

19.32.77.326.02.42.3گذران اوقات فراغت

1.60.210.03.40.36.8مخارج کسب وکار

3.53.36.36.23.95.3سرمایه گذاری ثابت

سهم رشد اقتصادى تور و گردشگرى
پیش بینی 20112012201320142015201620172017ایران، رشد به درصد

6.146.243.913.212.711.63.4-22.5-درآمد صادراتی از ورود گردشگران
8.513.87.56.26.52.5-2.313.0مخارج داخلی )ازجمله پرداختی های انفرادی(
3.018.48.57.47.52.7-1.410.7-میزان مصرف خدمات توسط گردشگر داخلی
خرید کاالهای وارداتی توسط ارائه دهندگان 

2.619.08.27.57.52.9-1.910.3-خدمات گردشگری )زنجیره ی تأمین(

نقش مستقیم تورها و گردشگری در تولید ناخالص 
3.217.98.87.47.52.6-1.111.0-داخلی

3.217.98.87.47.52.6-1.111.0-دیگر اثرات غیرمستقیم قطعی و یا ناشی شده
0.36.33.96.16.35.3-10.15.2-سرمایه گذاری ثابت

7.73.67.32.54.55.04.1-10.5-مخارج خدمات جمعی دولت
10.29.110.37.0-16.68.430.6-16.3-واردات کاالها به واسطه ی مخارج غیرمستقیم

3.611.810.45.44.32.6-0.311.2کاالهای القایی
نقش کلی تورها و گردشگری در تولید ناخالص 

2.814.58.66.76.63.0-2.39.8-داخلی

7.614.86.14.94.91.3-2.617.3نقش مستقیم تورها و گردشگری در اشتغال
2.312.47.44.64.31.5-0.517.1نقش کلی تورها و گردشگری در اشتغال
2.30.43.42.1-24.825.220.3-18.1-هزینه ی سفرهای برون مرزی عصرگاهی

گردشگری ایران در 3 بخش زیرساختی 
مجمع جهانى اقتصاد نیز به بررسى وضعیت 
مناطق جهان  در  رقابت پذیرى گردشگرى 
شاخص ها،  برخى  اساس  بر  و  پرداخت 

کشورها را رتبه بندى کرد. در این رتبه بندى، 
ایران نسبت به گزارش پیشین این مجمع 
در سال 2015 رشد 4 پله اى را تجربه کرده 
و از رتبه 97 به 93 رسیده است. بااین حال 

وضعیت ایران در همه نماگرهاى این گزارش 
صعودى نبوده و در برخى موارد نیز جایگاه 
پتانسیل هاى  به  با توجه  نداشته و  مناسبى 

کشور، جاى رشد زیادى دارد. 
رتبه زیر ساخت حمل و نقل هوایى

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

کیفیت خدمات حمل و نقل 
تعداد کیلومتر – صندلی تراکم فرودگاه هاهوایی

موجود داخل کشو
1669کانادا1
9261آمریکا2
26592امارات3
1109332ایران89

)منبع:مجمع جهانی اقتصاد(
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رتبه زیر ساخت بنادر و زمینى

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

کارایی حمل و نقل کیفیت زیر ساخت بنادرکیفیت زیر ساخت ریلیکیفیت جاده ها
زمینی

3343هنگ کنگ1
2524سنگاپور2
4716هلند3
67447358ایران75

رتبه زیر ساخت هاى خدمات گردشگرى

کشوررتبه نماگر

زیر شاخص ها

تعداد اتاق های هتل به 
ازای هر 100نفر

کیفیت زیر ساخت های 
گردشگری

وجود شرکت های اجاره 
خودرو بزرگ

تعداد دستگاه های خود 
پرداز به ازای هر 1000 

نفر بزرگسال
53113اتریش1
94112اسپانیا2
16515آمریکا3

11412412950ایران116

ارزش )دالر( شماره تعرفه کاال
208.944.206 27101290 سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین
65.070.502 57029200 کف پوش های غیرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتیک یا مصنوعي آماده مصرف
53.234.132 20029010 رب گوجه فرنگی
34.856.353 17049000 شیریني )همچنین شکالت سفید(. بدون کاکائو که در جاي دیگري مذکور نباشد
21.562.565 85442000 کابل هم محور ) co-axial (و سایر هادی های برق هم محور
21.164.498 85441100 سیم براي سیم پیچی از مس
18.237.227 15021010 پیه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازی
15.528.054 85446090 سایر هادی های برق براي ولتاژ بیش ا ز 1000 ولت غیر مذکور درجاي دیگر
14.010.232 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست، تازه غیر مذکور در جاي دیگر
13.405.961 04072010 تخم خوراکي مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه
13.996.935 85444900 سایر هادی های برقي به جز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند
12،053،037 63053300 سایر به دست آمده از نوار یا اشکال پلی اتیلن یا پلی پرو پیلن
10.804.568 39199090 صفحه. ورق و نوا ر خودچسب به صورت ورق یارول باپهناي بیشتر از 20 سانتیمتر غیرمذکوردرجاي دیگر
9،386،342 64022000 کفش با رویه تسمه ای یا نواری
6،239191 84796010 کولر آبی خانگی با هوادهی حداکثر 8000 فوت مکعب
6.011.633 57033000 کف پوش های منگوله باف، ازموادنسجي سنتتیک یا مصنوعی که درجاي دیگر گفته نشده.
6.862.922 68071010 اشیاء ساخته شده از آسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، کف، دیوار، سقف، پي 
5.514.375 84818010 شیرآالت بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویي پیسوا رو...
4.699.852 72131090 سایرمیله هاي گرم نورد شده به صورت طومارهاي نامنظم پیچیده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي یا غیره
4.019.636 55032000 الیاف سنتتیک غیر یکسره، از پلی استر، حالجي نشده، شانه نزده یا برای نخ ریسی عمل آوری نشده

...

2.080.271.440 جمع کل

آمار صادرات ایران  به افغانستان در سال 1395

)منبع:مجمع جهانی اقتصاد(

)منبع:مجمع جهانی اقتصاد(
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ثبت شرکت های نیازمند به اخذ مجوز
)قسمت پایانی(

مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوز

بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران

1- تأسیس و تغییرات ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها 

و شرکت های واسپاری)لیزینگ ها(
2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و 
اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه 
تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیالت وصدور کارت های 

الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری
3- معامالت طالو نقره و ارز

4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز
5- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

6- قبول و نگهداری امانات طال و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد 
رسمی و صندوق امانات

1.ماده)96( قانون برنامه پنجم توسعه
2.بخشنامه شماره 90/3/2-90/39852

معاونت اسناد سازمان ثبت
3- مواد )1( و )8( قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و 

ماده )1( آئین نامه اجرایی آن
4- آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب 

بانک های خارجی در ایران 1387
5- ماده )1( آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب نمایندگی 

شرکت های خارجی مصوب 1387
6- ماده )2( قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب

کانون وکالء مرکز 
مربوطه یا

مرکز امور مشاوران 
حقوقی ، وکالء

و کارشناسان قوه 
قضائیه

ثبت کلیه موسسات حقوقی با موضوعاتی از قبیل ارائه خدما حقوقی به عنوان 
مشاوره حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی وثبتی، دادگاه های 
خانواده – شهرداری ها و کمیسیون های دادگاه های عمومی، کیفری و انقالب 
– تعزیرات حکومتی-  هیات حل اختالف، عاوی ثبت اسناد و امالک و وکالت 

از طرف خارجیان و داوری داخلی و بین اللمل
)صرفاً داشتن پروانه وکالت از یکی از دو مرجع مذکور با رعایت  مستندات 

ارائه شده کفایت می نماید ونیازی به استعالم نمی باشد (

1- ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

3- ماده )21(الی )23( آئین نامه  اجرایی ماده187قانون 
برنامه سوم توسعه

3- ماده )6( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 
مصوب 1376

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

)سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی(

1- تصدی به فعالیت هایی درخصوص سرویس های رادیویی خدمات مربوط 
به تجهیزات رادیویی

2- خدمات اینترنت )ISP(، توزیع اینترنت )ISDP(، خدمات انتقال داده ها 
)PAP(

)SAP( 3- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
3- خدمات عمومی تلفن ثابت )PSTN(، خدمات مخابراتی ارتباط همراه 

)GMPCS(بین المللی ماهواره ای

1- بند « ز » ماده )3(قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

2- تبصره «3» ماده )7( قانون وظایف واختیارات 
وزارت ارتباطات

3- بند «1» ماده )6( اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی

شرکت پست جمهوری 
اسالمی ایران

1- عرضه خدمات پستی و مراسالت داخلی و عرضه و فروش تمبرهای 
یادگاری و پستی

2- تأسیس و تغییرات شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات 
پستی است

تبصره «1» ماده )13( قانون تشکیل شرکت پست 
جمهوری اسالمی مصوب 1366

مواد )9( و )10( قانون سازمان دامپزشکی کشور مواد )9( و )10( قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350سازمان دامپزشکی
مصوب 1350

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

)وزارت کار و امور 
اجتماعی(

1- تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی، اعزام 
نیروی کار به خارج از کشور مهاجرت ، ارائه تسهیالت به جویندگان کار و یا 

هرعنوانی که بیانگر ایجاد ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی و خارجی
2- مشاوره روابط کار و کارگر و کارفرما و کارشناسی روابط کار

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 1380 و

آئین نامه اجرایی آن
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مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوز

وزارت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی

)اداره تعاون شهرستان 
مربوطه(

تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تعاونی با موضوعات مختلف
)توجه : درصورتی که موضوع فعالیت تعاونی به استناد سایر موارد این جدول 
نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، ادارات تعاونی مربوطه ملزم به اخذ آن و سپس به 

صدور مجوز تأسیس باعنوان مراجع ثبت شرکتها اقدام نمایند(

1 بند « 1» ماده )32( و ماده )52( قانون بخش
تعاون جمهوری اسالمی ایران و تبصره ماده )2( آئین نامه 

اجرایی قانون مذکور مصوب 1371
2 تبصره 2 آئین نامه اجرایی قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

وزارت کشور
)اداره کل سازمان های 

مردم نهاد(

تأسیس و تغییرات تشکل هایی که در قالب سازمانهای مردم نهاد با اهداف 
غیر انتفاعی با عناوین جمعیت، انجمن، کانون، گروه ، مجمع، خانه و نظایر آن به 
طوری که موضوع فعالیت آنها مشتمل بر یکی از موارد اجتماعی نیکوکاری و 

امورخیریه بشر دوستانه ، امور زنان و نظایر آن باشد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جامعه حسابداران 
رسمی ایران

1- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی شرکت ها، ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه و داوری مالی و مشاوره مدیریت مالی و طراحی و پیداسازی 

سیستم های مالی
2- خدمات مالی و حسابداری مالی و مالیاتی و نظارت بر تصفیه

1- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 

1372/10/21
2- ماده )24( اساسنامه جامعه حسابداران مصوب هیأت 

وزیران مصوب 6/28/
وزارت صنعت، معدن 

و تجارت )حوزه 
بازرگانی – مرکز امور 

اصناف(

فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکه ای

1- ماده)1 ( و)37( قانون تأسیس بیمه مرکزی 
ایران- الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط صدورپروانه 
کسب برای فروشگاه های الکترونیکی وزیر بازرگانی 

1390/3/10

تصدی به هرگونه 
خدمات بیمه ای و 

نمایندگی بیمه و ارائه 
خدمات بیمه ای

تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و ارائه خدمات بیمه ای

1- ماده)1 ( و)37( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
2- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 

1380 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای 
عالی بیمه

3- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای 
عالی

سازمان 
سازمان بهزیستیکلیه تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری موضوع قانون اصل 44خصوصی سازی

سازمان بورس واوراق 
بهادار

1-تأسیس صندوق های سرمایه گذاری وبازنشستگی صندوق های سرمایه 
گذاری مشترک

2- تأسیس وافزایش سرمایه وپذیره نویسی شرکت های سهامی عام
3-تأسیس وتغییرات نهادهای مالی ازجمله کارگزاران –معامله گران –

بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه 
گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطالعات مالی ، شرکت 

های تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از 
قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر 

اوراق بهادار واسطه گری درخرید وفروش ومشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای 
معامله اوراق بهادار،تحلیل اطالعات ودریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم 

آوردن تسهیالت الزم برای معامالت با تعهد پذیره نویسی وفروش سپرده 
گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت 
دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وانجام تبلیغات وخرید وفروش 

سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،همچنین سایر اشخاص حقوقی با هرعنوان از 
قبیل انجمن ومرکز وگروه وخانه ومجمع که به فعالیت های مذکور بپردازند.

