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برنامه ریزی 250 ساله

 گزارش ویژه 
گردشگری سالمت در خراسان رضوی، ظرفیت ها  و چالش ها

سهم ایران ازگردشگری سالمت 

دورنما
پیش بینی  بازارهای مالی در سال 2016

مسیر بازارهای سرمایه در سال 95
میزان رشد اقتصاد ایران در سال 2016

پیش بینی شاخص های اقتصادی سال 95   
 

مسکن
سرعت صفر تورم مسکن 

بازار مسکن در سال 95

 اقتصاد ایران 
تهدیدهای محیط کسب و کار 

سقوط  12 پله ای در رقابت پذیری صنعتی 
مصائب صادرات به عراق

راه سنگالخ سرمایه گذاری خارجی 
مجلس دهم و تاثیر آن بر اقتصاد ملی 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک فرصت جهانی
عبور از رکود 

 
خدمات و تجارت جهانی 

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت، صنایع غذایی و فناوری های 
نوین صنعت ساختمان

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای عراق، روسیه، قطر و عمان 
رده بندی کشورهای جهان در حوزه اقتصاد

دالیل توقف رشد اقتصادی ترکیه

گوناگون
گران ترین هتل های دنیا 

قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال 2016
بانک های آینده شبیه چه خواهند بود؟

گران ترین شهرهای جهان

حمل و نقل
گسترش حمل و نقل با نگاه توسعه پایدار 

جا به جایی 60 درصد مسافران نوروزی خراسان رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای
 نام و نشانی اعضای صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کاالی مشهد
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شماره 29- اردیبهشت و خرداد 92
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امسال نیز اقتصاد و تولید ملی کماکان محور برنامه ریزی دولت و مطالبات مردمی قراردارد. بدیهی است برای 
دستیابی به رشد مطلوب چاره ای جز نگرش صرفا علمی به مقوله اقتصاد و نمونه برداری از راه های رفته و موفق با 
چشم اندازی به تحوالت سریع جهانی وجود ندارد اما متاسفانه به نظر می رسد تکرار تجربه وخطا بویژه در تعریف 
وسپس از اقدام عملی برای تولید ملی امری عادی شده است. شکی نیست که امکان تولید همه اقالم در یک کشور 
نه ممکن و نه عقالنی است، اما همه اقتصاد دانان بر این باورند که تولید ملی باید حدی از کیفیت مطلوب و حدی 
از قیمت رقابتی را داشته باشد، موضوعی بسیار ساده که در عمل مورد غفلت قرار می گیرد و نتیجه ای جز هدم 
منابع کشور را در پی ندارد.  در شروع این سال جدید شاید بی مناسبت نباشد که این سخن بانوشته ای از مرحوم 
مجتبی کاشانی مدیر و شاعر نکته سنج که سال ها پیش با عنوان برنامه ریزی دویست و پنجاه ساله منتشر شده، 

دنبال گردد.
»کونوسوکی ماتسوشیتا«، بنیانگذار صنایع الکترونیک ماتسوشیتا - سازنده محصوالت ناسیونال و پاناسونیک – اعتقاد 
داشت که آرمان ها و فلسفه های جهانیش باید به وسیله برنامه ریزی از حرف به عمل درآید. او تنها به اعالم 
مأموریت خود بسنده نکرد،  بلکه 250 سال آینده را برای اجرای کامل آن پیش بینی کرد. 250 سالی که باید به ده 
بخش 25 ساله تقسیم شود. او ده سال اول هر دوره را »روزگار ساختن«، ده سال دوم را »دوران به کار بستن« و پنج 

سال پایانی را »زمان به کمال رسیدن« نامید.
او اعتقاد داشت که »آینده از آن ماست، ما باید پیشروی  به سوی آینده را از هم اکنون آغاز کنیم. تا زمانی که از 
رهبران توانا برخورداریم، آینده ای درخشان را در پیش خواهیم داشت«، و در همین راستا »دانشکده حکومت و 

مدیریت ماتسوشیتا« را در سال 1978 بنیان گذاري کرد.

فلسفه کاری ماتسوشیتا
»کونوسوکی ماتسوشیتا«، بنیانگذار صنایع الکترونیک ماتسوشیتا - سازنده محصوالت ناسیونال و پاناسونیک - 
می باشد. او تمامی طول عمر مفید و طوالنیش را صرف تولید کاالهای مفید، با کیفیت، متنوع و ارزان کرد تا بتواند 
هموطنان فقیر ژاپنی اش را که بعد از جنگ جهانی دوم در زباله های خیابان به دنبال غذا می گشتند، از اسارت و 
دست و پا زدن در نیازهای اولیه مادی برهاند.  او که خود را عامی و کم سواد در مدیریت قلمداد می کرد، شیوه های 

نظری و اجرایی مدیریت خود را در 45 کتاب به جهانیان ارائه کرده است.
ماتسوشیتا در یکی از کتاب های خود در باره انتقال فلسفه کاری خویش به همکارانش می نویسد: آن اوایلی که 
داشتیم بعد از جنگ،  رشد می کردیم، روزی مدیران من آمدند و ساختن نوعی بخاری برقی را به من توصیه کردند. 

آنها می گفتند که تقاضا زیاد است و تنها یک شرکت خارجی و چند تولید کننده داخلی آن را عرضه می کنند.
من از آنها سؤال کردم این بخاری در بازار چقدر قیمت دارد؟ گفتند 14 ین. پرسیدم حقوق یک معلم در ژاپن 
در ماه چقدر است؟ گفتند 21 ین. گفتم ماتسوشیتا هرگز بخاری را که یک معلم ژاپنی نتواند بخرد تولید نخواهد 
کرد. اگر واقعا دلتان می خواهد این بخاری را تولید کنید، بروید و قیمت تمام شده آن را به 6 تا 7 ین برساند تا 
مصرف کننده بتواند آن را 8 تا 9 ین خریداری کند. این فلسفه کاری من است. تولید ارزان و با کیفیت برای همه 

مردم ژاپن. آنها انگیزه مند شدند،  این کار را کردند و این آغاز راه موفقیت بود.
نقل از کتاب نقش دل در مدیریت
 نوشته مرحوم مجتبي کاشانی

250 ساله ریزی  برنامه 
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   ایران و بویژه خراسان رضوی در مقایسه 
و  ظرفیت  چه  از  همسایه  های  کشور  با 
توانمندی هایی در زمینه درمان و گردشگری 

سالمت برخوردار است؟
دکتر توسلی - وجود بارگاه ثامن االئمه در 
مشهد که مرکز استان می باشد باعث شده تا 
خراسان رضوی قطب زیارت کشور و منطقه 
باشد به گونه ای که سالیانه میلیون ها نفر از 
داخل و خارج ایران برای زیارت بارگاه منور 
امام هشتم حضرت رضا )ع(، وارد این استان 
در  سالمت  گردشگری  نظر  از  شوند.  می 
مشهد، وجود بیمارستان های تخصصی و فوق 
تخصصی بزرگ و  پزشکان توانمندی که در 
آنها خدمات ارائه می دهند، مشهد را بعنوان 
یکی از بزرگ ترین مراکز جذب توریست و 
توریست درمانی معرفی کرده است. که البته 
ارائه خدمات شایسته  برای  زیادی  راه  هنوز 
و ایده آل در پیش داریم. الحمدهلل در حوزه 
گردشگری سالمت و البته در سایر حوزه های 

گردشگری از جمله زیارت ،سیاحت،  به برکت نام مقدس امام رضا )ع(، استان ما از ظرفیت ها و 
پتانسیل های بسیار باالیی برخوردار است. 

دکتر خاکشور- سطح پزشکی در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه بخصوص آسیای 
میانه و عراق، افغانستان و بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه تشخیص و درمان 
بسیار باالست و در رشته هایی مانند ناباروری، جراحی پالستیک، چشم، سرطان و قلب ایران 

توانمندی های بسیار باالتری دارد.

    آیا تاکنون از این ظرفیت به درستی استفاده شده است؟ و اگر نشده، دالیل عدم استفاده 
از این موقعیت چه بوده است؟

دکتر توسلی – شکی نیست که ظرفیت استان خیلی بیشتر از آن چیزی است که امروزه وجود 
دارد. اقدامات زیربنایی زیادی در این زمینه باید صورت گیرد. خصوصا پس از برجام، امید است 
که با توسعه خدمات در استان ، این صنعت رشد چشمگیری بخود بگیرد. زیرا صنعت گردشگری 
در ایران با روی کار آمدن دولت های گوناگون نادیده گرفته شده است اما اکنون با توافق ایران 
و غرب، تغییراتی در حال شکل گیری است و به این ترتیب گردشگری و درآمد حاصل از آن 
می تواند باعث تغییرات بزرگ اقتصادی شود. داشته های ما در همه حوزه های خدمات گردشگری 
استان خیلی بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر مورد استفاده است. اطالع رسانی در این 
زمینه چه به سرویس دهندگان درمانی اعم از پزشکان و دست اندر کاران این رشته و چه به 
افرادی که نیازمند این خدمت هستند از مسائل مهم و قابل توجهی است که باید مد نظر مسؤولین 
قرار گیرد. عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و خارجي از قابلیت هاي توریسم سالمت و 

گردشگری سالمت در خراسان رضوی
ظرفیـت ها و چالـش ها

به موازات گسترش صنعت گردشگری، شاخه ها و انواع گوناگونی از این صنعت پدید آمد که هر کدام نیز طرفدارانی دارد. یکی از این 
شاخه های نوظهور و البته به سرعت در حال گسترش، گردشگری سالمت یا »Health tourism« است. بنابر تعریف سازمان جهانی، 
گردشگری سالمت سفر افراد از محل دایمی زندگی خود به مدت بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال برای حفظ ، بهبود یا به دست 

آوردن سالمت جسمی و روانی است.بنابراین تعریف گردشگری سالمت حوزه گسترده ای از پیش گیری تا درمان را شامل می شود.
گرچه برآورد حجم تجارت این صنعت در دنیا به دلیل نوظهور بودن و کمبود یا نبود آمار دقیق کاری دشوار است ولی در عین حال 
روند رو به رشد این آمار و ارقام این نکته را به خوبی نمایان می کند که برخی کشورهای دنیا با درک درست و به موقع درحال 
سرمایه گذاری های کالن در این صنعت درآمدزا و به سرعت در حال گسترش هستند و در این میان کشور ما با توجه به برخورداری 
از منابع و استعدادهای طبیعی  و بهره مندی از شرایط مساعد آب و هوای و همچنین مراکز درمانی پیشرفته و اساتید مجرب و امکانات 
و تجهزات مناسب، همراه با هزینه های درمانی مناسب می تواند به عنوان یک قطب در این زمینه مطرح باشد در همین راستا با دو تن از 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد آقایان دکتر علیرضا توسلی  و دکتر حمید خاکشور که در زمینه گردشگری سالمت دارای تجارب  

مفیدی  می باشند به گفتگو نشستیم که باهم می خوانیم:

ویژه گزارش 

حسین کوه زاد
محمدجواد چوپانکاره
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فقدان اطالع رساني مناسب از امکانات توریسم 
سالمت  در کشور بوضوح در کشور ماقابل 
لمس است و ازنظر اطالع رسانی  از سایر رقبا 

عقب هستیم. 
دکتر خاکشور- متأسفانه از این ظرفیت به 
این  جهت  به  است  نشده  استفاده  درستی 
که متولی مشخص و جدی و آشنا به سطح 

پزشکی بین المللی وجود نداشته است.

درمانی  مراکز  و  بیمار خارجی  بین  رابطه 
چگونه برقرار می شود، آیا چرخه صحیحی 

برای این ارتباط تعریف شده است؟
بیمارستان هاي  ایجاد شبکه  دکتر توسلی - 
توریستي در کشور از نیازهاي ضروري در این 
حوزه است که کمبود آن احساس مي شود و 
در طرح نظام اطالع رساني توریسم سالمت 
در کشورقابل پیگیري است. همچنین، مطالعه 
و بررسي نظام بازاریابي)Marketing(  در 
گردشگري  حوزه  در  که  بیمارستان هایي 
سالمت فعالیت مي کنند، ازدیگر مباحث قابل 
طرح در این بخش مي باشد. متاسفانه رابط بین 

بیمار خارجی و مراکز درمانی خیلی نابسامان و گیج کننده است و سیستم های اطالع رسانی دقیق 
و مطمئنی برای آگاه کردن بیمار خارجی وجود ندارد. یکي از نقاط ضعف عمده صنعت توریسم 
سالمت در کشور که باعث عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و خارجي از قابلیت هاي 
توریسم سالمت در کشور مي شود، فقدان اطالع رساني مناسب از امکانات توریسم سالمت در 
ایران است. براي اثبات این مدعا کافي است سایت های بیمارستان های مجهز ایران را مالحظه 
کنید تا از وضیت تاسف بار اطالع رساني این بیمارستان ها آگاه شوید و در مقابل به سایت یکي از 
بیمارستان هاي هند، سنگاپور یا فیلیپین هم مراجعه کنید تا تفاوت ها را لمس کنید و این تفاوت ها 
منهاي صدها ساعت برنامه تولیدي رادیوئي، تلویزیوني وتیزرهاي تبلیغاتي است که به معرفي این 
مناطق مي پردازند و دائما در شبکه هاي ماهواره اي پخش مي شوند و این ضعف اساسي تقریبا در 
مورد تمامي مراکز درماني مجهز و مستعد جذب گردشگران درماني و نیز سایر مناطق گردشگر 

پذیر همچون آبگرم هاي طبیعي و ... در کشور وجود دارد.
دکتر خاکشور- به دلیل نبود متولی و سازمان مشخص جهت جذب و پذیرش بیماران خارجی 
ارتباط بیماران با مراکز درمانی بصورت غیر علمی و توسط رابطین و مترجمین و یا شناختی که 
مراکز درمانی و پزشکان خارجی از توانمندی بعضی پزشکان داخلی دارند برقرار شده که این روند 

نمی تواند قابل توسعه در دراز مدت باشد.

 وجود دالالن گردشگری سالمت چه آسیب هایی به این بخش وارد می کند و برای 
جلوگیری آن چه باید کرد؟

دکتر توسلی- امکانات درماني و پزشکي در کشور برای خدمت به گردشگران خارجی مناسب 
است  و مشهد مقدس نیز جزو شهرهای رده اول برای درمان  توسط گردشگر خارجی بخصوص 
از کشورهای شیعه نشین  محسوب می شود ولی بزگترین آفت و ضربه را همین دالالن سالمت 
به این رابطه  خواهند زد. نبود سازوکاري مناسب براي جذب، پذیرش و هدایت بیماران خارجي 
توسط دستگاه هاي متولي امر از یک سو و جوالن دالالن از سویي دیگر باعث شده تا آینده 
گردشگري سالمت نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور به مخاطره بیفتد. دالالني که به دلیل غیر 
رسمی بودن و نامشخص بودن آنها  پیدا کردنشان کار ساده ای نیست. این دالالن در سیستم درمان 
گردشگر نفوذ کرده اند و گاهی درآمد های هنگفت و نامعقولی را به گردشگر تحمیل و بخش 
عمده آن را خود به جیب میزنند و سعی می کنند که بیمار و پزشک از این وجوه بی اطالع بمانند 
بنده خود شاهدم که گاهی دالالنی بیمار را به مراکز ارزان قیمت و بعضا کم کیفیت برده وچندین 
برابر هزینه درمان را از بیمار نا آگاه گرفته اند. روز بروز این شبکه مخوف و ناسالم پچیده تر می 
شود و برخورد با آن مشکل تر و هر چه زود تر باید این مساله سازماندهی شود. زیرا  گردشگرانی 
که دردام اینها گرفتار می شوند گناه و خطای این گروه اندک و سودجو را بپای همه ملت با 
فرهنگ و مسلمان می گذارند. ایجاد مراکز ارتباطی قوی و مطمئن تحت نظر دانشگاه ها و کنترل 
دقیق آن و قطع روابط پولی بین گردشگر و پزشک و حذف دالل ها و یا سازماندهی آنها هر چه 

زودتر باید صورت گیرد.
دکتر خاکشور- همانطور که عرض شد دالالن گردشگری سالمت به کیفیت ارائه خدمات 
درمانی توجه نداشته بلکه انگیزه آنها کسب درآمد بیشتر با مراکزی است که حق الزحمه بیشتری 
به آنها پرداخت می کنند لذا نتیجه نهایی درازمدت مطلوب نخواهد بود و ارجاع بیماران خارجی 
دوام و یا توسعه نخواهد یافت لذا باید شرکت های گردشگری رسمی و معتبر با ضوابط اجرائی 
مشخص در رشته های مختلف زیر نظر متولی اصلی که فارغ از هر ارتباط یا سلیقه شخص یا 

افراد و یا مراکز خاص باشند فعالیت کنند.

 به نظر شما آیا وجود مراکز و شرکت های رسمی و معتبر گردشگری سالمت می تواند 
مشکل دالالن را حل کند؟

دکتر توسلی - شکی نیست که سازماندهی  این صنعت و ایجاد مراکز معتبر نظارتی به بهبودی 
اوضاع کمک خواهند کرد. از قرار اطالع ، مدتی است که ساماندهي گردشگري سالمت در 
کشور  بوجود آمده و شورایی بنام شوراي راهبري گردشگري سالمت برای نظارت تشکیل شده 
است.در این شورا که متشکل از نمایندگان سازمان میراث فرهنگي و گردشگري،سازمان نظام 
پزشکي،وزارت امور خارجه و معاونت درمان وزارت بهداشت است، کار ساماندهي گردشگري 
سالمت صورت مي گیرد.  وجود مراکز معتبر گردشگری و شرکت های رسمی که بتواننداعتماد 
گردشگران را جلب نمایند منجر به کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن خواهد شد ولی همانطور 
که قبال عرض شد حذف دالل ها کار بسیار پیچیده و مشکلی است. عالوه بر این باید سایت 
معتبر و جامعی برای معرفی پتانسیل های درمانی خود به دنیا داشته باشیم،  این سایت باید از طریق 

سفارتخانه ها تبلیغ و معرفی شود تا مورد اعتماد 
باشد و بیماران خارجی با مراکز درمان از طریق 
این سایت آشنا شوند و از نحوه دسترسی به 
 آن ها و خدماتی که ارائه می دهند، آگاهی یابند.
دکتر خاکشور- تعامل منطقی و عادالنه ای باید 
بین مراکز درمانی و شرکت های گردشگری 
محض  به  که  باشد  داشته  وجود  سالمت 
پذیرش بیماران اقدامات الزم اعم از تشخیص 
و یا درمان طبی و یا جراحی در کوتاه ترین 
زمان صورت گیرد و از طرفی مراکز درمانی 
تعهدات مالی خود را به موقع و کامل نسبت 
به این شرکت ها انجام دهند تا وضعیتی مشابه 
سازمان های بیمه گر در داخل نسبت به مراکز 

درمانی پیدا نشود.

 به نظر شما چه مشکالتی فراروی بحث 
گردشگری سالمت در استان وجود دارد؟ و 

برای حل آنها چه پیشنهاداتی دارید؟
دکتر توسلی- مشهد در چندسال اخیر روند 
روبه رشدی را سپری کرده و شهرداری هم در 
ایام خاص و به ویژه نوروز با نصب نمادها و 

دکترحمید  خاکشور:
نبود متولی و سازمان مشخص  به دلیل   
خارجی  بیماران  پذیرش  و  جذب  جهت 
بصورت  درمانی  مراکز  با  بیماران  ارتباط 
غیر علمی و توسط رابطین و مترجمین و 
پزشکان  و  درمانی  مراکز  که  شناختی  یا 
خارجی از توانمندی بعضی پزشکان داخلی 
دارند برقرار شده که این روند نمی تواند 

قابل توسعه در دراز مدت باشد

تعامل منطقی و عادالنه ای باید بین مراکز 
درمانی و شرکت های گردشگری سالمت 
به محض پذیرش  باشد که  وجود داشته 
بیماران اقدامات الزم اعم از تشخیص و 
یا درمان طبی و یا جراحی در کوتاه ترین 
زمان صورت گیرد و از طرفی مراکز درمانی 
تعهدات مالی خود را به موقع و کامل نسبت 
به این شرکت ها انجام دهند تا وضعیتی 
مشابه سازمان های بیمه گر در داخل نسبت 

به مراکز درمانی پیدا نشود

ایران و به خصوص مشهد در زمینه جراحی 
قلب توانمندی های منحصر بفردی دارد که 
در سطح جهانی از رتبه باال و اعتبار خاصی 
کم  نوین  روشهای  مانند  است  برخوردار 
تهاجم و ویدئویی جراحی قلب و همچنین 
های  بیماری  با  کودکان  قلب  جراحی 

مادرزادی قلب از جمله آنهاست

دکترعلیرضا  توسلی:
عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و 
خارجي از قابلیت هاي توریسم سالمت و 
امکانات  از  مناسب  اطالع رساني  فقدان 
در  بوضوح  کشور  در  سالمت   توریسم 
ازنظر اطالع  کشور ماقابل لمس است و 

رسانی  از سایر رقبا عقب هستیم

ایجاد شبکه بیمارستان هاي توریستي در 
حوزه  این  در  ضروري  نیازهاي  از  کشور 
است که کمبود آن احساس مي شود و در 
طرح نظام اطالع رساني توریسم سالمت 

در کشورقابل پیگیري است

جذب،  براي  مناسب  سازوکاري  نبود 
پذیرش و هدایت بیماران خارجي توسط 
دستگاه هاي متولي امر از یک سو و جوالن 
دالالن از سویي دیگر باعث شده تا آینده 
گردشگري سالمت نه تنها در مشهد بلکه 

در کل کشور به مخاطره بیفتد

ایجاد فضای سبز و... مشهد را زیبا کرده است. اگر از این مسائل بگذریم، باید در مشهد فکری به 
حال ترافیک و زیرساخت های حمل ونقل کرد. 

پارکینگ هم مشکل اصلی شهر مشهد است که باید برای آن راه حلی پیش بینی کرد و در کنار 
مسئله پارکینگ، مقوله راهنمای زائر، ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی و مترو هم نیاز به تقویت 
دارد. فراهم کردن اقامتگاه های مناسب برای گردشگران سالمت و پزشکی از دیگر موارد ضروری 
در راستای توسعه گردشگری سالمت است . باید در این راه متناسب با استانداردهای جهانی 
پیش برویم و همایش های مختلف برگزار  کنیم و مشکالت فرا روی کار را با بحث و تبادل 
نظر رفع نماییم.  طب سنتی و اسالمی هم یک مقوله جدا گانه ای است که نیاز به سازماندهی 
و جذاب سازی دارد. و سرمایه عظیم و ناشناخته ای است که باید روی آن بیشتر کار کنیم. تا 

گردشگری سالمت گسترش یابد.
دکتر خاکشور- مشکل اصلی نداشتن متولی و برنامه مدون و اجرائی در این موضوع است و 
بی تفاوتی نسبت به این موضوع باعث از دست دادن این فرصت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد 
می شود: توسط مرجع رسمی و دولتی متشکل از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، امور 
خارجه، بهداشت و درمان، هیئتی با حضور کارشناسان این موضوع و پزشکان بنام و با تجربه و 
شناخته شده در عرصه بین المللی و صاحب نام که اعتبار علمی آنها در مجامع بزرگ پزشکی به 
ثبت رسیده و توسط پزشکان خارجی در کشورهای همسایه شناخته شده هستند تشکیل شود 
و اقدامات درمانی بیماران ارجاعی توسط این پزشکان صورت گیرد که وجهه پزشکی ایران 
خدشه دار نشود و حتی بلکه نزد پزشکان همسایه محرز و ارتقاء یابد و از طرفی مراکز درمانی با 
سرویس های مجهز و هتلینگ استاندارد برای پذیرش این بیماران انتخاب و معرفی شوند. این مهم 
هر چه زودتر باید عملی شود تا این بی برنامگی و نامنظمی که نتیجه نهایی آن خدشه دار شدن 
توان علمی پزشکی جمهوری اسالمی ایران است خاتمه یابد و بیماران بیشتری از سایر کشورها 

نیز مراجعه کنند و از توانمندی پزشکی ایران بهره مند شوند.

 سخن آخر
دکتر توسلی- سرزمین خراسان سرزمین کهن با تاریخ تاثیر گذار در زمینه تمدن بشری می باشد. 
از کهن ترین و بزرگترین قنات دنیا که بنام قنات قصبه معروف و در گناباد واقع است در 
نظربگیرید تا آرامگاه های بسیاری از فضال و شعرا و علی الخصوص بارگاه حضرت رضا )ع( 
و در کنار این آثار تاریخی که برای گردشگران جذاب می باشد. وجود مراکز درمانی پیشرفته با 
متخصصین تراز اول که خدمات درمانی را در سطح استانداردهای جهانی میتوانند ارائه نمایند. به 
خصوص این که  درمان در استان ما ارزان ترین نرخ را در سطح کشور و شاید دنیا داشته باشد، 

لذا بکوشیم از این فرصت ها و غنائم بنحو شایسته استفاده نماییم.   
دکتر خاکشور- ایران و به خصوص مشهد در زمینه جراحی قلب توانمندی های منحصر بفردی 
دارد که در سطح جهانی از رتبه باال و اعتبار خاصی برخوردار است مانند روشهای نوین کم 
تهاجم و ویدئویی جراحی قلب و همچنین جراحی قلب کودکان با بیماری های مادرزادی قلب 

از جمله آنهاست.



5

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ه3
مار

ش

فقدان اطالع رساني مناسب از امکانات توریسم 
سالمت  در کشور بوضوح در کشور ماقابل 
لمس است و ازنظر اطالع رسانی  از سایر رقبا 

عقب هستیم. 
دکتر خاکشور- متأسفانه از این ظرفیت به 
این  جهت  به  است  نشده  استفاده  درستی 
که متولی مشخص و جدی و آشنا به سطح 

پزشکی بین المللی وجود نداشته است.

درمانی  مراکز  و  بیمار خارجی  بین  رابطه 
چگونه برقرار می شود، آیا چرخه صحیحی 

برای این ارتباط تعریف شده است؟
بیمارستان هاي  ایجاد شبکه  دکتر توسلی - 
توریستي در کشور از نیازهاي ضروري در این 
حوزه است که کمبود آن احساس مي شود و 
در طرح نظام اطالع رساني توریسم سالمت 
در کشورقابل پیگیري است. همچنین، مطالعه 
و بررسي نظام بازاریابي)Marketing(  در 
گردشگري  حوزه  در  که  بیمارستان هایي 
سالمت فعالیت مي کنند، ازدیگر مباحث قابل 
طرح در این بخش مي باشد. متاسفانه رابط بین 

بیمار خارجی و مراکز درمانی خیلی نابسامان و گیج کننده است و سیستم های اطالع رسانی دقیق 
و مطمئنی برای آگاه کردن بیمار خارجی وجود ندارد. یکي از نقاط ضعف عمده صنعت توریسم 
سالمت در کشور که باعث عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و خارجي از قابلیت هاي 
توریسم سالمت در کشور مي شود، فقدان اطالع رساني مناسب از امکانات توریسم سالمت در 
ایران است. براي اثبات این مدعا کافي است سایت های بیمارستان های مجهز ایران را مالحظه 
کنید تا از وضیت تاسف بار اطالع رساني این بیمارستان ها آگاه شوید و در مقابل به سایت یکي از 
بیمارستان هاي هند، سنگاپور یا فیلیپین هم مراجعه کنید تا تفاوت ها را لمس کنید و این تفاوت ها 
منهاي صدها ساعت برنامه تولیدي رادیوئي، تلویزیوني وتیزرهاي تبلیغاتي است که به معرفي این 
مناطق مي پردازند و دائما در شبکه هاي ماهواره اي پخش مي شوند و این ضعف اساسي تقریبا در 
مورد تمامي مراکز درماني مجهز و مستعد جذب گردشگران درماني و نیز سایر مناطق گردشگر 

پذیر همچون آبگرم هاي طبیعي و ... در کشور وجود دارد.
دکتر خاکشور- به دلیل نبود متولی و سازمان مشخص جهت جذب و پذیرش بیماران خارجی 
ارتباط بیماران با مراکز درمانی بصورت غیر علمی و توسط رابطین و مترجمین و یا شناختی که 
مراکز درمانی و پزشکان خارجی از توانمندی بعضی پزشکان داخلی دارند برقرار شده که این روند 

نمی تواند قابل توسعه در دراز مدت باشد.