راهنمایی و رانندگی

وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات 
وکارگروه استانی 

دفاتر پیشخوان دولت 
الکترونیک

فعالیت پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه 
خودمات مرتبط وقابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی

1- قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف 
سوخت مصوب 1386

2- آیین نامه ایجاد وبهره برداری از دفاتر پیشخوان 
دولت وبخش عمومی غیردولتی مصوب 1388

موسسات یا فعالیت قرآنی و انجمن های اسالمی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی سازمان تبلیغات اسالمی
و تشکل های مذهبی

1. ماده )2( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مواد )10( و )12( مصوبه شماره 
21076/ت23843 ه مورخ 82/4/21 هیات وزیران و 
تفاهم نامه شماره 1/60577 مورخ 89/9/8 دو مرجع 
مذکور بخشنامه صادره سازمان ثبت 19/185138 – 

89/10/18
2. ماده )6( اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی

ایجاد هرگونه موسسه در ارتباط با نخبگانبنیاد ملی نخبگان
تبصره «3» مواده )19( اساسوامه بنیاد ملی نخبگان 
مصوب جلسه 560 شورای عالی انقالب فرهنگی 

مصوب 1384
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براســاس نتایــج حاصــل از آمار کارشناســى نشــده سیســتم تجــارت خارجى گمــرك ایــران، میــزان صــادرات کاال از گمرکات خراســان 
رضــوى طــی ســال 1395، معــادل 2,098 هزارتــن و بــه ارزش 1,704 میلیــــون دالر مى باشــد کــه نســبت به مدت مشــابه ســال قبــــل 
در وزن 4 درصــد و در ارزش دالري 2 درصــد رشــد داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت وزن و ارزش صــادرات کاالهــا در مــدت مشــابه 

ســال گذشــته بــه ترتیب 2,011 هـــــزار تــن و 1,676 میلیــون دالر بوده اســت.
از کل ارزش صــادرات غیرنفتــى در ســال جــارى رقــم 12,647 هــزار دالر از محــل تجــارت چمدانــی ورقــم 70,222 هــزار دالر از محل 

بازارچه هــاى مــرزي باجگیــران و دوغــارون بــوده اســت.
در ســال 1395، میـــزان واردات اســتان 431 هــزار تــن و بـــه ارزش بالغ بــر 396 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبــل ازنظــر وزن 18 درصــد کاهــش و ازلحــاظ ارزش 6,6 درصــد رشــد داشــته اســت. ضمنــاً واردات ســال گذشــته بــه میــزان 527 

هــزاران بــه ارزش 371 میلیــون دالر مى باشــد.
بــا توجــه بــه مقایســه ارقــام صــادرات و واردات تــراز بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوى طــى ســال 1395 مثبــت و معادل 

1,308 میلیــون دالر مى باشــد.

عمده اقالم صادراتی و وارداتی 
خراسان رضوی در سال 9۴ و 95

منبع : ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی

اقالم عمده صادرات استان در سال 1394 و 1394

نام
درصد تغییراتسال 1395سال 1394

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

52.50672.205.061128.479180.728.444145150زعفران دربسته بندي بیش از 30 گرم

713.6585.810.2564.435.33539.198.963521575پسته ها با پوست تازه یا خشک

کاشي و چهارگوش )Tile(، مکعب بزرگ و کوچک 
و همانند، حتي به اشکالي غیر از مربع یا مربع مستطیل، 
که بزرگ ترین سطح آن ها در مربعي با ضلع کمتر از 7 

سانتیمتر جاي گیرد.

112.573.64928.029.340115.684.37628.444.99131

صفحه. ورق و نوار خودچسب به صورت ورق یا رول 
6.571.19419.219.8498.705.90825.542.5953233باپهناي بیشتر ا ز 20 سانتیمتر غیرمذکوردرجاي دیگر

سایرمصنوعات از مواد پالستیکي غیرمذکور 
4.035.92812.566.3528.059.67724.259.06210093بجزکپسول داروئی از نوع ژالتین سخت

8.929.8689.844.91320.520.49920.035.656130104پیه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازی

12.368.42116.068.79915.036.01219.532.6012222تخم خوراکي مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه

)PET( 8.792.19314.966.65611.829.36019.044.1793527پریفرم

سان
د خرا

تصا
اق
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کشورهاى عمده مقصد کاالهاى صادراتى استان در سال 1394 و 1395

نامردیف
سال 1395سال 1394

ارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم

1.077.365.199829.754.3641.135.104.091849.307.277افغانستان1

34.80336.149.42384.50564.741.375اسپانیا2

24.449.71034.283.12936.262.27445.940.484قزاقستان3

19.759.85720.408.96217.626.88522.325.713ازبکستان4

4.166.99511.207.42118.364.27018.364.270پاکستان5

135.6741.593.7952.010.6074.717.948هلند6

1.600.2764.821.4411.368.6543.583.417هند7

484.1142.035.98724.5533.190.911قطر8

آمار تردد مسافرى

درصد تغییرات سال 1395 سال 1394 عملکرد

-8 1.239.389 1.342.909 مسافر ورودي

-7 1.237.511 1.329.081 مسافر خروجي

-7 2.476.900 2.671.990 جمع کل

اقالم عمده وارداتى استان درسال 95 

نامردیف

پنبه، حالجي نشده یا شانه نزده1

سایر به صورت دانه بجز گندم دامي2

وا گنهاي باري سبک وسنگین را ه آهن یاترا موا، روباز، بادیوا ره 3
60cm هاي جدا نشدني به ا رتفاع بیش ا ز

برنج نیمه سفید شده )Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید شده 4
)Wholly milled Rice( حتي صیقلي یا براق شده

طبق جدول ذیل در سال 1395، کاالهاى وارداتى استان از 
کشورهاى ذیل وارد کشور گردیده است.

نامردیف

ازبکستان1

امارات متحده عربي2

جمهوري کره3

ترکیه4

تجارت خارجى استان در برآورد 12 ماهه سال 1395( با ارائه آمار از سوى گمرکات )

واحد وزن: هزار تن / واحد ارزش: میلیون دالر
شرح عملیات

درصد تغییرات9594
ارزشوزنارزشوزنارزشوزن

227417662206167036صادرات کاال
5-27-391349532367واردات کاال

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

بــا احتســاب میــزان 56 میلیــون دالر صــادرات خدمــات فنــى مهندســى و 191 میلیــون دالر صــادرات کاالهــا بــا منشــا تولیــد اســتان 
(محاســبه میــزان 14 درصــد ارزش صــادرات کاالى اســتان)، میــزان کل صــادرات اســتان 2013 میلیــون دالر مــى باشــد.
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ازآنجاکه کشور با کمبود سرمایه و منابع مالى 
مواجه است لذا براى جبران کمبود سرمایه 
نیازمند جلب  مالى موردنیاز خود  منابع  و 
سرمایه هاى خارجى است حال براى آشنایى 
میزان سرمایه گذارى هاى  و  نحوه  با  بیشتر 
انجام شده دراستان خراسان رضوى با دکتر 
سید مهدى رمضانى، مدیرکل امور اقتصادى 
و دارایى استان و نایب رئیس مرکز خدمات 
سرمایه گذارى خراسان رضوى گفت وگویى 

داشتیم که باهم مى خوانیم:

  وضعیـت سـرمایه گذاری خارجی در 
اسـتان و آمـار موجود چگونه اسـت؟

در  شرکت   704 مجموعاً   1395 سال  در 
استان خراسان رضوى توسط اتباع خارجى 
کشورهایى از قبیل عراق، کویت، افغانستان، 
سایر  عمان،  پاکستان،  بحرین،  عربستان، 
کشورهاى  خلیج فارس،  حوزه  کشورهاى 
آسیاى میانه و برخى کشورهاى اروپایى به 

ثبت رسیده است.
طرح   22 گذشته  سال  در  همچنین 
سرمایه گذارى خارجى جمعاً به میزان 162 
رضوى  خراسان  استان  در  دالر  میلیون 
توسط هیئت سرمایه گذارى خارجى کشور 
 8 حدود  رقم  این  است.  گردیده  مصوب 
در  مصوب  خارجى  سرمایه گذارى  برابر 
پروژه  میان 3  این  از  سال 1394 مى باشد. 
نیروگاه بادى با رقم حدود 120 میلیون دالر 
با سرمایه گذارانى از کشور آلمان و برونئى و 
پروژه پردیس کاغذ پارسیان با رقم 15 میلیون 

دالر از کشور چین جزء بزرگ ترین پروژه ها 
مى باشند.

  استان از چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی 
برای سرمایه گذاری برخوردار است؟

استان  ظرفیت هاى  مهم ترین  از  برخى 
به عنوان  را  استان  این  که  خراسان رضوى 
مکانى جذاب براى سرمایه گذاران خارجى 

تبدیل مى کند عبارت است از:
- موقعیت جغرافیایى منحصربه فرد استان در 
مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و مسیر 

جاده ابریشم.
-  833 کیلومتر مرز مشترك با کشورهاي 

افغانستان و ترکمنستان.
- جمعیت حدود 6 میلیونى استان و وجود 
بازار خارجى 300 میلیون نفرى درکشورهاى 

اطراف.
- برخوردارى از یک درصد ذخایر گازى و 

9 درصد استحصال گاز کشور.
و  صنعتى  واحد   6000 از  بیش  وجود   -
معدنى، قطب دوم صنعت خودروسازى و 

قطعه سازى کشور.
- برخوردارى از بیش از 40 شهرك و ناحیه 
صنعتى با زیرساخت مناسب و مشوق هاى 

مالیاتى متنوع.
- برخوردارى از 730 معدن با ذخیره باالى 3 
میلیارد تن و استخراج ساالنه 23 میلیون تن 

مواد متنوع معدنى.
و  مرزى  بازارچه  دو  چهارپایانه،  وجود 
فعال سرخس و  اقتصادى  منطقه ویژه  دو 

دوغارون به عنوان دروازة صادرات کاال.
- بیش از 1/1 میلیون هکتار سطح زیرکشت 
انواع محصوالت زراعى و باغِى و ظرفیت 
قبیل  از  تولید محصوالتى  استان در  باالى 

زعفران، پسته، زرشک و... .
درصد   10 گردشگرى؛  جاذبۀ   2500  -

موزه ها و 50 درصد مراکز اقامتى کشور.
- نیروى کار متخصص و ماهر و... .

ــرای  ــی ب ــرمایه گذار خارج ــک س   ی
ســرمایه گذاری در اســتان و کشــور 

ــد؟ ــد دارا باش ــرایطی را بای ــه ش چ
از  حمایت  و  تشویق  قانون  اساس  بر 
سرمایه گذارى خارجى کشور مصوب سال 
1381 و آئین نامه اجرایى آن، سرمایه گذارى 
خارجى عبارت است از به کارگیرى سرمایه 
یا  جدید  اقتصادى  بنگاه  یک  در  خارجى 
اخذ مجوز سرمایه گذارى؛  از  موجود پس 
و سرمایه گذار خارجى اشخاص حقیقى و 
حقوقى غیر ایرانى و یا ایرانى با استفاده از 

دکتر سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی:

حسین کوه زاد

رشد ۸ برابری سرمایه گذاری های مصوب استان
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مرکز صورت پذیرفته است. برخى از این 
اقدامات عبارتند از:

- ایجـاد مرکز مسـتقل خدمات رسـانى زیر 
یـک سـقف بـه سـرمایه گذاران داخلـى و 
خارجى با حضـور 10 نماینـده تام االختیار 
تمـام  به صـورت  اجرایـى  دسـتگاه هاى 

وقت.
- تهیـه دو کلیـپ تبلیغاتـى بـه پنـج زبـان 
فارسـى، انگلیسـى، روسـى، چینى و عربى 
خصـوص  در  اطالع رسـانى  به منظـور 
ظرفیت هـا و قابلیت هـاى اسـتان خراسـان 

رضـوى.
- فعال سـازى سـایت جامع و بـه روز مرکز 
خدمـات بـه 3 زبـان فارسـى، انگلیسـى و 

عربى.
- تهیـه کتـاب فرصت هاى سـرمایه گذارى 
اسـتان با جمـع آورى اطالعـات اقتصادى و 
ظرفیت هـاى متنـوع شهرسـتان هاى اسـتان 
به منظور اطالع رسـانى مناسب پتانسیل هاى 
قابل توجـه شهرسـتان ها به سـرمایه گذاران 
خارجـى و خراسـانى هاى مقیـم خـارج از 

کشور.
- راه اندازى آزمایشـى سیسـتم پنجره واحد 

صدور مجوزهاى سـرمایه گذارى.
- تفویـض انجـام برخـى امـور مربـوط به 
سـرمایه گذاران خارجـى از تهران به اسـتان 
و از اسـتان بـه مرکز و کاهـش زمان صدور 
نامه هـا از سـه هفتـه بـه یـک روز در مرکز 

سـرمایه گذارى. خدمات 
- صدور و تمدید اقامت-روادید-گواهینامه 
و خـروج کثیرالمسـافره سـرمایه گذاران در 
مرکـز و عـدم نیـاز بـه مراجعـه بـه نیروي 

انتظامی.
- اسـتقرار نماینده ثبت شـرکت ها در مرکز 
خدمات سـرمایه گذارى و هماهنگى جهت 

کاهش زمان ثبت شـرکت.
- هماهنگـی با مراجع امنیتـى و عدم انجام 
مصاحبه توسـط حراسـت هاى سازمان هاى 

مختلف با سـرمایه گذاران خارجى.
- شفاف سـازى 293 فرآینـد اخـذ مجـوز 
و اسـتعالم از دسـتگاه ها و نهادهاى اسـتان 
به منظـور تسـهیل فرآینـد صـدور مجـوز، 
سالم سـازى فرآیندهـا و کمـک بـه فعالین 
کسـب وکار  شـروع  متقاضـى  اقتصـادى 

. جدید
- همـکارى مناسـب با تشـکل هاى بخش 
خصوصـى ازجمله اتـاق بازرگانـى، کانون 
کارفرمایـان صنایـع، خانه صنعـت و معدن 
و انجمـن مدیـران صنایـع در رسـیدگى به 

شـکایات و مشـکالت فعالین اقتصادى در 
حوزه هـاى بانکـى، انرژى، مالیاتـى و موارد 

خاص.