 وجود دالالن گردشگری سالمت چه آسیب هایی به این بخش وارد می کند و برای 
جلوگیری آن چه باید کرد؟

دکتر توسلی- امکانات درماني و پزشکي در کشور برای خدمت به گردشگران خارجی مناسب 
است  و مشهد مقدس نیز جزو شهرهای رده اول برای درمان  توسط گردشگر خارجی بخصوص 
از کشورهای شیعه نشین  محسوب می شود ولی بزگترین آفت و ضربه را همین دالالن سالمت 
به این رابطه  خواهند زد. نبود سازوکاري مناسب براي جذب، پذیرش و هدایت بیماران خارجي 
توسط دستگاه هاي متولي امر از یک سو و جوالن دالالن از سویي دیگر باعث شده تا آینده 
گردشگري سالمت نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور به مخاطره بیفتد. دالالني که به دلیل غیر 
رسمی بودن و نامشخص بودن آنها  پیدا کردنشان کار ساده ای نیست. این دالالن در سیستم درمان 
گردشگر نفوذ کرده اند و گاهی درآمد های هنگفت و نامعقولی را به گردشگر تحمیل و بخش 
عمده آن را خود به جیب میزنند و سعی می کنند که بیمار و پزشک از این وجوه بی اطالع بمانند 
بنده خود شاهدم که گاهی دالالنی بیمار را به مراکز ارزان قیمت و بعضا کم کیفیت برده وچندین 
برابر هزینه درمان را از بیمار نا آگاه گرفته اند. روز بروز این شبکه مخوف و ناسالم پچیده تر می 
شود و برخورد با آن مشکل تر و هر چه زود تر باید این مساله سازماندهی شود. زیرا  گردشگرانی 
که دردام اینها گرفتار می شوند گناه و خطای این گروه اندک و سودجو را بپای همه ملت با 
فرهنگ و مسلمان می گذارند. ایجاد مراکز ارتباطی قوی و مطمئن تحت نظر دانشگاه ها و کنترل 
دقیق آن و قطع روابط پولی بین گردشگر و پزشک و حذف دالل ها و یا سازماندهی آنها هر چه 

زودتر باید صورت گیرد.
دکتر خاکشور- همانطور که عرض شد دالالن گردشگری سالمت به کیفیت ارائه خدمات 
درمانی توجه نداشته بلکه انگیزه آنها کسب درآمد بیشتر با مراکزی است که حق الزحمه بیشتری 
به آنها پرداخت می کنند لذا نتیجه نهایی درازمدت مطلوب نخواهد بود و ارجاع بیماران خارجی 
دوام و یا توسعه نخواهد یافت لذا باید شرکت های گردشگری رسمی و معتبر با ضوابط اجرائی 
مشخص در رشته های مختلف زیر نظر متولی اصلی که فارغ از هر ارتباط یا سلیقه شخص یا 

افراد و یا مراکز خاص باشند فعالیت کنند.

 به نظر شما آیا وجود مراکز و شرکت های رسمی و معتبر گردشگری سالمت می تواند 
مشکل دالالن را حل کند؟

دکتر توسلی - شکی نیست که سازماندهی  این صنعت و ایجاد مراکز معتبر نظارتی به بهبودی 
اوضاع کمک خواهند کرد. از قرار اطالع ، مدتی است که ساماندهي گردشگري سالمت در 
کشور  بوجود آمده و شورایی بنام شوراي راهبري گردشگري سالمت برای نظارت تشکیل شده 
است.در این شورا که متشکل از نمایندگان سازمان میراث فرهنگي و گردشگري،سازمان نظام 
پزشکي،وزارت امور خارجه و معاونت درمان وزارت بهداشت است، کار ساماندهي گردشگري 
سالمت صورت مي گیرد.  وجود مراکز معتبر گردشگری و شرکت های رسمی که بتواننداعتماد 
گردشگران را جلب نمایند منجر به کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن خواهد شد ولی همانطور 
که قبال عرض شد حذف دالل ها کار بسیار پیچیده و مشکلی است. عالوه بر این باید سایت 
معتبر و جامعی برای معرفی پتانسیل های درمانی خود به دنیا داشته باشیم،  این سایت باید از طریق 

سفارتخانه ها تبلیغ و معرفی شود تا مورد اعتماد 
باشد و بیماران خارجی با مراکز درمان از طریق 
این سایت آشنا شوند و از نحوه دسترسی به 
 آن ها و خدماتی که ارائه می دهند، آگاهی یابند.
دکتر خاکشور- تعامل منطقی و عادالنه ای باید 
بین مراکز درمانی و شرکت های گردشگری 
محض  به  که  باشد  داشته  وجود  سالمت 
پذیرش بیماران اقدامات الزم اعم از تشخیص 
و یا درمان طبی و یا جراحی در کوتاه ترین 
زمان صورت گیرد و از طرفی مراکز درمانی 
تعهدات مالی خود را به موقع و کامل نسبت 
به این شرکت ها انجام دهند تا وضعیتی مشابه 
سازمان های بیمه گر در داخل نسبت به مراکز 

درمانی پیدا نشود.

 به نظر شما چه مشکالتی فراروی بحث 
گردشگری سالمت در استان وجود دارد؟ و 

برای حل آنها چه پیشنهاداتی دارید؟
دکتر توسلی- مشهد در چندسال اخیر روند 
روبه رشدی را سپری کرده و شهرداری هم در 
ایام خاص و به ویژه نوروز با نصب نمادها و 

دکترحمید  خاکشور:
نبود متولی و سازمان مشخص  به دلیل   
خارجی  بیماران  پذیرش  و  جذب  جهت 
بصورت  درمانی  مراکز  با  بیماران  ارتباط 
غیر علمی و توسط رابطین و مترجمین و 
پزشکان  و  درمانی  مراکز  که  شناختی  یا 
خارجی از توانمندی بعضی پزشکان داخلی 
دارند برقرار شده که این روند نمی تواند 

قابل توسعه در دراز مدت باشد

تعامل منطقی و عادالنه ای باید بین مراکز 
درمانی و شرکت های گردشگری سالمت 
به محض پذیرش  باشد که  وجود داشته 
بیماران اقدامات الزم اعم از تشخیص و 
یا درمان طبی و یا جراحی در کوتاه ترین 
زمان صورت گیرد و از طرفی مراکز درمانی 
تعهدات مالی خود را به موقع و کامل نسبت 
به این شرکت ها انجام دهند تا وضعیتی 
مشابه سازمان های بیمه گر در داخل نسبت 

به مراکز درمانی پیدا نشود

ایران و به خصوص مشهد در زمینه جراحی 
قلب توانمندی های منحصر بفردی دارد که 
در سطح جهانی از رتبه باال و اعتبار خاصی 
کم  نوین  روشهای  مانند  است  برخوردار 
تهاجم و ویدئویی جراحی قلب و همچنین 
های  بیماری  با  کودکان  قلب  جراحی 

مادرزادی قلب از جمله آنهاست

دکترعلیرضا  توسلی:
عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و 
خارجي از قابلیت هاي توریسم سالمت و 
امکانات  از  مناسب  اطالع رساني  فقدان 
در  بوضوح  کشور  در  سالمت   توریسم 
ازنظر اطالع  کشور ماقابل لمس است و 

رسانی  از سایر رقبا عقب هستیم

ایجاد شبکه بیمارستان هاي توریستي در 
حوزه  این  در  ضروري  نیازهاي  از  کشور 
است که کمبود آن احساس مي شود و در 
طرح نظام اطالع رساني توریسم سالمت 

در کشورقابل پیگیري است

جذب،  براي  مناسب  سازوکاري  نبود 
پذیرش و هدایت بیماران خارجي توسط 
دستگاه هاي متولي امر از یک سو و جوالن 
دالالن از سویي دیگر باعث شده تا آینده 
گردشگري سالمت نه تنها در مشهد بلکه 

در کل کشور به مخاطره بیفتد

ایجاد فضای سبز و... مشهد را زیبا کرده است. اگر از این مسائل بگذریم، باید در مشهد فکری به 
حال ترافیک و زیرساخت های حمل ونقل کرد. 

پارکینگ هم مشکل اصلی شهر مشهد است که باید برای آن راه حلی پیش بینی کرد و در کنار 
مسئله پارکینگ، مقوله راهنمای زائر، ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی و مترو هم نیاز به تقویت 
دارد. فراهم کردن اقامتگاه های مناسب برای گردشگران سالمت و پزشکی از دیگر موارد ضروری 
در راستای توسعه گردشگری سالمت است . باید در این راه متناسب با استانداردهای جهانی 
پیش برویم و همایش های مختلف برگزار  کنیم و مشکالت فرا روی کار را با بحث و تبادل 
نظر رفع نماییم.  طب سنتی و اسالمی هم یک مقوله جدا گانه ای است که نیاز به سازماندهی 
و جذاب سازی دارد. و سرمایه عظیم و ناشناخته ای است که باید روی آن بیشتر کار کنیم. تا 

گردشگری سالمت گسترش یابد.
دکتر خاکشور- مشکل اصلی نداشتن متولی و برنامه مدون و اجرائی در این موضوع است و 
بی تفاوتی نسبت به این موضوع باعث از دست دادن این فرصت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد 
می شود: توسط مرجع رسمی و دولتی متشکل از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، امور 
خارجه، بهداشت و درمان، هیئتی با حضور کارشناسان این موضوع و پزشکان بنام و با تجربه و 
شناخته شده در عرصه بین المللی و صاحب نام که اعتبار علمی آنها در مجامع بزرگ پزشکی به 
ثبت رسیده و توسط پزشکان خارجی در کشورهای همسایه شناخته شده هستند تشکیل شود 
و اقدامات درمانی بیماران ارجاعی توسط این پزشکان صورت گیرد که وجهه پزشکی ایران 
خدشه دار نشود و حتی بلکه نزد پزشکان همسایه محرز و ارتقاء یابد و از طرفی مراکز درمانی با 
سرویس های مجهز و هتلینگ استاندارد برای پذیرش این بیماران انتخاب و معرفی شوند. این مهم 
هر چه زودتر باید عملی شود تا این بی برنامگی و نامنظمی که نتیجه نهایی آن خدشه دار شدن 
توان علمی پزشکی جمهوری اسالمی ایران است خاتمه یابد و بیماران بیشتری از سایر کشورها 

نیز مراجعه کنند و از توانمندی پزشکی ایران بهره مند شوند.

 سخن آخر
دکتر توسلی- سرزمین خراسان سرزمین کهن با تاریخ تاثیر گذار در زمینه تمدن بشری می باشد. 
از کهن ترین و بزرگترین قنات دنیا که بنام قنات قصبه معروف و در گناباد واقع است در 
نظربگیرید تا آرامگاه های بسیاری از فضال و شعرا و علی الخصوص بارگاه حضرت رضا )ع( 
و در کنار این آثار تاریخی که برای گردشگران جذاب می باشد. وجود مراکز درمانی پیشرفته با 
متخصصین تراز اول که خدمات درمانی را در سطح استانداردهای جهانی میتوانند ارائه نمایند. به 
خصوص این که  درمان در استان ما ارزان ترین نرخ را در سطح کشور و شاید دنیا داشته باشد، 

لذا بکوشیم از این فرصت ها و غنائم بنحو شایسته استفاده نماییم.   
دکتر خاکشور- ایران و به خصوص مشهد در زمینه جراحی قلب توانمندی های منحصر بفردی 
دارد که در سطح جهانی از رتبه باال و اعتبار خاصی برخوردار است مانند روشهای نوین کم 
تهاجم و ویدئویی جراحی قلب و همچنین جراحی قلب کودکان با بیماری های مادرزادی قلب 

از جمله آنهاست.
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برخالف خدمات به ظاهر یکسانی که درسفرهای درمانی به متقاضیان و گردشگران ارائه 
می شود، بسته به هدف نهایی بیمار، مقصد دریافت این خدمات و هزینه درمان ، سفر درمانی 

برای هرگردشگر و درهر کشوری ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
طبق آمارهای جهانی ارائه شده، در سال 2004 درآمد حاصل از گردشگری سالمت 40 میلیارد 
دالر بوده است که این رقم در سال 2006 به 60 میلیارد دالر رسیده و در سال 2012 به بیش از 
100 میلیارد دالر رسیده است. درواقع صنعت گردشگری درمانی یا سالمت اکنون مدت هاست 
است که درمیان عموم مردم درکشورهای مختلف محبوبیت بسیار یافته است. با این حال 
برخالف خدمات به ظاهر یکسانی که دراین صنعت به متقاضیان و گردشگران ارائه می شود، 
بسته به هدف نهایی ازارائه این خدمات در مقصد یا دریافت این خدمات از سوی گردشگر، 

درهر کشوری این موضوع معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
درباره گردشگری  طبق تحقیقات انجام شده از سوی موسسه تحقیقات بازاریاب "رنوب" 
درمانی آسیا ، برای گردشگران امریکایی سفر با هدف درمان یعنی گردشگری سالمت و درمان 
به معنی صرفه جویی درهزینه های درمانی است. درامریکا گروه های کم درآمدتر یا گروه های 
طبقه متوسط که تحت پوشش خدمات درمانی نیستند برای دریافت امکانات درمانی وپزشکی 

ارزان تر راهی کشورهای دیگر می شوند.
برای گردشگران کانادایی و اروپایی هم صرفه جویی در هزینه یک اولویت مهم در انتخاب 
انگیزه های مالی سفردرمانی به معنی رهایی از  مقصد سفر برای درمان است اما عالوه بر 
صف طویل انتظار در بیمارستان های دولتی برای دریافت درمان های پزشکی نیز هست. دراین 
کشورها طبقاتی با درآمد متوسط از مشتریان مهم واصلی گردشگری درمانی همان هستند که 
نمی خواهند انتظارهای بی پایان برای دریافت خدمات درمانی بیمارستان های دولتی کشورخود 

را تحمل کنند.
اما برای افریقاییان توریسم درمانی به معنی برخورداری از تسهیالت درمانی و بهداشتی برتر 
است که در کشور خودشان اغلب دردسترس نیست. درافریقا یک خانواده ثروتمند ویا افراد با 
درآمد باالی متوسط از مشتریان اصلی گردشگران درمانی درکشورهای دیگر هستند. درمقایسه 
با کشورهای غربی ، کشورهای توریستی آسیا با ارائه خدمات درمانی بسیار ارزان تر یک 

انتخاب ارزان برای هر فرد اروپایی و امریکایی است.
گردشگری درمانی برای یک شهروند خاورمیانه نیز معنای خاص خود را دارد و آن برخورداری 
از متخصصان و پزشکان درجه یک است که درکشورهای خودشان موجود نیست. یک خانواده 
ثروتمند یا متعلق به طبقات باالی متوسط سفر درمانی را با هدف یافتن پزشکان حاذق و متبحر 
انتخاب می کند. شهروندان خاورمیانه درگذشته کشورهای غربی را برای درمان های پزشکی 

یازده  حادثه  از  پس  اما  می کردند  انتخاب 
سپتامبر به دلیل افزایش مقررات محدود کننده 
و سخت گیری درصدور ویزا به شهروندان 
خاورمیانه  درکشورهای  شهروندان  عرب، 
ناگزیر کشورهای آسیایی را هدف سفرهای 

درمانی خود قرار دادند.
هم  سنگاپور  و  تایلند  آسیایی  کشورهای 
گردشگری  نظر  از  برتر  کشور  دو  اکنون 
درمانی هستند که به دالیل مختلفی همچون 
برخورداری از تجهیزات پزشکی با کیفیت، 
زیرساخت های درمانی عالی و حداقل مدت 
بودن  دردسترس  نیز  و  انتظار  برای  زمان 
سطح  عالیترین  با  پزشکان  و  متخصصان 
مهارت، بیشترین تعداد گردشگر درمانی را 

بخود جذب می کنند.
کشور  دو  این  نیست.  ماجرا  تمام  این  اما 
بالغ  سال 2013  در  تنها  و  یکدیگر  درکنار 
بر 60 درصد از کل گردشگران درمانی در 
سراسر آسیا را بخود جذب کرده اند. از نظر 
میزان پول خرج شده در بخش گردشگری 
بازار  از  را  سهم  باالترین  تایلند  درمانی 
کرده  خود  نصیب  آسیا  درمانی  گردشگری 
است که کشورهند پس از تایلند از این نظر 
در رتبه دوم جدول کشورهای اسیایی جای 

دارد.
برتر  مقصد   5 از  یکی  عنوان  به  هند 
گردشگری درمانی در جهان میزبان بیش از 
است  جهان  سراسر  از  گردشگر  166هزار 
دریافت  هدف  با   2012 سال  در  تنها  که 
کمک های درمانی به این کشور سفر کردند. 

سهم ایران از گردشگری سالمت 
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دفتر گردشگری بهداشت و درمان هند بااعالم این مطلب یادآور شده است که هند انتظار دارد 
تا سال 2018 درآمد خود را به 6 میلیارد دالرافزایش دهد. درهمین راستا تقویت و حمایت از 
طب سنتی، یوگا، آیروودا و گیاهان دارویی برای تحقق طرح افزایش درآمد 6 میلیارد دالری هند 

از محل گردشگری درمانی در دستور کار مقامات گردشگری هند قرار گرفته است. 

گردشگری درمانی درایران 
توریسم پزشکی در ایران با وجود کیفیت باالی خدمات درمانی و قیمت ارزان، به علت نبود 
تبلیغات مناسب، هنوز جایگاه خود را بازار نیافته است و گام های نخست را طی می کند. در 
حالی که دولت براساس برنامه ریزی های خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد از 
نیازهای درمانی کشور را از طریق صدور کاال، خدمات پزشکی و توریسم درمانی فراهم کند.

دراین میان ایران رقیبان مهمی نیز در منطقه دارد. از جمله رقیبان مهم ایران در حوزه خلیج فارس 
می توان اردن و دبی را نام برد. کشور اردن ساالنه 500 میلیون دالر درآمد ارزی از توریسم درمانی 
دارد. دبی از چند سال پیش شهرهای سالمت را راه اندازی کرده و با برخی از دانشگاه های معتبر 

دنیا برای توسعه این مراکز قرارداد بسته است. اما این آغازراه است.
طبق استراتژی های تعریف شده که قرار است اعتباری برابر با 16 میلیارد درهم دبی به بخش 
توریسم درمانی اختصاص یابد، دبی می کوشد هسته قدرتمندی برای ارتقای این بخش ایجاد 
کند. این طرح شامل تقویت شبکه های موجود تسهیالت درمان و سالمت و نیز ایجاد زیر 
ساخت های مدرن و مرکز معتبر و بزرگی از متخصصان سالمت ومهارت های درمانی با اعتبار 
توریستی در دبی است. طبق این طرح، قرار است ضمن برقراری ارتباط با بازارهای گسترده 
جهانی و تحقیق در باره نخستین اقدامات در راستای طرح استراتژیک دبی 2015 ، با مسیریابی 
و طرح عملی برای توسعه ، مراحل آغازین این طرح عملی شود. توریسم پزشکی در سال 

2010 درآمدی بالغ بر 7 میلیارد درهم برای امارات داشته است.
ایران در سال 83 تقریباً 12 هزار بیمار خارجی پذیرش کرده است که این میزان در سال 84 به 
17 هزار و پانصد نفر رسید ولی متاسفانه آمار قابل استناد از درآمدهای حاصل از جذب توریسم 

درمانی در سالهای اخیر در ایران وجود ندارد.
با این حال چالش اصلی فراروری گردشگری درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه در این 
حوزه است و از آن جایی که چنین ایده ای در ایران تقریباً نو تلقی می شود، به نظر می رسد 
تهیه طرحی که به این مسئله به طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب کشورهای دیگر در این 
خصوص را مطالعه نماید، به سیاست گذاران کمک خواهد کرد تا برای جذب توریسم پزشکی 

با رویکردی علمی و بومی حرکت نمایند.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، چندی پیش معاون رئیس جمهور گفت: سهم ایران 
از گردشگری سالمت 400 تا 500 میلیون دالر است که امیدواریم با شرایطی که برای بخش 
خصوصی در سرمایه گذاری جدید فراهم شود در آینده نزدیک تا پایان دولت تدبیر و امید به 

2.5 تا سه میلیارد دالر برسانیم.

در  شده،  ارائه  جهانی  آمارهای  طبق 
سال 2004 درآمد حاصل از گردشگری 
بوده است که  میلیارد دالر  سالمت 40 
این رقم در سال 2006 به 60 میلیارد 
دالر رسیده و در سال 2012 به بیش از 

100 میلیارد دالر رسیده است

توریسم پزشکی در ایران با وجود کیفیت 
باالی خدمات درمانی و قیمت ارزان، به 
علت نبود تبلیغات مناسب، هنوز جایگاه 
خود را بازار نیافته است و گام های نخست 

را طی می کند

گردشگری  فراروری  اصلی  چالش 
درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه در 
این حوزه است و از آن جایی که چنین 
ایده ای در ایران تقریباً نو تلقی می شود، 
به نظر می رسد تهیه طرحی که به این 
مسئله به طور همه جانبه بپردازد و نیز 
تجارب کشورهای دیگر در این خصوص 
گذاران  سیاست  به  نماید،  مطالعه  را 
کمک خواهد کرد تا برای جذب توریسم 
بومی  و  علمی  رویکردی  با  پزشکی 

حرکت نمایند

سهم ایران از گردشگری سالمت 400 
تا 500 میلیون دالر است که امیدواریم 
خصوصی  بخش  برای  که  شرایطی  با 
در سرمایه گذاری جدید فراهم شود در 
آینده نزدیک تا پایان دولت تدبیر و امید 

به 2.5 تا سه میلیارد دالر برسد
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وقتی در این یادداشت در مورد ارزهای کاال 
ncommodity based curre پایه پایه
دالرهای  منظور  شود  می  cies   صحبت 
غیر امریکایی است . چون ارزهای کاال پایه 
ارزشان  که  کشوری  سه  زیادند.  جهان  در 
استرالیا(،  و  نیوزیلند   ، )کانادا  است  دالر 
رئال برزیل، پزو مکزیک، بولیوی ونزوئال، 
ارزهای  نروژ،  کرون  جنوبی،  افریقای  راند 
کشورهای نفتی و ... از جمله ارزهای کاال 

پایه هستند.
گفته  پایه  کاال  ارزها  این  به  اینکه  دلیل 
می شود این است که تولیدات و مخصوصا 
 صادرات عمده این کشورها کاال های پایه
 )مثل نفت، طال و سایر فلزات قیمتی، مس، 
آلومینیوم و سایر فلزات پایه و محصوالت 
کشاورزی ( است . مثال در شیلی  مس بسیار 
زیادی تولید و صادر می شود و بنابراین پزو 
شیلی )CLP( وابسته به تولید و صادرات 
مس می شود. کشورهای کاال پایه تعدادشان 
یادداشت  این  در جهان زیاد است ولی در 
فقط ارز سه کشور کانادا ، نیوزیلند و استرالیا 

را مورد بررسی قرار می دهیم . 
این سه ارز همراه با سایر ارزهای کاال پایه 
بازارهای  در  نرخ دالر  به  وابسته  به شدت 
جهانی اند و چون در سال 2015 دالر امریکا 
پول قدرتمندی بود ، ارز این سه کشور به 
در  به شدت  پایه  کاال  ارزهای  سایر  همراه 
کاهش  همین  و  یافتند  کاهش   2015 سال 
افزوده بسیار زیادی  ارزش  موجب شد که 
از این کشورها به کشورهای مصرف کننده 
کاالهای این کشورها منتقل شود . در سال 
2016 ، همان طور که در یادداشت دیگری  
پول  همچنان  امریکا  دالر   ، شد  مطرح 
در یک  نتیجه  در  و  بود  قدرتی خواهد  پر 
برآورد کلی این سه ارز پیش بینی می شود 
که در سال 2016 قدرت چندانی نگیرند و 

در محدوده معینی در حرکت باشند.
به عنوان مثال دالر کانادا از یک طرف تحت 

تاثیر دالر امریکا و قدرت گیری این ارز است و از طرف دیگر به شدت وابسته به قیمت 
نفت در بازار های جهانی است ) چون بخش مهمی از صادرات کانادا نفت است ( . چون 
هم کاهش و یا ثبات قیمت نفت در سال 2016 پیش بینی می شود و هم قدرتمند بودن 
دالر امریکا در این سال در بازارهای جهانی به یک واقعیت برای سال آتی دیده شده 

است.
همچنان  کانادا  دالر  که  می شود  بینی  پیش  سال 2016  اول  نیمه  در  نتیجه حداقل  در 
ضعیف تر شود به طوری که جفت ارز دالر امریکا به دال رکانادا USD/CAD  مرز 
روانی و بسیار باالی 40/1 را رد کند و به حدود 44/1 برسد. کاهش دالر کانادا در مقابل 
دالرامریکا عمدتا به دلیل کاهش احتمالی قیمت نفت است و در صورتیکه قیمت نفت از 

میزانی که االن است پایین تر نیاید ، شکستن مرز روانی 40/1  محتمل نیست . 
در شش ماهه دوم سال 2016 پیش بینی می شود که دالر کانادا تقویت شود و به مرزهای 
33/1 برسد. ضمنا پیش بینی می شود که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سال 2016 
تغییر ندهد و اگر این مساله اتفاق بیفتد ) که احتمالش بسیار باال است ( دالر کانادا در 
سال 2016 در کانال 30/1 تا 40/1 نوسان خواهد داشت . وضعیت دالرنیوزیلند و استرالیا 
تحت تاثیر سه عامل در سال 2016 قرار خواهد داشت . اول  همانند دالر کانادا ، این دو 
 ارز نیز وابسته به دالر امریکا هستند . گذشته از آن چون دو کشور کاال پایه اند و کاالها
 ) در نیوزیلند محصوالت لبنی و در استرالیا سنگ آهن و طال ( بخش مهمی از صادرات 
این دو کشور را تشکیل می دهد ، در نتیجه هر تغییری در قیمت جهانی کاالها روی دهد 

روی این دو ارز هم اثر میگذارند. سوم وضعیت اقتصادی چین است .
چین وارد کننده عمده از این دو کشور است و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین وضع 
صادرات این دو کشور دچار مشکل شده و در نتیجه ارزهای این دو کشور قدرت باال 
رفتن را نخواهند داشت . وقتی این سه عامل را بررسی کنیم ، چشم انداز مثبت و خوبی 

برای این دو ارز پیش بینی نمی شود.
چون احتمال ضعیفی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی چین تقویت شود و از طرف دیگر 
رشد اقتصادی امریکا ، حداقل در مقایسه با کشورهای رقیب بهتر خواهد بود و لذا می توان 
پیش بینی کرد که دالر امریکا همچنان پول پر قدرتی در سال 2016 خواهد بود. ضمنا پایین 
بودن تقاضا و قدرت گیری مجدد دالر موجب می شود که هم تقاضا پایین بیاید و هم 
قیمت کاالهای پایه در جهان کاهش یابد. ضمنا احتمال باال رفتن نرخ بهره در امریکا در 
سال 2016 در دو و یا سه نوبت بسیار محتمل است . همه این مسایل نوید قدرت گیری 

این سه ارز را نمی دهد . 
ولی یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که بر اساس پیش بینی های متعددی ، 
احتمال دارد که نرخ کاالهای پایه در بازار جهانی به کف برسد و در سال 2017 قیمت 
کاالها به تدریج شروع به افزایش کند. اگر این اتفاق بیفتد سال 2016 سال آخر تضعیف 
این ارزها خواهد بود و این ارزها با رد کردن کف قیمتی در سال 2016 به مرحله صعود 
در سال 2017 خواهند رسید.    پیش بینی های سال 2017 تنها در شرایطی محتمل است 
که اقتصاد جهانی بتواند از گرداب انقباض شدید تقاضا و بحران بدهی مردم و دولت ها 

در کشورهای توسعه یافته رها شود.

پیش بینی بازارهای مالی در سال ۲۰۱۶
مسیر بازارهای سرمایه در سال 95

 ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد.
سیدعلی سیدخسروشاهی ضمن بیان مطلب فوق، درباره مسیر بازار سرمایه و چشم انداز آن 
در سال 95 اظهار کرد: سال 1394در حالی  با تمام مشکالت و مصائب خود و با سپری کردن 
روزهای خوب و بد به پایان رسید که رکود شدید حاکم بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن، 
تنگنای مالی شرکت ها، وضعیت نابسامان بازار پولی و بانکی و مشکالت اقتصادی در عرصه 

بین المللی سایه سنگین خود را بر فضای کسب و کار انداخته بود.

ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد

وی افزود: با ادامه مذاکرات سیاسی و به ثمر رسیدن آن در چارچوب برجام و همچنین بهبود 
برخی شاخص های اقتصادی داخلی مانند کاهش قابل توجه نرخ تورم، همچنین سامان یافتن 
سیاست های پولی و تعیین تکلیف بدهی های دولت از مهمترین رویدادهای خوب سال جاری 

بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این که قیمت جهانی طال که چند ماهی است مسیر صعودی 
را در پیش گرفته است به گونه ای که از ابتدای سال جاری میالدی بیش از 19 درصد افزایش را 
تجربه کرده است، گفت: با توجه به وضعیت نابسامان بورس های مختلف دنیا، ادامه رشد قیمت 

این فلز گرانبها دور از ذهن نیست.
بزرگ  کشورهای  سایر  و  امریکا  اقتصادی  وضعیت  بهبود  اینکه  به  اشاره  با  خسروشاهی 
صنعتی می تواند ترمزی برای این رشد باشد، خاطرنشان کرد: به هر روی بررسی چرخه های 

قبلی طال موید ادامه روند فعلی در آینده میان مدت است.
وی همچنین به بازار ارز اشاره و اظهار کرد: بازار ارز که مدت هاست رنگ ثبات را به چهره خود 
دیده است و حاال شرایط الزم برای تک نرخی شدن را کسب کرده است بنابراین با در پیش 
گرفتن سیاست های معقول پولی از جانب بانک مرکزی و ایجاد آرامش نسبی در فضای سیاسی 
با تدبیر دولت امید، به نظر می رسد در سال 95، آرزوی دالر تک نرخی و با ثبات پس از سال ها 

محقق شود تا بی ثباتی به ارث مانده از دولت عدالت محور کم رنگ تر از قبل شود.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه حاال با رسیدن به روزهای پایانی سال سخت و پر فراز 
و نشیب 94، خبرهای خوبی از بازار مسکن به گوش می رسد، اضافه کرد: تخصیص وام های 
مسکن تا مبلغ 160 میلیون تومان و تحریک نسبی طرف تقاضا و همچنین رکود حدوداً سه ساله 
این بازار، شرایط مناسبی برای رونق نسبی و البته به دور از هیجان برای این بازار فراهم کرده 

است.

خسروشاهی همچنین با اشاره به اینکه صنایعی 
پتروشیمی  و  معادن  اساسی،  فلزات  همچون 
همچنان از قیمت های نازل جهانی رنج می برند، 
ادامه داد: کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین 
مواد  متقاضیان  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
از  اولیه در جهان و عدم رهایی حوزه یورو 
مشکالت اقتصادی همچنان افقی مبهم را برای 

شاخص های کاال ترسیم کرده است. 
که  داخلی  اقتصادی  های  بنگاه  افزود:  وی 
محصوالتشان با قیمت های جهانی گره خورده 
است، همچنان قیمت های پایین و انبارهای 
تنگناهای  با  را  ها  آن  کاال  موجودی  از  پر 
شدید مالی مواجه کرده است، بسیاری از این 
معامله  سهامشان  بورس،  در  که  ها  شرکت 
می شود، چشم اندازی نه چندان خوب در سال 
95 دارند اما در این بین خبرهای خوب صنعت 
خودرو و قطعه سازی که سودهای سرشاری 
را عاید سهامداران خود در زمستان 94 کردند، 
برای سال آتی احتماالً با آرامش بیشتری مسیر 

خود را طی کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین، این تحلیلگر بازارهای 
مالی با اشاره به اینکه قیمت جهانی نفت که 
چند وقت است از حضیض خود فاصله اندکی 
گرفته است، در تالش است تا با اندکی رشد، 
دورنمای بهتری را در ادامه سال 2016 میالدی 
رقم بزند، تاکید کرد: بدین ترتیب شرایط بهتری 
برای اقتصاد نفتی کشور و شرکت های وابسته 

به این طالی سیاه می توان متصور شد. 
 ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت 
در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای 
بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های 
پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد.

نمــا دور 
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وقتی در این یادداشت در مورد ارزهای کاال 
ncommodity based curre پایه پایه
دالرهای  منظور  شود  می  cies   صحبت 
غیر امریکایی است . چون ارزهای کاال پایه 
ارزشان  که  کشوری  سه  زیادند.  جهان  در 
استرالیا(،  و  نیوزیلند   ، )کانادا  است  دالر 
رئال برزیل، پزو مکزیک، بولیوی ونزوئال، 
ارزهای  نروژ،  کرون  جنوبی،  افریقای  راند 
کشورهای نفتی و ... از جمله ارزهای کاال 

پایه هستند.
گفته  پایه  کاال  ارزها  این  به  اینکه  دلیل 
می شود این است که تولیدات و مخصوصا 
 صادرات عمده این کشورها کاال های پایه
 )مثل نفت، طال و سایر فلزات قیمتی، مس، 
آلومینیوم و سایر فلزات پایه و محصوالت 
کشاورزی ( است . مثال در شیلی  مس بسیار 
زیادی تولید و صادر می شود و بنابراین پزو 
شیلی )CLP( وابسته به تولید و صادرات 
مس می شود. کشورهای کاال پایه تعدادشان 
یادداشت  این  در جهان زیاد است ولی در 
فقط ارز سه کشور کانادا ، نیوزیلند و استرالیا 

را مورد بررسی قرار می دهیم . 
این سه ارز همراه با سایر ارزهای کاال پایه 
بازارهای  در  نرخ دالر  به  وابسته  به شدت 
جهانی اند و چون در سال 2015 دالر امریکا 
پول قدرتمندی بود ، ارز این سه کشور به 
در  به شدت  پایه  کاال  ارزهای  سایر  همراه 
کاهش  همین  و  یافتند  کاهش   2015 سال 
افزوده بسیار زیادی  ارزش  موجب شد که 
از این کشورها به کشورهای مصرف کننده 
کاالهای این کشورها منتقل شود . در سال 
2016 ، همان طور که در یادداشت دیگری  
پول  همچنان  امریکا  دالر   ، شد  مطرح 
در یک  نتیجه  در  و  بود  قدرتی خواهد  پر 
برآورد کلی این سه ارز پیش بینی می شود 
که در سال 2016 قدرت چندانی نگیرند و 

در محدوده معینی در حرکت باشند.
به عنوان مثال دالر کانادا از یک طرف تحت 

تاثیر دالر امریکا و قدرت گیری این ارز است و از طرف دیگر به شدت وابسته به قیمت 
نفت در بازار های جهانی است ) چون بخش مهمی از صادرات کانادا نفت است ( . چون 
هم کاهش و یا ثبات قیمت نفت در سال 2016 پیش بینی می شود و هم قدرتمند بودن 
دالر امریکا در این سال در بازارهای جهانی به یک واقعیت برای سال آتی دیده شده 

است.
همچنان  کانادا  دالر  که  می شود  بینی  پیش  سال 2016  اول  نیمه  در  نتیجه حداقل  در 
ضعیف تر شود به طوری که جفت ارز دالر امریکا به دال رکانادا USD/CAD  مرز 
روانی و بسیار باالی 40/1 را رد کند و به حدود 44/1 برسد. کاهش دالر کانادا در مقابل 
دالرامریکا عمدتا به دلیل کاهش احتمالی قیمت نفت است و در صورتیکه قیمت نفت از 

میزانی که االن است پایین تر نیاید ، شکستن مرز روانی 40/1  محتمل نیست . 
در شش ماهه دوم سال 2016 پیش بینی می شود که دالر کانادا تقویت شود و به مرزهای 
33/1 برسد. ضمنا پیش بینی می شود که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سال 2016 
تغییر ندهد و اگر این مساله اتفاق بیفتد ) که احتمالش بسیار باال است ( دالر کانادا در 
سال 2016 در کانال 30/1 تا 40/1 نوسان خواهد داشت . وضعیت دالرنیوزیلند و استرالیا 
تحت تاثیر سه عامل در سال 2016 قرار خواهد داشت . اول  همانند دالر کانادا ، این دو 
 ارز نیز وابسته به دالر امریکا هستند . گذشته از آن چون دو کشور کاال پایه اند و کاالها
 ) در نیوزیلند محصوالت لبنی و در استرالیا سنگ آهن و طال ( بخش مهمی از صادرات 
این دو کشور را تشکیل می دهد ، در نتیجه هر تغییری در قیمت جهانی کاالها روی دهد 

روی این دو ارز هم اثر میگذارند. سوم وضعیت اقتصادی چین است .
چین وارد کننده عمده از این دو کشور است و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین وضع 
صادرات این دو کشور دچار مشکل شده و در نتیجه ارزهای این دو کشور قدرت باال 
رفتن را نخواهند داشت . وقتی این سه عامل را بررسی کنیم ، چشم انداز مثبت و خوبی 

برای این دو ارز پیش بینی نمی شود.
چون احتمال ضعیفی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی چین تقویت شود و از طرف دیگر 
رشد اقتصادی امریکا ، حداقل در مقایسه با کشورهای رقیب بهتر خواهد بود و لذا می توان 
پیش بینی کرد که دالر امریکا همچنان پول پر قدرتی در سال 2016 خواهد بود. ضمنا پایین 
بودن تقاضا و قدرت گیری مجدد دالر موجب می شود که هم تقاضا پایین بیاید و هم 
قیمت کاالهای پایه در جهان کاهش یابد. ضمنا احتمال باال رفتن نرخ بهره در امریکا در 
سال 2016 در دو و یا سه نوبت بسیار محتمل است . همه این مسایل نوید قدرت گیری 

این سه ارز را نمی دهد . 
ولی یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که بر اساس پیش بینی های متعددی ، 
احتمال دارد که نرخ کاالهای پایه در بازار جهانی به کف برسد و در سال 2017 قیمت 
کاالها به تدریج شروع به افزایش کند. اگر این اتفاق بیفتد سال 2016 سال آخر تضعیف 
این ارزها خواهد بود و این ارزها با رد کردن کف قیمتی در سال 2016 به مرحله صعود 
در سال 2017 خواهند رسید.    پیش بینی های سال 2017 تنها در شرایطی محتمل است 
که اقتصاد جهانی بتواند از گرداب انقباض شدید تقاضا و بحران بدهی مردم و دولت ها 

در کشورهای توسعه یافته رها شود.

پیش بینی بازارهای مالی در سال ۲۰۱۶
مسیر بازارهای سرمایه در سال 95

 ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد.
سیدعلی سیدخسروشاهی ضمن بیان مطلب فوق، درباره مسیر بازار سرمایه و چشم انداز آن 
در سال 95 اظهار کرد: سال 1394در حالی  با تمام مشکالت و مصائب خود و با سپری کردن 
روزهای خوب و بد به پایان رسید که رکود شدید حاکم بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن، 
تنگنای مالی شرکت ها، وضعیت نابسامان بازار پولی و بانکی و مشکالت اقتصادی در عرصه 

بین المللی سایه سنگین خود را بر فضای کسب و کار انداخته بود.

ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد

وی افزود: با ادامه مذاکرات سیاسی و به ثمر رسیدن آن در چارچوب برجام و همچنین بهبود 
برخی شاخص های اقتصادی داخلی مانند کاهش قابل توجه نرخ تورم، همچنین سامان یافتن 
سیاست های پولی و تعیین تکلیف بدهی های دولت از مهمترین رویدادهای خوب سال جاری 

بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این که قیمت جهانی طال که چند ماهی است مسیر صعودی 
را در پیش گرفته است به گونه ای که از ابتدای سال جاری میالدی بیش از 19 درصد افزایش را 
تجربه کرده است، گفت: با توجه به وضعیت نابسامان بورس های مختلف دنیا، ادامه رشد قیمت 

این فلز گرانبها دور از ذهن نیست.
بزرگ  کشورهای  سایر  و  امریکا  اقتصادی  وضعیت  بهبود  اینکه  به  اشاره  با  خسروشاهی 
صنعتی می تواند ترمزی برای این رشد باشد، خاطرنشان کرد: به هر روی بررسی چرخه های 

قبلی طال موید ادامه روند فعلی در آینده میان مدت است.
وی همچنین به بازار ارز اشاره و اظهار کرد: بازار ارز که مدت هاست رنگ ثبات را به چهره خود 
دیده است و حاال شرایط الزم برای تک نرخی شدن را کسب کرده است بنابراین با در پیش 
گرفتن سیاست های معقول پولی از جانب بانک مرکزی و ایجاد آرامش نسبی در فضای سیاسی 
با تدبیر دولت امید، به نظر می رسد در سال 95، آرزوی دالر تک نرخی و با ثبات پس از سال ها 

محقق شود تا بی ثباتی به ارث مانده از دولت عدالت محور کم رنگ تر از قبل شود.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه حاال با رسیدن به روزهای پایانی سال سخت و پر فراز 
و نشیب 94، خبرهای خوبی از بازار مسکن به گوش می رسد، اضافه کرد: تخصیص وام های 
مسکن تا مبلغ 160 میلیون تومان و تحریک نسبی طرف تقاضا و همچنین رکود حدوداً سه ساله 
این بازار، شرایط مناسبی برای رونق نسبی و البته به دور از هیجان برای این بازار فراهم کرده 

است.

خسروشاهی همچنین با اشاره به اینکه صنایعی 
پتروشیمی  و  معادن  اساسی،  فلزات  همچون 
همچنان از قیمت های نازل جهانی رنج می برند، 
ادامه داد: کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین 
مواد  متقاضیان  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
از  اولیه در جهان و عدم رهایی حوزه یورو 
مشکالت اقتصادی همچنان افقی مبهم را برای 

شاخص های کاال ترسیم کرده است. 
که  داخلی  اقتصادی  های  بنگاه  افزود:  وی 
محصوالتشان با قیمت های جهانی گره خورده 
است، همچنان قیمت های پایین و انبارهای 
تنگناهای  با  را  ها  آن  کاال  موجودی  از  پر 
شدید مالی مواجه کرده است، بسیاری از این 
معامله  سهامشان  بورس،  در  که  ها  شرکت 
می شود، چشم اندازی نه چندان خوب در سال 
95 دارند اما در این بین خبرهای خوب صنعت 
خودرو و قطعه سازی که سودهای سرشاری 
را عاید سهامداران خود در زمستان 94 کردند، 
برای سال آتی احتماالً با آرامش بیشتری مسیر 

خود را طی کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین، این تحلیلگر بازارهای 
مالی با اشاره به اینکه قیمت جهانی نفت که 
چند وقت است از حضیض خود فاصله اندکی 
گرفته است، در تالش است تا با اندکی رشد، 
دورنمای بهتری را در ادامه سال 2016 میالدی 
رقم بزند، تاکید کرد: بدین ترتیب شرایط بهتری 
برای اقتصاد نفتی کشور و شرکت های وابسته 

به این طالی سیاه می توان متصور شد. 
 ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی حاکم، عقالنیت 
در پیش گرفته دولت امید و اعتقاد دولتی ها به 
گسترش بازار سرمایه، پتانسیل های خوبی برای 
بورس در سال آینده ایجاد کرده است، با این 
وجود بررسی دقیق صنایع و انتخاب شرکت های 
پیشرو، باید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 

بازارهای مالی باشد.

نمــا دور 
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میزان رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶

بانک جهانی اعالم کرد:

است  حاکی  المللی  بین  های  گزارش 
موسسه های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی 
در ایران برای سال 2016 امید بسیار دارند و 
بطور نمونه بانک جهانی رشد 5.8 درصدی را 
برای اقتصاد کشور در این سال پیش بینی کرده 

است.
عنوان  با  که  جهانی  بانک  گزارش  آخرین 
»چشم انداز اقتصادی جهان 2016« منتشر شد، 
مناطق  اقتصادی کشورها و  بینی رشد  پیش 
جهان در سال های پیش رو )2016 و 2017( 
اقتصادی  رشد  گزارش  این  است.  پرداخته 
جهان در سال 2015 را نزدیک به 2.4 درصد 
ثبت کرد و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ 
رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 

3.3 درصد به 2.9درصد کاهش داده است.
مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک 
جهانی از رشد اقتصادی ایران )پیش از اجرایی 
شدن برجام( را رقم دو درصد نشان می داد، 

اکنون به 5.8 درصد افزایش یافته است. 
عالوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز 
در ویژه نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه 
سال نو میالدی رشد اقتصادی6.1 درصدی را 
برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش بینی 
کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، 
نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت 

و بیانگر یک جهش اقتصادی است.
بانک مزبور، پیرامون اصالح پیش بینی خود 
از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های 
اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش 
نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دالیل 
عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده 

است.
رشد  نرخ  باالترین  همچنین  جهانی  بانک 

اقتصادی سال های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است.
بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 1.9 درصد در سال 2015 رشد داشت و 

پیش بینی می شود با رشد بیشتر در سال 2016 به 5.8 درصد برسد.
سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 3.7 درصد پیش بینی شده و این 
موسسه در ژوئن سال 2015 گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که 
در آن رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در 

پیش بینی جدید رشد اقتصاد به 5.8 درصد افزایش یافته است. 
عالوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم دو 
درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6.7 درصد افزایش یافته است؛ پیش 
بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم 
در گزارش جدید بانک جهانی و اصالح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که 

رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد 
باال پرداخته و این عدد را برای سال های 2015 تا 2016 روی عدد 2.7 درصد تخمین زده و در 

دوره زمانی 2017 تا 2018 این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است. 
همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه 
کرده و پیش بینی شده برای سال 2016 رشد اقتصادی این کشورها به 6.2 و در سال 2017 به 

هفت درصد خواهد رسید.

شرایط کسب و کار در ایران 
عالوه براین بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران 
پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته 

یک رتبه بهبود پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار 
داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله ای در شاخص دریافت 

مجوزهای ساختمان سازی و بهبود 6 پله ای دسترسی به انرژی برق است. 
برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های 
دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دالیلی از قبیل کاهش زمان و 
هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان دهنده 

وضعیت فضای کسب و کار در ایران است. 

پیش بینی صندوق بین المللی پول 
صندوق بین المللی پول هم درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین چهار تا 5 درصد 
خواهد بود، پیش بینی خود از نرخ تورم را 12 الی 13 درصد عنوان کرد وگفت نرخ 

بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت.
مسعود خوانساری درباره پیش بینی وضعیبت اقتصادی کشور در سال 95، اظهار 
کرد: همانطور که کارشناسان داخلی و همچنین کارشناسان سازمان های بین الملل 
اعالم کرده اند، برای سال آینده رشد اقتصادی 4 الی 5 درصد پیش بینی شده 

است.
وی در ادامه دلیل این رشد اقتصادی را آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین 
سرمایه گذاری های خارجی جدید عنوان و تصریح کرد: در داخل کشور نیز رونق 
اقتصادی خواهیم داشت هم از بعد روانی و هم از نظر تسهیل تجارت با خارج، زیرا 
هزینه های مبادله ای کمتری را باید پرداخت کنیم و در نتیجه تسهیل شدن دریافت ها 

و پرداخت ها باعث می شود که رشد اقتصادی به 4 الی 5 درصد برسد.
رییس اتاق بازرگانی تهران درباره شرکای تجاری ایران گفت: آنچه که تاکنون 
صورت گرفته مربوط به ایتالیا و فرانسه در اروپا است و در مورد آسیای جنوب 
شرقی نیز به نظر می رسد با کره و چین زودتر از سایر کشورها وارد همکاری های 

جدید شویم.
وی در پایان درباره تورم و بیکاری در سال آینده خاطر نشان کرد: به نظر می رسد 
نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت اما قطعا وضعیت اشتغال بهتر از امسال 

خواهد بود، نرخ تورم نیز در حد 12 الی 13 درصد خواهد بود.

پیش بینی شاخص های اقتصادی 
در سال 95

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که سال جاری 
میالدی سکوی پرتاب قیمت جهانی طال است.

 کارشناسان حوزه فلزات گرانبها بر این باور هستند 
که قیمت جهانی طال می تواند در سال جاری میالدی 
یک جهش قابل توجهی داشته باشد. در همین حال، 
این کارشناسان پیش بینی کردند قیمت طال تا پایان 
سال 2016 بین هزار و 350 دالر تا هزار و 400 دالر 
در هر اونس باشد، این در حالی است که این مقدار 
افزایش یعنی رشد پنهان 32 درصدی طال را تا پایان 

سال جاری میالدی شاهد خواهیم بود.
روند کند اقتصاد جهانی و همچنین نرخ بهره منفی 
و  طال  به  بیشتر  توجه  موجب  ژاپن  و  اروپا  در 
سرمایه گذاری روی این فلز گرانبها شد و این امر باعث 
شده است که تقاضا برای شمش طال از ابتدای سال 
جاری میالدی با افزایش روبه رو شود. کارشناسان بر 
این باور هستند زمانی که بانک های مرکزی با مسائل 
پولی چالش برانگیر روبه رو می شوند، طال به عنوان 

راهگشا برای آنها وارد عمل می شود.
معامالت  در  بلومبرگ  کاالی  بورس  شاخص  در 
دیروز، طال با 17 درصد رشد به هزار و 238 دالر و 
73 سنت در هر اونس رسید، این در حالی است که 
شاخص بورس های جهانی 6.7 درصد کاهش داشتند 
و قیمت نفت برنت 1.3 درصد روند نزولی به خود 
گرفت و ارزش دالر آمریکا هم دو دهم درصد کاهش 
نشان داد. بر همین اساس، رشد ماهانه قیمت جهانی 
طال در ماه گذشته میالدی 12 درصد بود که به عنوان 

بیشترین رشد در چهار سال اخیر است.

۲۰۱۶، سکوی پرتاب طال

2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد 
اعالم و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی 
در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از 

بانک جهانی است.
گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان 
»چشم انداز اقتصادی جهان« منتشر شده، به 
کشورهای  اقتصادی  های  شاخص  بررسی 

جهان از جمله ایران می پردازد. 
گزارش  همچنین  ایرنا،  گزارش  به 

صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این وضعیت، به پیش بینی نرخ بیکاری ایران در سال 
2015 میالدی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعالم شده که نسبت به سال قبل رشد داشته 

است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 درصد بود. 
عالوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص 
داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میالدی که 3.8 درصد اعالم شده بود، کاهش 

یافته است. 
بر اساس تخمین صندوق بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می کند 

و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش خواهد یافت .
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میزان رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶

بانک جهانی اعالم کرد:

است  حاکی  المللی  بین  های  گزارش 
موسسه های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی 
در ایران برای سال 2016 امید بسیار دارند و 
بطور نمونه بانک جهانی رشد 5.8 درصدی را 
برای اقتصاد کشور در این سال پیش بینی کرده 

است.
عنوان  با  که  جهانی  بانک  گزارش  آخرین 
»چشم انداز اقتصادی جهان 2016« منتشر شد، 
مناطق  اقتصادی کشورها و  بینی رشد  پیش 
جهان در سال های پیش رو )2016 و 2017( 
اقتصادی  رشد  گزارش  این  است.  پرداخته 
جهان در سال 2015 را نزدیک به 2.4 درصد 
ثبت کرد و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ 
رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 

3.3 درصد به 2.9درصد کاهش داده است.
مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک 
جهانی از رشد اقتصادی ایران )پیش از اجرایی 
شدن برجام( را رقم دو درصد نشان می داد، 

اکنون به 5.8 درصد افزایش یافته است. 
عالوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز 
در ویژه نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه 
سال نو میالدی رشد اقتصادی6.1 درصدی را 
برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش بینی 
کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، 
نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت 

و بیانگر یک جهش اقتصادی است.
بانک مزبور، پیرامون اصالح پیش بینی خود 
از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های 
اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش 
نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دالیل 
عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده 

است.
رشد  نرخ  باالترین  همچنین  جهانی  بانک 

اقتصادی سال های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است.
بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 1.9 درصد در سال 2015 رشد داشت و 

پیش بینی می شود با رشد بیشتر در سال 2016 به 5.8 درصد برسد.
سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 3.7 درصد پیش بینی شده و این 
موسسه در ژوئن سال 2015 گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که 
در آن رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در 

پیش بینی جدید رشد اقتصاد به 5.8 درصد افزایش یافته است. 
عالوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم دو 
درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6.7 درصد افزایش یافته است؛ پیش 
بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم 
در گزارش جدید بانک جهانی و اصالح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که 

رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد 
باال پرداخته و این عدد را برای سال های 2015 تا 2016 روی عدد 2.7 درصد تخمین زده و در 

دوره زمانی 2017 تا 2018 این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است. 
همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه 
کرده و پیش بینی شده برای سال 2016 رشد اقتصادی این کشورها به 6.2 و در سال 2017 به 

هفت درصد خواهد رسید.

شرایط کسب و کار در ایران 
عالوه براین بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران 
پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته 

یک رتبه بهبود پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار 
داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله ای در شاخص دریافت 

مجوزهای ساختمان سازی و بهبود 6 پله ای دسترسی به انرژی برق است. 
برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های 
دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دالیلی از قبیل کاهش زمان و 
هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان دهنده 

وضعیت فضای کسب و کار در ایران است. 

پیش بینی صندوق بین المللی پول 
صندوق بین المللی پول هم درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین چهار تا 5 درصد 
خواهد بود، پیش بینی خود از نرخ تورم را 12 الی 13 درصد عنوان کرد وگفت نرخ 

بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت.
مسعود خوانساری درباره پیش بینی وضعیبت اقتصادی کشور در سال 95، اظهار 
کرد: همانطور که کارشناسان داخلی و همچنین کارشناسان سازمان های بین الملل 
اعالم کرده اند، برای سال آینده رشد اقتصادی 4 الی 5 درصد پیش بینی شده 

است.
وی در ادامه دلیل این رشد اقتصادی را آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین 
سرمایه گذاری های خارجی جدید عنوان و تصریح کرد: در داخل کشور نیز رونق 
اقتصادی خواهیم داشت هم از بعد روانی و هم از نظر تسهیل تجارت با خارج، زیرا 
هزینه های مبادله ای کمتری را باید پرداخت کنیم و در نتیجه تسهیل شدن دریافت ها 

و پرداخت ها باعث می شود که رشد اقتصادی به 4 الی 5 درصد برسد.
رییس اتاق بازرگانی تهران درباره شرکای تجاری ایران گفت: آنچه که تاکنون 
صورت گرفته مربوط به ایتالیا و فرانسه در اروپا است و در مورد آسیای جنوب 
شرقی نیز به نظر می رسد با کره و چین زودتر از سایر کشورها وارد همکاری های 

جدید شویم.
وی در پایان درباره تورم و بیکاری در سال آینده خاطر نشان کرد: به نظر می رسد 
نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت اما قطعا وضعیت اشتغال بهتر از امسال 

خواهد بود، نرخ تورم نیز در حد 12 الی 13 درصد خواهد بود.

پیش بینی شاخص های اقتصادی 
در سال 95

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که سال جاری 
میالدی سکوی پرتاب قیمت جهانی طال است.

 کارشناسان حوزه فلزات گرانبها بر این باور هستند 
که قیمت جهانی طال می تواند در سال جاری میالدی 
یک جهش قابل توجهی داشته باشد. در همین حال، 
این کارشناسان پیش بینی کردند قیمت طال تا پایان 
سال 2016 بین هزار و 350 دالر تا هزار و 400 دالر 
در هر اونس باشد، این در حالی است که این مقدار 
افزایش یعنی رشد پنهان 32 درصدی طال را تا پایان 

سال جاری میالدی شاهد خواهیم بود.
روند کند اقتصاد جهانی و همچنین نرخ بهره منفی 
و  طال  به  بیشتر  توجه  موجب  ژاپن  و  اروپا  در 
سرمایه گذاری روی این فلز گرانبها شد و این امر باعث 
شده است که تقاضا برای شمش طال از ابتدای سال 
جاری میالدی با افزایش روبه رو شود. کارشناسان بر 
این باور هستند زمانی که بانک های مرکزی با مسائل 
پولی چالش برانگیر روبه رو می شوند، طال به عنوان 

راهگشا برای آنها وارد عمل می شود.
معامالت  در  بلومبرگ  کاالی  بورس  شاخص  در 
دیروز، طال با 17 درصد رشد به هزار و 238 دالر و 
73 سنت در هر اونس رسید، این در حالی است که 
شاخص بورس های جهانی 6.7 درصد کاهش داشتند 
و قیمت نفت برنت 1.3 درصد روند نزولی به خود 
گرفت و ارزش دالر آمریکا هم دو دهم درصد کاهش 
نشان داد. بر همین اساس، رشد ماهانه قیمت جهانی 
طال در ماه گذشته میالدی 12 درصد بود که به عنوان 

بیشترین رشد در چهار سال اخیر است.