فرصت هــای  و  پروژه هــا  لطفــاً    
ــان  ــتان را بی ــم اس ــرمایه گذاری مه س

ــد. فرمایی
کتـاب فرصت هـاى سـرمایه گذارى اسـتان 
فرصـت   66 شـامل  رضـوى  خراسـان 
دسـتگاه هاى  از  دریافتـى  سـرمایه گذارى 
اجرایى، نهادها و تشـکل هاى بخش دولتى 
و خصوصـى و شـرکت هاى سـرمایه پذیر 
در حوزه هـاى گوناگـون اقتصـادى از قبیل 
انـرژى، پتروشـیمى، صنعتـى، خدماتـى و 
کشـاورزى به دو زبان فارسـى و انگلیسـى 
تهیـه گردیـده اسـت کـه اطالعـات آن در 
سـایت مرکـز خدمـات سـرمایه گذارى بـه 
نشـانى www.investinkhorasan.ir قابـل 
رویـت بـراى کلیـه متقاضیـان داخلـى و 

مى باشـد. خارجـى 

فــراروی  مشــکالت  مهم تریــن    
اســتان چیســت  ســرمایه گذاری در 
ــا  ــل آن ه ــرای ح ــی ب ــه اقدامات و چ

اســت؟ انجام شــده 
مهم ترین مشـکالت فراروى سرمایه گذاران 
اسـتان  در  سـرمایه گذارى  متقاضیـان  و 
مشـکالت و مسـائل موجـود در فضـاي 
کسـب وکار کشـور باالخص وجود قوانین 
و مقـررات مزاحـم و مخل سـرمایه گذارى 
و مجوزهـاى متعـدد و فرآیندهـاى پیچیده 
و زمان بـر صـدور این گونـه مجوزهـا در 
زمان بـر  مى باشـد.  اجرایـی  دسـتگاه هاى 
شـدن صـدور برخـى مجوزهـا و طوالنـى 
گاهـی  اسـتعالمات  اخـذ  فرآینـد  شـدن 
منـوط به تائید یک کمیسـیون یـا کارگروه 
مى باشـد. در ایـن زمینـه مرکـز خدمـات 
سـرمایه گذارى تـالش نمـوده اسـت تـا با 
راه انـدازى سیسـتم پنجـره واحـد صـدور 
پاسـخگویى  و  ارسـال  فرآینـد  مجوزهـا، 
را  مجوزهـا  صـدور  و  اسـتعالمات  بـه 
الکترونیکـى نماید تـا ضمن کاهـش زمان 
و  رصدنمـودن  امـکان  مجوزهـا  صـدور 
کاربـر  بـراى  هرزمـان  در  گزارش گیـرى 
فراهـم گردد. این سـامانه به طور آزمایشـى 
کالن  طرح هـاى  مجـوز  صـدور  بـراى 
گردشـگرى راه اندازى شـده که با همکارى 
دیگـر  بـه  اجرایـى  دسـتگاه هاى  سـایر 

مجوزهـا تعمیـم داده خواهـد شـد.

در  مجموعاً 704 شرکت  سال 1395  در 
استان خراسان رضوی توسط اتباع خارجی 
کشورهایی از قبیل عراق، کویت، افغانستان، 
عربستان، بحرین، پاکستان، عمان، سایر 
کشورهای  خلیج فارس،  حوزه  کشورهای 
آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی به 

ثبت رسیده است

مهم ترین مشکالت فراروی سرمایه گذاران و 
متقاضیان سرمایه گذاری در استان مشکالت 
و مسائل موجود در فضاي کسب وکار کشور 
باالخص وجود قوانین و مقررات مزاحم و 
و  متعدد  مخل سرمایه گذاری و مجوزهای 
فرآیندهای پیچیده و زمان بر صدور این گونه 

مجوزها در دستگاه های اجرایي می باشد

سرمایه با منشاء خارجى مى باشد که مجوز 
سرمایه گذارى را اخذ نموده است.

لذا سرمایه گذار خارجى براى سرمایه گذارى 
از  برخوردارى  به  نیاز  کشور  یا  استان  در 
شرکت  ثبت  با  و  نداشته  خاصى  شرایط 
اجرایى  دستگاه  اولیه  اخذ جواز  ایران،  در 
مى تواند  خارجى  سرمایه گذارى  مجوز  و 
سرمایه خود را به کشور وارد نموده و به 
قانون  در  اشاره شده  گوناگون  روش هاى 
خارجى،  مستقیم  سرمایه گذارى  قبیل  از 
مشارکت مدنى و ترتیبات قراردادى، در یک 

بنگاه اقتصادى بکار گیرد.
البته به منظور پذیرش طرح و صدور مجوز 
سرمایه گذارى خارجى شرایطى در ماده 2 
از سرمایه گذارى  قانون تشویق و حمایت 
آن  به موجب  خارجى عنوان شده است که 
موجب  مى بایست  خارجى  سرمایه گذارى 
رشد اقتصادى، ارتقاء فن آورى، ارتقاء کیفیت 
و  شغلى  فرصت هاى  افزایش  تولیدات، 
افزایش صادرات شود و موجب تهدید امنیت 
ملى و منافع عمومى و متضمن اعطاى امتیاز 
سرمایه گذاران  به  دولت  توسط  انحصارى 

خارجى نباشد.

  برای تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری 
گرفته  صورت  اقداماتی  چه  استان  در 

است؟
به منظور تشویق و ترغیب به سرمایه گذارى 
و بازاریابى فرصت هاى سرمایه گذارى استان 
خدمات  مرکز  توسط  متعددى  اقدامات 
سرمایه گذارى استان از ابتداى تشکیل این 
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مهندس علیرضایى، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى:

رشد 57 درصدی سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان رضوی

در سال 95، 4 طرح صنعتی با مشارکت 
به  استان  در  خارجی  سرمایه گذاران 
این  تولیدات  است.  رسیده  بهره برداری 
و   upvc پنجره  و  درب  شامل  طرح ها 
آلومینیومی، رنگ خودرو و پوشاک بوده 
میلیارد  سرمایه گذاری 2.3  کل  حجم  و 
تومان می باشد که نسبت به سال گذشته 
57 درصد رشد داشته است. این طرح های 
صنعتی برای 42 نفر ایجاد اشتغال مستقیم 

داشته است.
سازمان  رئیس  علیرضایى  راضیه  مهندس 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى، 
سرمایه  پیرامون  فوق  مطلب  بیان  ضمن 
گذارى هاى انجام شده در بخش صنعت 
و معدن استان گفت: در سال 95، پس از 
صدور 24 مجوز تأسیس صنعتى با پیش بینى 
سرمایه گذارى 84 میلیارد تومان درزمینه هاى 
ظروف  قالى،  یک بارمصرف،  ظروف 
المپ هاى  مصنوعى،  الیاف  آلومینیومى، 
الکتریکى، قالیچه، ریخته گرى آلومینیوم و ... 
از سوى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سرمایه گذارى  جدید  مجوز  اعطاى 12  با 

خارجى براى سرمایه گذارانى از کشورهاى 
ایتالیا، چین و افغانستان با سرمایه مصوب 
سازمان  توسط  دالر  میلیون   32 از  بیش 
سرمایه گذارى و کمک هاى فنى و اقتصادى 
ایران موافقت گردیده است. همچنین در سال 
جارى 3 فقره پروانه کسب با سرمایه گذارى 
خارجى 2,2 میلیون دالر و اشتغال 49 نفر 

صادر گردیده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
سال  در  این که  بابیان  رضوى  خراسان 
با  بهره بردارى  پروانه  فقره  تعداد 391   95
سرمایه گذارى 13361 میلیارد ریال، اشتغال 
گفت:  است،  گردیده  صادرت  نفر   5115
پروانه هاى بهره بردارى صنعتى صادره استان 
در سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ازلحاظ تعداد و میزان سرمایه گذارى به 
ترتیب 12 درصد و 67 درصد رشد داشته 
است. الزم به ذکر است که 2500 نفر اشتغال 
به صورت پیمانکارى نیز در طرح هاى مهم 
نیمه تمام صنعتى استان مشغول به کار بوده اند.
وى خاطرنشان ساخت: در سال 95، بیشترین 
استان  طرح هاى  در  سرمایه گذارى  سهم 

خراسان رضوى، مربوط به بخش استخراج 
کانه هاى فلزى بوده است که 31175 میلیارد 
ریال (30 درصد) ا ز کل سرمایه گذارى را به 
خود اختصاص داده است. بیشترین اشتغال 
نیز در بخش محصوالت غذایى و آشامیدنى 
بوده است که با 8839 نفر، 27 درصد از کل 
اشتغال را به خود اختصاص داده است و 
همچنین در بین پروانه هاى صادره در سال 
95 در استان، بخش ساخت فلزات اساسى 
با اختصاص 7378 میلیارد ریال (55 درصد) 
از کل سرمایه گذارى، بیشترین سهم را در 
بین صنایع داشته است. الزم به ذکر است از 

وضعیت صنعت و معدن استان
واحدسال 95وضعیت موجودعنوان

پروانه های بهره برداری صنعتی 
استان

فقره5616391تعداد صادره
میلیارد ریال12036713361سرمایه گذاری

نفر1846945115اشتغال

جوازهای تأسیس و طرح های 
توسعه استان

فقره38861440تعداد صادره
میلیارد ریال338696102010سرمایه گذاری

نفر115077933955اشتغال

پروانه های بهره برداری معدنی

فقره81766تعداد صادره
هزار تن282465552337ذخیره

هزار تن275771566استخراج اسمی
میلیارد ریال4136301سرمایه گذاری

نفر9097394اشتغال

ادامه در صفحه 32

سید حیدر رضوی
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داراى  سرخس  اقتصادى  ویژه  منطقه 
حوزه هاى  در  زیادى  بسیار  پتانسیل هاى 
مختلف است مهم ترین این مزیت ها قرار 
بسیار  موقعیت  منطقه در یک  این  گرفتن 
استراتژیک و سوق الجیشى است یعنى این 
مبادالت  جهانى  چهارراه  به عنوان  منطقه 
شرق  به  غرب  و  شرق  شمال  به  جنوب 
است. در کنار این جایگاه مهم ذخایر عظیم 
انرژى و امکانات زیربنایى فراوانى که آستان 
قدس رضوى به عنوان متولى این منطقه در 
این مکان سرمایه گذارى کرده است. امکانات 
ریلى که نمونه آن در هیچ کجاى کشور به 
شکل منطقه ویژه سرخس تعبیه نشده است 
اینکه ریل عریض و نرمال در کنار هم بتوانند 
به سرمایه گذار و تاجر خدمات بدهند در 
کنار سکوهاى تخلیه انواع بارهاى فله اى و 
یا لیفتراکى از مزیت هاى مهم آن به شمار 

مى رود.
مدیرعامل  گلمکانى  صادقى  احمد  دکتر 
بیان  اقتصادى سرخس ضمن  منطقه ویژه 
ما  خبرنگار  سؤال  پاسخ  در  فوق  مطلب 
پیرامون ظرفیت ها و پتانسیل هایى این منطقه 
براى سرمایه گذارى، افزود: وجود فرودگاه 
بین المللى – سردخانه انبارهاى بسیار مجهز 
و عظیم و مخازن ذخیره سوخت و بسیارى 
دیگر از امکانات زیربنایى؛ این منطقه را به 

بهشت 

است  کرده  تبدیل  ایران  سرمایه گذارى 
همچنین معافیت از 50 درصد هزینه حق 
ریلى  حمل ونقل  کیلومتر   150 مسافت 
کاال، فعال بودن دفتر نمایندگى گمرك در 
داخل منطقه به صورت دائم، امکان استقرار 
نمایندگى دانشگاه هاى بین المللى با مزیت 
نزدیکى مسافت تا مشهد، ایجاد تسهیالت 
براى برقرارى ارتباطات مخابراتى و امکان 
ارائه  به منظور  بانک ها  ارزى  شعب  ایجاد 
تسهیالت الزم و گشایش اعتبارات بانکى و 
اسنادى براى واردات به بازار منطقه اى را از 
دیگر امکانات این منطقه است. وى گفت: 
امتیازات و مزیت هاى منطقه ویژه اقتصادى 
ویژه  منطقه   64 میان  در  نه تنها  سرخس 
اقتصادى و از تعدادى مناطق آزاد کشور، بلکه 
از مناطق برخى کشورها ازجمله مالزى باالتر 
است، دلیل آن هم وجود فرودگاه بین المللى 

با مرز هوایى رده بندى و تائید شده است.