۲۰۱۶، سکوی پرتاب طال

2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد 
اعالم و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی 
در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از 

بانک جهانی است.
گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان 
»چشم انداز اقتصادی جهان« منتشر شده، به 
کشورهای  اقتصادی  های  شاخص  بررسی 

جهان از جمله ایران می پردازد. 
گزارش  همچنین  ایرنا،  گزارش  به 

صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این وضعیت، به پیش بینی نرخ بیکاری ایران در سال 
2015 میالدی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعالم شده که نسبت به سال قبل رشد داشته 

است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 درصد بود. 
عالوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص 
داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میالدی که 3.8 درصد اعالم شده بود، کاهش 

یافته است. 
بر اساس تخمین صندوق بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می کند 

و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش خواهد یافت .
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کمتر از یک دوم میانگین قیمت کشوری است. ارزان ترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مربوط 
به شهرکرد با میانگین قیمتی 970 هزار تومان است. این در حالی است که شهر سمنان با یک میلیون 
و 170 هزار تومان، اردبیل و زاهدان با یک میلیون و180 هزار تومان و ایالم با یک میلیون و 190 
هزار تومان معدل قیمت هر مترمربع مسکن به ترتیب رتبه دوم تا پنجم ارزانترین های بازار مسکن را 
به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر، شهر تهران با متوسط قیمت حدود 4 میلیون تومان برای هر 
مترمربع آپارتمان مسکونی، گران ترین مرکز استان در میان 31 شهر مهم محسوب می شود. اراک با 2 
میلیون و 670 هزار تومان و مشهد با 2میلیون و 640 هزار تومان، دومین و سومین شهر گران قیمت 

به لحاظ نرخ معامله هر مترمربع واحد مسکونی هستند.

شهرهای پرشتاب
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن در هر یک از مراکز 31 استان کشور نشان می دهد هم اکنون 
سیگنال های پیش رونق با ارقام باالتری از نرخ رشد مثبت در سه شهر ارزان قیمت بیش از سایر 
شهرها مشاهده می شود. در 9 ماه اول امسال، خرم آباد، مرکز استان لرستان با نرخ رشد مثبت 2/ 19 
درصدی بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن را در میان سایر شهرها تجربه کرده است؛ معدل قیمت 
مسکن در این شهر در بازه زمانی ذکر شده مترمربعی یک میلیون و 230 هزار تومان گزارش شده 
است. همچنین شهر ایالم با نرخ رشد مثبت 19درصد و یزد با نرخ رشد مثبت 3/ 13 درصد، دومین 
و سومین استانی هستند که بیشترین نرخ رشد قیمت را در بازار مسکن 9 ماهه اول سال 94 تجربه 
کرده اند.  نرخ رشد مثبت قیمت مسکن در هر یک از این شهرها در شرایطی از میانگین تورم عمومی 
فعلی فراتر رفته که به نظر می رسد روند معامالت مسکن در بازار مسکن این شهرها اندکی زودتر از 

سایر شهرها در مسیر پیش رونق قرار گرفته است.
پایان دوره رکود در بازار مسکن براساس سیکل های رکود و رونق در بازار معامالت خرید وفروش، 
تصویب افزایش سقف وام مسکن و همچنین مثبت شدن چشم انداز پیش روی بازار مسکن در 
نتیجه ایجاد امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصادی طی ماه های اخیر ناشی از توافق هسته ای، از 
مهم ترین دالیل رشد قیمت مسکن در این شهرها می تواند محسوب  شود. این روند در شرایطی 
باعث افزایش حدود 20 درصدی قیمت آپارتمان در دو شهر از 31 مرکز استان کشور شده است که 
معدل کلی قیمت مسکن در کل کشور، حکایت از ثبات قیمت ها طی 9 ماه اول امسال در سایر مراکز 
استان ها دارد. در وضعیتی که عمده رشد مثبت میانگین قیمت هر مترمربع مسکن طی 9 ماه اول سال 
94 در شهرهای نسبتا ارزان تر به لحاظ قیمت واحدهای مسکونی اتفاق افتاده، اما روند رشد قیمت 

مسکن در 8 شهر بزرگ و میان جمعیت، منفی بوده است.

9 ماهه 94 شهر / سال 9 ماهه 94 شهر/سال

11.808 اردبیل 28.476 متوسط کل

14.485 یزد 40.765 تهران

18.788 قزوین 20.647 مشهد

15.345 زنجان 26.127 اصفهان

13.645 گرگان 18.491 تبریز

15.200 سنندج 23.356 شیراز

18.575 بندرعباس 18.446 قم

12.346 خرم آباد 15.036 اهواز

15.699 ساری 15.200 کرمانشاه

16.707 بوشهر 16.687 کرج

11.690 سمنان 11.812 زاهدان

- یاسوج 17.816 ارومیه

11.900 ایالم 18.959 همدان

9.738 شهرکرد 18.341 رشت

16.150 بجنورد 20.678 اراک

1.647 بیرجند 12.984 کرمان

میانگین قیمت مسکن در مراکز 31 استان )هزار  ریال(

قیمت مسکن در کشور بعد از طی مراحل افت 
پلکانی در دو سال اخیر هم اکنون با تخلیه تورم 
2/ 34 درصدی سال 92، شیب صفر درجه 
به لحاظ نرخ رشد به خود گرفته است. سال 
گذشته قیمت کشوری مسکن 14درصد افزایش 
پیدا کرد. بر اساس، تازه  ترین آمار منتشر شده از 
وضعیت کشوری قیمت مسکن در مراکز 31 
استان کشور، هم اکنون میانگین وزنی قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی 2 میلیون و 850 
هزار تومان است که با ریز نوسان مثبت یک 
درصدی در مقایسه با 9 ماهه اول سال 93، عمال 
قیمت مسکن به پایداری رسیده و از تغییرات 
محسوس فاصله گرفته است. دفتر برنامه ریزی 
در  راه وشهرسازی  وزارت  مسکن  اقتصاد  و 
گزارش خود از وضعیت قیمت مسکن در 31 
شهر مهم کشور، در شرایطی تثبیت قیمت ها 
را  مسکونی  آپارتمان های  معامالت  بازار  در 
به صورت رسمی تایید می کند که پیش از این در 
آخرین گزارش خود از وضعیت قیمت مسکن 
طی سه ماهه اول سال 94، میانگین وزنی قیمت 
مسکن در کل کشور را مترمربعی حدود 2میلیون 

سـرعت صفـرتورم مسـکن

و 780 هزار تومان اعالم کرده بود. همچنین سال گذشته همین موقع قیمت مسکن در کشور 7/ 13 
درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد. 

آخرین آمارهای رسمی از نرخ کشوری قیمت مسکن حکایت از ثبات قیمت ها در بازار معامالت 
آپارتمان های مسکونی عمده شهرها به تبعیت از تهران دارد

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، دفتر اقتصاد مسکن در حالی رشد قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در مراکز 31 استان کشور طی 9 ماه اول امسال را معادل یک درصد و در شرایط ثبات گزارش 
می دهد که مقایسه معدل قیمت مسکن در این بازه زمانی نسبت به سه ماه اول امسال، ریز نوسان 5/ 2 
درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان این میزان نوسان در قیمت متری 
مسکن با توجه به بهای کل یک آپارتمان مسکونی اساسا به حدی نیست که بتواند تاییدیه های آماری 
موجود در ارتباط با ثبات قیمت مسکن را مختل کند. ثبات کنونی قیمت مسکن حاوی یک پیام 
کشوری به متقاضیان مصرفی از بابت فرا رسیدن زمان خرید است. شرایط فعلی با توجه به میانگین 
سقف وام خرید مسکن در همه شهرها، به لحاظ قدرت پوششی تسهیالت بانکی نیز نسبت به 
گذشته مزیت دارد. میانگین وام خرید مسکن در حال حاضر 60 میلیون تومان است که 31درصد از 

قدرت خرید آپارتمان های میانگین متراژ )70 مترمربع( براساس قیمت کشوری را پوشش می دهد.

ارزان ترین  و گران ترین های بازار مسکن
آخرین گزارش مرکز آمار کشور از وضعیت قیمت مسکن طی 9 ماه اول امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته در حالی معدل قیمت هر مترمربع آپارتمان در 31 شهر مرکز استان را معادل 2 
میلیون و 850 هزار تومان اعالم می کند که هم اکنون قیمت هر مترمربع مسکن در 5 استان کشور، 

کلی  به سیاست های  آینده  در سال  همه چیز 
دولت بستگی دارد و هنوز دولت از سیاست های 
میان مدت خود پرده پرداری نکرده است، اما از نظر 
من در نیمه دوم سال آینده تحرکی در بازار مسکن 
خواهیم داشت، زیرا با توجه به اینکه دنبال این 
هستند که برای تحریک طرف تقاضا تسهیالت 
دهند، احتمال زیادی دارد که این تسهیالت اثر 
بگذارد؛ البته اثرگذاری آن به میزان وامی که می دهند 
و تعداد وامی که می دهند، بستگی دارد و با توجه 
به افزایش ارقام در شورای پول و اعتبار که چند 
روز گذشته اتفاق افتاد، احتمال دارد که تحرکی در 

معامالت بازار مسکن به وجود آید.
عباس زینعلی با بیان مطلب فوق،  در ادامه گفت: 
با توجه به بهبود شرایط سیاسی این احتمال است 
که ما در سال آینده در بخش مسکن حداقل شاهد 
چنین رکود سنگینی دیگر نباشیم و احتماالً یک 
حرکاتی اتفاق می افتد، تقریباً می توان گفت این 
پیش بینی تمام کسانی است که در کار هستند و 
سیاست های مختلف را دارند و در واقع آنها به 
دولت پیشنهاد می دهند و به این نتیجه رسیده اند 
که با تحریک طرف تقاضا فعالً بهتر می توان برای 

خروج از رکود مسکن را نتیجه گرفت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: من 
پیش بینی می کنم از تیرماه سال آینده، اگر این 
روندی که اعالم کرده اند و این میزان وامی که 
گفته اند به بازار عرضه شود، رونقی در شهرها به 

وجود آید.
به گزارش شریان نیوز، زینعلی در رابطه با بازگشت 
سرمایه ها بعد از اجرای برجام گفت: از آنجایی 
که صحبت هایی که در رابطه با اینکه این منابع 
چیست، چقدر است و قرار است کجا خرج شود، 
زیاد شفاف نیست و چون هیچ سیاست گذاری 
برای اینها اعالم نشده، نمی توان چیزی گفت، اما از 
نظر من اگر چنین منابعی واقعاً وجود داشته باشد، 
دولت آن را حتماً برای اقتصاد اختصاص خواهد 
داد، زیرا واقعیت این است که اوضاع اقتصادی 
کشور خوب نیست و باید حتماً رونقی بیاید، اگر 
واقعاً چنین منابعی باشد و به دست دولت برسد، 
دولت سعی می کند که طرح های عمرانی را راه 
بیندازد و اشتغال زایی کند و به تبع آن رونق در 

مسکن هم پیش خواهد آمد.

بازار مسکن در سال 95

مســکن
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کمتر از یک دوم میانگین قیمت کشوری است. ارزان ترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مربوط 
به شهرکرد با میانگین قیمتی 970 هزار تومان است. این در حالی است که شهر سمنان با یک میلیون 
و 170 هزار تومان، اردبیل و زاهدان با یک میلیون و180 هزار تومان و ایالم با یک میلیون و 190 
هزار تومان معدل قیمت هر مترمربع مسکن به ترتیب رتبه دوم تا پنجم ارزانترین های بازار مسکن را 
به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر، شهر تهران با متوسط قیمت حدود 4 میلیون تومان برای هر 
مترمربع آپارتمان مسکونی، گران ترین مرکز استان در میان 31 شهر مهم محسوب می شود. اراک با 2 
میلیون و 670 هزار تومان و مشهد با 2میلیون و 640 هزار تومان، دومین و سومین شهر گران قیمت 

به لحاظ نرخ معامله هر مترمربع واحد مسکونی هستند.

شهرهای پرشتاب
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن در هر یک از مراکز 31 استان کشور نشان می دهد هم اکنون 
سیگنال های پیش رونق با ارقام باالتری از نرخ رشد مثبت در سه شهر ارزان قیمت بیش از سایر 
شهرها مشاهده می شود. در 9 ماه اول امسال، خرم آباد، مرکز استان لرستان با نرخ رشد مثبت 2/ 19 
درصدی بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن را در میان سایر شهرها تجربه کرده است؛ معدل قیمت 
مسکن در این شهر در بازه زمانی ذکر شده مترمربعی یک میلیون و 230 هزار تومان گزارش شده 
است. همچنین شهر ایالم با نرخ رشد مثبت 19درصد و یزد با نرخ رشد مثبت 3/ 13 درصد، دومین 
و سومین استانی هستند که بیشترین نرخ رشد قیمت را در بازار مسکن 9 ماهه اول سال 94 تجربه 
کرده اند.  نرخ رشد مثبت قیمت مسکن در هر یک از این شهرها در شرایطی از میانگین تورم عمومی 
فعلی فراتر رفته که به نظر می رسد روند معامالت مسکن در بازار مسکن این شهرها اندکی زودتر از 

سایر شهرها در مسیر پیش رونق قرار گرفته است.
پایان دوره رکود در بازار مسکن براساس سیکل های رکود و رونق در بازار معامالت خرید وفروش، 
تصویب افزایش سقف وام مسکن و همچنین مثبت شدن چشم انداز پیش روی بازار مسکن در 
نتیجه ایجاد امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصادی طی ماه های اخیر ناشی از توافق هسته ای، از 
مهم ترین دالیل رشد قیمت مسکن در این شهرها می تواند محسوب  شود. این روند در شرایطی 
باعث افزایش حدود 20 درصدی قیمت آپارتمان در دو شهر از 31 مرکز استان کشور شده است که 
معدل کلی قیمت مسکن در کل کشور، حکایت از ثبات قیمت ها طی 9 ماه اول امسال در سایر مراکز 
استان ها دارد. در وضعیتی که عمده رشد مثبت میانگین قیمت هر مترمربع مسکن طی 9 ماه اول سال 
94 در شهرهای نسبتا ارزان تر به لحاظ قیمت واحدهای مسکونی اتفاق افتاده، اما روند رشد قیمت 

مسکن در 8 شهر بزرگ و میان جمعیت، منفی بوده است.

9 ماهه 94 شهر / سال 9 ماهه 94 شهر/سال

11.808 اردبیل 28.476 متوسط کل

14.485 یزد 40.765 تهران

18.788 قزوین 20.647 مشهد

15.345 زنجان 26.127 اصفهان

13.645 گرگان 18.491 تبریز

15.200 سنندج 23.356 شیراز

18.575 بندرعباس 18.446 قم

12.346 خرم آباد 15.036 اهواز

15.699 ساری 15.200 کرمانشاه

16.707 بوشهر 16.687 کرج

11.690 سمنان 11.812 زاهدان

- یاسوج 17.816 ارومیه

11.900 ایالم 18.959 همدان

9.738 شهرکرد 18.341 رشت

16.150 بجنورد 20.678 اراک

1.647 بیرجند 12.984 کرمان

میانگین قیمت مسکن در مراکز 31 استان )هزار  ریال(

قیمت مسکن در کشور بعد از طی مراحل افت 
پلکانی در دو سال اخیر هم اکنون با تخلیه تورم 
2/ 34 درصدی سال 92، شیب صفر درجه 
به لحاظ نرخ رشد به خود گرفته است. سال 
گذشته قیمت کشوری مسکن 14درصد افزایش 
پیدا کرد. بر اساس، تازه  ترین آمار منتشر شده از 
وضعیت کشوری قیمت مسکن در مراکز 31 
استان کشور، هم اکنون میانگین وزنی قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی 2 میلیون و 850 
هزار تومان است که با ریز نوسان مثبت یک 
درصدی در مقایسه با 9 ماهه اول سال 93، عمال 
قیمت مسکن به پایداری رسیده و از تغییرات 
محسوس فاصله گرفته است. دفتر برنامه ریزی 
در  راه وشهرسازی  وزارت  مسکن  اقتصاد  و 
گزارش خود از وضعیت قیمت مسکن در 31 
شهر مهم کشور، در شرایطی تثبیت قیمت ها 
را  مسکونی  آپارتمان های  معامالت  بازار  در 
به صورت رسمی تایید می کند که پیش از این در 
آخرین گزارش خود از وضعیت قیمت مسکن 
طی سه ماهه اول سال 94، میانگین وزنی قیمت 
مسکن در کل کشور را مترمربعی حدود 2میلیون 

سـرعت صفـرتورم مسـکن

و 780 هزار تومان اعالم کرده بود. همچنین سال گذشته همین موقع قیمت مسکن در کشور 7/ 13 
درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد. 

آخرین آمارهای رسمی از نرخ کشوری قیمت مسکن حکایت از ثبات قیمت ها در بازار معامالت 
آپارتمان های مسکونی عمده شهرها به تبعیت از تهران دارد

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، دفتر اقتصاد مسکن در حالی رشد قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در مراکز 31 استان کشور طی 9 ماه اول امسال را معادل یک درصد و در شرایط ثبات گزارش 
می دهد که مقایسه معدل قیمت مسکن در این بازه زمانی نسبت به سه ماه اول امسال، ریز نوسان 5/ 2 
درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان این میزان نوسان در قیمت متری 
مسکن با توجه به بهای کل یک آپارتمان مسکونی اساسا به حدی نیست که بتواند تاییدیه های آماری 
موجود در ارتباط با ثبات قیمت مسکن را مختل کند. ثبات کنونی قیمت مسکن حاوی یک پیام 
کشوری به متقاضیان مصرفی از بابت فرا رسیدن زمان خرید است. شرایط فعلی با توجه به میانگین 
سقف وام خرید مسکن در همه شهرها، به لحاظ قدرت پوششی تسهیالت بانکی نیز نسبت به 
گذشته مزیت دارد. میانگین وام خرید مسکن در حال حاضر 60 میلیون تومان است که 31درصد از 

قدرت خرید آپارتمان های میانگین متراژ )70 مترمربع( براساس قیمت کشوری را پوشش می دهد.

ارزان ترین  و گران ترین های بازار مسکن
آخرین گزارش مرکز آمار کشور از وضعیت قیمت مسکن طی 9 ماه اول امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته در حالی معدل قیمت هر مترمربع آپارتمان در 31 شهر مرکز استان را معادل 2 
میلیون و 850 هزار تومان اعالم می کند که هم اکنون قیمت هر مترمربع مسکن در 5 استان کشور، 

کلی  به سیاست های  آینده  در سال  همه چیز 
دولت بستگی دارد و هنوز دولت از سیاست های 
میان مدت خود پرده پرداری نکرده است، اما از نظر 
من در نیمه دوم سال آینده تحرکی در بازار مسکن 
خواهیم داشت، زیرا با توجه به اینکه دنبال این 
هستند که برای تحریک طرف تقاضا تسهیالت 
دهند، احتمال زیادی دارد که این تسهیالت اثر 
بگذارد؛ البته اثرگذاری آن به میزان وامی که می دهند 
و تعداد وامی که می دهند، بستگی دارد و با توجه 
به افزایش ارقام در شورای پول و اعتبار که چند 
روز گذشته اتفاق افتاد، احتمال دارد که تحرکی در 

معامالت بازار مسکن به وجود آید.
عباس زینعلی با بیان مطلب فوق،  در ادامه گفت: 
با توجه به بهبود شرایط سیاسی این احتمال است 
که ما در سال آینده در بخش مسکن حداقل شاهد 
چنین رکود سنگینی دیگر نباشیم و احتماالً یک 
حرکاتی اتفاق می افتد، تقریباً می توان گفت این 
پیش بینی تمام کسانی است که در کار هستند و 
سیاست های مختلف را دارند و در واقع آنها به 
دولت پیشنهاد می دهند و به این نتیجه رسیده اند 
که با تحریک طرف تقاضا فعالً بهتر می توان برای 

خروج از رکود مسکن را نتیجه گرفت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: من 
پیش بینی می کنم از تیرماه سال آینده، اگر این 
روندی که اعالم کرده اند و این میزان وامی که 
گفته اند به بازار عرضه شود، رونقی در شهرها به 

وجود آید.
به گزارش شریان نیوز، زینعلی در رابطه با بازگشت 
سرمایه ها بعد از اجرای برجام گفت: از آنجایی 
که صحبت هایی که در رابطه با اینکه این منابع 
چیست، چقدر است و قرار است کجا خرج شود، 
زیاد شفاف نیست و چون هیچ سیاست گذاری 
برای اینها اعالم نشده، نمی توان چیزی گفت، اما از 
نظر من اگر چنین منابعی واقعاً وجود داشته باشد، 
دولت آن را حتماً برای اقتصاد اختصاص خواهد 
داد، زیرا واقعیت این است که اوضاع اقتصادی 
کشور خوب نیست و باید حتماً رونقی بیاید، اگر 
واقعاً چنین منابعی باشد و به دست دولت برسد، 
دولت سعی می کند که طرح های عمرانی را راه 
بیندازد و اشتغال زایی کند و به تبع آن رونق در 

مسکن هم پیش خواهد آمد.

بازار مسکن در سال 95

مســکن
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تهدید های محیط کسب و کار

گزارش های بین المللی وضعیت محیط کسب وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و 
ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب و کار قرار می دهند. با توجه به لغو برخی 
از تحریم ها و تمایل سرمایه گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت 
به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعالم می کنند وجود کشورهایی با 
وضعیت مناسب محیط کسب و کار باعث می شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها 
جذب شود و فعاالن اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه گذاری و کار خود را از ایران به 
چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت 
پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط 

کسب وکار، 8 گام برای بهبود فعالیت فعاالن کسب وکار در ایران پیشنهاد کرده است.
محیط  بودن  نامساعد  نتیجه  اولین  بنگاه  تمام شده  قیمت  افزایش  گزارش،  این  اساس  بر 
کسب و کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه ها را به دنبال دارد. شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش 
درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه ها به دلیل عدم برخورداری 
از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست های مالی به دلیل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب و کار است. ارزیابی تشکل های اقتصادی 
در گزارش های داخلی پایش محیط کسب و کار نیز نه تنها نشان می دهد اکثر مولفه های محیط 
کسب و کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می دهند مشکالت 
امروز فعاالن اقتصادی نه در زیرساخت هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم افزارهای توسعه 

نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت 
قانون قرار دارد. در سال های اخیر سیاست های 
بهبود  برای  متعددی  قانونی  احکام  و  کلی 
محیط کسب و کار تصویب و ابالغ شده است، 
اما برخی از سیاست های کلی هنوز تبدیل به 
احکام  برخی  است.  نشده  اجرایی  یا  قانون 
طور  به  هنوز  مختلف  دالیل  به  نیز  قانونی 
موثری اجرا نشده اند، نظیر احکام قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار. بر این اساس، نهاد 
پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب و کار 
8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر 

است: 
n1 پاالیش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل 
آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر 
با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل تر به 

نفع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، 
n2آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم 
سیاست های  الف  )بند  انحصارات  و حذف 
ادامه در صفحه23

سقوط ۱۲ پله اي در رقابت پذیري صنعتي

در کشورهاي در حال توسعه عوامل موثر بر 
رشد تولید، عمدتا سرمایه، منابع طبیعي و انرژي 
هستند و درحالي که در کشورهاي با درآمد باال 
این عوامل بهره وري است. همچنین بهره گیري 
کشورهاي با درآمد باال، از تکنولوژي صرفه 
جویي کار و انرژي موجب شده است که بدون 
افزایش معنا داري در نهاده هاي تولید، تولیدشان 

را افزایش دهند.
دراین گزارش، رشد پایدار با سه ویژگي متوسط 
و  رشد  دوره  سرانه، طول   GDP رشد نرخ 
نوسانات رشد مورد بررسي قرار گرفته است.
صنعتي  افزوده  ارزش  دهد  مي  نشان  آمارها 
دالر  به9/228میلیارد   2014 سال  در  جهاني 
رسیده است و تجارت جهاني در سال 2013 
از 18تریلیون دالر رسیده که شامل  بیش  به 

84درصد تولیدات صنعت ساخت بوده است.
n2005 نرخ رشد صادرات جهاني طي سال هاي
2013 به طور متوسط 7.7درصد بوده است و در 

سال 2013 تجارت جهاني به بیش از 18تریلیون دالر رسیده که 84درصد از رقم مذکور اختصاص 
به محصوالت صنعتي داشته است. صادرات صنعتي در اقتصادهاي صنعتي شده طي 2013n2055 به 
طور متوسط ساالنه 4.3درصد رشد یافته است و به 11.998میلیارد دالر در سال 2013رسیده است 
.این در حالي است که حدود85 درصد از صادرات صنعتي جهان شامل محصوالت باتکنولوژي 

متوسط و تکنولوژي باال بوده است.
معیارهاي رقابت پذیري صنعتي یونیدو از طریق شاخص کارایي رقابت صنعتي )CIP( که در آن 
ظرفیت کشورها براي افزایش حضور در بازارهاي داخلي و بین المللي ضمن ارزیابي از وضعیت 
تولید و صادرات آنها در زمینه فعالیت هایي با ارزش افزوده و محتواي فناوري باالتر ارزیابي و مقایسه 

مي شود.

ارزش افـزوده صـنعتي ایران؛ یک دهـم درصـد GDP  و دارای رتبـه 67 رقابت پـذیري 
صـنعتي در جـهان

در شاخص CIP، کشورها به 5 گروه باال، باالتر از متوسط، متوسط، پایین تر از متوسط و پایین تقسیم 
شده اند که ایران در گروه کشورهاي متوسط قرار گرفته است.در رتبه بندي شاخص عملکرد رقابت 
پذیري صنعتي، ایران در سال 2014 از بین 142 کشور در رتبه 67 قرار گرفته است. درحالي که ایران 

در این شاخص در سال2013 رتبه 55 را در بین 133 کشور کسب کرده است.
آمارهاي یونیدو نشان مي دهد که ارزش افزوده صنعتي ایران در سال 2014 به قیمت ثابت سال 
2005حدود 25میلیارد دالر بوده است که این مقدار تنها 0.1درصد از تولید ناخالص داخلي ایران را 

سهم ارزش افزوده صنعتی )درصد( ارزش افزوده صنعتی ) میلیون دالر- به 
قیمت ثابت 2005(

شرح

2014 2000 1990 2014 2000 1990
100 100 100 9.228 6.295 4.753 جهان
64 78 82 5.914 4.902 3.907 کشورهای صنعتی شده

36 22 18 3.314 1.393 846 اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی

سطح توسعه یافتگی
90 88 84 2.994 1.222 708 کشورهای نوظهور صنعتی
2 2 2 54 22 20 کشورهای کمتر توسع یافته
8 11 14 266 148 118 سایر کشورهای در حال توسعه

منطقه ای
4 7 9 144 92 79 آفریقا
71 54 37 2.362 746 315 آسیا و اقیانوسیه
9 12 18 300 764 151 اروپا
15 28 36 508 391 301 آمریکای التین

ارزش افزوده صنعتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور صنعتی  )1990، 2014،2000(

ایران اقتصاد 
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تهدید های محیط کسب و کار

گزارش های بین المللی وضعیت محیط کسب وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و 
ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب و کار قرار می دهند. با توجه به لغو برخی 
از تحریم ها و تمایل سرمایه گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت 
به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعالم می کنند وجود کشورهایی با 
وضعیت مناسب محیط کسب و کار باعث می شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها 
جذب شود و فعاالن اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه گذاری و کار خود را از ایران به 
چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت 
پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط 

کسب وکار، 8 گام برای بهبود فعالیت فعاالن کسب وکار در ایران پیشنهاد کرده است.
محیط  بودن  نامساعد  نتیجه  اولین  بنگاه  تمام شده  قیمت  افزایش  گزارش،  این  اساس  بر 
کسب و کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه ها را به دنبال دارد. شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش 
درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه ها به دلیل عدم برخورداری 
از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست های مالی به دلیل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب و کار است. ارزیابی تشکل های اقتصادی 
در گزارش های داخلی پایش محیط کسب و کار نیز نه تنها نشان می دهد اکثر مولفه های محیط 
کسب و کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می دهند مشکالت 
امروز فعاالن اقتصادی نه در زیرساخت هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم افزارهای توسعه 

نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت 
قانون قرار دارد. در سال های اخیر سیاست های 
بهبود  برای  متعددی  قانونی  احکام  و  کلی 
محیط کسب و کار تصویب و ابالغ شده است، 
اما برخی از سیاست های کلی هنوز تبدیل به 
احکام  برخی  است.  نشده  اجرایی  یا  قانون 
طور  به  هنوز  مختلف  دالیل  به  نیز  قانونی 
موثری اجرا نشده اند، نظیر احکام قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار. بر این اساس، نهاد 
پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب و کار 
8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر 

است: 
n1 پاالیش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل 
آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر 
با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل تر به 

نفع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، 
n2آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم 
سیاست های  الف  )بند  انحصارات  و حذف 
ادامه در صفحه23

سقوط ۱۲ پله اي در رقابت پذیري صنعتي

در کشورهاي در حال توسعه عوامل موثر بر 
رشد تولید، عمدتا سرمایه، منابع طبیعي و انرژي 
هستند و درحالي که در کشورهاي با درآمد باال 
این عوامل بهره وري است. همچنین بهره گیري 
کشورهاي با درآمد باال، از تکنولوژي صرفه 
جویي کار و انرژي موجب شده است که بدون 
افزایش معنا داري در نهاده هاي تولید، تولیدشان 

را افزایش دهند.
دراین گزارش، رشد پایدار با سه ویژگي متوسط 
و  رشد  دوره  سرانه، طول   GDP رشد نرخ 
نوسانات رشد مورد بررسي قرار گرفته است.
صنعتي  افزوده  ارزش  دهد  مي  نشان  آمارها 
دالر  به9/228میلیارد   2014 سال  در  جهاني 
رسیده است و تجارت جهاني در سال 2013 
از 18تریلیون دالر رسیده که شامل  بیش  به 

84درصد تولیدات صنعت ساخت بوده است.
n2005 نرخ رشد صادرات جهاني طي سال هاي
2013 به طور متوسط 7.7درصد بوده است و در 

سال 2013 تجارت جهاني به بیش از 18تریلیون دالر رسیده که 84درصد از رقم مذکور اختصاص 
به محصوالت صنعتي داشته است. صادرات صنعتي در اقتصادهاي صنعتي شده طي 2013n2055 به 
طور متوسط ساالنه 4.3درصد رشد یافته است و به 11.998میلیارد دالر در سال 2013رسیده است 
.این در حالي است که حدود85 درصد از صادرات صنعتي جهان شامل محصوالت باتکنولوژي 

متوسط و تکنولوژي باال بوده است.
معیارهاي رقابت پذیري صنعتي یونیدو از طریق شاخص کارایي رقابت صنعتي )CIP( که در آن 
ظرفیت کشورها براي افزایش حضور در بازارهاي داخلي و بین المللي ضمن ارزیابي از وضعیت 
تولید و صادرات آنها در زمینه فعالیت هایي با ارزش افزوده و محتواي فناوري باالتر ارزیابي و مقایسه 

مي شود.