پیرامون وضعیت سرمایه گذاری    لطفاً 
خارجی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 

توضیحاتی را بیان نمایید؟
با توجه به  منطقه ویژه اقتصادى سرخس 
جایگاه مطلوبى که در حوزه آسیاى میانه 
دارد توجه جدى سرمایه گذاران خارجى را 

به خود جلب نموده است.
سرمایه گذاران  با  اخیر  ماه  چند  طى   
زیادى  خارجى  و  داخلى 
شدیم  مذاکره  وارد 
که هرکدام از این 

سرمایه گذاران در صورت اجراى طرح هاى 
توجیهى خود مى توانند صدها شغل را در 
منطقه ایجاد کنند. هم اکنون 4 واحد تولیدى 
با منشأ سرمایه گذارى خارجى در منطقه ویژه 
اقتصادى سرخس در حال فعالیت هستند. 
گرجستان  کشورهاى  سرمایه گذاران  این 
پاکستان ترکیه و روسیه هستند که در حوزه 

صنایع غذایى و انرژى فعالیت مى نمایند

  برای تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری 
چه اقداماتی صورت گرفته است؟

انجام  اقتصادى  ویژه  مناطق  ایجاد  علت 
کارهاى مربوط به صنعت و تجارت کشور 

و  است  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
سرخس  به ویژه  مناطق  این 

در اقتصاد ایران، جایگاه 
پل ارتباطى بین اقتصاد 

اقتصاد  و  داخلى 

دکتر احمد صادقى گلمکانى مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى سرخس:

باید از ظرفیت این منطقه برای جهش اقتصادی 
شمال شرق کشور استفاده نمود

سید حیدر رضوی
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برخی از طرح های صنعتی شاخص صادره در سال 95
نام محصولاشتغال مجوزسرمایه مجوز )میلیارد ریال(شهرستاننام واحدردیف

سازمان توسعه و نوسازی معادن و 1
کنسانتره آهن29985600خوافصنایع معدنی ایران

ورق نورد گرم فوالد زنگ نزن277671040مشهدراهیان کاالی رایکا2
کاشی پخت سوم1699185مشهدسیما کاشی گلشن3
دولومیت کلسینه1392300زاوهشمش منیزیم مینا کاوان پاژ4

معادن سنگ آهن احیاء سپاهان )سهامی 5
گندله آهن112529رشتخوارخاص(

پارچه تاری پودی آرامید674160چنارانمهتاتوس6
اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی672307مشهدصنایع فوالدی پرالک خراسان7
کاغذ توالت648300مشهدآرمان سلولز طوس8
نخ پلی استر )ایرتکسچره(50595فریماننوبافت شادیلون9

ورق و صفحه از فوم پلی استایرن 462250مشهدآریا بارون ساختمان پاژ10
انبساطی

مهم ترین پروانه هاى شاخص صادره در این 
سال، مى توان به تولید شمش مجتمع فوالد 
خراسان، شرکت تولیدى و صنعتى سامد، 
پاپیروس،  پارت  پالستیک، شرکت  ایسین 
نیک رز چناران و فرش زمرد مشهد اشاره 

نمود.
خراسان  این که  بابیان  علیرضایى  مهندس 
با  طرح صنعتى  از 3886  بیش  با  رضوى 
سرمایه گذارى حدود 33 هزار میلیارد تومان و 
اشتغال حدود 115 هزار نفر، ازنظر تعداد پس 
از استان هاى اصفهان، یزد، فارس و آذربایجان 
شرقى رتبه پنجم، از حیث سرمایه گذارى در 
جایگاه هفتم (بعد از استان هاى هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان، کرمان، فارس و اصفهان) 

و ازنظر اشتغال پس از استان هاى اصفهان و 
یزد در جایگاه سوم قرارگرفته است، تأکید 
کرد: 8,5 درصد تعداد طرح ها، 7,5 درصد 
سرمایه گذارى کل کشور و 9 درصد اشتغال 
استان  به  مربوط  کشور  صنعتى  طرح هاى 

خراسان رضوى است.
وى در ادامه پیرامون واحدهاى داراى پروانه 
واحد صنعتى  با 5616  گفت:  بهره بردارى 
فعال و سرمایه گذارى حدود 12 هزار میلیارد 
تومان و اشتغال حدود 185 هزار نفر ازنظر 
تعداد و اشتغال پس از استان هاى تهران و 
اصفهان رتبه سوم و از حیث سرمایه گذارى 
در جایگاه ششم (بعد از استان هاى تهران، 
آذربایجان  مرکزى،  خوزستان،  اصفهان، 

شرقى) قرارگرفته است که با این تفاسیر، 7 
درصد تعداد واحدها، 5 درصد سرمایه گذارى 
کل کشور و 7 درصد اشتغال صنعتى کشور 

مربوط به استان خراسان رضوى است.
وى همچنین پیرامون وضعیت بخش معدن 
استان گفت: در استان خراسان رضوى تاکنون 
65 فقره گواهى کشف معتبر و با میزان ذخیره 
47,2 میلیون تن صادرشده است. همچنین 
817 پروانه بهره بردارى معدنى معتبر با ذخیره 
2,8 میلیارد تن و استخراج اسمى 27 میلیون 
تن توانسته است زمینه اشتغال 9097 نفر را 
با میزان سرمایه گذارى 4136 میلیارد ریال 

فراهم نماید.

رشد 57 درصدی سرمایه گذاری...
ادامه از صفحه 30

حوزه  با  ارتباط  در  خصوصاً  بین المللى 
بتوانیم  ما  اینکه  براى  لذا  رادارند.   CIS
در  حضور  به  تشویق  را  سرمایه گذاران 
سرخس نماییم اوالً امکانات موردنیاز آن ها 
کرده ایم.  تقویت  مختلف  در حوزه هاى  را 
در حوزه حمل ونقل با ایجاد زیرساخت ها 
موردنیاز در سال گذشته به خوبى توانسته ایم 
جایگاه منطقه را تقویت کنیم ضمن اینکه با 
تشویق شرکت هاى دانش بنیان و تشویق ها و 
تخفیف هایى که براى این گونه شرکت ها در 
نظر گرفته ایم توانسته که چند شرکت مهم با 

منشأ دانش بنیان را به منطقه بیاوریم.

نیروى  توسعه  دنبال  به  ما  اینکه،  ضمن 
انسانى متخصص در منطقه هستیم. براى این 
منظور، موضوع آموزش افراد با بهره گیرى و 
دعوت از اساتید توانمند در این خصوص 
برنامه ریزى و در حال شکل گیرى است و 
بر  منطقه  نیازسنجى  از  پس  افراد  آموزش 
اساس صنایع موجود و در مراکز یادشده به 

انجام مى رسد.

  مهم ترین دالیل عدم جذب سرمایه گذار 
در حد مورد انتظار چه بوده است و چه 

اقداماتی برای حل آن ها انجام شده است؟

از مهم ترین دالیل عدم جذب سرمایه گذارمى 
توان به وجود یکسرى ناهماهنگى هاى بین 
ادارات و ارگان ها دولتى و خصوصى اشاره 
کرد و این باید حل شود. در استان باید به 
مناطق به عنوان یک ظرفیت ملى نگاه کرد. از 
نگاه بخشى به حوزه مناطق باید پرهیز کرد و 
باید باتمام توان براى پیشرفت و توسعه استان 

تالش کنیم.
این منطقه توان باالیى در خصوص جذب 
صنایع و تولید اشتغال دارد که باید از فرصت 
شرق  شمال  اقتصادى  جهش  براى  الزمه 

استان تمام استفاده را برد.
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وضعیــت  اســت  مســلم  آنچــه 
ــاى  ــه مؤلفه ه ــى ب ــرمایه گذارى خارج س
متعددى وابســته است مســئله برخوردارى 
از شــرایط ســرمایه گذارى بــه لحــاظ 
ــه  ــرف قضی ــى یک ط ــادى و توجیه اقتص
ــى و  ــرمایه گذار خارج ــدن س و متقاعدش
رفــع دغدغه هــاى آن در مقایســه بــا ســایر 
فرصت هــاى ســرمایه گذارى در دیگــر 
ــرعت  ــب وکار، س ــاى کس ــورها، فض کش
پاســخگویى و ... نیــز بحــث دیگــرى 

ــت. اس
دکتــر ناصرالدیــن گرامــى مدیرعامــل 
منطقــه ویــژه اقتصــادى دوغــارون در 
گفتگــو بــا خبرنگارمــا ضمــن بیــان مطلب 
ــت ســرمایه گذارى  ــون وضعی ــوق، پیرام ف
خارجــى در منطقــه ویــژه دوغــارون گفت: 
در ایــن منطقــه ویــژه اقتصــادى مخاطــب 
ــاع افغانســتانى  اصلــى ســرمایه گذارى، اتب
هســتند چــرا کــه رویکــرد مناطــق مــرزى 
به طورکلــى بــراى توســعه کارکردهــا 
ــل  ــور مقاب ــا کش ــادى ب ــط اقتص و رواب

تعریف شــده اســت.
از ابتــداى ســال 95 بــا اســتحصال حــدود 
1500 هکتــار از زمیــن مصــوب 8700 
ــه  ــن ب ــتن زمی ــار داش ــارى و دراختی هکت
عنــوان حداقــل نیــاز جــذب ســرمایه گذار 
حجــم متقاضیــان ســرمایه گذارى افزایــش 
ــات  ــروع عملی ــا ش ــه ب ــت ک ــته اس داش
آماده ســازى و بسترســازى الزم شــاهد 
ــود. ــم ب ــى شــدن موضــوع خواهی عملیات

در حــال حاضــر متقاضیانــى از کشــورهاى 
آلمــان، چین، ترکیــه و افغانســتان در حوزه 
انرژى هــاى نــو و ایجــاد نیــروگاه بــادى و 
خورشــیدى و ســرمایه گذارى در فــرآورى 
قیمتــى  نیمــه  و  قیمتــى  ســنگ هاى 
وارداتــى از افغانســتان مهم تریــن متقاضیان 
ســرمایه گذارى در منطقــه ویــژه اقتصــادى 
مشــارکت  بــا  و  مى باشــد  دوغــارون 
ســرمایه گذار پاکســتانى واحــد فــرآورى و 
بســته بندى برنــج بــا حــدود 101 میلیــارد 
ــتغال زایى 120  ــرمایه گذارى و اش ــال س ری
ــردارى  ــاده بهره ب ــر به طــور مســتقیم آم نف

شــده اســت.

  منطقــه ویــژه دوغــارون از چــه 
بــرای  پتانســیل هایی  و  ظرفیت هــا 
اســت؟ برخــوردار  ســرمایه گذاری 

ــژه  ــق وی ــکیل مناط ــداف تش ــى از اه یک
ــهیل  ــذب و تس ــور ج ــادى در کش اقتص
ســرمایه گذارى خارجــى اســت و هــر 
منطقــه بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــى و 
شــرایط منطقــه اى از ظرفیت ها و پتانســیل 
بالقــوه اى بــراى جــذب ســرمایه گذار 
ــه  ــن منطق ــه دراین بی ــوردار اســت ک برخ
ــه  ــا توجــه ب ــژه اقتصــادى دوغــارون ب وی
شــرایط و موقعیــت اســتثنایى هم جــوارى 
بــا کشــور افغانســتان کــه مهم تریــن 
ــا  ــن کشــور ب ــى ای ــى و ارتباط ــرز زمین م
ــارس  ــوزه خلیج ف ــورهاى ح ــا و کش اروپ
بــراى  زیــادى  ظرفیت هــاى  اســت 

دارد. ســرمایه گذارى 
جغرافیایــى  موقعیــت  از  برخــوردارى 
و اقلیمــى و اســتقرار در کریدورهــاى 
شــبکه هاى  مســیر  و  بین المللــى 
اصلــى  دروازه  و  حمل ونقــل جــاده اى 
مبــادالت تجــارى بــا افغانســتان در حــوزه 
خدمــات  و  حمل ونقــل  و  تجــارت 
ــک  ــوان ی ــام به عن ــى را از قدیم االی بازرگان
فرصــت اقتصــادى داشــته و ازآنجاکــه 
ــاط  ــور مح ــک کش ــتان ی ــور افغانس کش
ــامل  ــالم ش ــه اق ــت کلی ــکى اس در خش
لوازم خانگــى، صنعتــى، غذایــى و دارویــى، 
صنایــع پایین دســتى نفــت و پتروشــیمى و 
مصالــح ســاختمانى ازجملــه فرصت هــاى 
قابــل ســرمایه گذارى در منطقــه ویــژه 

اقتصــادى دوغــارون مى باشــد.

  بــرای تشــویق و ترغیــب بــه 
ویــژه  منطقــه  در  ســرمایه گذاری 
دوغــارون چــه اقداماتــی صــورت 

گرفتــه اســت؟
انگیزه هــاى  تقویــت  جهــت  در 

دکتر ناصرالدین گرامی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون:

حسین کوه زاد

 فراهم شدن شرایط تردد اتباع خارجی
به منطقه زمینه ساز رشد سرمایه گذاری
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ــامل  ــى ش ــاى قانون ــرمایه گذارى مزای س
معافیــت کامــل ماشــین آالت و تجهیزات 
و مــواد اولیــه از ســود بازرگانــى و 
ــت  ــال معافی ــى، 13 س ــوارض گمرک ع
مالیاتــى عملکــرد، عــدم تعلق مالیــات بر 
ــى هاى  ــذف بروکراس ــزوده و ح ارزش اف
ارائــه خدمــات  ادارى و ســرعت در 
ازجملــه اقدامــات انجام شــده اســت 
کــه البتــه واگــذارى زمیــن بــراى فعــاالن 
اقتصــادى هــم باقیمــت مناســب و 
شــرایط پرداخــت آســان و طوالنــى نیــز 

اســت. فراهم شــده 

ــذب  ــدم ج ــل ع ــن دالی   مهم تری
ــار  ــورد انتظ ــد م ــرمایه گذار در ح س
ــی  ــه اقدامات ــت و چ ــوده اس ــه ب چ
بــرای حــل آن هــا انجام شــده اســت؟

ــط  ــه توس ــادى ک ــژه اقتص ــق وی مناط
مى شــوند  اداره  خصوصــى  بخــش 
بــه دلیــل منابــع محــدود و ایجــاد 
ــودن  ــرف و درگیرب ــاخت ازیک ط زیرس
بــا تشــریفات زائــد ادارى بــا مشــکالتى 
ــفانه  ــه متأس ــتند به طورى ک ــه هس مواج
تملیــک بخشــى از زمیــن مصــوب پــس 
ــه در  ــد درحالى ک ــق ش ــال محق از 5 س
ــذارى  ــراى واگ ــن ب ــار داشــتن زمی اختی
ــى  ــرایط حداقل ــرمایه گذاران از ش ــه س ب
جــذب ســرمایه گذار اســت. منطقــه 
ــا اقداماتــى  ویــژه اقتصــادى دوغــارون ب
ازجملــه پیشــنهاد جایگزینــى پروانه گذر 
ــه  ــد در محــدوده منطق ــا روادی ــرزى ب م
ــرمایه گذاران و  ــار و س ــراى تج ــژه ب وی
واگــذارى زمیــن بــا تســهیالت و حداقل 
قیمــت عزمــى جــزم در جهــت جــذب 
حداکثــرى ســرمایه گذاران خارجــى دارد.
ــاع خارجــى  ــردد اتب چنانچــه شــرایط ت
(افغانســتانى) بــه داخــل محــدوده منطقه 
فراهــم شــود و تجــار و ســرمایه گذاران 
ــق آزاد  ــد مناط ــد همانن ــى بتوانن به راحت
ــراى  ــش ب ــن چال ــد مهم تری ــردد نماین ت
در  افغانســتانى ها  ســرمایه گذارى 
ــع  ــادى مرتف ــژه اقتص ــه وی ــن منطق ای
ــه  ــادى ب ــدان زی ــت. عالقه من ــده اس ش
ســرمایه گذارى مراجعــه و بــه دلیــل 
محدودیت هــاى صــدور ویــزا قــادر بــه 
تــردد نیســتند کــه این مهــم با همــکارى 
ــوى در  ــان رض ــرم خراس ــتاندار محت اس
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــرى اس ــال پیگی ح
هرچــه زودتــر شــاهد تحقــق آن باشــیم.

وضعیت سرمایه گذاری...

ــرده اســت. اســتان هاى بوشــهر و خوزســتان نســبت  کشــورها ســرمایه گذارى ک
بــه دیگــر مناطــق کشــور ســرمایه خارجــى بیشــترى بــه خــود جــذب مى کننــد 
کــه عمــده آن هــم در بخــش نفــت و گاز اســت. فــارس، گیــالن، تهــران، کرمــان 
ــدران از دیگــر اســتان هاى مهــم کشــور در جــذب ســرمایه هاى خارجــى  و مازن

هســتند.

300 میلیارد دالر سرمایه  خارجی نیاز است
دالر  میلیارد  نیازمند 300  ایران  توسعه،  پنج ساله  برنامه  کامل  شدن  اجرایى  براى 
سرمایه گذارى خارجى است و با در نظرگرفتن افق کشور در سال 2025 میالدى باید 
طى دو دهه (2025-2005) حدود 7/3 تریلیون دالر سرمایه گذارى در کشور انجام شود 
که از این مقدار 3/1 تریلیون دالر نیاز کشور به سرمایه گذارى خارجى پیش بینى شده 
است. بر اساس گزارش مجله اکونومیست، نیاز ایران به سرمایه گذارى در بخش ریلى 
15 میلیارد دالر، در بخش انرژى 200 میلیارد دالر و در بخش گردشگرى 30 میلیارد 

دالر است.
ایران کشورى هم جمعیت ترکیه، به اندازه غرب اروپا و دارنده بزرگ ترین ذخایر گازى 
جهان است. سرمایه گذاران در ایران نه تنها به بازار 80 میلیون نفرى ایران دسترسى 
خواهند داشت، بلکه این کشور مى تواند به قطب تجارت با بازارهاى صدها میلیون نفرى 
همسایگانش نیز تبدیل شود. به گفته فرج اهللا حسینى، قائم مقام سازمان سرمایه گذارى 
و کمک هاى فنى و اقتصادى ایران، پیش بینى شده که در سال 2017 بیشترین میزان 
سرمایه گذارى در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام گیرد اما با توجه به وضعیت 
کشورهاى خاورمیانه که بیشتر درگیر جنگ هستند ایران به علت باثبات بودن، کشورى 

مطمئن براى سرمایه گذارى خواهد بود.
انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذاران خارجى نیاز به مجوز قانونى دارد چراکه در این 
صورت سرمایه گذاران خارجى تحت پوشش قانون قرار مى گیرند و بسیارى از امور 
نقل و انتقاالت سریع تر انجام مى شود. از زمان اعالم سرمایه گذارى خارجى این موضوع 
در مدت دو تا سه هفته در هیئت سرمایه گذارى خارجى بررسى و مجوز آن از سوى 
وزیر اقتصاد به نمایندگى از دولت امضا مى شود؛ اما غیرقابل پیش بینى بودن قوانین و 
وجود شرکت هاى دولتى که به شرکت هاى خصوصى تغییر قیافه داده اند، از ریسک هاى 

مهم براى سرمایه گذارى در اقتصاد ایران است.

وضعیت شاخص های کالن اقتصاد ایران از نگاه « صندوق بین المللی پول»

گزارش آوریل 2017 ) گزارش جدید(
تغییرات نسبت به 
گزارش اکتبر 2016

) گزارش قبل(

2015
) محقق(

2016
) محقق(

2017
) محقق (

2018
20162017) محقق (

رشداقتصادی حقیقی 
0/8-2/0+0/46/53/34/3) درصد(

4/0+1/5+11/98/911/211/0نرخ تورم )درصد(
1/3+1/2+10/812/512/512/5نرخ بیکاری ) درصد(

تراز حساب جاری) 
درصد از تولید 
ناخالص داخلی(

2/16/35/35/1+2/1+2/0

ادامه از صفحه 3
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78.7جمعیت)میلیون نفر(
شرکای عمده وارداتی

روسیه، چین ، آلمان، ایتالیا آمریکا،ایران، سویس، فرانسه، 
اسپانیا، هند، انگلستان، کره جنوبی،امارات عربی متحده، 

اوکراین
12درصدنرخ رشد جمعیت

769/604مساحت) کیلومتر مربع(
آنکاراپایتخت

آلمان،عراق، انگلستان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، آمرکیا، شرکای عمده صادراتی
امارات، اسپانیا، ایران ترکیزبان رسمی

99درصد مسلماندین و مذهب

استانبول،آنکارا،ادانا،بورشهرهای مهم
سا،ازمیر

اقالم عمده صادراتی به جهان

نیرو محرکه، ماشین آالت ،آهن و فوالد، لوازم الکتریکی 
و الکترونیکی، پوشاک بافتنی، سنگها و فلزات گرانبها، 
مواد سوختنی، قطعات آهنی و فوالدی، پوشاک غیر 

بافتنی، پالستیک و مشتقات آن

استانبول، ازمیر، بورسا، مناطق آزاد تجاری
مرسین، اژه

ppp718)میلیارد دالر(تولید ناخالص داخلی
GDP 3/8 ) درصد(درصد رشد

3.3 ) درصد(نرخ رشد محصوالت صنعتی

اقالم عمده وارداتی از جهان

انواع سوخت، ماشین آالت، آهن و فوالد، لوازم 
الکتریکی و الکترونیکی، نیرومحرکه، سنگها و فلزات 

گرانبها، پالستیک و مشقات آن، مواد شیمیایی و ارگانیک، 
لوام چشم پزشکی و بصری، تجهیزات مخصوص 
سنجش و اندازه گیری، دارو و محصوالت جانبی

9130درامد سرانه ) دالر(

11/29نرخ تورم ) درصد(

حجم سرمایه گذاری خارجی 
186 ) میلیارد دالر(در ترکیه

اقالم عمده صادراتی ایران به ترکیه

کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده، کود اوره حتی 
به صورت محلول در آب، سایرپلی اتیلن گریدتزریقی 
با چگالی 94درصد یا بیشتر بجز نوع پودری، آلومینیوم 
بصورت کار نشده و غیر ممزوج، گرید نساجی پلی 
پروپیلن، روی غیر ممزوج محتوی 99/95تا 99/99 

درصد وزنی به صورت کار نشده، قیر نفت، انواع پسته 
ها با پوست تازه یا خشک، مغز پسته تازه یا خشک

130 ) میلیارد دالر(ذخایر ارز و طال

72.2 لیتر= 1 دالر آمریکانوع پول و برابری با دالر

49 میلیارد دالردرآمد جهانگردی

اقالم عمده واراتی ایران از ترکیه

گندم بجز گندم دامی، موز سبز تازه یا خشک کرده 
کنجاله ) oilcake( و سایر آخالکهای جامد، روغن دانه 
آفتابگردان، ذرت دامی،کلرور پتاسیم،سایر تخته های 

فیبری ازچوب یا سایر مواد چوبی، جو باستثنای دانه جو
4.4 ) میلیارد دالر(بدهی خارجی

عضویت در 
سازمانهای بین 
المللی و منطقه 

ای

اکو، کنفرانس 
اسالمی، یونسکو، 
ناتو، فائو، سازمان 
بهداشت جهانی، 

  WTO ،دی هشت
بانک جهانی ارزش 
صادرات نفت ایران 

) میلیون دالر(

مبادالت بازرگانی با جهان ) میلیارد دالر(

موازنهصادراتواردات
201420152014201520142015
232200169152-63-48
200820092010201120122013

------

محصوالت عمده 
کشاورزی

دانه های روغنی، 
زیتون، پسته، 

ذرت، سیب زمینی، 
صیفی جات، میوه، 

گردو، تنباکو، 
انگور، نیشکر، 

گندم واردات ایران 
)میلیون دالر(

تراز بازرگانی 
)میلیون دالر(

صادرات غیر نفتی 
ایران ) میلیون 

دالر(
139013911392139313941395

143214771640193013152816

307537703625378029941480

-1643-2293-1985-1850-1679+336

محصوالت عمده 
معدنی

زغال سنگ، طال، 
سنگ آهن، مصالح 
ساختمانی، مس، 
سرب، نفت خام، 
گاز طبیعی، اورانیوم

بیست و پنجمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی فروردین ماه 1395 در آنکارا هفتمین کمیته مشترک تجارت مرزی 
مرداد ماه 1390 در ارومیه

بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه

تجارت جهانی
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جدول ارزش فعلى، پیش بینى و آمار(شاخص هاى اقتصادى ترکیه)
فرکانسمحدودهقبلیمرجعگذشتهبازنگری

سه ماهه5.6 : 5.4-2.1-2016-3.812نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
ماهیانه14.8 : 201712.77.3-1301نرخ بیکاری
ماهیانه139 : 4.01-201710.13-11.2903نرخ تورم
روزانه500 : 201784.5-803نرخ بهره

ماهیانه24.51 : 10453-4308-2017-02-3690موازنه تجاری
سالیانه76.1 : 201627.527.5-28.312بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

بازارها
روزانه3.87 : 20173.70.01-3.7104 پول

روزانه93179 : 20179006423.12-9065404 امتیازبازار سهام
روزانه11.62 : 201710.836.02-10.5804 درصداوراق قرضه دولتی ده ساله

تولید ناخالص داخلی
سه ماهه5.6 : 5.4-2.1-2016-3.812 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی

سه ماهه11.7 : 14.4-1.3-2016-3.512 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
سالیانهUSD 71812-20157998.02 : 823 - میلیاردتولید ناخالص داخلی

سه ماههTRY-THO 42945949112-2016402740218148486309 : 429459491تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سه ماههTRY-THO 3167124306-20163036756014600600 : 35262640تولید ناخالص ملی

سه ماههTRY-THO 13105711512-201611631559082266 : 131057115تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سالیانهUSD 1152312-2015112462996 : 11523تولید ناخالص داخلی سرانه

PPP تولید ناخالص داخلی سرانهUSD 1895612-20151850110568 : 18956سالیانه
سه ماههTRY-THO 2358863412-2016509617916480266 : 54488486تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

سه ماههTRY-THO 3194391812-2016307750225582784 : 32188542تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
سه ماههTRY-THO 7225565312-20165906085223491042 : 72255653تولید ناخالص داخلی از ساخت
سه ماههTRY-THO 21355206-2016164786116491 : 255476تولید ناخالص داخلی از معادن

تولید ناخالص داخلی از اداره امور 
سه ماههTRY-THO 91875706-2016943492561744 : 1002029عمومی

سه ماههTRY-THO 409546206-201638755101498463 : 4175844تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل
سه ماههTRY-THO 58742106-2016479733204058 : 716688تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

کار
ماهیانه14.8 : 201712.77.3-1301 درصدنرخ بیکاری
ماهیانه27867 : 20172666918493-2667201 هزارافراد شاغل
ماهیانه3985 : 201738721773-398501 هزارافراد بیکار
ماهیانه46.7 : 201646.338.9-46.212 درصدنرخ اشتغال
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قیمت ها
ماهیانه292 : 20172890.01-29203 نقاط شاخصقیمت تولید

ماهیانه140 : 3.75-201715.36-16.0903 درصدتغییر قیمت تولید کننده
ماهیانه128 : 201791.4458.61-91.3402 نقاط شاخصقیمت صادرات
ماهیانه127 : 201784.8545.77-85.6302 نقاط شاخصقیمت واردات

ماهیانه17.08 : 20178.721.38-12.5303 درصدتورم مواد غذایی
ماهیانه295 : 201729394.61-29503 نقاط شاخصشاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

ماهیانه116 : 20171151.2-11602 نقاط شاخصقیمت مصرف کننده هماهنگ شده
پول

روزانه500 : 201784.5-803 درصدنرخ بهره
روزانه21.07 : 201712.244.74-12.2404 درصدنرخ بهره بین بانکی

ماهیانهUSD 13202401-20171295551240 : 150429 - میلیونذخایر ارزی
ماهیانه941811437 : 20179418114373402-93253378502 سعی هزاروام به بخش خصوصی

سالیانه87.79 : 201516.778-14.9212 درصدنرخ بهره سپرده
هفتگیUSD 3964004-2017405640 : 82048 - میلیونسرمایه گذاری سهام خارجی

روزانه2300 : 20179.256.5-9.2504 درصدنرخ وام
تجارت

ماهیانهUSD 3690-02-2017-4308-10453 : 24.51 - میلیونموازنه تجاری
ماهیانهUSD 1212702-2017112787.1 : 14680 - میلیونصادرات
ماهیانهUSD 1582002-20171558615 : 23245 - میلیونواردات

ماهیانهUSD 2527-02-2017-2760-9460 : 1132 - میلیونحساب جاری
سالیانه2 : 8.9-3.7-2016-12-3.8 درصدحساب جاری به تولید ناخالص داخلی

سه ماههUSD 40418212-201641673243911 : 421434 - میلیونبدهی خارجی
ماهیانهUSD 261102-20173498-5630 : 9188 - میلیونگردش سرمایه