ارزش افـزوده صـنعتي ایران؛ یک دهـم درصـد GDP  و دارای رتبـه 67 رقابت پـذیري 
صـنعتي در جـهان

در شاخص CIP، کشورها به 5 گروه باال، باالتر از متوسط، متوسط، پایین تر از متوسط و پایین تقسیم 
شده اند که ایران در گروه کشورهاي متوسط قرار گرفته است.در رتبه بندي شاخص عملکرد رقابت 
پذیري صنعتي، ایران در سال 2014 از بین 142 کشور در رتبه 67 قرار گرفته است. درحالي که ایران 

در این شاخص در سال2013 رتبه 55 را در بین 133 کشور کسب کرده است.
آمارهاي یونیدو نشان مي دهد که ارزش افزوده صنعتي ایران در سال 2014 به قیمت ثابت سال 
2005حدود 25میلیارد دالر بوده است که این مقدار تنها 0.1درصد از تولید ناخالص داخلي ایران را 

سهم ارزش افزوده صنعتی )درصد( ارزش افزوده صنعتی ) میلیون دالر- به 
قیمت ثابت 2005(

شرح

2014 2000 1990 2014 2000 1990
100 100 100 9.228 6.295 4.753 جهان
64 78 82 5.914 4.902 3.907 کشورهای صنعتی شده

36 22 18 3.314 1.393 846 اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی

سطح توسعه یافتگی
90 88 84 2.994 1.222 708 کشورهای نوظهور صنعتی
2 2 2 54 22 20 کشورهای کمتر توسع یافته
8 11 14 266 148 118 سایر کشورهای در حال توسعه

منطقه ای
4 7 9 144 92 79 آفریقا
71 54 37 2.362 746 315 آسیا و اقیانوسیه
9 12 18 300 764 151 اروپا
15 28 36 508 391 301 آمریکای التین

ارزش افزوده صنعتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور صنعتی  )1990، 2014،2000(

ایران اقتصاد 
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افزایش صادرات صنعتي طي دو سال مذکور 
حاصل نشده است.

اما همان طور که آمارها نشان مي دهد میزان 
صادرات صنعتي ترکیه در سال 2014 نسبت به 
سال قبل کاهش یافته و از 48میلیارد دالر در 
سال 2013به حدود 45.3میلیارد دالر در سال 
2014 رسیده است و سهم ترکیه از صادرات 
صنعتي جهان از 0.4درصد در سال 2013 به 

0.37درصد در سال 2014 کاهش یافته است.
از  عربستان  کشور  صنعتي  صادرات  سهم 
جهان  صنعتي  صادرات  کل  از  0.97درصد 
سال  در  به حدود0.98درصد  سال 2013  در 
صادرات  میزان  و  است  یافته  افزایش   2014
میلیارد   5.5 افزایش  با  کشور  این  صنعتي 
2013به  سال  در  115/4دالري  از  دالري 
حدود120.9میلیارد دالر در سال 2014 رسیده 

است.

 سرمایه گذاري در ظرفیت هاي مولد
یک  گذاري  سیاست سرمایه  و  تجارت  بین 
چرخه با فضیلت وجود دارد؛ تکمیل و توسعه و 
روابط متقابل تجارت و سرمایه گذاري، نیازمند 
هماهنگي بیشتر در سطوح ملي، منطقه یي و 
بین المللي است. همان طور که تسهیل تجارت 
صادرات  گذاري  سرمایه  روي  مثبت  اثرات 
محور خواهد داشت؛ سرمایه گذاري نیز از منافع 
برخوردار  ارزان(  واردات  )و  واردات  تسهیل 

خواهد شد.
به همان میزان اقدامات تسهیل سرمایه گذاري 
از قبیل ایجاد محیط کسب و کار مساعد از 
طریق ساده سازي و تسهیل فرآیند ثبت و صدور 
مجوز، تاثیر مثبت بر صادراتي که منشأ آن جذب 

سرمایه گذاري صادرات محور بوده و سرمایه گذاري مذکور موجب ایجاد دارایي هاي مولد با اهمیت، 
زیرساخت ها و قابلیت هاي مورد نیاز براي صادرات مي شود؛ خواهد داشت.

این گزارش نشان مي دهد چطور مداخالت سیاسي هدفمند در هر دو سمت، تجارت و سرمایه گذاري 
مي تواند به افزایش ظرفیت هاي مولد صادرات و تحول ساختاري نهایي اقتصادهاي فقیر دنیا کمک 

کند.
آنکتاد همواره به اهمیت توسعه ظرفیت مولد به عنوان یک پیش نیاز براي توسعه قابلیت هاي تجاري 
تاکید کرده است. هماهنگي بین سیاست هاي تجاري و سرمایه گذاري ماهیت سه جانبه قابلیت هاي 

مولد تجارت )سه رکن ظرفیت هاي مولد براي تجارت( را نشان مي دهد.

 نیاز براي افزایش سرمایه گذاري
آنکتاد )به عنوان بخشي از برنامه اقدام در زمینه سرمایه گذاري در راستاي اهداف توسعه پایدار( با 
توجه به زیرساخت حیاتي الزم براي تجارت و توسعه، سرمایه گذاري جاري در بخش هاي منتخب 
در کشورهاي در حال توسعه، نیازهاي آتي سرمایه گذاري آنها، شکاف بین سرمایه گذاري فعلي و نیاز 

سال 2030 میالدي را به میزان 1/2میلیارد دالر برآورد کرده است.
جدول  سرمایه گذاري جاري، نیازهاي سرمایه گذاري، شکاف سرمایه گذاري و سهم مشارکت بخش 
خصوصي در بخش هاي زیرساخت منتخب، در کشورهاي در حال توسعه، 2030n2015 )میلیارد 
دالر( نشان مي دهد که کاهش شکاف در برخي بخش هاي زیرساختي منتخب نیاز است تا منابع مالي 
عمومي افزایش یابد که مي تواند در قالب کمک )و کمک براي تجارت( یا سرمایه گذاري عمومي 
توسط کشورهاي در حال توسعه انجام شود. همچنین نیاز هست تا بخش هاي خصوصي هم داخلي 

و هم خارجي نیز نقشي را در تامین مالي ایفا کنند.
آنکتاد برآورد کرده است که سهم مشارکت بخش خصوصي در سرمایه گذاري فعلي در زمینه 
زیرساخت ها در کشورهاي در حال توسعه به طور متوسط بین 25 تا 50درصد است. اتخاذ اقدامات 
سیاسي سرمایه گذاري که پیش تر در گزارش سرمایه گذاري جهاني 2014 آنکتاد مورد بررسي قرار 
گرفته است؛ مي تواند این نرخ را به متوسط نرخ کشورهاي توسعه یافته که بین 55 تا 90درصد 
است نزدیک کند. انجام این سرمایه گذاري و اعمال سیاست هاي مورد نیاز براي توسعه، تسهیل 
و رگوالتوري سرمایه گذاري در سطوح ملي، منطقه یي و بین المللي مي تواند تغییرات بزرگي در 

ظرفیت هاي تجاري کشورهاي فقیر دنیا ایجاد کند.
ارزش افزوده داخلي ناشي از تجارت زنجیره ارزش جهاني )در قالب مشارکت تجارت در تولید 
ناخالص داخلي( مي تواند نسبت به اندازه اقتصادهاي داخلي قابل توجه باشد. در اقتصادهاي در 
حال توسعه ارزش افزوده تجاري به طور متوسط داراي سهم مشارکت 28درصد در GDP این 
کشورهاست که در مقایسه با سهم 18 درصد کشورهاي توسعه یافته قابل توجه است )گزارش 

سرمایه گذاري جهاني 2013(

2013 2014
شرح

سهم از کل صادرات صنعتی صادرات صنعتی سهم از کل صادرات صنعتی صادرات صنعتی

100 11826.4 100 12242.3 جهان
0.14 17.1 0.14 17.9 ایران
0.40 48 0.37 45.3 ترکیه
0.97 115.4 0.98 120.9 عربستان

صادرات صنعتی ایران، ترکیه، عربستان و جهان در سال های 2013 و  2014

2014 2012 2010 کشور/ سال

30 31 30 ترکیه

37 37 37 عربستان

67 67 55 ایران
UNIDO   منبع: گزارشات عملکرد رقابت صنعتی

   )CIP رتبه ابران، ترکیه و عربستان در عملکرد رقابت پذیری صنعتی  ) رتبه بندی

تشکیل مي دهد.
از سوي دیگر آمارهاي منتشره از سوي سازمان 
تجارت جهاني، ارزش صادرات صنعتي ایران 
در سال 2014 را حدود 17.9میلیارد دالر نشان 
مي دهد که حدود 0.14درصد از کل صادرات 
صنعتي جهان را تشکیل مي دهد. در سال 2013 
نیز ایران با 17.1میلیارد دالر صادرات صنعتي 
سهم0.14درصدي از کل صادرات صنعتي جهان 
را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان 
مي دهد هیچ گونه بهبودي در زمینه افزایش 
صادرات صنعتي طي دو سال مذکور حاصل 

نشده است.

 وضعیت صادرات صنعتي و رقابت صنعتي
در این گزارش طبقه بندي هاي مختلفي براي 
کشورها صورت گرفته است. ایران در طبقه 
گروه  در  سرانه  درآمد  نظر  از  یونیدو  بندي 
کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط، یعني درآمد 
بین 12.475n4.126دالر طبقه بندي شده است. 
از نظر سطح صنعتي شدن در گروه کشورهاي 
در حال صنعتي شدن و از نظر منطقه یي نیز 
در گروه شمال آفریقا و آسیاي میانه قرار گرفته 

است.
آمارهاي منتشره از سوي یونیدو نشان مي دهد 
ایران در   )MVA( افزوده صنعتي  ارزش  که 
سال 2014 به قیمت ثابت سال 2005 حدود 

25میلیارد دالر بوده است که این مقدار تنها 0.1درصد از تولید ناخالص داخلي ایران را تشکیل 
مي دهد. همچنین بررسي آمار مربوط به ارزش افزوده سه دسته فعالیت عمده صنعتي نشان مي 
دهد که محصوالت شیمیایي با 23درصد بیشترین سهم از کل ارزش افزوده صنعتي ایران را تشکیل 
مي دهد، پس از آن گروه فلزات اساسي با رتبه دوم و وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیمه تریل با 
13درصد در رتبه سوم قرار دارند. در رتبه بندي CIP نیز شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي 
ایران در سال 2014 از بین 142کشور در رتبه 67قرار گرفته است. درحالي که ایران در این شاخص 

در سال 2013 رتبه 55 را در بین133کشور کسب کرده است.
آمارها نشان مي دهد که ارزش افزوده صنعتي )MVA( ترکیه در سال 2014 به قیمت ثابت سال 
2005حدود 119میلیارد دالر بوده است. همچنین سه دسته فعالیت عمده صنعتي ترکیه به ترتیب 
شامل موادغذایي و نوشیدني، محصوالت نساجي ومحصوالت شیمیایي بوده است. در رتبه بندي 
CIP نیز شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي ترکیه براي دو سال متوالي در سال هاي 2013 و 

2014 از بین 142 کشور در رتبه 30 قرار داشته است.
ارزش افزوده صنعتي )MVA( عربستان در سال 2014به قیمت ثابت سال 2005 حدود 63میلیارد 
دالر بوده است. در رتبه بندي CIP از نظر شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي، عربستان در سال 

2014 از بین 142کشور در رتبه 37 قرار داشته است.

 آمار ارزش افزوده صنعتي در منطقه
ایران در شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي )CIP( در حالي که در سال 2010 در رتبه 22 جهان 
قرار داشته است با 12 پله سقوط در جایگاه 67 جهان در سال 2012 قرار گرفته است. از سوي دیگر 
ترکیه و عربستان هر دو با حفظ جایگاه خود در سال هاي 2010 و2014 به ترتیب درجایگاه 30ام و 

37ام جهاني در شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي )CIP( قرار گرفته است.
آمار منتشره از سوي تجارت جهانيWTO، ارزش صادرات صنعتي ایران در سال 2014 را 
حدود 17.9 میلیارد دالر نشان مي دهد که حدود 0.14درصد از کل صادرات صنعتي جهان را 

تشکیل مي دهد.
در سال 2013 نیز ایران با 17.1میلیارد دالر صادرات صنعتي سهم0.14درصدي از کل صادرات 
صنعتي جهان را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان مي دهد هیچ گونه بهبودي در زمینه 

منبع: گزارش سرمایه گذاری جهانی آنکتاد 2014

متوسط سهم مشارکت بخش خصوصی 
در سرمایه گذاری جاری )درصد( شکاف سرمایه گذاری کل سرمایه گذاری  مورد نیاز برآورد سرمایه گذاری فعلی بخش

40-50 530 790 260 نیرو

30-40 260 560 300 حمل و نقل

40-80 155 315 160 ارتباطات

0-20 260 410 150 آب و فاضالب

20-50 1.205 2.075 870 کل

سرمایه گذار جاری، نیازهای سرمایه گذاری،شکاف سرمایه گذاری و سهم مشارکت بخش خصوصی در بخش های 
زیرساخت منتخب، در کشورهای در حال توسعه  2015-2030 )میلیارد دالر(

عربستان ترکیه ایران شرح

543.8 672.9 246.1 تولید ناخالص داخلی)میلیارد دالر(

63 119.6 25.6 ارزش افزوده صنعتی)میلیارد دالر(

2.146 1.577 327 ارزش افزوده صنعتی سرانه) دالر(

12 18 0.1 سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی )درصد(

محصوالت شیمیایی 
27%موادغذایی و نوشیدنی 

19%محصوالت معدنی 
غیرفلزی %9

مواد غذایی و نوشیدنی 
14%محصوالت نساجی 
9% مواد و محصوالت 

شیمیایی %8

محصوالت 
شیمیایی24%فلزات اساسی 
16%وسایل نقلیه موتوری 

،تریلر و نیمه تریلر %13

سهم ارزش افزوده فعالیت های عمده صنعتی از کل ارزش 
افزوده صنعتی

منبع: UNIDO به قیمت ثابت )2005(

آمار ارزش افزوده صنعتی ایران، ترکیه، عربستان و جهان در سال 2014
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افزایش صادرات صنعتي طي دو سال مذکور 
حاصل نشده است.

اما همان طور که آمارها نشان مي دهد میزان 
صادرات صنعتي ترکیه در سال 2014 نسبت به 
سال قبل کاهش یافته و از 48میلیارد دالر در 
سال 2013به حدود 45.3میلیارد دالر در سال 
2014 رسیده است و سهم ترکیه از صادرات 
صنعتي جهان از 0.4درصد در سال 2013 به 

0.37درصد در سال 2014 کاهش یافته است.
از  عربستان  کشور  صنعتي  صادرات  سهم 
جهان  صنعتي  صادرات  کل  از  0.97درصد 
سال  در  به حدود0.98درصد  سال 2013  در 
صادرات  میزان  و  است  یافته  افزایش   2014
میلیارد   5.5 افزایش  با  کشور  این  صنعتي 
2013به  سال  در  115/4دالري  از  دالري 
حدود120.9میلیارد دالر در سال 2014 رسیده 

است.

 سرمایه گذاري در ظرفیت هاي مولد
یک  گذاري  سیاست سرمایه  و  تجارت  بین 
چرخه با فضیلت وجود دارد؛ تکمیل و توسعه و 
روابط متقابل تجارت و سرمایه گذاري، نیازمند 
هماهنگي بیشتر در سطوح ملي، منطقه یي و 
بین المللي است. همان طور که تسهیل تجارت 
صادرات  گذاري  سرمایه  روي  مثبت  اثرات 
محور خواهد داشت؛ سرمایه گذاري نیز از منافع 
برخوردار  ارزان(  واردات  )و  واردات  تسهیل 

خواهد شد.
به همان میزان اقدامات تسهیل سرمایه گذاري 
از قبیل ایجاد محیط کسب و کار مساعد از 
طریق ساده سازي و تسهیل فرآیند ثبت و صدور 
مجوز، تاثیر مثبت بر صادراتي که منشأ آن جذب 

سرمایه گذاري صادرات محور بوده و سرمایه گذاري مذکور موجب ایجاد دارایي هاي مولد با اهمیت، 
زیرساخت ها و قابلیت هاي مورد نیاز براي صادرات مي شود؛ خواهد داشت.

این گزارش نشان مي دهد چطور مداخالت سیاسي هدفمند در هر دو سمت، تجارت و سرمایه گذاري 
مي تواند به افزایش ظرفیت هاي مولد صادرات و تحول ساختاري نهایي اقتصادهاي فقیر دنیا کمک 

کند.
آنکتاد همواره به اهمیت توسعه ظرفیت مولد به عنوان یک پیش نیاز براي توسعه قابلیت هاي تجاري 
تاکید کرده است. هماهنگي بین سیاست هاي تجاري و سرمایه گذاري ماهیت سه جانبه قابلیت هاي 

مولد تجارت )سه رکن ظرفیت هاي مولد براي تجارت( را نشان مي دهد.

 نیاز براي افزایش سرمایه گذاري
آنکتاد )به عنوان بخشي از برنامه اقدام در زمینه سرمایه گذاري در راستاي اهداف توسعه پایدار( با 
توجه به زیرساخت حیاتي الزم براي تجارت و توسعه، سرمایه گذاري جاري در بخش هاي منتخب 
در کشورهاي در حال توسعه، نیازهاي آتي سرمایه گذاري آنها، شکاف بین سرمایه گذاري فعلي و نیاز 

سال 2030 میالدي را به میزان 1/2میلیارد دالر برآورد کرده است.
جدول  سرمایه گذاري جاري، نیازهاي سرمایه گذاري، شکاف سرمایه گذاري و سهم مشارکت بخش 
خصوصي در بخش هاي زیرساخت منتخب، در کشورهاي در حال توسعه، 2030n2015 )میلیارد 
دالر( نشان مي دهد که کاهش شکاف در برخي بخش هاي زیرساختي منتخب نیاز است تا منابع مالي 
عمومي افزایش یابد که مي تواند در قالب کمک )و کمک براي تجارت( یا سرمایه گذاري عمومي 
توسط کشورهاي در حال توسعه انجام شود. همچنین نیاز هست تا بخش هاي خصوصي هم داخلي 

و هم خارجي نیز نقشي را در تامین مالي ایفا کنند.
آنکتاد برآورد کرده است که سهم مشارکت بخش خصوصي در سرمایه گذاري فعلي در زمینه 
زیرساخت ها در کشورهاي در حال توسعه به طور متوسط بین 25 تا 50درصد است. اتخاذ اقدامات 
سیاسي سرمایه گذاري که پیش تر در گزارش سرمایه گذاري جهاني 2014 آنکتاد مورد بررسي قرار 
گرفته است؛ مي تواند این نرخ را به متوسط نرخ کشورهاي توسعه یافته که بین 55 تا 90درصد 
است نزدیک کند. انجام این سرمایه گذاري و اعمال سیاست هاي مورد نیاز براي توسعه، تسهیل 
و رگوالتوري سرمایه گذاري در سطوح ملي، منطقه یي و بین المللي مي تواند تغییرات بزرگي در 

ظرفیت هاي تجاري کشورهاي فقیر دنیا ایجاد کند.
ارزش افزوده داخلي ناشي از تجارت زنجیره ارزش جهاني )در قالب مشارکت تجارت در تولید 
ناخالص داخلي( مي تواند نسبت به اندازه اقتصادهاي داخلي قابل توجه باشد. در اقتصادهاي در 
حال توسعه ارزش افزوده تجاري به طور متوسط داراي سهم مشارکت 28درصد در GDP این 
کشورهاست که در مقایسه با سهم 18 درصد کشورهاي توسعه یافته قابل توجه است )گزارش 

سرمایه گذاري جهاني 2013(

2013 2014
شرح

سهم از کل صادرات صنعتی صادرات صنعتی سهم از کل صادرات صنعتی صادرات صنعتی

100 11826.4 100 12242.3 جهان
0.14 17.1 0.14 17.9 ایران
0.40 48 0.37 45.3 ترکیه
0.97 115.4 0.98 120.9 عربستان

صادرات صنعتی ایران، ترکیه، عربستان و جهان در سال های 2013 و  2014

2014 2012 2010 کشور/ سال

30 31 30 ترکیه

37 37 37 عربستان

67 67 55 ایران
UNIDO   منبع: گزارشات عملکرد رقابت صنعتی

   )CIP رتبه ابران، ترکیه و عربستان در عملکرد رقابت پذیری صنعتی  ) رتبه بندی

تشکیل مي دهد.
از سوي دیگر آمارهاي منتشره از سوي سازمان 
تجارت جهاني، ارزش صادرات صنعتي ایران 
در سال 2014 را حدود 17.9میلیارد دالر نشان 
مي دهد که حدود 0.14درصد از کل صادرات 
صنعتي جهان را تشکیل مي دهد. در سال 2013 
نیز ایران با 17.1میلیارد دالر صادرات صنعتي 
سهم0.14درصدي از کل صادرات صنعتي جهان 
را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان 
مي دهد هیچ گونه بهبودي در زمینه افزایش 
صادرات صنعتي طي دو سال مذکور حاصل 

نشده است.

 وضعیت صادرات صنعتي و رقابت صنعتي
در این گزارش طبقه بندي هاي مختلفي براي 
کشورها صورت گرفته است. ایران در طبقه 
گروه  در  سرانه  درآمد  نظر  از  یونیدو  بندي 
کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط، یعني درآمد 
بین 12.475n4.126دالر طبقه بندي شده است. 
از نظر سطح صنعتي شدن در گروه کشورهاي 
در حال صنعتي شدن و از نظر منطقه یي نیز 
در گروه شمال آفریقا و آسیاي میانه قرار گرفته 

است.
آمارهاي منتشره از سوي یونیدو نشان مي دهد 
ایران در   )MVA( افزوده صنعتي  ارزش  که 
سال 2014 به قیمت ثابت سال 2005 حدود 

25میلیارد دالر بوده است که این مقدار تنها 0.1درصد از تولید ناخالص داخلي ایران را تشکیل 
مي دهد. همچنین بررسي آمار مربوط به ارزش افزوده سه دسته فعالیت عمده صنعتي نشان مي 
دهد که محصوالت شیمیایي با 23درصد بیشترین سهم از کل ارزش افزوده صنعتي ایران را تشکیل 
مي دهد، پس از آن گروه فلزات اساسي با رتبه دوم و وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیمه تریل با 
13درصد در رتبه سوم قرار دارند. در رتبه بندي CIP نیز شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي 
ایران در سال 2014 از بین 142کشور در رتبه 67قرار گرفته است. درحالي که ایران در این شاخص 

در سال 2013 رتبه 55 را در بین133کشور کسب کرده است.
آمارها نشان مي دهد که ارزش افزوده صنعتي )MVA( ترکیه در سال 2014 به قیمت ثابت سال 
2005حدود 119میلیارد دالر بوده است. همچنین سه دسته فعالیت عمده صنعتي ترکیه به ترتیب 
شامل موادغذایي و نوشیدني، محصوالت نساجي ومحصوالت شیمیایي بوده است. در رتبه بندي 
CIP نیز شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي ترکیه براي دو سال متوالي در سال هاي 2013 و 

2014 از بین 142 کشور در رتبه 30 قرار داشته است.
ارزش افزوده صنعتي )MVA( عربستان در سال 2014به قیمت ثابت سال 2005 حدود 63میلیارد 
دالر بوده است. در رتبه بندي CIP از نظر شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي، عربستان در سال 

2014 از بین 142کشور در رتبه 37 قرار داشته است.

 آمار ارزش افزوده صنعتي در منطقه
ایران در شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي )CIP( در حالي که در سال 2010 در رتبه 22 جهان 
قرار داشته است با 12 پله سقوط در جایگاه 67 جهان در سال 2012 قرار گرفته است. از سوي دیگر 
ترکیه و عربستان هر دو با حفظ جایگاه خود در سال هاي 2010 و2014 به ترتیب درجایگاه 30ام و 

37ام جهاني در شاخص عملکرد رقابت پذیري صنعتي )CIP( قرار گرفته است.
آمار منتشره از سوي تجارت جهانيWTO، ارزش صادرات صنعتي ایران در سال 2014 را 
حدود 17.9 میلیارد دالر نشان مي دهد که حدود 0.14درصد از کل صادرات صنعتي جهان را 

تشکیل مي دهد.
در سال 2013 نیز ایران با 17.1میلیارد دالر صادرات صنعتي سهم0.14درصدي از کل صادرات 
صنعتي جهان را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان مي دهد هیچ گونه بهبودي در زمینه 

منبع: گزارش سرمایه گذاری جهانی آنکتاد 2014

متوسط سهم مشارکت بخش خصوصی 
در سرمایه گذاری جاری )درصد( شکاف سرمایه گذاری کل سرمایه گذاری  مورد نیاز برآورد سرمایه گذاری فعلی بخش

40-50 530 790 260 نیرو

30-40 260 560 300 حمل و نقل

40-80 155 315 160 ارتباطات

0-20 260 410 150 آب و فاضالب

20-50 1.205 2.075 870 کل

سرمایه گذار جاری، نیازهای سرمایه گذاری،شکاف سرمایه گذاری و سهم مشارکت بخش خصوصی در بخش های 
زیرساخت منتخب، در کشورهای در حال توسعه  2015-2030 )میلیارد دالر(

عربستان ترکیه ایران شرح

543.8 672.9 246.1 تولید ناخالص داخلی)میلیارد دالر(

63 119.6 25.6 ارزش افزوده صنعتی)میلیارد دالر(

2.146 1.577 327 ارزش افزوده صنعتی سرانه) دالر(

12 18 0.1 سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی )درصد(

محصوالت شیمیایی 
27%موادغذایی و نوشیدنی 

19%محصوالت معدنی 
غیرفلزی %9

مواد غذایی و نوشیدنی 
14%محصوالت نساجی 
9% مواد و محصوالت 

شیمیایی %8

محصوالت 
شیمیایی24%فلزات اساسی 
16%وسایل نقلیه موتوری 

،تریلر و نیمه تریلر %13

سهم ارزش افزوده فعالیت های عمده صنعتی از کل ارزش 
افزوده صنعتی

منبع: UNIDO به قیمت ثابت )2005(

آمار ارزش افزوده صنعتی ایران، ترکیه، عربستان و جهان در سال 2014
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می شود،  مطرح  صادرات  از  سخن  وقتی 
آن  مدح  در  و  می زند  برق  همه  چشم های 
ساعت ها صحبت و نقل و قول و بحث پیش 
می آید. اما به نظر می رسد نهایت آمال و آرزوهای 
ایرانی، به فروش و حضور در  صنعت گران 
مرزهای ایران محدود می شود و کمتر صنعتگری 
را  بین المللی  عرصه های  در  حضور  فرصت 
آن طور که باید و شاید پیدا می کند. چه آنان 
که برای صادرات محصوالت خود برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت و استراتژی مدونی دارند 
و چه آنانی که باری به هر جهت، اگر مشتری ای 
خارج از ایران به سراغ شان بیاید، شاید کاالیشان 

را  بفروشند.
در این مقاله با استناد به تجربه چندین سال 
تالش برای صادرات به عراق به عنوان یکی از 
معدود مقاصد صادراتی که در سال های تحریم 
امکان صادرات تجهیزات صنعتگران ایرانی به آن 
فراهم بود، فرصتی دست داد تا برخی از مصائب 
حضور، فروش و تثبیت صادرکنندگان را در این 
کشور بررسی کنیم. هدف از این بررسی آن است 
تا شاید بتوان در دوران پسا تحریم با بهره گیری 
از تجربیات صنعتگران عراقی و غلبه بر موانع 
داخلی، بازارهای صادراتی خاص همچون عراق 
را با پرچمی برافراشته فتح کرد؛ که متاسفانه این 
روزها پرچم صادرات ایران در میان پرچم های 

سایر کشورها سری خمیده دارد.

ضعف اطالعات؛ نخستین مانع
اگر یک صنعتگر ایرانی بخواهد اطالعاتی از 
کشورهای  وضعیت  و  صادراتی  فرصت های 
همسایه باالخص عراق را به زبان فارسی به 
دست آورد، بر اساس قواعد باید به مراجعی 
چون سازمان توسعه و تجارت ایران، اتاق مشترک 
ایران و عراق، بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت 
ایران در عراق و اخیراً ستاد توسعه اقتصادی ایران 
و عراق مراجعه کند. با این حال به جرات می توان 

گفت در هیچ یک از این مراجع، امکان به دست 
آوردن گزارش هایی مدون و طبقه بندی شده را 
نخواهد داشت. گزارش هایی که شامل معرفی 
بخش صنایع عراق، قوانین به روز و صحیح ثبت 
دفتر نمایندگی و شعبه، افتتاح حساب و انجام 
امور بانکی، قوانین سرمایه گذاری، قوانین قضایی، 
مقررات صادرات و واردات عراق، اطالعات و 
ساختار سازمانی وزارتخانه های عراق، اطالعات 
صنعتگران و پیمانکاران عراقی و غیرعراقی فعال 
در این کشور، معرفی وکالی مسلط به کار، 
روش های متداول خرید و برگزاری مناقصات، 
دست اندرکار  شرکت های  و  پروژه ها  معرفی 
باشند. اطالعاتی که در این مراجع وجود دارند، 
و  اخبار  قالب  در  پراکنده  به صورت  عمدتاً 
گزارش های موردی و بعضاً قدیمی هستند که 
البته همین اطالعات موجود نیز اکثراً با تمرکز 
بر صادرات کاالهای مصرفی چون مواد غذایی، 
سیمان، پوشاک و خشکبار گردآوری شده اند که 
بیشتر مورد مصرف تجار هستند نه صنعتگران. 
ظاهراً این اطالعات، بیشتر به آنچه مدیران و افراد 
شاغل در عراق و این مراجع کسب کرده اند و 
همچنین روابط شخصی ایشان متکی است و به 
نظر می رسد به روش اصولی و مبتنی بر کار تیمی 

و تحقیقاتی به دست نیامده اند.
بنابراین در مرحله نخست، صنعتگر ایرانی با 
تا تصویری  دشواری فراوان قادر خواهد بود 
عراق  کشور  وضعیت  از  شفاف  و  صحیح 
با تمرکز بر صنعت خاص و مورد نظر خود 
پیدا کند. برای این کار نیز صنعتگران متحمل 
هزینه هایی هنگفت می شوند که گاهی در این 
راه با خطاهای جبران ناپذیر و طی مسیری بسیار 
طوالنی تر و پرهزینه تر از معمول مواجه می شوند. 
در بسیاری از موارد نیز افراد درگیر در بازار عراق 
و بعضاً شاغل در همین مراجع، تصویری نه چندان 
صادرات  مشتاق  صنعتگران  برای  را  صحیح 
به عراق ترسیم می کنند که بر اساس آن، عراق 

کشوری بدون هیچ ساختار سازمانی و تنها متکی 
بر روابط اشخاص ذی نفوذ توصیف می شود. به 
نحوی که تصور می شود صنعتگر ایرانی می تواند 
در هر زمینه ای، حتی بدون داشتن تجربه کافی، 
توان مالی مناسب و فقط با تکیه بر روابط، سهمی 
قابل توجه در بازار را برای خود به دست آورد. 
حال آنکه در عمل، آنچه صنعتگر با آن روبه رو 
می شود، یک نظام کامالً مشخص و البته به شدت 
بررسی  شرکت ها،  معرفی  برای  بوروکراتیک 

قابلیت های آنها و حضور در مناقصات است.
از طرف دیگر صنعتگران و پیمانکارانی که پیش 
 از این موفق به حضور در عرصه بازار هدفی 
چون کشور عراق شده اند، آن طور که باید، در 
تبادل اطالعات و به اشتراک گذاشتن تجربیات 
با یکدیگر و شرکت هایی که به تازگی قصد 
و  سیستماتیک  صورت  به   n دارند  را  ورود 
نظام مندn تالش نمی کنند؛ که اگر این گونه نبود، 
در بسیاری موارد شاهد تکرار مشکالت مشابه 

برای صنعتگران مختلف نبودیم.

صندلی خالی ژنرال های صادرات
نگاهی  وقتی  ایرانی،  صنعتگر  یک  عنوان  به 
اجمالی به وضعیت سازندگان سایر کشورها مثل 
چین، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه یا حتی امارات 
متحده عربی می اندازیم و نحوه فروش آنها را به 
مقاصد صادراتی موشکافی می کنیم، یک تفاوت 
بسیار عمده را می توانیم در سیاست صادراتی 
این کشورها با ایران بیابیم. این تفاوت، حضور 
 General شرکت های بزرگ و پیمانکار عمومی
Contractors یا پیمانکاران EPC قدر قدرت 
این کشورها در بازارهای هدف است. حضوری 
که به واسطه آن، با استفاده از اهرم های مالی و 
اجرایی در دست ایشان، بخش عمده ای از کاالها 
و تجهیزات پروژه های مختلف در زمینه های 
راه و ساختمان، آب و فاضالب، نفت و گاز 
و نیروگاهی از پیمانکاران و سازندگان همان 

مصائب صادرات به عراق 
مشکالت کسب و کارهای ایرانی برای بازارسازی در کشور همسایه 

طرالن جهانی

کشورها تامین می شود و سازندگان و صنعتگران، 
پذیرش ریسک های  و  دردسر  کمترین  بدون 
سنگین و همچنین درگیر شدن با سیستم به 
شدت بوروکراتیک کشور عراق، ساالنه میلیون ها 
دالر به این کشور صادر می کنند؛ گاه حتی بدون 
آنکه یک بار نیازمند سفر به این کشور باشند. 
این پیمانکاران و شرکت های بزرگ که چون 
ژنرال های خط مقدم صادرات به کشور عراق، زیر 
پر و بال سازندگان خود را گرفته اند. شرکت هایی 
که با توان مالی مناسب، قدرت چانه زنی باال، 
ساختارهای اصولی و آشنا به قواعد بازی در 
عرصه بین المللی قطار صادرات را در ریل خود 
حرکت می دهند و صنعتگران و سازندگان را با 
خیالی آسوده به مقصد می رسانند. از سوی دیگر، 
به واسطه تحریم های پیشین، شرکت های ایرانی 
هیچ گاه در زمره سازندگان مورد تایید پیمانکاران 
برای  مگر  نگرفته اند؛  قرار  بین المللی  معتبر 
پروژه های داخل ایران. حتی امروز که تحریم ها 
برداشته شده است، اگر صنعتگران بخواهند در 
زمره تامین کنندگان معتبر بین المللی قرار بگیرند تا 
شاید از این منفذ راهی برای فروش و صادرات 
داشته باشند، مسیری بسیار طوالنی و پرپیچ و خم 

را پیش روی خود دارند.
از طرف دیگر، با وجود انبوهی از قوانین حمایت 
دستگاه های  وجود  و  کشور  در  صادرات  از 
ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  متعددی چون 
صندوق ضمانت صادرات ایران و انجمن هایی 
چون انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
در عمل صنعتگران در بهره گیری از قوانین و 
تسهیالت حمایتی با مشکالت متعددی مواجه 
می شوند که اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. 
مشکالتی که گاه از آن به عنوان تحریم داخلی یاد 
می شود و تحمل آن برای صنعتگر ایرانی صبر، 
حوصله و سماجت زیادی را می طلبد. به عنوان 
مثال اگر یکی از مراحل اولیه فروش در کشور 
کنفرانس ها  نمایشگاه ها،  در  را حضور  هدف 
و برنامه های تبلیغاتی ای از این دست بدانیم، با 
وجود قوانینی که به صراحت پرداخت بخشی 
از این هزینه ها را بر عهده سازمانی نظیر سازمان 
توسعه تجارت ایران گذاشته است، مدت مدیدی 
است هیچ هزینه ای به صنعتگران عودت داده 
نشده است و صنعتگر برای حضور در یک 
نمایشگاه بین المللی چهارروزه تخصصی، متحمل 

پرداخت هزینه های سنگینی می شود.
به نظر می رسد دستگاهی همچون سازمان توسعه 
تجارت، حتی برای نمایشگاه های اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران، برنامه مشخصی نداشته 
باشد. به طوری که در سال 1393، تا روز برگزاری 
نمایشگاه مشخص نبود مراسم افتتاحیه به چه 
شکل برگزار خواهد شد و کدام وزرا حضور 
قطعی خواهند داشت. یا آن که از مدیران میانی و 
اجرایی ادارات و ارگان های عراقی که باید ارتباط 

بیشتری با صنعتگران داشته باشند، اثری نبود و 
نمایشگاه حداقل در بخش نفت و گاز و نیروگاه 

بدون برنامه برگزار شد.
آنچه در عمل اتفاق افتاد، نبود برنامه ای مدون 
و مشخص برای پیگیری و بررسی اثربخشی 
بود؛  مربوطه  دستگاه های  از سوی  نمایشگاه 
چه از سوی مراجع دولتی چون سفارتخانه و 
سازمان توسعه تجارت و چه مراجع خصوصی 
اتاق  و عراق،  ایران  اتاق مشترک  ایران چون 
بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی و سایر انجمن ها، سندیکاها و 

اتحادیه های ذی صالح.

هزینه های  و  عراق  ناامن  وضعیت  وجود  با 
دریافتی،  خدمات  مقابل  در  اقامت  سنگین 
ویزای  و  متعدد  ویزاهای  اخذ  پیچیدگی های 
خروج برای اقامت بیش از 10 روز بدون داشتن 
پروژه اجرایی و از طرفی نیاز به حضور مداوم در 
مقابل دیدگان کارفرمایان عراقی به واسطه نوع 
فرهنگ و اخالقیات ایشان، صنعتگر ایرانی که از 
 EPC سایر روش ها چون پیمانکاران عمومی و
امکان فروش ندارد، نیازمند حضور مستمر در 
بازار عراق است. این امر با توجه به کندی بیش 
از حد مراحل اداری در بازار عراق، عرصه را بر 

صنعتگران ایرانی تنگ تر می سازد

یکی از نکات جالب دیگر، اشتراک انکارناپذیر 
کارفرمایان عراقی با همتایان ایرانی خود در تمایل 
شدید به خرید از منابع اروپایی و غربی است. این 
خود یکی دیگر از معضالت صنعتگران ایرانی 
است. به نحوی که صنعتگران الزم است برای 
اثبات کیفیت قابل قبول کاالی خود، بارها و بارها 
با کارفرمایان عراقی جلساتی فنی و تخصصی 
برگزار کنند و هزینه های گزافی را بپردازند تا شاید 
در زمره سازندگان مورد تایید قرار گیرند. خاصه 
آن که به واسطه وجود تحریم های بین المللی، 
صنعتگران ایرانی با وجود داشتن حداقل های 
اخذ گواهینامه ها و مدارک بین المللی تا به امروز 
 CE، ASME موفق به اخـذ گـواهی هایی چون
STAMP و API Monogram برای محصوالت 

خود نشده اند.
کارفرمایان عراقی نیز همچون ایرانی ها برای 
به  اقدام  مستقیماً  خود  که  کاالهایی  تمامی 
 GC خرید آن می کنند یا به واسطه پیمانکاران
فهرست  دارای  می کنند،  خریداری   EPC و 
می توان  اطمینان  با  هستند.  معتبر  سازندگان 
گفت تعداد صنعتگران ایرانی حاضر در فهرست 
وزارتخانه هایی چون نفت و برق عراق، کمتر 
از انگشتان یک دست است. حال آنکه یکی 
نیرو و  از وعده های همیشگی وزارت نفت، 
صنعت، معدن و تجارت ایران، رایزنی برای تهیه 

فهرستی کاربردی و قابل قبول در وزارتخانه های 
مشابه در عراق بوده است. فهرستی که در کتابخانه 
معاونان وزارتخانه ها بایگانی نشود و محدود به 

چند توصیه نامه فاقد ارزش و استناد نباشد.
ناامن عراق  دست آخر نیز با وجود وضعیت 
و هزینه های سنگین اقامت در مقابل خدمات 
دریافتی، پیچیدگی های اخذ ویزاهای متعدد و 
ویزای خروج برای اقامت بیش از 10 روز بدون 
داشتن پروژه اجرایی و از طرفی نیاز به حضور 
به  عراقی  کارفرمایان  دیدگان  مقابل  در  مداوم 
واسطه نوع فرهنگ و اخالقیات ایشان، صنعتگر 
ایرانی که از سایر روش ها چون پیمانکاران عمومی 
نیازمند حضور  ندارد،  فروش  امکان   EPC و
مستمر در بازار عراق است. این امر با توجه به 
کندی بیش از حد مراحل اداری در بازار عراق، 
عرصه را بر صنعتگران ایرانی تنگ تر می سازد. اما 
آنچه پر واضح است، عراق، کشوری با انبوهی از 
فرصت ها شاید در تمامی زمینه های صنعتی است 
که امروز سایر کشورها چون ترکیه، کره جنوبی، 
ایتالیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی سهم 
قابل توجهی در آن دارند. پس صنعتگر ایرانی نیز 
باید قادر باشد که با وجود پیشینه مشابه تاریخی 
و روابط سیاسی مناسب، بخشی از بازار را به 

تصاحب خود درآورد.

ماراتن نفس گیر رقابت در بازار آزاد
حال چنانچه یک صنعتگر تمام مراحل پیشین 
را پشت سر گذاشت و توانست در مناقصات 
عمومی یا از طریق دعوت مستقیم کارفرمایان 
نوبت  باشد،  داشته  حضور  صحنه  در  عراقی 
بازاری  عراق  گفت  باید  می رسد.  رقابت  به 
کامالً آزاد و رقابتی است و برخالف ایران که 
و  انحصار  نوعی  از  جهت  هر  به  سازندگان 
حمایت در آن بهره می برند، در عراق صنعتگر 
ایرانی باید با شرکت هایی از تمام نقاط دنیا آن هم 
از کشورهایی که راهبردهای مشخص و مدونی 
به عنوان مشوق های صادراتی دارند، به رقابت 
تنگاتنگ بپردازد؛ و دقیقاً در همین مرحله است 
که تازه روی دیگری از مشکالت صنعتگر ایرانی 

نمایان می شود.
طبیعتاً در این مرحله نیز صنعتگران ایرانی به 
تهیه  مرحله  در  )حتی  ناکافی  تجربه  واسطه 
پیشنهادهای فنی و مالی خود( با اصول بین المللی 
آشنایی کمی دارند و اسناد فنی آنها در بسیاری از 
مواقع، از کیفیت و اطالعات الزم برخوردار نیست 
و با معیارهای پذیرش کارفرمایان فاصله زیادی 
دارد. حتی گاهی در مراحل پیش ارزیابی، به دلیل 
اینکه به موارد مختلفی از نیازمندی های کارفرمایان 
اشاره ای  ایرانی  مناقصات  در  حتی  خارجی 
نمی شود، صنعتگران در زمان تهیه اسناد مربوطه با 
مشکالت متعددی برخورد می کنند. به عنوان مثال 
در بسیاری از مناقصات خرید تجهیزات خارجی، 
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می شود،  مطرح  صادرات  از  سخن  وقتی 
آن  مدح  در  و  می زند  برق  همه  چشم های 
ساعت ها صحبت و نقل و قول و بحث پیش 
می آید. اما به نظر می رسد نهایت آمال و آرزوهای 
ایرانی، به فروش و حضور در  صنعت گران 
مرزهای ایران محدود می شود و کمتر صنعتگری 
را  بین المللی  عرصه های  در  حضور  فرصت 
آن طور که باید و شاید پیدا می کند. چه آنان 
که برای صادرات محصوالت خود برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت و استراتژی مدونی دارند 
و چه آنانی که باری به هر جهت، اگر مشتری ای 
خارج از ایران به سراغ شان بیاید، شاید کاالیشان 

را  بفروشند.
در این مقاله با استناد به تجربه چندین سال 
تالش برای صادرات به عراق به عنوان یکی از 
معدود مقاصد صادراتی که در سال های تحریم 
امکان صادرات تجهیزات صنعتگران ایرانی به آن 
فراهم بود، فرصتی دست داد تا برخی از مصائب 
حضور، فروش و تثبیت صادرکنندگان را در این 
کشور بررسی کنیم. هدف از این بررسی آن است 
تا شاید بتوان در دوران پسا تحریم با بهره گیری 
از تجربیات صنعتگران عراقی و غلبه بر موانع 
داخلی، بازارهای صادراتی خاص همچون عراق 
را با پرچمی برافراشته فتح کرد؛ که متاسفانه این 
روزها پرچم صادرات ایران در میان پرچم های 

سایر کشورها سری خمیده دارد.

ضعف اطالعات؛ نخستین مانع
اگر یک صنعتگر ایرانی بخواهد اطالعاتی از 
کشورهای  وضعیت  و  صادراتی  فرصت های 
همسایه باالخص عراق را به زبان فارسی به 
دست آورد، بر اساس قواعد باید به مراجعی 
چون سازمان توسعه و تجارت ایران، اتاق مشترک 
ایران و عراق، بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت 
ایران در عراق و اخیراً ستاد توسعه اقتصادی ایران 
و عراق مراجعه کند. با این حال به جرات می توان 

گفت در هیچ یک از این مراجع، امکان به دست 
آوردن گزارش هایی مدون و طبقه بندی شده را 
نخواهد داشت. گزارش هایی که شامل معرفی 
بخش صنایع عراق، قوانین به روز و صحیح ثبت 
دفتر نمایندگی و شعبه، افتتاح حساب و انجام 
امور بانکی، قوانین سرمایه گذاری، قوانین قضایی، 
مقررات صادرات و واردات عراق، اطالعات و 
ساختار سازمانی وزارتخانه های عراق، اطالعات 
صنعتگران و پیمانکاران عراقی و غیرعراقی فعال 
در این کشور، معرفی وکالی مسلط به کار، 
روش های متداول خرید و برگزاری مناقصات، 
دست اندرکار  شرکت های  و  پروژه ها  معرفی 
باشند. اطالعاتی که در این مراجع وجود دارند، 
و  اخبار  قالب  در  پراکنده  به صورت  عمدتاً 
گزارش های موردی و بعضاً قدیمی هستند که 
البته همین اطالعات موجود نیز اکثراً با تمرکز 
بر صادرات کاالهای مصرفی چون مواد غذایی، 
سیمان، پوشاک و خشکبار گردآوری شده اند که 
بیشتر مورد مصرف تجار هستند نه صنعتگران. 
ظاهراً این اطالعات، بیشتر به آنچه مدیران و افراد 
شاغل در عراق و این مراجع کسب کرده اند و 
همچنین روابط شخصی ایشان متکی است و به 
نظر می رسد به روش اصولی و مبتنی بر کار تیمی 

و تحقیقاتی به دست نیامده اند.
بنابراین در مرحله نخست، صنعتگر ایرانی با 
تا تصویری  دشواری فراوان قادر خواهد بود 
عراق  کشور  وضعیت  از  شفاف  و  صحیح 
با تمرکز بر صنعت خاص و مورد نظر خود 
پیدا کند. برای این کار نیز صنعتگران متحمل 
هزینه هایی هنگفت می شوند که گاهی در این 
راه با خطاهای جبران ناپذیر و طی مسیری بسیار 
طوالنی تر و پرهزینه تر از معمول مواجه می شوند. 
در بسیاری از موارد نیز افراد درگیر در بازار عراق 
و بعضاً شاغل در همین مراجع، تصویری نه چندان 
صادرات  مشتاق  صنعتگران  برای  را  صحیح 
به عراق ترسیم می کنند که بر اساس آن، عراق 

کشوری بدون هیچ ساختار سازمانی و تنها متکی 
بر روابط اشخاص ذی نفوذ توصیف می شود. به 
نحوی که تصور می شود صنعتگر ایرانی می تواند 
در هر زمینه ای، حتی بدون داشتن تجربه کافی، 
توان مالی مناسب و فقط با تکیه بر روابط، سهمی 
قابل توجه در بازار را برای خود به دست آورد. 
حال آنکه در عمل، آنچه صنعتگر با آن روبه رو 
می شود، یک نظام کامالً مشخص و البته به شدت 
بررسی  شرکت ها،  معرفی  برای  بوروکراتیک 

قابلیت های آنها و حضور در مناقصات است.
از طرف دیگر صنعتگران و پیمانکارانی که پیش 
 از این موفق به حضور در عرصه بازار هدفی 
چون کشور عراق شده اند، آن طور که باید، در 
تبادل اطالعات و به اشتراک گذاشتن تجربیات 
با یکدیگر و شرکت هایی که به تازگی قصد 
و  سیستماتیک  صورت  به   n دارند  را  ورود 
نظام مندn تالش نمی کنند؛ که اگر این گونه نبود، 
در بسیاری موارد شاهد تکرار مشکالت مشابه 

برای صنعتگران مختلف نبودیم.

صندلی خالی ژنرال های صادرات
نگاهی  وقتی  ایرانی،  صنعتگر  یک  عنوان  به 
اجمالی به وضعیت سازندگان سایر کشورها مثل 
چین، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه یا حتی امارات 
متحده عربی می اندازیم و نحوه فروش آنها را به 
مقاصد صادراتی موشکافی می کنیم، یک تفاوت 
بسیار عمده را می توانیم در سیاست صادراتی 
این کشورها با ایران بیابیم. این تفاوت، حضور 
 General شرکت های بزرگ و پیمانکار عمومی
Contractors یا پیمانکاران EPC قدر قدرت 
این کشورها در بازارهای هدف است. حضوری 
که به واسطه آن، با استفاده از اهرم های مالی و 
اجرایی در دست ایشان، بخش عمده ای از کاالها 
و تجهیزات پروژه های مختلف در زمینه های 
راه و ساختمان، آب و فاضالب، نفت و گاز 
و نیروگاهی از پیمانکاران و سازندگان همان 

مصائب صادرات به عراق 
مشکالت کسب و کارهای ایرانی برای بازارسازی در کشور همسایه 

طرالن جهانی

کشورها تامین می شود و سازندگان و صنعتگران، 
پذیرش ریسک های  و  دردسر  کمترین  بدون 
سنگین و همچنین درگیر شدن با سیستم به 
شدت بوروکراتیک کشور عراق، ساالنه میلیون ها 
دالر به این کشور صادر می کنند؛ گاه حتی بدون 
آنکه یک بار نیازمند سفر به این کشور باشند. 
این پیمانکاران و شرکت های بزرگ که چون 
ژنرال های خط مقدم صادرات به کشور عراق، زیر 
پر و بال سازندگان خود را گرفته اند. شرکت هایی 
که با توان مالی مناسب، قدرت چانه زنی باال، 
ساختارهای اصولی و آشنا به قواعد بازی در 
عرصه بین المللی قطار صادرات را در ریل خود 
حرکت می دهند و صنعتگران و سازندگان را با 
خیالی آسوده به مقصد می رسانند. از سوی دیگر، 
به واسطه تحریم های پیشین، شرکت های ایرانی 
هیچ گاه در زمره سازندگان مورد تایید پیمانکاران 
برای  مگر  نگرفته اند؛  قرار  بین المللی  معتبر 
پروژه های داخل ایران. حتی امروز که تحریم ها 
برداشته شده است، اگر صنعتگران بخواهند در 
زمره تامین کنندگان معتبر بین المللی قرار بگیرند تا 
شاید از این منفذ راهی برای فروش و صادرات 
داشته باشند، مسیری بسیار طوالنی و پرپیچ و خم 

را پیش روی خود دارند.
از طرف دیگر، با وجود انبوهی از قوانین حمایت 
دستگاه های  وجود  و  کشور  در  صادرات  از 
ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  متعددی چون 
صندوق ضمانت صادرات ایران و انجمن هایی 
چون انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
در عمل صنعتگران در بهره گیری از قوانین و 
تسهیالت حمایتی با مشکالت متعددی مواجه 
می شوند که اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. 
مشکالتی که گاه از آن به عنوان تحریم داخلی یاد 
می شود و تحمل آن برای صنعتگر ایرانی صبر، 
حوصله و سماجت زیادی را می طلبد. به عنوان 
مثال اگر یکی از مراحل اولیه فروش در کشور 
کنفرانس ها  نمایشگاه ها،  در  را حضور  هدف 
و برنامه های تبلیغاتی ای از این دست بدانیم، با 
وجود قوانینی که به صراحت پرداخت بخشی 
از این هزینه ها را بر عهده سازمانی نظیر سازمان 
توسعه تجارت ایران گذاشته است، مدت مدیدی 
است هیچ هزینه ای به صنعتگران عودت داده 
نشده است و صنعتگر برای حضور در یک 
نمایشگاه بین المللی چهارروزه تخصصی، متحمل 

پرداخت هزینه های سنگینی می شود.
به نظر می رسد دستگاهی همچون سازمان توسعه 
تجارت، حتی برای نمایشگاه های اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران، برنامه مشخصی نداشته 
باشد. به طوری که در سال 1393، تا روز برگزاری 
نمایشگاه مشخص نبود مراسم افتتاحیه به چه 
شکل برگزار خواهد شد و کدام وزرا حضور 
قطعی خواهند داشت. یا آن که از مدیران میانی و 
اجرایی ادارات و ارگان های عراقی که باید ارتباط 

بیشتری با صنعتگران داشته باشند، اثری نبود و 
نمایشگاه حداقل در بخش نفت و گاز و نیروگاه 

بدون برنامه برگزار شد.
آنچه در عمل اتفاق افتاد، نبود برنامه ای مدون 
و مشخص برای پیگیری و بررسی اثربخشی 
بود؛  مربوطه  دستگاه های  از سوی  نمایشگاه 
چه از سوی مراجع دولتی چون سفارتخانه و 
سازمان توسعه تجارت و چه مراجع خصوصی 
اتاق  و عراق،  ایران  اتاق مشترک  ایران چون 
بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی و سایر انجمن ها، سندیکاها و 

اتحادیه های ذی صالح.