سالیانهUSD 1230012-2016168001800 : 22046 - میلیونسرمایه گذاری مستقیم خارجی
ماهیانهUSD 114212-2016133179 : 4947 - میلیوندرآمد گردشگری
ماهیانه5480502 : 20171055474213998-115983302 ورود توریست

سه ماهه529 : 2016442116-37712 تنذخایر طال
ماهیانه1K/BBL/D 4903-20164938 : 72.4تولید نفت خام

سالیانه6.74 : 20155.744.62-6.7412 شاخص تروریسم
تجارت

ماهیانه123 : 201710552-10803 اطمینان کسب و کار
ماهیانه55 : 201749.747-52.303 شاخص PMI تولید

ماهیانه26.5 : 21.3-20172.6-102 درصدتولید صنعتی
ماهیانه16.8 : 13.4-20171.3-02-0.4 درصدتولیدات صنعتی )ماهانه(

ماهیانه31 : 24.5-20172.8-0.702 درصدتولید صنعتی
ماهیانه3113 : 2017214211-81502 بانک اطالعات شرکتهاورشکستگی

سالیانه4.46 : 20174.374.13-4.3912 امتیازشاخص رقابتی
سالیانه63 : 20175143-5512 رتبه رقابتی

سالیانه50 : 20164231-4112 امتیازشاخص فساد مالی
سالیانه77 : 20166629-7512 رتبه فساد مالی

سالیانه73 : 20166351-6912 آسانی کسب و کار
ماهیانه39.9 : 27.7-13.7-2017-02-13.6 درصداستخراج معدن

ماهیانه3139 : 20172930152-273902 هزار تنتولید فوالد
مسکن سازی

سه ماهه22.6 : 21.1-0.5-2016-0.512 درصدمیزان ساخت و ساز
ماهیانه1358 : 201722696.92-22901 نقاط شاخصشاخص مسکن

مالیات
سالیانه33 : 20172020-2012 درصدنرخ مالیات شرکت

سالیانه40 : 20163535-3512 درصدنرخ مالیات درآمد شخصی
سالیانه18 : 20171818-1812 درصدنرخ مالیات بر فروش
سالیانه38.5 : 201637.531.5-37.512 درصدنرخ تامین اجتماعی
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
تاریخ آن هنوز تعیین نشده است.38944792راه اندازی مجتمع پتروشیمی امان و کویت

18 جوالی 389379282017توسعه ی ساختمان های آشپزخانه و اتاق های سرمایشی اردوگاه های جنوبی
23 می 388917122017تأمین، نصب و نگهداری تجهیزات و طراحی داخلی

نگهداری، نوسازی و ساخت مدارس، ساختمان ها و مراکز وزارت آموزش و 
9 جوالی 388460042017پرورش

9 جوالی 388268372017نگهداری، بازسازی و ساخت مدارس و ساختمان ها )ناحیه ی دو(
2 جوالی 387410542017تهیه و تدارک آب تازه برای اوقاف

4 جوالی 387062902017حفاظت و نگهداری دانشکده ی نظامی صبا
2 جوالی 386983432017تأمین آب مساجد

30 ژوئن 386076172020پروژه ی مرکزی شرکت نفت کویت
23 می 385742572017ایجاد کسب و کار و تحویل و نگهداری اتاق سرمایش مرکز علوم پزشکی

27 ژوئن 385736182017تأمین و اجرا و عملیات اولیه ی نگهداری سیستم های دریافتی ایستگاه سوخت
2 جوالی 385736172017ایجاد خطوط لوله ی نفت خام و خطوط جریان شرق و جنوب کویت

31 دسامبر 385691742017تعمیر، تعویض، تغییر و ساخت خط لوله ی غرب کویت
20 ژوئن 385043942017تعمیر پایه های بتنی خطوط هوایی 3.3 به 400 کیلوولت
20 ژوئن 384616002017تعمیر پایه های بتنی خطوط هوایی 3.3 به 400 کیلوولت
16 می 384574462017استقرار و نگهداری مرکز سیستم های اطالعات ساختمان
30 سپتامبر 384241362022مشاوره ی طراحی بیمارستان جدید زنان و زایمان کویت
30 ژوئن 384241272021مشاوره ی طراحی بیمارستان جدید زنان و زایمان کویت

13 ژوئن 384206222017تعمیر و نگهداری و کارهای ساخت و ساز شهرداری
11 ژوئن 384000512017امنیت آثار

13 ژوئن 383526062017تمیز کردن ایستگاه تقطیر آب و برق سوبیا
مرمت، تعمیر و نگهداری و ساخت و ساز شهرداری کویت در احمدی و مبارک 

13 ژوئن 383465862017الکبیر

11 ژوئن 383465852017تخریب و ساخت و ساز مجدد مراکز تجاری
13 ژوئن 383074612017نوسازی و توسعه ی شبکه ی گاز و میعانات جنوب کویت

11 ژوئن 382940682017پروژه ی تخریب و بازسازی پنج مرکز تجاری
تعمیر و نگهداری شبکه ی آبیاری پالم در ایستگاه آزمایش های کشاورزی رابعه و 

28 می 381190082017مرکز تحقیقات پالم

28 می 381190062017ارتقای سیستم کنترل
28 می 380721052017انجام نظافت، تعمیرات و نگهداری و نقاشی تانکها و مخازن
28 می 380375912017ساخت و ساز و نگهداری ساختمان کلینیک اردوگاه تحریر

28 می 380375902017تعمیرات و بازسازی ساختمانهای انجمن ملی فرهنگ، هنر و ادبیات
28 می 380230472017ایجاد، تحویل و نگهداری ساختمان کلینیک در اردوگاه

28 می 380230432017نوسازی و توسعه ی شبکه ی گاز و میعانات منطقه ی شرق کویت
28 می 380230382017اجاره و تأمین و نصب، اجرا و نگهداری مجوزهای مایکروسافت

21 می 378971662017نگهداری ساالنه ی تجهیزات برق کارخانجات تقطیر آب و تولید برق
31 آگوست 359975702019مهندسی، تدارکات و احداث امکانات تزریق آّب دریا و پساب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
14 می 389522802017استحکام پنج روستای ساحلی
13 می 389522792017استحکام بانک های روستای

14 می 389478102017تدارک کارهای بهبود آبیاری کاراتو و کوتارما
16 می 389463672017تدارک کارهای بهبود آبیاری کارگوشی و پاجک

14 می 389463662017تهیه ی تجهیزات برای دیوار، اتاق نگهبانی، کف و پارکینگ ساختمان
17 می 389463652017تدارک کارهای بهبود آبیاری شاه میر پایان و بازاری

16 می 389462832017نوسازی زیرساخت جاده ی شهر کابل
15 می 389369822017استحکام روستای یانگی قلعه

15 می 389369802017بهبود آبیاری غندان
15 می 389369792017بهبود آبیاری کته خیل
15 می 389369782017بهبود آبیاری تاواخ

16 می 389362572017پروژه ی استحکام روستای ساحلی آرگو در استان بدخشان
6 می 389362392017نوسازی جاده دره سرخ

13 می 389362382017نوسازی جاده از دوهاب تا پل دانه پایار
16 می 389359912017استحکام بانک های رودخانه ی گابیون

15 می 389342502017نوسازی جاده از چهار برجه تا رشیدان و نوار
15 می 389277352017نوسازی جاده از میمنه تا بیلچراغ

3 می 388866462017احداث شبکه ی ذخیره سازی و تأمین آب
31 می 388738782017اجرای پروژه ی 445 مگاواتی

3 می 388738762017احداث بخش اول و دوم شبکه ی تأمین آب
3 می 388738752017احداث پل های بتنی راه آهن

3 می 388720102017آسفالت جاده ی واحد عملیاتی نیروی ویژه
8 می 388720072017تدارک تجهیزات برقی موردنیاز منطقه ی خاکی جبار

9 می 388720062017تدارک تجهیزات موردنیاز وزارت بهداشت
3 می 388678672017ساخت و ساز جاده ی بتنی 3.4 کیلومتری امار
6 می 388628162017احداث جاده های سنگفرش 1.77 کیلومتری

15 می 388628152017بازسازی جاده ی 30.68 کیلومتری و ساختمان ها
8 می 388628142017آسفالت جاده ی 5.79 کیلومتری و ساخت و ساز ساختمان های بتنی

6 می 388628132017ساخت و ساز جاده ی سنگفرش 10.6 کیلومتری
8 می 388209952017تدارک کارهای نوسازی و بهبود حفاظت بانک رودخانه ی بوالن

6 می 387752022017ساخت ساختمان اداری برای برنامه های منطقه ای
13 می 385641162017ساخت و ساز و مشاوره

4 می 384693132017فاز یک منطقه ی پلیس زنان
3 جوالی 384344052017حمل و نقل

13 اکتبر 383603202017فراهم آوردن 60 متر پل بتنی برای راه آهن

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
12 می 389112822017بازسازی

12 می 388952232017حفاظت بانک شرقی رودخانه ی آخانگران
5 می 387672722017توسعه ی پروژه ی تأمین آب استان تاشکنت

3 می 387160022017احداث شبکه های برق و آزمایش تجهیزات آن
9 می 380205192017ساخت قسمت شرقی منطقه ی کاراکول

3 می 380189452017نوسازی و ساخت و ساز کلکتورهای فاضالب سمرقند
17 می 379025352017ساخت و ساز مراکز توزیع شهری و سیستم های توزیع
15 می 379020232017نوسازی و ساخت و ساز کلکتورهای فاضالب سمرقند

8 ژوئن 339968752017بازسازی جاده ی تاشکند - اوش
8 ژوئن 339968742017خدمات بازرسی مستقل جاده ی تاشکند - اوش

تاریخ آن هنوز تعیین نشده است.33655118فرودگاه بین المللی تاشکند
تاریخ آن هنوز تعیین نشده است.33537128تولید برق

cwctenders.com :منبع

cwctenders.com :منبع

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی ازبکستان

گروه ترجمه

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

25 می 388459562017احداث تصفیه خانه ی جدید آب
3 می 388108242017ساخت وساز نقطه ی عبور و مرور مرزی

3 می 387807752017ساخت وساز نقاط مرزی دهکنخونا و وخان
22 مارس 385061202018نوسازی شبکه ی آب، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل

29 ژانویه ی 375612482018تدارک تجهیزات برای مدیریت مواد زائد
21 دسامبر 369770392017تدارکات عمومی فاز یک پروژه ی برق آبی نورک

15 دسامبر 368795612017بازسازی انبار مرکزی، تأمین وسایل نقلیه ی تخصصی و نوسازی مجموعه
25 اکتبر 360300702017تأمین و نصب قطعات هیدرولیک، توربین ها، تجهیزات الکترومکانیکی نیروگاه برق

28 سپتامبر 356089512017نوسازی شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و پایین منطقه ی سغد
22 آگوست 350243182017تأمین و نصب پمپ های جدید و تأمین آب ایستگاه پمپاژ

22 آگوست 350243172017نوسازی و توسعه ی شبکه ی تأمین آب
22 آگوست 350243142017تعویض لوله ها و کلکتورهای فاضالب

22 آگوست 350243122017نوسازی ایستگاه اصلی پمپاژ فاضالب ازجمله تعویض تأسیسات
22 آگوست 350241572017نوسازی آزمایشگاه ها

1 جوالی 343108742017تدارکات پروژه ی کاهش تلفات انرژی سغد
23 ژوئن 342342962017تدارک برق و انرژی

3 ژوئن 339105392017پروژه ی نوسازی آب شمال تاجیک
26 می 338221422017بهبود تأمین آب و دستگاه های فاضالب

31 دسامبر 305497742017ساخت برج سه طبقه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی تاجیکستان
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نمایشگاه های بازرگانی

 Malaysia
 Commercial
Vehicle Expo

بزرگ ترین نمایشگاه بازرگانی وسایل نقلیه ی تجاری جنوب شرق آسیاتوضیحات
18 تا 20 می 2017تاریخ برگزاری
مالزی، کامبانگانمحل برگزاری
تلفن: 8399 7770 3 60+اطالعات تماس
info@asiantrucker.comپست الکترونیک

http://www.mcve.com.my/وب سایت

Südwest Messe

نمایشگاه بازرگانی تجهیزات تجاری و خصوصی، کاالهای مصرفی، صنایع دستی و کشاورزیتوضیحات
10 تا 18 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
آلمان، ویلینگن- شونینگنمحل برگزاری
تلفن: 10 9742 07720اطالعات تماس
info@suedwest-messe-vs.deپست الکترونیک

http://www.suedwest-messe-vs.de/index.php?id=2180وب سایت

Nufam

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

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

Expo Real

نمایشگاه بازرگانی امالک تجاری و سرمایه گذاریتوضیحات
4 تا 6 اکتبر 2017تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن: 11628 949 89 49+ و نمابر: 11629 949 89 49+اطالعات تماس
info@exporeal.netپست الکترونیک

http://www.exporeal.net/وب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل

TransSiberia

نمایشگاه حمل ونقل و تدارکاتتوضیحات
24 تا 27 می 2017تاریخ برگزاری
روسیه، نووسیبریسکمحل برگزاری
تلفن: 88 51 596 207 44+اطالعات تماس
julia.wocka-gowda@ite-exhibitions.comپست الکترونیک

http://sibtransexpo.ru/ru-RUوب سایت

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

مترجم: مهندس زهرا پزشکی
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InterLogistika