هزینه های  و  عراق  ناامن  وضعیت  وجود  با 
دریافتی،  خدمات  مقابل  در  اقامت  سنگین 
ویزای  و  متعدد  ویزاهای  اخذ  پیچیدگی های 
خروج برای اقامت بیش از 10 روز بدون داشتن 
پروژه اجرایی و از طرفی نیاز به حضور مداوم در 
مقابل دیدگان کارفرمایان عراقی به واسطه نوع 
فرهنگ و اخالقیات ایشان، صنعتگر ایرانی که از 
 EPC سایر روش ها چون پیمانکاران عمومی و
امکان فروش ندارد، نیازمند حضور مستمر در 
بازار عراق است. این امر با توجه به کندی بیش 
از حد مراحل اداری در بازار عراق، عرصه را بر 

صنعتگران ایرانی تنگ تر می سازد

یکی از نکات جالب دیگر، اشتراک انکارناپذیر 
کارفرمایان عراقی با همتایان ایرانی خود در تمایل 
شدید به خرید از منابع اروپایی و غربی است. این 
خود یکی دیگر از معضالت صنعتگران ایرانی 
است. به نحوی که صنعتگران الزم است برای 
اثبات کیفیت قابل قبول کاالی خود، بارها و بارها 
با کارفرمایان عراقی جلساتی فنی و تخصصی 
برگزار کنند و هزینه های گزافی را بپردازند تا شاید 
در زمره سازندگان مورد تایید قرار گیرند. خاصه 
آن که به واسطه وجود تحریم های بین المللی، 
صنعتگران ایرانی با وجود داشتن حداقل های 
اخذ گواهینامه ها و مدارک بین المللی تا به امروز 
 CE، ASME موفق به اخـذ گـواهی هایی چون
STAMP و API Monogram برای محصوالت 

خود نشده اند.
کارفرمایان عراقی نیز همچون ایرانی ها برای 
به  اقدام  مستقیماً  خود  که  کاالهایی  تمامی 
 GC خرید آن می کنند یا به واسطه پیمانکاران
فهرست  دارای  می کنند،  خریداری   EPC و 
می توان  اطمینان  با  هستند.  معتبر  سازندگان 
گفت تعداد صنعتگران ایرانی حاضر در فهرست 
وزارتخانه هایی چون نفت و برق عراق، کمتر 
از انگشتان یک دست است. حال آنکه یکی 
نیرو و  از وعده های همیشگی وزارت نفت، 
صنعت، معدن و تجارت ایران، رایزنی برای تهیه 

فهرستی کاربردی و قابل قبول در وزارتخانه های 
مشابه در عراق بوده است. فهرستی که در کتابخانه 
معاونان وزارتخانه ها بایگانی نشود و محدود به 

چند توصیه نامه فاقد ارزش و استناد نباشد.
ناامن عراق  دست آخر نیز با وجود وضعیت 
و هزینه های سنگین اقامت در مقابل خدمات 
دریافتی، پیچیدگی های اخذ ویزاهای متعدد و 
ویزای خروج برای اقامت بیش از 10 روز بدون 
داشتن پروژه اجرایی و از طرفی نیاز به حضور 
به  عراقی  کارفرمایان  دیدگان  مقابل  در  مداوم 
واسطه نوع فرهنگ و اخالقیات ایشان، صنعتگر 
ایرانی که از سایر روش ها چون پیمانکاران عمومی 
نیازمند حضور  ندارد،  فروش  امکان   EPC و
مستمر در بازار عراق است. این امر با توجه به 
کندی بیش از حد مراحل اداری در بازار عراق، 
عرصه را بر صنعتگران ایرانی تنگ تر می سازد. اما 
آنچه پر واضح است، عراق، کشوری با انبوهی از 
فرصت ها شاید در تمامی زمینه های صنعتی است 
که امروز سایر کشورها چون ترکیه، کره جنوبی، 
ایتالیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی سهم 
قابل توجهی در آن دارند. پس صنعتگر ایرانی نیز 
باید قادر باشد که با وجود پیشینه مشابه تاریخی 
و روابط سیاسی مناسب، بخشی از بازار را به 

تصاحب خود درآورد.

ماراتن نفس گیر رقابت در بازار آزاد
حال چنانچه یک صنعتگر تمام مراحل پیشین 
را پشت سر گذاشت و توانست در مناقصات 
عمومی یا از طریق دعوت مستقیم کارفرمایان 
نوبت  باشد،  داشته  حضور  صحنه  در  عراقی 
بازاری  عراق  گفت  باید  می رسد.  رقابت  به 
کامالً آزاد و رقابتی است و برخالف ایران که 
و  انحصار  نوعی  از  جهت  هر  به  سازندگان 
حمایت در آن بهره می برند، در عراق صنعتگر 
ایرانی باید با شرکت هایی از تمام نقاط دنیا آن هم 
از کشورهایی که راهبردهای مشخص و مدونی 
به عنوان مشوق های صادراتی دارند، به رقابت 
تنگاتنگ بپردازد؛ و دقیقاً در همین مرحله است 
که تازه روی دیگری از مشکالت صنعتگر ایرانی 

نمایان می شود.
طبیعتاً در این مرحله نیز صنعتگران ایرانی به 
تهیه  مرحله  در  )حتی  ناکافی  تجربه  واسطه 
پیشنهادهای فنی و مالی خود( با اصول بین المللی 
آشنایی کمی دارند و اسناد فنی آنها در بسیاری از 
مواقع، از کیفیت و اطالعات الزم برخوردار نیست 
و با معیارهای پذیرش کارفرمایان فاصله زیادی 
دارد. حتی گاهی در مراحل پیش ارزیابی، به دلیل 
اینکه به موارد مختلفی از نیازمندی های کارفرمایان 
اشاره ای  ایرانی  مناقصات  در  حتی  خارجی 
نمی شود، صنعتگران در زمان تهیه اسناد مربوطه با 
مشکالت متعددی برخورد می کنند. به عنوان مثال 
در بسیاری از مناقصات خرید تجهیزات خارجی، 
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کارفرمایان توقع دارند مناقصه گران و سازندگان 
بهره وری،  به مواردی چون مدیریت ریسک، 
مسائل ایمنی و بهداشت و حتی مسائل مربوط 
به مسوولیت های اجتماعی بپردازند. حال آنکه 
صنعتگران ایرانی به ندرت با چنین پیش نیازهایی 

در بازار داخل روبه رو می شوند.
مرحله  در  شد،  اشاره  که  مواردی  بر  عالوه 
صنعتگران  که  است  مناقصات  در  شرکت 
ایرانی باید برای فائق آمدن بر موانع داخلی یا 
بهتر بگوییم تحریم های داخلی، کفش آهنین 
به پا کنند و کمربندها را محکم ببندند و سراغ 
مراجع و سازمان های مربوطه بروند. مشخصًا 
اخذ  آنها،  روی  پیش  پیچیدگی های  از  یکی 
ضمانتنامه هایی  تسهیالت  و  بانکی  تضامین 
است که چنانچه سازنده ای خواستار بهره مندی 
از تسهیالت ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد، 
عمالً ساز و کار صدور ضمانتنامه از صندوق 
ضمانت صادرات برای وی مهیا نیست و قوانین، 
از  سازندگان  بهره مندی  برای  کافی  جامعیت 
برخی تسهیالت را به عنوان صادرکننده کاالی 
صنعتی ندارند. به عنوان نمونه اگر صنعتگری 
به عنوان سازنده، محصولی چون مخازن ذخیره 
نفتی را به کشور هدف بفروشد nکه قاعدتًا 
بخش عمده ای از پروژه شامل مراحل طراحی و 
 nمهندسی و سپس ساخت کاالی مربوطه است
در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
و بدون دانش رتبه پیمانکاری به عنوان صادرکننده 
خدمات فنی و مهندسی شناخته نخواهد شد. 
به تبع آن در کمیته ماده 19 نیز که نمایندگان 
بخش های مختلفی چون معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان توسعه 
تجارت ایران، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی 
و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
در آن حضور دارند نیز امکان دریافت تسهیالت 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا ضمانتنامه حسن 
انجام کار و پیش پرداخت به سهولت امکان پذیر 
نیست. از طرف دیگر، در هیچ مرجع قانونی نیز 
مشخص نیست به چه شکل می توان از این دسته 
از صنعتگران در پرداخت هزینه های ضمانتنامه 
حمایت کرد، بنابراین صنعتگران در حالتی از ابهام 

و بالتکلیفی باقی می مانند.
مسلماً در عراق نیز مانند هر کشور دیگری، 
یکی از عوامل بسیار موثر در انتخاب سازنده 
مورد نظر در مناقصات، قیمت پیشنهادی آنها و 
شرایط پرداخت مناسب است. در صورتی که 
هنگام تهیه پیشنهادهای مالی، صنعتگران بدانند از 
طرف سازمان های داخلی از ایشان حمایت های 
انجام  باشد  صادرات  مشوق  که  مشخصی 
می شود، طبیعتاً امکان مانور بیشتری برای تهیه 
قیمت رقابتی تر دارند و با دست بازتری می توانند 
قیمت خود را اعالم کنند. چراکه مطمئن هستند 
مخاطراتی نظیر عدم پرداخت هزینه ها و دیون 

از طریق ابزارهایی چون بیمه های صادراتی با 
همان نرخی که ایشان هزینه می کنند، پوشش داده 
می شود. حال آنکه با توجه به عدم ثبات مقررات 
صنعتگری  کمتر  گذشته،  سالیان  در  داخلی 
می توانست با فراغ بال به قوانین موجود تکیه 
کند و قیمت رقابتی اعالم کند. در حالی که همان 
جوایز صادراتی تا سقف سه درصد برای کاال و 
هشت درصد برای صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندسی از سال 88 به بدهی معوقه تبدیل 
بهتر  یا  برنامه  شده است و ظاهراً هم دولت 
بگوییم بودجه ای برای پرداخت آن ندارد. گویا 
استراتژی ها و راهبردهای صادراتی، اولین قربانی 
سیاست های غلط و نداشتن منابع مالی هستند. 
میزان کل کمک ها و جوایز صادراتی کشور ما 
در باالترین سطح، از رقم 200 میلیون دالر در 
سال فراتر نمی رود که این رقم کمتر از دو درصد 
را  ایران  و خدمات  کاال  صادرات  کل  ارزش 
تشکیل می دهد. از آنجا که نرخ تورم ساالنه به 
طور میانگین هفت برابر بیشتر از این رقم است، 
حمایت های صادراتی داخلی کشور در سطحی 
نیست که تداوم صادرات را تضمین کند. پس 
در عمل با توجه به وجود سازمان های ناکارآمد 
حمایتی، نبود ابزارهایی چون بانک های صادرات و 
واردات )Exim Bank( که معموالً منابع الزم را 
برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران 
در بازارهای خارجی فراهم می کنند، عمالً بهای 
تمام شده کاال و خدمات فنی و مهندسی در ایران 
باید تمام ریسک ها، مخاطرات و اما و اگرها را 
پوشش دهد. همچنین اگر صنعتگر پس از گذر 
از تمام سدهای مطرح شده، در مناقصه ای برنده 
شد، باید کاسه چه کنم در دست گیرد و به 
دنبال روشی مطمئن برای دریافت پول قرارداد 
خود باشد. با توجه به مشکالت تحریم ها، البته 
تا قبل از تاریخ 18 ژانویه 2016 رقم قراردادها 
یا به دینار عراق یا از طریق LC داخلی دالری 
nکه آن هم در عمل پرداخت دیناری و سرشار 
از ریسک ها و مخاطرات ناشی از نوسانات نرخ 
برابری دالر و دینار بودn پرداخت می شد. طبیعتًا 
در چنین شرایطی، صنعتگران ایرانی نیازمند تامین 
سرمایه در گردش پروژه هستند که باز هم قانون 
صرفاً در مورد قراردادهای پیمانکاری ساز و کار 

دارد و برای سازندگان، بهره مندی از تسهیالت 
بسیار دشوار خواهد بود. به طور کلی، قوانین 
حمایت صادرات نیازمند شفافیت و مرزبندی 

مشخص تری برای حمایت از سازندگان است.
از آن طرف کاهش شدید بهای نفت در بازارهای 
جهانی، کشوری چون عراق را که وابستگی 
شدیدی به درآمدهای نفتی دارد با بحران بزرگی 
در تامین منابع مالی و پرداخت بدهی های معوق 
خود روبه رو ساخته و این خود امنیت ذهنی را از 

صادرکنندگان سلب کرده است.

مرحله پایانی؛ تثبیت در بازار
بازار  هیچ  در  صنعتگری  هیچ  هدف  طبعاً 
صادراتی یک مرتبه فروش و ترک بازار نیست. 
چنانچه بسیاری از پروژه های نخست با توجه 
به نبود تجربه کافی، حتی سوددهی مد نظر 
را نخواهد داشت. بنابراین وجود مشوق های 
صادراتی، سیاست های حمایتی بدون تبعیت از 
سیاسی بازی است که انگیزه تداوم کار را برای 
دیگر،  سوی  از  می سازد.  مهیا  صادرکنندگان 
صنعتگران و پیمانکاران ایرانی باید تمام تالش 
خود را برای ارائه کیفیت مطلوب به کارفرمایان 
عراقی به کار گیرند، تا تازه واردانی که توانسته اند 
از مراحل قبل به سالمت گذر کنند، به راحتی در 
بازار عراق جایگاه خود را پیدا کنند. در اینجاست 
از  حمایتی  راهبردی  سیاست های  نقش  که 
صادرات دولت به عنوان موتور محرک، تداوم 
را تضمین می کند و نقش صنعتگر با ارائه کیفیت 
مناسب nکه متاسفانه گاهی به دلیل وجود بهای 
تمام شده بسیار فراتر از ارقام پیش بینی شده از 
پررنگ تر   nنیست برخوردار  مطلوب  سطح 
می شود. شاید یکی از راهکارهای تثبیت در 
بازار عراق بتواند ایجاد کنسرسیوم هایی متشکل 
از پیمانکاران و صنعتگران مجرب در این بازار 
باشد تا بتواند با هم افزایی تجربیات و نیروهای 
خود راه را برای سایرین هموار کند و میخ خود 

را محکم تر بر زمین عراق بکوبد.

به  که  دوراني  در  ایران  اقتصاد  شکننده  کالبد 
شده،  ملقب  پسابرجام  و  پساتحریم  عناوین 
خوشبختانه امید به بالندگي، رونق و شکوفایي 
را مجددا حاصل کرده و پس از کسب توفیقات 
اینک  دیپلماسي سیاسي،  خدمتگزاران عرصه 
نگاهي خوش بینانه به دستان توانمند تالشگران 
به  باهدف  کشور  اقتصادي  دیپلماسي  فضاي 
حاصل نشستن و به بار آوردن پیروزي هاي 
یادشده دوخته است. بي تردید و در فضاي به 
هم تنیده و شبکه وسیع و پیچیده اقتصاد جهاني 
ضرورت هوشیاري و استفاده بهینه از فرصت ها 
و ظرفیت ها را امري بدیهي و الزامي مي نماید. 
چنانچه بازیگران رقیب بدون فوت وقت و با 
مدد از سازوکارهاي موجود امکان کنار گذاشتن 
حریف و پیشبرد منافع خود را دارا هستند لذا بر 
همه سیاستگذاران و بازیگران این عرصه اعم از 
بخش دولتي و خصوصي فرض است که با مغتنم 
شمردن زمان و ضمن هماهنگي و تعامل همه 
جانبه به دنبال استفاده کامل و هوشمندانه از شرایط 
مساعد فراهم آمده در عرصه بین الملل باشند. در 
این میان نقش و تاثیر بسزا و حایز اهمیت مولفه 
سرمایه گذاري خارجي در روند خروج اقتصاد 
کشور از ورطه رکود و قرار گرفتن بر ریل توسعه 
و ترقي امري آشکار و فوري شمرده شده و اکنون 
به یکي از دغدغه هاي اصلي و اولویت هاي مهم 
تدبیرگران دیپلماسي اقتصادي کشور بدل شده 
است. بدین جهت و با درک اهمیت موضوع 
بررسي ابعاد و سطوح تحلیل گوناگون این مولفه 
باهدف یافتن راهکارها و مکانیسم هاي تسهیل 
فضاي عمومي سرمایه پذیري در داخل کشور در 
دستور کار قرارگرفته و مورد کنکاش و بررسي 
فعاالن مرتبط با بخش خصوصي و نیز تصمیم 

گیرندگان دولتي واقع شده است.
قبول این واقعیت و درک شرایط یادشده به همراه 
بررسي وضعیت زیرساخت هاي قانوني موجود 
در کشور باهدف جلب و جذب سرمایه گذاري 
خارجي پیش فرض و مقدمه یي بنیادین براي آغاز 
همه روندها و رویکردها خواهد بود. با تصویب 
گذاري  سرمایه  از  حمایت  و  تشویق  قانون 

راه سنگالخ سرمایه گذاري خارجي
خارجي و آیین نامه مکمل آن، کلیات و شرایط 
اصلي حاکم بر روند سرمایه گذاري خارجي در 
چارچوب نظام حقوقي ایران مشخص و مورد 
اجرا واقع شده است. این قانون و آیین نامه به 
همراه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي پیوست 
آن و نیز سایر موازین و مقررات متمم که به 
خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه، اصول 
و سیاست هاي کلي نظام ابالغي سال 1389، 
سند راهبردي اقتصاد مقاومتي و نسخ مفاد قانون 
بهبود مستمر فضاي کسب وکار اینک به منزله 
ابزار تسهیل گري مخالفان دیپلماسي اقتصادي 
براي گشودن مسیر سرمایه خارجي به داخل تلقي 
مي شود. این مجموعه قوانین و ضوابط هرچند که 
در ظاهر و در مفاد خود شرایط بالنسبه مناسب را 
براي سرمایه پذیري فراهم آورده اما قطعا از فقدان 
شفافیت در مقررات موضوعه در رنج بوده و به 
دلیل کلي امکان اجرا و اقدام سریع و ساده را تا 
حدود زیادي از دست داده است. ابهامات فراوان، 
ارجاعات متعدد و خأل مشهود در خصوص 
عدم وجود ضوابط ناظر بر انواع روش ها و 
مدل هاي سرمایه گذاري خارجي )به خصوص 
در پرتفوي FDI( را مي توان از مهم ترین نقاط 
ضعف زیرساخت هاي قانوني سرمایه گذاري 
خارجي در ایران قلمداد کرد که به همراه پیچیده 
و کند بودن فرآیندهاي دادرسي در هنگام بروز 
اختالفات حقوقي )به دلیل حاکمیت قوانین 
داخلي( و نیز الزام به رعایت مجموعه مقررات 
مرتبط با موضوع همچون قانون تجارت، قانون 
مبارزه با پولشویي، قانون امور مالیاتي، قوانین کار و 
تامین اجتماعي و... در مجموع شرایط دشواري را 
براي تصمیم گیري سرمایه گذاران خارجي براي 

ورود به بازار ایران رقم زده است.
 همچنین از سوي دیگر نباید ازنظر دور داشت 
که عدم الحاق ایران به کنوانسیون ها و نهادهاي 
مرتبط بین المللي به ویژه عدم عضویت در 
سازمان تجارت جهاني نیز از دیگر موانع در سطح 
تحلیل زیرساخت هاي حقوقي کشور در فضاي 
بین المللي ارزیابي مي شود. به موجب آنچه 
اجماال اشاره شد، فعاالن بخش خصوصي در 

اتاق بازرگاني به سرعت درصدد یافتن راهکارها 
و روش هاي فائق آمدن براین معضل بوده و با 
بهره جویي از فرصت طراحي برنامه ششم توسعه 
توسط دولت، پیشنهاد ها و دیدگاه هاي خود را 
به موجب تدوین ماده یي قانوني به مسووالن 
ذي ربط ارائه کرده اند. براساس این پیشنهاد، 
اتاق بازرگاني ایران با کمیسیون سرمایه گذاري 
خود سعي دارد با همراهي دولت در بازه زماني 
حداکثر یک ساله به دنبال تجمیع و ادغام مقررات 
و موازین مختلف حوزه سرمایه گذاري باشد و 
مدلي جامع، مانع، چابک، شفاف و همه جانبه 
براي تسهیل و تسریع حضور سرمایه خارجي 
از حیث امنیت، فعالیت و بازگشت بدون دغدغه 
سود حاصل از فعالیت آنان طراحي کند. این امر 
خطیر، همراه و همزمان با تعبیه ضوابط مناسب و 
روزآمد قانوني در حوزه هایي چون رتبه بندي 
داخلي،  تجاري  هاي  کامل شرکت  و  شفاف 
اجراي استانداردهاي قانوني بین المللي حسابداري 
و حسابرسي شرکت ها، اصالح و بهبود نقایص 
نظام بانکداري داخلي در خصوص نحوه فعالیت 
شرکت هاي خارجي و تسهیل فضاي فعالیت 
سرمایه گذاران بین المللي در بازار سرمایه و 
بورس به اجرا درخواهد آمد. نباید ازنظر دور 
داشت که رتبه عمومي کشور در فضاي کسب 
وکار بین المللي متاسفانه کماکان نامطلوب و با 
فاصله زیاد از شاخص هاي کیفي جهاني است. 
بي تردید تدوین دستورالعمل ها، آیین نامه هاي 
ناظر بر ضرورت کاهش فاصله ایران از فضاي 
عمومي رقابتي توأم با ارائه مشوق هاي الزم که 
به بخشي از آن در چارچوب قانون بهبود مستمر 
فضاي کسب وکار اشاره شده است در کنار و 
به عنوان مکمل قانون اصالحي سرمایه گذاري 
خارجي از دیگر الزامات و راهکارهاي زدودن 
تعالي و  به سوي  فعلي  ناهموار  مسیر  موانع 
شکوفایي اقتصاد ملي در عین برخورداري از 
ظرفیت ها و فرصت هاي مناسب بین المللي 

خواهد بود.
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کارفرمایان توقع دارند مناقصه گران و سازندگان 
بهره وری،  به مواردی چون مدیریت ریسک، 
مسائل ایمنی و بهداشت و حتی مسائل مربوط 
به مسوولیت های اجتماعی بپردازند. حال آنکه 
صنعتگران ایرانی به ندرت با چنین پیش نیازهایی 

در بازار داخل روبه رو می شوند.
مرحله  در  شد،  اشاره  که  مواردی  بر  عالوه 
صنعتگران  که  است  مناقصات  در  شرکت 
ایرانی باید برای فائق آمدن بر موانع داخلی یا 
بهتر بگوییم تحریم های داخلی، کفش آهنین 
به پا کنند و کمربندها را محکم ببندند و سراغ 
مراجع و سازمان های مربوطه بروند. مشخصًا 
اخذ  آنها،  روی  پیش  پیچیدگی های  از  یکی 
ضمانتنامه هایی  تسهیالت  و  بانکی  تضامین 
است که چنانچه سازنده ای خواستار بهره مندی 
از تسهیالت ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد، 
عمالً ساز و کار صدور ضمانتنامه از صندوق 
ضمانت صادرات برای وی مهیا نیست و قوانین، 
از  سازندگان  بهره مندی  برای  کافی  جامعیت 
برخی تسهیالت را به عنوان صادرکننده کاالی 
صنعتی ندارند. به عنوان نمونه اگر صنعتگری 
به عنوان سازنده، محصولی چون مخازن ذخیره 
نفتی را به کشور هدف بفروشد nکه قاعدتًا 
بخش عمده ای از پروژه شامل مراحل طراحی و 
 nمهندسی و سپس ساخت کاالی مربوطه است
در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
و بدون دانش رتبه پیمانکاری به عنوان صادرکننده 
خدمات فنی و مهندسی شناخته نخواهد شد. 
به تبع آن در کمیته ماده 19 نیز که نمایندگان 
بخش های مختلفی چون معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان توسعه 
تجارت ایران، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی 
و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
در آن حضور دارند نیز امکان دریافت تسهیالت 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا ضمانتنامه حسن 
انجام کار و پیش پرداخت به سهولت امکان پذیر 
نیست. از طرف دیگر، در هیچ مرجع قانونی نیز 
مشخص نیست به چه شکل می توان از این دسته 
از صنعتگران در پرداخت هزینه های ضمانتنامه 
حمایت کرد، بنابراین صنعتگران در حالتی از ابهام 

و بالتکلیفی باقی می مانند.
مسلماً در عراق نیز مانند هر کشور دیگری، 
یکی از عوامل بسیار موثر در انتخاب سازنده 
مورد نظر در مناقصات، قیمت پیشنهادی آنها و 
شرایط پرداخت مناسب است. در صورتی که 
هنگام تهیه پیشنهادهای مالی، صنعتگران بدانند از 
طرف سازمان های داخلی از ایشان حمایت های 
انجام  باشد  صادرات  مشوق  که  مشخصی 
می شود، طبیعتاً امکان مانور بیشتری برای تهیه 
قیمت رقابتی تر دارند و با دست بازتری می توانند 
قیمت خود را اعالم کنند. چراکه مطمئن هستند 
مخاطراتی نظیر عدم پرداخت هزینه ها و دیون 

از طریق ابزارهایی چون بیمه های صادراتی با 
همان نرخی که ایشان هزینه می کنند، پوشش داده 
می شود. حال آنکه با توجه به عدم ثبات مقررات 
صنعتگری  کمتر  گذشته،  سالیان  در  داخلی 
می توانست با فراغ بال به قوانین موجود تکیه 
کند و قیمت رقابتی اعالم کند. در حالی که همان 
جوایز صادراتی تا سقف سه درصد برای کاال و 
هشت درصد برای صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندسی از سال 88 به بدهی معوقه تبدیل 
بهتر  یا  برنامه  شده است و ظاهراً هم دولت 
بگوییم بودجه ای برای پرداخت آن ندارد. گویا 
استراتژی ها و راهبردهای صادراتی، اولین قربانی 
سیاست های غلط و نداشتن منابع مالی هستند. 
میزان کل کمک ها و جوایز صادراتی کشور ما 
در باالترین سطح، از رقم 200 میلیون دالر در 
سال فراتر نمی رود که این رقم کمتر از دو درصد 
را  ایران  و خدمات  کاال  صادرات  کل  ارزش 
تشکیل می دهد. از آنجا که نرخ تورم ساالنه به 
طور میانگین هفت برابر بیشتر از این رقم است، 
حمایت های صادراتی داخلی کشور در سطحی 
نیست که تداوم صادرات را تضمین کند. پس 
در عمل با توجه به وجود سازمان های ناکارآمد 
حمایتی، نبود ابزارهایی چون بانک های صادرات و 
واردات )Exim Bank( که معموالً منابع الزم را 
برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران 
در بازارهای خارجی فراهم می کنند، عمالً بهای 
تمام شده کاال و خدمات فنی و مهندسی در ایران 
باید تمام ریسک ها، مخاطرات و اما و اگرها را 
پوشش دهد. همچنین اگر صنعتگر پس از گذر 
از تمام سدهای مطرح شده، در مناقصه ای برنده 
شد، باید کاسه چه کنم در دست گیرد و به 
دنبال روشی مطمئن برای دریافت پول قرارداد 
خود باشد. با توجه به مشکالت تحریم ها، البته 
تا قبل از تاریخ 18 ژانویه 2016 رقم قراردادها 
یا به دینار عراق یا از طریق LC داخلی دالری 
nکه آن هم در عمل پرداخت دیناری و سرشار 
از ریسک ها و مخاطرات ناشی از نوسانات نرخ 
برابری دالر و دینار بودn پرداخت می شد. طبیعتًا 
در چنین شرایطی، صنعتگران ایرانی نیازمند تامین 
سرمایه در گردش پروژه هستند که باز هم قانون 
صرفاً در مورد قراردادهای پیمانکاری ساز و کار 

دارد و برای سازندگان، بهره مندی از تسهیالت 
بسیار دشوار خواهد بود. به طور کلی، قوانین 
حمایت صادرات نیازمند شفافیت و مرزبندی 

مشخص تری برای حمایت از سازندگان است.
از آن طرف کاهش شدید بهای نفت در بازارهای 
جهانی، کشوری چون عراق را که وابستگی 
شدیدی به درآمدهای نفتی دارد با بحران بزرگی 
در تامین منابع مالی و پرداخت بدهی های معوق 
خود روبه رو ساخته و این خود امنیت ذهنی را از 

صادرکنندگان سلب کرده است.

مرحله پایانی؛ تثبیت در بازار
بازار  هیچ  در  صنعتگری  هیچ  هدف  طبعاً 
صادراتی یک مرتبه فروش و ترک بازار نیست. 
چنانچه بسیاری از پروژه های نخست با توجه 
به نبود تجربه کافی، حتی سوددهی مد نظر 
را نخواهد داشت. بنابراین وجود مشوق های 
صادراتی، سیاست های حمایتی بدون تبعیت از 
سیاسی بازی است که انگیزه تداوم کار را برای 
دیگر،  سوی  از  می سازد.  مهیا  صادرکنندگان 
صنعتگران و پیمانکاران ایرانی باید تمام تالش 
خود را برای ارائه کیفیت مطلوب به کارفرمایان 
عراقی به کار گیرند، تا تازه واردانی که توانسته اند 
از مراحل قبل به سالمت گذر کنند، به راحتی در 
بازار عراق جایگاه خود را پیدا کنند. در اینجاست 
از  حمایتی  راهبردی  سیاست های  نقش  که 
صادرات دولت به عنوان موتور محرک، تداوم 
را تضمین می کند و نقش صنعتگر با ارائه کیفیت 
مناسب nکه متاسفانه گاهی به دلیل وجود بهای 
تمام شده بسیار فراتر از ارقام پیش بینی شده از 
پررنگ تر   nنیست برخوردار  مطلوب  سطح 
می شود. شاید یکی از راهکارهای تثبیت در 
بازار عراق بتواند ایجاد کنسرسیوم هایی متشکل 
از پیمانکاران و صنعتگران مجرب در این بازار 
باشد تا بتواند با هم افزایی تجربیات و نیروهای 
خود راه را برای سایرین هموار کند و میخ خود 

را محکم تر بر زمین عراق بکوبد.