نمایشگاه بین المللی راه حل های یکپارچه در حمل ونقل و تدارکاتتوضیحات
30 می تا 3 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 2262 961 )495( 7+اطالعات تماس
interlog-expo@mediaglobe.ruپست الکترونیک

http://www.interlog-expo.ruوب سایت

 Transtec

نمایشگاه بین المللی حمل ونقل روسیهتوضیحات
19 تا 22 سپتامبر 2017تاریخ برگزاری
روسیه، پترزبورگمحل برگزاری
تلفن: 801 741 1449 44+اطالعات تماس
info@dolphin-exhibitions.comپست الکترونیک

http://www.transtec-neva.ruوب سایت

 easyFairs
 Transport &

Logistics

نمایشگاه ذخیره سازی، کنترل و تدارکات حمل ونقلتوضیحات
20 تا 21 سپتامبر 2017تاریخ برگزاری
پرتغال، پرتومحل برگزاری
تلفن: 70 10 740 2 )0( 32+اطالعات تماس
www.artexiseasyfairs.comپست الکترونیک

http://www.easyfairs.com/visit-the-futureوب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Hofex

نمایشگاه بین المللی خدمات، منابع و تجهیزات نوشیدنی و مواد غذایی هتل و رستورانتوضیحات
8 تا 11 می 2017تاریخ برگزاری
چین، هنگ کنگمحل برگزاری
تلفن: 1500 2804 852+ و نمابر: 3103 2528 852+اطالعات تماس
exhibit@hkesallworld.comپست الکترونیک

http://hofex.comوب سایت

Metalloobrabotka

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاریتوضیحات
15 تا 19 می 2017تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 99 37 795 )499( 7+اطالعات تماس
centr@expocentr.ruپست الکترونیک

http://www.metobr-expo.ruوب سایت

KOBA

نمایشگاه بین المللی تجهیزات روشنایی، صوتی و تصویریتوضیحات
19 تا 19 می 2017تاریخ برگزاری
کره ی جنوبی، سئولمحل برگزاری
تلفن: 5635 3219 2 82+ و نمابر: 6813 2647 2 82+اطالعات تماس
kobeta@kobeta.comپست الکترونیک

http://www.kobashow.comوب سایت

MinTech

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های معدن، متالورژی و صنایع زغال سنگتوضیحات
17 تا 19 می 2017تاریخ برگزاری
قزاقستان، کامنگورسکمحل برگزاری
تلفن: 19 75 250 )727( 7+اطالعات تماس
kazexpo@kazexpo.kzپست الکترونیک

http://www.kazexpo.kz/enوب سایت

نمایشگاه های گردشگری سالمت

Exposanita

نمایشگاه بین المللی مراقبت های بهداشتیتوضیحات
18 تا 21 می 2017تاریخ برگزاری
ایتالیا، بلگنامحل برگزاری
تلفن: 1 332039 )02( 39+ و نمابر: 39005289 )02( 39+اطالعات تماس
info@senaf.itپست الکترونیک

http://www.senaf.it/senaf/en/وب سایت
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 GöteborgsVarvet
Expo

نمایشگاه ملی ورزش و سالمتتوضیحات
18 تا 20 می 2017تاریخ برگزاری
سوئد، گاتنبرگمحل برگزاری
تلفن: 00 80 708 )31( 46+اطالعات تماس
mikaela.johansson@goteborgsvarvet.seپست الکترونیک

https://goteborgsvarvetexpo.se/وب سایت

HFE Japan

نمایشگاه و کنفرانس بهداشت مواد غذاییتوضیحات
24 تا 26 می 2017تاریخ برگزاری
ژاپن، توکیومحل برگزاری
تلفن: 7520 3238 3 81+اطالعات تماس
ifia@foodchemicalnews.co.jpپست الکترونیک

http://www.ifiajapan.com/وب سایت

MHE

نمایشگاه بین المللی صنعت بهداشت و درمان پزشکی چینتوضیحات
16 تا 18 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
چین، گوآنجومحل برگزاری
تلفن: 9059 6108 20 86+ و نمابر: 9459 6108 20 86+اطالعات تماس
interhealth@yeah.netپست الکترونیک

http://www.gzyfzl.com/وب سایت

CINHOE

نمایشگاه بین المللی بهداشت، تغذیه و محصوالت آلیتوضیحات
16 تا 18 ژوئن 2017تاریخ برگزاری
چین، گوآنجومحل برگزاری
تلفن: 61089059 20 86+ و نمابر: 61089459 20 86+اطالعات تماس
info@cinhoe.comپست الکترونیک

http://www.gzxazl.com/en/وب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

 Low-rise House
Building Show

نمایشگاه بین المللی مصالح نهایی و ساخت و سازتوضیحات
16 تا 19 می 2017تاریخ برگزاری
روسیه، کراسنویارسکمحل برگزاری
تلفن: 2288602 391 7+اطالعات تماس
msg@krasfair.ru پست الکترونیک

http://www.krasfair.ruوب سایت

IndoBuildTech

نمایشگاه مصالح نهایی و ساخت و سازتوضیحات
17 تا 21 می 2017تاریخ برگزاری
اندونزی، جاکارتامحل برگزاری
تلفن: 0189 1105 813 62+اطالعات تماس
didik@debindo-ite.comپست الکترونیک

http://www.indobuildtech.com/Homeوب سایت

 Building and
Renovatio

نمایشگاه بین المللی فناوریهای مصالح ساختمانتوضیحات
17 تا 20 می 2017تاریخ برگزاری
روسیه، پرممحل برگزاری
تلفن و نمابر: 64 64 264 )342(اطالعات تماس
Sekretar@expoperm.ru پست الکترونیک

/http://59stroy.ru/ruوب سایت

 Barcelona Building
Construmat

نمایشگاه بین المللی عمرانتوضیحات
23 تا 26 می 2017تاریخ برگزاری
اسپانیا، بارسلونامحل برگزاری
تلفن: 00 20 233 93 34+اطالعات تماس
construmat@firabarcelona.comپست الکترونیک

http://www.construmat.com/وب سایت
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اهمیت ترانزیتي ایران
جمهوري اسالمی ایران ازجمله کشورهایی 
است که به لحاظ قرارگرفتن در موقعیت 
جغرافیایی بسیار مناسب از مزایاي ترانزیتی 
شبکه  گسترش  با  و  بهره مند است  خوبی 
حمل ونقل و ارتباط مطمئن و کارآمد مى تواند 
از این مزایا در راستاي افزایش درآمدهاي 
ارزي و ارتقاي موقعیت استراتژیک خود در 

منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
قرار دارد که  ایران خلیج فارس  در جنوب 
کشورهاي عمده تولیدکننده نفت جهان را 
در حاشیه خود جاى داده است. این منطقه 
محسوب  جهان  انرژي  گلوگاه  به عنوان 
مى شود. در شمال ایران نیز دریاي خزر قرار 
دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهاي 
و  ترکمنستان  قزاقستان،  روسیه،  ایران، 
آذربایجان است و مى تواند نقش مهمی در 
تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوي 
با کشورهاي  ایران از غرب و شرق  دیگر 
عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه 
است. به عبارتی مى توان گفت ارتباط ایران 
با 15 کشور جهان از طریق مرزهاي آبی و 
خاکی برقرار مى شود و درعین حال نیز ایران 
ارتباطی  پل  به عنوان  مى تواند  خود  به نوبه 
میان این کشورها (با یکدیگر و سایر مناطق 

جهان) ایفاي نقش کند.
 از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی 
را در خود جاى داده و از درآمدهاي زیادي 
نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود 
عالوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت هاى 
ملی خدادادي مى تواند به عنوان عامل توسعه 
باشد.  مؤثر  منطقه  در  تجارت  و  ترانزیت 

ارتباط کشورهاي آسیاي میانه با خلیج فارس 
و همچنین برقراري رابطه تجاري بین شرق 
ایران  طریق  از  اروپایی  کشورهاي  با  آسیا 
به نحوى که  است،  مقرون به صرفه  بسیار 
بسیاري از این کشورها به دنبال آن هستند تا 

چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.
مسیر  در  شدن  واقع  باوجود  ایران 
نوستراك،  ازجمله  بین المللى  کریدورهاي 
موقعیت  بودن  دارا  نیز  و  تراسیکا  آلتید، 
را  قبولی  قابل  منطقه سهم  در  استراتژیک 
از کیک بزرگ تجارت جهانی نبرده است. 
ناوگان  سهم  افزایش  اقداماتی چون  انجام 
تجاري در بازارهاي منطقه اى و بین المللى، 
ایجاد هماهنگی بین ارگان هاى داخلی مرتبط 
با حمل ونقل دریایی، تشویق سرمایه گذاران 
به سرمایه گذارى در بخش حمل ونقل ریلی، 
ارتقا و بهبود آموزش هاى تخصصی دریایی، 
بندري و لجستیکی از مواردي هستند که 
مى توانند در افزایش سهم ایران از تجارت 

بین المللى مؤثر واقع شوند.
امروزه بسیاري از کشورهاي بزرگ و صنعتی 
جهان، رشد و شکوفایی اقتصاد خود را مدیون 
تجارت و به تبع آن حمل ونقل چندوجهى 
مى دانند. در این میان کشور جمهوري اسالمی 
موقعیت  از  برخورداري  ضمن  نیز  ایران 
جغرافیایی بسیار ممتاز، قابلیت آن را دارد که 
درصحنه حمل ونقل بین المللى به عنوان قطب 
ترانزیتی منطقه و جهان ایفاي نقش کرده و 
شرکت هاى حمل ونقل چندوجهی مى توانند 
با بهره گیرى از پتانسیل هاى موجود، بهره الزم 

را از شرایط بالقوه کشورمان کسب کنند.
کشور ایران که در قلب خاورمیانه قرارگرفته، 

درواقع داراي موقعیت استراتژیک بى بدیل 
اتصال  مسیر  کوتاه ترین  عمًال  و  دنیا  در 
آسیاي میانه و کشورهاي مشترك المنافع به 
آب هاى آزاد است. قرار گرفتن 12 کشور 
از مجموع 30 کشور محصور در خشکی 
جهان در همسایگی ایران به عنوان مهم ترین 
فروپاشی  مى شود.  محسوب  ایران  مزیت 
نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروي 
و ظهور جمهورى هاى استقالل یافته و تغییر 
نگرش این کشورها به مصرف گرایى، ایجاد 
صنایع جدید و نیز نیاز آن ها به صادرات مازاد 
را  فرصت  این  داخلی،  محصوالت  تولید 
براي کشورمان فراهم آورده است تا از بستر 
و زیرساخت هاى موجود بخش حمل ونقل 
و  کشورها  این  به  کاال  ترانزیت  درزمینٔه 
عدم  دلیل  به  آن ها  کاالهاي  صادرات  نیز 
دسترسی برخی از این کشورها به آب هاى 

آزاد استفاده کند.
از دیگـر مزیت هـاى ترانزیتـی کـه ایـران 
به دلیـل دارا بـودن موقعیت اسـتراتژیک و 
راهبـردي از آن برخـوردار اسـت، مى تـوان 
بـه  مربـوط  کاالهـاي  حمـل  امـکان  بـه 
کشـورهاي مشـترك المنافع از طریق مسیر 
ایران، قرارگرفتن در مسـیر کریدورترانزیتی 
شـمال-جنوب، برقـراري ارتبـاط ترانزیتی 
افغانسـتان و آسـیاي میانـه از طریـق محور 
ترانزیتـی شـرق کشـور «چابهار-میلـک»، 
جغرافیایـی  مرکزیـت  در  قرارگرفتـن 
کشـورهاي عضـو سـازمان همکارى هـاى 
اقتصـادي، وجود ظرفیـت و توانمندى هاى 
فـراوان در بخش هـاى مختلـف حمل ونقل 
کشـور، افزایـش کمـی و کیفـی تجهیزات 

رشد اقتصاد با حمل ونقل چندوجهي
نقل

مل و
ح
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زیرسـاخت هاي  و  امکانـات  از  اثربخـش 
موجـود و جلوگیـري از فرصـت سـوزي 
مى تـوان از تـوان بالقـوه کشـور در جهـت 

جـذب ترانزیـت بهره گیـرى کـرد.

 مسیرهاي اصلي ترانزیت از ایران
همان طـور کـه پیش ازایـن نیز اشـاره شـد، 
ایـران  راهبـردي  اسـتراتژیک و  موقعیـت 
مشـهود و مشـخص اسـت. دلیل این مدعا 
مسـیرهاي ترانزیتـی بین المللـى اسـت که 
ایـران عضـو آن بـوده و از آن مى گـذرد. 
کریدورهاي شـمال- جنوب، شرق-غرب، 
سـرخس-بندر الذقیه (سـوریه)، شـبه قاره 
هنـد بـه دریـاي مدیترانـه و اروپـا، بنـدر 
امـام- شـلمچه-عراق، محـور شـرق، بندر 
چابهـار- میلـک - فـراه - قندهار-کابـل - 
کنـدوز- ترمـذ (ازبکسـتان) آسـیاي میانـه 
ازجملـه کریدورهایـی اسـت کـه ایـران از 

آن هـا مى گـذرد.

مهم ترین ویژگي حمل ونقل چندوجهی
حال با توجه به موارد مشروحه  و به نقل از 
تعادل، مى توانیم مزایاي حمل ونقل کانتینري 
نقلیه،  وسایل  توقف  زمان  کاهش  مانند 
صرفه جویى در هزینه هاي بسته بندى و انبار، 
کاهش هزینه هاي تخلیه و بارگیري، کاهش 
صدمات وارده به کاال، کاهش زمان حمل 
و... باعث شده است که امروزه کشورهاي 
پیشرفته بیش از 60 درصد کاالهاي خود را 
با کانتینر حمل مى کنند؛ اما از طرف دیگر 
توان حمل راه آهن ایران در حمل کانتینر 40 
درصد پایین تر از سایر کشورهاست. درنتیجه 
با توجه به اینکه هزینه حمل مى تواند تا 30 
درصد ارزش کاال باشد، آثار این صرفه جویى 
از  است.  انکارناپذیر  تولید،  و  تجارت  در 
بروز  صورت  در  مشتریان  دیگر  سوي 

خسارت  هرگونه 
علیه  مى توانند 
متصدي حمل ونقل 
اقامه  چندوجهی 
و  کنند  دعوي 
به  مراجعه  از 
عامل  کریدورهاي 
حمل که در مسیر 
تا  مبدأ  از  حمل 
مى تواند  مقصد 
چندین  شامل 
مختلف  شرکت 
باشند، اجتناب کند. 

این امر موجب مى شود متصدي حمل ونقل 
تخلیه،  برنامه ریزى،  مراحل  بر  چندوجهى 
بارگیري و نیز چیدمان بار دقت بیشتري را 
صرف کند تا بتواند رضایتمندي مشتریان را 

کسب کند.

اهمیت حمل ونقل ریلي
امکان ارتقاي سـرعت در ترابري مسـافري 
و رقابـت با حمل ونقـل جـاده اى و هوایی، 
اولیـه  سـرمایه گذارى  نسـبی  بـردن  بـاال 
و دیـر بازگشـت شـدن آن در مقایسـه بـا 
اسـتمرار  و  برنامه ریـزى  قابلیـت  جـاده، 
خدمات در شـرایط مختلف ازجمله شرایط 
بحرانـی، اسـتهالك بسـیار کمتـر شـبکه و 
نـاوگان (کمتـر از نصف اسـتهالك ترابري 
جـاده اى)، اشـغال کمتـر زمین (در مقایسـه 
بـا حمل ونقـل جـاده اى)، عـوارض کمتـر 
اهـداف  بـا  سـازگاري  و  زیسـت محیطى 
توسـعه پایدار، مصرف بسـیار کمتـر انرژي 
در حمـل بـار نسـبت بـه جـاده (حـدود 
یک ششـم) و امکان استفاده از سوخت هاى 
حمل ونقـل  مزایـاي  ازجملـه  غیرفسـیلی 
ریلی محسـوب مى شـود. همچنین از دیگر 
برترى هـاى ایـن نـوع حمل ونقـل مى توان 
بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: مناسـب براي 
جابه جایـی انبوه بار و مسـافر، رفاه و امنیت 
باالتـر مسـافران و جاذبه بـراي آن ها، حجم 
بـاالي ترابـري در بسـیاري از محورهـاي 
نـرخ  بـودن  بـاال  حومـه،  و  برون شـهرى 
سـوانح و تصادفات جاده اى در کشـور، باال 
بـودن شـاخص مصـرف انـرژي در بخش 
حمل ونقل جاده اى، اسـتهالك باالي شبکه 
و نـاوگان در بخـش جاده اى در مقایسـه با 
بخـش ریلی و ایمنی بسـیار باال نسـبت به 
جـاده (بین 15 تا 24 برابـر) از دیگر مزایاي 

حمل ونقـل ریلـی محسـوب مى شـود.

مسیر  در  شدن  واقع  باوجود  ایران 
نوستراك،  ازجمله  بین المللی  کریدورهاي 
موقعیت  بودن  دارا  نیز  و  تراسیکا  آلتید، 
استراتژیک در منطقه سهم قابل قبولي را 
از کیک بزرگ تجارت جهاني نبرده است. 
انجام اقداماتي چون افزایش سهم ناوگان 
تجاري در بازارهاي منطقه ای و بین المللی، 
ایجاد هماهنگي بین ارگان های داخلي مرتبط 
با حمل ونقل دریایي، تشویق سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلي، 
ارتقا و بهبود آموزش های تخصصي دریایي، 
از مواردي هستند که  و لجستیکي  بندري 
می توانند در افزایش سهم ایران از تجارت 

بین المللی مؤثر واقع شوند

کاهش  مانند  کانتینري  حمل ونقل  مزایاي 
صرفه جویی  نقلیه،  وسایل  توقف  زمان 
کاهش  انبار،  و  بسته بندی  هزینه هاي  در 
هزینه هاي تخلیه و بارگیري، کاهش صدمات 
وارده به کاال، کاهش زمان حمل و... باعث 
شده است که امروزه کشورهاي پیشرفته 
بیش از 60 درصد کاالهاي خود را با کانتینر 
حمل می کنند؛ اما از طرف دیگر توان حمل 
درصد   40 کانتینر  حمل  در  ایران  راه آهن 

پایین تر از سایر کشورهاست

کاهش  مانند  کانتینري  حمل ونقل  مزایاي 
صرفه جویی  نقلیه،  وسایل  توقف  زمان 
کاهش  انبار،  و  بسته بندی  هزینه هاي  در 
هزینه هاي تخلیه و بارگیري، کاهش صدمات 
وارده به کاال، کاهش زمان حمل و... باعث 
شده است که امروزه کشورهاي پیشرفته 
بیش از 60 درصد کاالهاي خود را با کانتینر 
حمل می کنند؛ اما از طرف دیگر توان حمل 
درصد   40 کانتینر  حمل  در  ایران  راه آهن 

پایین تر از سایر کشورهاست

در  جدیـد  ظرفیت هـاى  توسـعه  و 
زیرسـاخت ها و نـاوگان ریلـی، جـاده اى، 
حمل ونقـل دریایـی و تجهیـزات تخلیـه و 
بارگیري در بنادر کشـور، دسترسـی کشور 
بـه دریـاي خـزر در شـمال و خلیج فـارس 
و دریـاي عمـان در جنـوب، امـکان ارائـه 
بـراي  چندوجهـى  حمل ونقـل  خدمـات 
ترانزیتـی خارجـی و  کاالهـاي  صاحبـان 
امـکان بهره منـدى از بسـترهاي حمل ونقل 
چندوجهـى و درنتیجـه کاهـش هزینه ها و 
خطـرات تجـاري بـراي شـرکاي ترانزیتی 
کشـور کـه در صـورت اسـتفاده کارآمـد و 

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

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566
www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

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

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

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

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

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

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

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

فورواردر - کریر

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

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

حمل مشتقات سوختی
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى شرکت هاى 
حمل ونقل بین المللى مشهد گفت: 60 درصد 
ترانزیت کاال به کشورهاى آسیاى مرکزى 
و افغانستان توسط شرکت هاى حمل ونقل 

بین المللى خراسان رضوى انجام مى شود.
مجتبى بهاروند درنشست خبرى این انجمن 
درمشهد افزود: باوجوداین سهم قابل توجه،  
به دلیل وجود دستگاه هاى متولى پرتعداد و 
قوانین قدیمى که قدمت برخى به پیش از 
انقالب برمى گردد، این شرکت ها با مشکالت 

زیادى مواجه اند.
درصد   90 بودن  فرسوده  یادآورى  با  وى 
ناوگان جاده اى حمل بار کشور گفت: تعرفه 
و  است  باال  سنگین  خودورهاى  واردات 
ازطرف دیگر تسهیالت مناسبى براى واردات 
این خودروها در اختیار شرکت ها قرار داده 
نمى شود و حتى مالکان شخصى نیز از عهده 

پرداخت اقساط سنگین آن برنمى آیند.
او تأکید کرد: بر اساس قانون، شرکت هاى 
مالیات  ازپرداخت  بین المللى  حمل ونقل 
معاف هستند اما با توجیهات متعدد هم اکنون 
مالیات  نوع  پنج  چهارتا  پرداخت  به  ملزم 

مى باشند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى شرکت هاى 
حمل ونقل بین المللى مشهد گفت: در حال 
حاضر به دلیل وضعیت امنیتى کشور پاکستان، 
مسیر ایران همچنان داراى مزیت هاى برتر 

مرکزى  آسیاى  کشورهاى  براى  ترانزیتى 
است ولى اگر شرایط امنیتى پاکستان ارتقاء 
یابد، صنعت ترانزیت کشور با فعالیت رقیب 
اصلى خود یعنى پاکستان با مشکل جدى 

روبر مى شود.
رئیس انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل 
بین المللى مشهد خاطرنشان کرد: حمل بار 
از بندرعباس به کشورى مانند تاجیکستان 
به وسیله ناوگان جاده اى حدود 10 روز طول 
مى کشد اما از طریق ریل یک ماهه است و 
از  ترانزیت  بحث  در  سرعت  ازآنجایى که 
از  بسیارى  است  برخوردار  باالیى  اهمیت 
گران  باوجود  را  جاده اى  حمل ونقل  تجار 

بودن بر راه آهن ترجیح مى دهند.
ترانزیتى  بار  عمده  بخش  کرد:  اظهار  وى 
امارات  به  ابتدا  مرکزى  آسیاى  کشورهاى 
متحده عربى رفته و سپس به ایران صادرات 
تا 15  بین 10  ساالنه  که  مى شوند  مجدد 
میلیارد دالر براى این امیرنشین درآمدزایى 

دارد.
ابتدا  ترانزیتى  این محموله هاى  وى گفت: 
به وسیله  بنادر دبى تخلیه شده و سپس  در 
حمل  بندرعباس  به  کوچک تر  کشتى هاى 
مى شوند و از خاك ایران به آسیاى مرکزى 

ترانزیت مى شوند.
که  است  درحالى  این  گفت:  بهاروند 
پهلوگیرى کشتى هاى  قابلیت  بندر چابهار 

سهم 6۰ درصدی خراسان رضوی در 
ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

اقیانوس پیما و عظیم کانتینر بر را دارد و در 
صورت راه اندازى تأسیسات این بندر، زمان 
حمل بار ترانزیتى به آسیاى مرکزى از مسیر 
باصرفه ایران، به شکل قابل مالحظه اى کاهش 

مى یابد.
هم اکنون 40 شرکت در قالب انجمن صنفى 
مشهد  بین المللى  حمل ونقل  شرکت هاى 
حوزه  در  مورد  یک  که  مى کنند  فعالیت 
حمل ونقل بار هوایى و شش شرکت نیز در 
بخش ریلى خدمات حمل ونقلى بین المللى 

ارائه مى دهند.
این انجمن صنفى با حدود دو هزار کامیون و 
چهار هزار راننده در بخش صادرات، واردات 

و ترانزیت کشور فعالیت مى کند.
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جاده اى  حمل ونقل  و  راهدارى  مدیرکل 
خراسان رضوى از اجراى سه طرح عمرانى 
در راستاى توسعه زیرساخت هاى پایانه هاى 

مرزى استان خبر داد.
ابراهیم نصرى گفت: طرح جامع  مهندس 
پایانه مرزى لطف آباد با 78 درصد پیشرفت 
فیزیکى در مراحل پایانى است و طرح پل 
تجن نیز در مرز سرخس که توسعه راهى 
ایران – ترکمنستان را فراهم مى آورد با 80 
درصد پیشرفت فیزیکى در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى خراسان رضوى، مدیرکل 
خراسان  جاده اى  حمل ونقل  و  راهدارى 
رضوى افزود: طرح جامع توسعه پایانه مرزى 
لطف آباد با حدود 25 میلیارد تومان برآورد 

هزینه، مراحل پایانى را به سر مى برد.
وى اعالم کرد: این طرح از شهریور 1389 
آغاز و با برنامه ریزى در چهار فاز اجرایى 
ساختمان هاى  و  تجارى  سالن  شامل، 
جانبی با مساحت 5000 هزار مترمربع ( در 

توسعه زیرساخت های پایانه های مرزی
استان خراسان رضوي با اجرای سه طرح

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

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566
www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

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

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

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

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

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

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

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

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

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

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

فورواردر - کریر

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

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

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

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

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

حمل مشتقات سوختی

بهمن ماه 92 به بهره بردارى رسید) بهسازي 
سالن مسافري در 1000 مترمربع و حدود 
و  پارکینگ ها  و  محوطه سازى  هکتار   10
احداث  و  مسافر  و  بار  مسیرهاي حرکت 
و  کشور  خروجى  و  ورودي  درب  سر 
زیرساخت هاى الزم تا شهریور 96 به اتمام 

خواهد رسید.
باالى  ظرفیت  به  اشاره  با  نصرى  مهندس 
اقتصادى موجود در پایانه هاى مرزى استان 
مسافرى  سالن  توسعه  جامع  طرح  گفت: 
ابالغ  نیز مصوب و  پایانه مرزى دوغارون 
شده است و امیدواریم با حل مسائل منطقه، 
این  اجرایى  عملیات  آغاز  شاهد  به زودى 

طرح نیز باشیم.
وى از توسعه زیرساخت پایانه هاى مرزى 
به عنوان دروازه هاى ورودى کشور و راهى 
براى توسعه اقتصاد و تجارت بین الملل و 
منطقه یادکرد و ادامه داد: از دیگر طرح هاى 
عملیاتى شده و در دست اجرا، احداث پل 
ترکمنستان  و  ایران  مشترك  مرز  در  تجن 

است که این طرح نیز با 80 درصد پیشرفت 
فیزیکى در مراحل پایانى قراردارد.

با  تجن  پل  نصرى طرح ساخت  گفته  به 
طول 96 متر در عرض 15 متر بوده است 
و ظرفیت تردد دوهزار دستگاه خودرو را در 

24 ساعت شبانه روز فراهم مى آورد.
وى با اشاره به اینکه عالوه بر ساخت این 
پل، راه 500 مترى از دو طرف پل مذکور 
نیز در دست اجرا است، افزود: با بهره بردارى 
پل تجن، حجم مبادالت تجارى ترکمنستان 
نیز جریان ترانزیت کامیون هاى  ایران و  با 
بین المللى بیش ازپیش افزایش خواهد یافت و 
پیش بینى مى شود با پیشرفت فیزیکى مناسب 
بازمان بندى طرح، این پروژه در موعد مقرر 

و تا شهریور امسال به پایان برسد. 

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

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

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

مدیرعامل:   مجید خواجوی
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