به  که  دوراني  در  ایران  اقتصاد  شکننده  کالبد 
شده،  ملقب  پسابرجام  و  پساتحریم  عناوین 
خوشبختانه امید به بالندگي، رونق و شکوفایي 
را مجددا حاصل کرده و پس از کسب توفیقات 
اینک  دیپلماسي سیاسي،  خدمتگزاران عرصه 
نگاهي خوش بینانه به دستان توانمند تالشگران 
به  باهدف  کشور  اقتصادي  دیپلماسي  فضاي 
حاصل نشستن و به بار آوردن پیروزي هاي 
یادشده دوخته است. بي تردید و در فضاي به 
هم تنیده و شبکه وسیع و پیچیده اقتصاد جهاني 
ضرورت هوشیاري و استفاده بهینه از فرصت ها 
و ظرفیت ها را امري بدیهي و الزامي مي نماید. 
چنانچه بازیگران رقیب بدون فوت وقت و با 
مدد از سازوکارهاي موجود امکان کنار گذاشتن 
حریف و پیشبرد منافع خود را دارا هستند لذا بر 
همه سیاستگذاران و بازیگران این عرصه اعم از 
بخش دولتي و خصوصي فرض است که با مغتنم 
شمردن زمان و ضمن هماهنگي و تعامل همه 
جانبه به دنبال استفاده کامل و هوشمندانه از شرایط 
مساعد فراهم آمده در عرصه بین الملل باشند. در 
این میان نقش و تاثیر بسزا و حایز اهمیت مولفه 
سرمایه گذاري خارجي در روند خروج اقتصاد 
کشور از ورطه رکود و قرار گرفتن بر ریل توسعه 
و ترقي امري آشکار و فوري شمرده شده و اکنون 
به یکي از دغدغه هاي اصلي و اولویت هاي مهم 
تدبیرگران دیپلماسي اقتصادي کشور بدل شده 
است. بدین جهت و با درک اهمیت موضوع 
بررسي ابعاد و سطوح تحلیل گوناگون این مولفه 
باهدف یافتن راهکارها و مکانیسم هاي تسهیل 
فضاي عمومي سرمایه پذیري در داخل کشور در 
دستور کار قرارگرفته و مورد کنکاش و بررسي 
فعاالن مرتبط با بخش خصوصي و نیز تصمیم 

گیرندگان دولتي واقع شده است.
قبول این واقعیت و درک شرایط یادشده به همراه 
بررسي وضعیت زیرساخت هاي قانوني موجود 
در کشور باهدف جلب و جذب سرمایه گذاري 
خارجي پیش فرض و مقدمه یي بنیادین براي آغاز 
همه روندها و رویکردها خواهد بود. با تصویب 
گذاري  سرمایه  از  حمایت  و  تشویق  قانون 

راه سنگالخ سرمایه گذاري خارجي
خارجي و آیین نامه مکمل آن، کلیات و شرایط 
اصلي حاکم بر روند سرمایه گذاري خارجي در 
چارچوب نظام حقوقي ایران مشخص و مورد 
اجرا واقع شده است. این قانون و آیین نامه به 
همراه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي پیوست 
آن و نیز سایر موازین و مقررات متمم که به 
خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه، اصول 
و سیاست هاي کلي نظام ابالغي سال 1389، 
سند راهبردي اقتصاد مقاومتي و نسخ مفاد قانون 
بهبود مستمر فضاي کسب وکار اینک به منزله 
ابزار تسهیل گري مخالفان دیپلماسي اقتصادي 
براي گشودن مسیر سرمایه خارجي به داخل تلقي 
مي شود. این مجموعه قوانین و ضوابط هرچند که 
در ظاهر و در مفاد خود شرایط بالنسبه مناسب را 
براي سرمایه پذیري فراهم آورده اما قطعا از فقدان 
شفافیت در مقررات موضوعه در رنج بوده و به 
دلیل کلي امکان اجرا و اقدام سریع و ساده را تا 
حدود زیادي از دست داده است. ابهامات فراوان، 
ارجاعات متعدد و خأل مشهود در خصوص 
عدم وجود ضوابط ناظر بر انواع روش ها و 
مدل هاي سرمایه گذاري خارجي )به خصوص 
در پرتفوي FDI( را مي توان از مهم ترین نقاط 
ضعف زیرساخت هاي قانوني سرمایه گذاري 
خارجي در ایران قلمداد کرد که به همراه پیچیده 
و کند بودن فرآیندهاي دادرسي در هنگام بروز 
اختالفات حقوقي )به دلیل حاکمیت قوانین 
داخلي( و نیز الزام به رعایت مجموعه مقررات 
مرتبط با موضوع همچون قانون تجارت، قانون 
مبارزه با پولشویي، قانون امور مالیاتي، قوانین کار و 
تامین اجتماعي و... در مجموع شرایط دشواري را 
براي تصمیم گیري سرمایه گذاران خارجي براي 

ورود به بازار ایران رقم زده است.
 همچنین از سوي دیگر نباید ازنظر دور داشت 
که عدم الحاق ایران به کنوانسیون ها و نهادهاي 
مرتبط بین المللي به ویژه عدم عضویت در 
سازمان تجارت جهاني نیز از دیگر موانع در سطح 
تحلیل زیرساخت هاي حقوقي کشور در فضاي 
بین المللي ارزیابي مي شود. به موجب آنچه 
اجماال اشاره شد، فعاالن بخش خصوصي در 

اتاق بازرگاني به سرعت درصدد یافتن راهکارها 
و روش هاي فائق آمدن براین معضل بوده و با 
بهره جویي از فرصت طراحي برنامه ششم توسعه 
توسط دولت، پیشنهاد ها و دیدگاه هاي خود را 
به موجب تدوین ماده یي قانوني به مسووالن 
ذي ربط ارائه کرده اند. براساس این پیشنهاد، 
اتاق بازرگاني ایران با کمیسیون سرمایه گذاري 
خود سعي دارد با همراهي دولت در بازه زماني 
حداکثر یک ساله به دنبال تجمیع و ادغام مقررات 
و موازین مختلف حوزه سرمایه گذاري باشد و 
مدلي جامع، مانع، چابک، شفاف و همه جانبه 
براي تسهیل و تسریع حضور سرمایه خارجي 
از حیث امنیت، فعالیت و بازگشت بدون دغدغه 
سود حاصل از فعالیت آنان طراحي کند. این امر 
خطیر، همراه و همزمان با تعبیه ضوابط مناسب و 
روزآمد قانوني در حوزه هایي چون رتبه بندي 
داخلي،  تجاري  هاي  کامل شرکت  و  شفاف 
اجراي استانداردهاي قانوني بین المللي حسابداري 
و حسابرسي شرکت ها، اصالح و بهبود نقایص 
نظام بانکداري داخلي در خصوص نحوه فعالیت 
شرکت هاي خارجي و تسهیل فضاي فعالیت 
سرمایه گذاران بین المللي در بازار سرمایه و 
بورس به اجرا درخواهد آمد. نباید ازنظر دور 
داشت که رتبه عمومي کشور در فضاي کسب 
وکار بین المللي متاسفانه کماکان نامطلوب و با 
فاصله زیاد از شاخص هاي کیفي جهاني است. 
بي تردید تدوین دستورالعمل ها، آیین نامه هاي 
ناظر بر ضرورت کاهش فاصله ایران از فضاي 
عمومي رقابتي توأم با ارائه مشوق هاي الزم که 
به بخشي از آن در چارچوب قانون بهبود مستمر 
فضاي کسب وکار اشاره شده است در کنار و 
به عنوان مکمل قانون اصالحي سرمایه گذاري 
خارجي از دیگر الزامات و راهکارهاي زدودن 
تعالي و  به سوي  فعلي  ناهموار  مسیر  موانع 
شکوفایي اقتصاد ملي در عین برخورداري از 
ظرفیت ها و فرصت هاي مناسب بین المللي 

خواهد بود.
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مجلس دهم و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

حاکمیت  بیستم  قرن  دستاورد  مهم ترین 
مردم ساالری است و امروز در ادبیات مرزی 
توسعه مردم ساالری جزیی از توسعه است. 
در قرن نوزدهم این سوال مطرح بود که آیا 
مردم ساالری مناسب برای توسعه است یا نه 
مردم ساالری  مناسب  آیا فالن کشور  نیز  و 
طرز  این  بیستم  قرن  در  خیر.  یا  هست 
غلط  پرسش  این  و  تغییر  دستخوش  تفکر 
برای  نیست کشوری  قرار  تلقی شد. چون 
عوض  در  بلکه  باشد،  مردم ساالری خوب 
باید به وسیله مردم ساالری خوب شود. به 
دارای  نباید  الزاماً  کشوری  هیچ  دیگر  بیان 
شرایط مناسب مردم ساالری باشد، بلکه باید 
شرایط  از  مردم ساالری  استقرار  فرآیند  در 
از جلوه های  یکی  برخوردار شود.  مناسب 
انتخابات  برگزاری  مردم ساالری  مشهود 
آزاد است. به تعبیر آمارتیا سن، برنده جایزه 
نوبل اقتصاد، انتخابات اگر در شرایطی رخ 
بدهد که رقبای انتخاباتی از امکانات مناسبی 
برای عرضه دیدگاه خود برخوردار نباشند، 
به  دستیابی  آزادی  از  رای دهندگان  اگر  یا 
اخبار محروم باشند و قادر نباشند دیدگاهای 
می تواند  کنند،  مقایسه  هم  با  را  کاندیداها 
یک  مردم ساالری  کند.  ایجاد  فساد  عمیقاً 
سیستم پرتوقع است. یک موقعیت مکانیکی 
به  انزوا  در  اکثریت  حکومت  که  نیست 

وجود بیاید.
n اهمیت انتخابات مجلس شورای اسالمی 
کرد.  ارزیابی  مهم  می توان  دو جهت  از  را 
یکی تاثیر سیاسی و روانی بر نگاه کنشگران 
داخلی و بین المللی و قضاوت و پیش بینی 
ایران  اقتصاد  ثبات  به توسعه و  آنها نسبت 
و دیگری میزان کمکی که نمایندگان جدید 
می توانند به دولت جهت پیشبرد برنامه های 

اقتصادی دولت در فضای پسا برجام بکنند.

مجلس دهم باید در دو جهت، یاری گر دولت یازدهم باشد. کمک و حمایت از دولت برای اجرای 
برنامه های اقتصادی و توسعه ای دولت و نیز نقد و اصالح سیاست های فعلی دولت

مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می کند که اقتصاد ایران 
قریب به 12 سال از مدار اقتصاد جهانی دور نگه داشته شده است. قیمت نفت به عنوان مهم ترین 
منبع درآمد ملی به حدود 20 دالر در هر بشکه رسیده است. زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی 
کشور کلنگی شده است. دولت با حدود 400 الی 500 هزار میلیارد تومان بدهی و با کسری منابع 

حدود 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی مواجه است

n بدیهی است انتخابات مجلس شورای اسالمی و تا حدودی مجلس خبرگان و ترکیب 
آن بر اقتصاد داخلی و بین المللی ایران تاثیر گذار است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
در اقتصاد ایران به دو نکته توجه دارند، یکی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
دیگری رئیس جمهور بعدی ایران که برای بررسی اینکه آیا دولت روحانی بر سر کار خواهد 
ماند یا دولتی تندرو بر سر کار می آید، چشم به نتیجه انتخابات مجلس و آرایش سیاسی 
آن دوخته اند. اگر احساس شود که تندروها بر مجلس ایران حاکم شده اند، این برداشت را 
خواهند داشت که کار روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سخت خواهد بود و 
احتماالً قوه مجریه هم به دست هم حزبی های مجلس سپرده خواهد شد، چون گرایش کلی 
به این سمت است. اما اگر مجلسی میانه رو و مرکب از نیروهای اصولگرا و اصالح طلب 
به مجلس راه پیدا کنند، نشان دهنده آن است که مجلس معتدل بعدی با دولت روحانی راه 
خواهد آمد. این پیام آرامش و ثبات در اقتصاد ایران برای جامعه بین الملل که قصد توسعه 

روابط و سرمایه گذاری در ایران دارند، خیلی مهم است.
 سرمایه گذاری در ایران عقالنی است، چون نسبت به خیلی کشورهای دیگر بازده باالتری 
دارد و در نتیجه سودآوری بیشتری برای سرمایه گذار خارجی خواهد داشت. اما در نگاه آنها 
در فضای قبل از تحریم با وجود عقالنی بودن سرمایه گذاری به دلیل عقالیی نبودن فضای 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی از ورود به ایران پرهیز داشتند. عقالنیت به اقتصادی 
بودن تصمیم برای سرمایه گذاری و عقالیی بودن به درجه ثبات و اطمینان یا نااطمینانی 
محیط کسب و کار و درجه ریسک سیاسی و اقتصادی برمی گردد. هر چه میزان همگرایی 
اجزای حاکمیت بیشتر شود و رابطه دولت و ملت نزدیک تر شود، به طور طبیعی ثبات و 
آرامش بیشتری بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم می شود و عالمت مثبت به کشورهای 

خارجی و سرمایه گذاران بین المللی و نیز سرمایه گذاران داخلی می دهد.
اصوالً بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط در فضای اقتصاد 

سیاسی ایران پررنگ است. در دوره پساتحریم و پسابرجام برقراری ارتباط دو سویه با دیگر 
کشورهای دنیا فرصتی را برای ایران به وجود آورده و باید دید چگونه می توان به طور 

متقابل از ظرفیت های کشورهای دیگر استفاده کرد.
ما اکنون در دوره بازسازی دوم اقتصادی قرار داریم. دوره بازسازی اول، دوره پس از جنگ 
بود و اینک دوره بازسازی دوم، بازسازی اقتصاد پس از دوره هشت ساله دولت قبلی و 
پساتحریم است. رئیس جمهور بعدی ایران در نگاه و شرایط اقتصاد بین المللی بسیار موثر 
است. اگر روحانی همچنان رئیس جمهور باقی بماند سرمایه گذاران می توانند دورنمایی از 
شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در پنج تا شش سال آینده داشته باشند و با خیال راحت تری 
وارد فضای اقتصادی ایران شوند، چون می توانند فضا و شرایط را پیش بینی کنند و با توجه 

به قول و قرارهای فعلی و افق سیاسی پیش رو آینده اقتصادی ایران را پیش بینی کنند.
 نتیجه انتخابات مجلس بر تصمیم و میزان حضور فعاالن اقتصادی داخل نیز تاثیر گذار است. 
چون بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد داخل نیازمند ثبات و آرامش است و بخش 

عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می گیرد.
n مجلس دهم باید در دو جهت، یاری گر دولت یازدهم باشد. کمک و حمایت از دولت 
برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه ای دولت و نیز نقد و اصالح سیاست های فعلی 
دولت. مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می کند 
که اقتصاد ایران قریب به 12 سال از مدار اقتصاد جهانی دور نگه داشته شده است. قیمت 
است.  رسیده  بشکه  هر  در  دالر  به حدود 20  ملی  درآمد  منبع  مهم ترین  عنوان  به  نفت 
زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور کلنگی شده است. دولت با حدود 400 الی 
500 هزار میلیارد تومان بدهی و با کسری منابع حدود 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام عمرانی مواجه است. باید ساالنه قریب به 40 هزار میلیارد تومان یارانه و 
کمک نقدی بپردازد. درآمد سرانه به کمترین میزان خود ظرف 40 سال گذشته رسیده است. 
رشد بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل در کشور به ترتیب 2 /5، 4 /3 
و 6 /4 درصد منفی شده است. از جمله مهم ترین دالیل آن رکود اقتصادی، تورم فزاینده، 
مطول شدن دوره ساخت طرح های عمرانی و بدتر شدن فضای کسب و کار است. پیش بینی 
غیر جاری  مطالبات  مانده  است.  نزدیک صفر  در سال جاری  اقتصادی کشور  رشد  نرخ 
بانکی از مبلغ دو هزار میلیارد  اعم از سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول شبکه 
تومان در سال 1381 به مبلغ باالی 70 هزار میلیارد تومان در سال 1393 رسیده است. طی 
سال های 1383 تا 1393 بالغ بر 747 شرکت دولتی واگذار شده است. این در حالی است 
که بر خالف انتظار بودجه شرکت های دولتی از 106 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 
588 هزار میلیارد تومان در سال 1393 افزایش یافته است. یعنی با وجود واگذاری بیش از 
68 درصد شرکت های مشمول واگذاری تصدی گری دولتی افزایش یافته است. پیش بینی 
می شود دولت در سال جاری با حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شود. 
لیست مسائل، مشکالت و تعهدات دولت فراتر از آنچه گفته شد، است. دولت با وضعیت 
کنونی قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی تنها قادر است حقوق کارکنان خود را بپردازد. یعنی 

دولت عماًل به دولت سرویس دهنده به خود تبدیل شده است.
n با این اوصاف دولت باید کار بازسازی اقتصادی را انجام بدهد. برای بحران محیط زیست 
و آب چاره جویی کند. اهداف اقتصادی سه هشتی )نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد 
اقتصادی هشت درصدی( را محقق کند. یکی از مهم ترین مسیرها برای تامین مالی و تحرک 
اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس است. بستر سازی های نهادی و قانونی، 
شفاف سازی قوانین و مقررات، مستند سازی و تهیه طرح های توجیهی و مطالعات کسب 
و کار پروژه ها با استاندارد علمی و بین المللی و به زبان انگلیسی، دعوت از سرمایه گذاران 

خارجی بر اساس یک نقشه راه روشن وظیفه نهادهای دولتی و اتاق های بازرگانی است.
و  اقتدار  با  و  دهد  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  مردم  حقوق  از  دفاع  جد  به  باید  مجلس 
برنامه ریزی شده در کنار دولت در این راستا ایفای نقش کند. مجلس جدید باید در ترمیم 
پنجره های شکسته تالش مضاعف کند و برای جلوگیری از تکرار این رویه های نامیمون 
اهتمام بورزد. مجلس باید کمک کند ادبیات سیاسی و سیاست های کشور هر چه بیشتر به 
مدار عینی و عقالنی برگردد. بازنگری الیحه برنامه ششم توسعه ملی از جمله وظایف خطیر 
مجلس جدید است که باید به جد به اصالحات ساختاری و نهادی اقتصاد ملی و به عبارتی 

بازمهندسی اقتصاد ملی )برجام 2 یا 3( در قالب این برنامه همت گمارد. 

تهدید های محیط کسب و کار

کلی اصل44 قانون اساسی( 
قابل پیش بینی کردن  ثبات، شفاف و  با   n3

سیاست های اقتصادی دولت، 
n4 تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با 
تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، 
n5 فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، 
افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و 

کارآفرینان و دولت، 
n6 حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران 
دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه 

شخصی در این ارتباط، 
n7 مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد 
و رانتخواری به طوری که فقط با کار یا ابتکار 

بتوان به درآمد و ثروت رسید،
اندازهای  پس  ارتباط  کار  و  ساز  ایجاد   n8

عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.
این گزارش همچنین فعالیت های الزم برای 
دسته  دو  در  را  کسب وکار  محیط  بهبود 
می داند.  ضروری  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه مدت، 
بهبود  هدف  با  اجرایی  رویه های  اصالح 
محیط کسب و کار نظیر پیش بینی  پذیر کردن 
سیاست های اقتصادی، اصالح برخورد دولت 
کار  دستور  در  باید  اقتصادی  تشکل های  با 
قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای 
و  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
تالش  و  اقتصادی  فعاالن  مطالبات  شنیدن 
برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی 
باید  کوتاه مدت  در  که  است  دیگری  اقدام 

تداوم داشته باشد.
در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین 
اقتصادی،  فعالیت های  بر  ناظر  مقررات  و 
چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان 
مامـوریت  بازتـعریف  دولـت،  سـوی  به 
در  کشور  از  خارج  سیاسی  نمایندگی های 
و  ایرانی  کاالهای  صادرکنندگان  خدمت 
سرمایه گذاران در ایران و تشکیل دادگاه های 
تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر 
کردن  حداکثر  هدف  با  مالکیت  حقوق  بر 
امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. 

ادامه از صفحه14
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استاد اقتصاد دانشگاه تهران

مجلس دهم و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

حاکمیت  بیستم  قرن  دستاورد  مهم ترین 
مردم ساالری است و امروز در ادبیات مرزی 
توسعه مردم ساالری جزیی از توسعه است. 
در قرن نوزدهم این سوال مطرح بود که آیا 
مردم ساالری مناسب برای توسعه است یا نه 
مردم ساالری  مناسب  آیا فالن کشور  نیز  و 
طرز  این  بیستم  قرن  در  خیر.  یا  هست 
غلط  پرسش  این  و  تغییر  دستخوش  تفکر 
برای  نیست کشوری  قرار  تلقی شد. چون 
عوض  در  بلکه  باشد،  مردم ساالری خوب 
باید به وسیله مردم ساالری خوب شود. به 
دارای  نباید  الزاماً  کشوری  هیچ  دیگر  بیان 
شرایط مناسب مردم ساالری باشد، بلکه باید 
شرایط  از  مردم ساالری  استقرار  فرآیند  در 
از جلوه های  یکی  برخوردار شود.  مناسب 
انتخابات  برگزاری  مردم ساالری  مشهود 
آزاد است. به تعبیر آمارتیا سن، برنده جایزه 
نوبل اقتصاد، انتخابات اگر در شرایطی رخ 
بدهد که رقبای انتخاباتی از امکانات مناسبی 
برای عرضه دیدگاه خود برخوردار نباشند، 
به  دستیابی  آزادی  از  رای دهندگان  اگر  یا 
اخبار محروم باشند و قادر نباشند دیدگاهای 
می تواند  کنند،  مقایسه  هم  با  را  کاندیداها 
یک  مردم ساالری  کند.  ایجاد  فساد  عمیقاً 
سیستم پرتوقع است. یک موقعیت مکانیکی 
به  انزوا  در  اکثریت  حکومت  که  نیست 

وجود بیاید.
n اهمیت انتخابات مجلس شورای اسالمی 
کرد.  ارزیابی  مهم  می توان  دو جهت  از  را 
یکی تاثیر سیاسی و روانی بر نگاه کنشگران 
داخلی و بین المللی و قضاوت و پیش بینی 
ایران  اقتصاد  ثبات  به توسعه و  آنها نسبت 
و دیگری میزان کمکی که نمایندگان جدید 
می توانند به دولت جهت پیشبرد برنامه های 

اقتصادی دولت در فضای پسا برجام بکنند.

مجلس دهم باید در دو جهت، یاری گر دولت یازدهم باشد. کمک و حمایت از دولت برای اجرای 
برنامه های اقتصادی و توسعه ای دولت و نیز نقد و اصالح سیاست های فعلی دولت

مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می کند که اقتصاد ایران 
قریب به 12 سال از مدار اقتصاد جهانی دور نگه داشته شده است. قیمت نفت به عنوان مهم ترین 
منبع درآمد ملی به حدود 20 دالر در هر بشکه رسیده است. زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی 
کشور کلنگی شده است. دولت با حدود 400 الی 500 هزار میلیارد تومان بدهی و با کسری منابع 

حدود 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی مواجه است

n بدیهی است انتخابات مجلس شورای اسالمی و تا حدودی مجلس خبرگان و ترکیب 
آن بر اقتصاد داخلی و بین المللی ایران تاثیر گذار است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
در اقتصاد ایران به دو نکته توجه دارند، یکی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
دیگری رئیس جمهور بعدی ایران که برای بررسی اینکه آیا دولت روحانی بر سر کار خواهد 
ماند یا دولتی تندرو بر سر کار می آید، چشم به نتیجه انتخابات مجلس و آرایش سیاسی 
آن دوخته اند. اگر احساس شود که تندروها بر مجلس ایران حاکم شده اند، این برداشت را 
خواهند داشت که کار روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سخت خواهد بود و 
احتماالً قوه مجریه هم به دست هم حزبی های مجلس سپرده خواهد شد، چون گرایش کلی 
به این سمت است. اما اگر مجلسی میانه رو و مرکب از نیروهای اصولگرا و اصالح طلب 
به مجلس راه پیدا کنند، نشان دهنده آن است که مجلس معتدل بعدی با دولت روحانی راه 
خواهد آمد. این پیام آرامش و ثبات در اقتصاد ایران برای جامعه بین الملل که قصد توسعه 

روابط و سرمایه گذاری در ایران دارند، خیلی مهم است.
 سرمایه گذاری در ایران عقالنی است، چون نسبت به خیلی کشورهای دیگر بازده باالتری 
دارد و در نتیجه سودآوری بیشتری برای سرمایه گذار خارجی خواهد داشت. اما در نگاه آنها 
در فضای قبل از تحریم با وجود عقالنی بودن سرمایه گذاری به دلیل عقالیی نبودن فضای 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی از ورود به ایران پرهیز داشتند. عقالنیت به اقتصادی 
بودن تصمیم برای سرمایه گذاری و عقالیی بودن به درجه ثبات و اطمینان یا نااطمینانی 
محیط کسب و کار و درجه ریسک سیاسی و اقتصادی برمی گردد. هر چه میزان همگرایی 
اجزای حاکمیت بیشتر شود و رابطه دولت و ملت نزدیک تر شود، به طور طبیعی ثبات و 
آرامش بیشتری بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم می شود و عالمت مثبت به کشورهای 

خارجی و سرمایه گذاران بین المللی و نیز سرمایه گذاران داخلی می دهد.
اصوالً بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط در فضای اقتصاد 

سیاسی ایران پررنگ است. در دوره پساتحریم و پسابرجام برقراری ارتباط دو سویه با دیگر 
کشورهای دنیا فرصتی را برای ایران به وجود آورده و باید دید چگونه می توان به طور 

متقابل از ظرفیت های کشورهای دیگر استفاده کرد.
ما اکنون در دوره بازسازی دوم اقتصادی قرار داریم. دوره بازسازی اول، دوره پس از جنگ 
بود و اینک دوره بازسازی دوم، بازسازی اقتصاد پس از دوره هشت ساله دولت قبلی و 
پساتحریم است. رئیس جمهور بعدی ایران در نگاه و شرایط اقتصاد بین المللی بسیار موثر 
است. اگر روحانی همچنان رئیس جمهور باقی بماند سرمایه گذاران می توانند دورنمایی از 
شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در پنج تا شش سال آینده داشته باشند و با خیال راحت تری 
وارد فضای اقتصادی ایران شوند، چون می توانند فضا و شرایط را پیش بینی کنند و با توجه 

به قول و قرارهای فعلی و افق سیاسی پیش رو آینده اقتصادی ایران را پیش بینی کنند.
 نتیجه انتخابات مجلس بر تصمیم و میزان حضور فعاالن اقتصادی داخل نیز تاثیر گذار است. 
چون بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد داخل نیازمند ثبات و آرامش است و بخش 

عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می گیرد.
n مجلس دهم باید در دو جهت، یاری گر دولت یازدهم باشد. کمک و حمایت از دولت 
برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه ای دولت و نیز نقد و اصالح سیاست های فعلی 
دولت. مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می کند 
که اقتصاد ایران قریب به 12 سال از مدار اقتصاد جهانی دور نگه داشته شده است. قیمت 
است.  رسیده  بشکه  هر  در  دالر  به حدود 20  ملی  درآمد  منبع  مهم ترین  عنوان  به  نفت 
زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور کلنگی شده است. دولت با حدود 400 الی 
500 هزار میلیارد تومان بدهی و با کسری منابع حدود 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام عمرانی مواجه است. باید ساالنه قریب به 40 هزار میلیارد تومان یارانه و 
کمک نقدی بپردازد. درآمد سرانه به کمترین میزان خود ظرف 40 سال گذشته رسیده است. 
رشد بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل در کشور به ترتیب 2 /5، 4 /3 
و 6 /4 درصد منفی شده است. از جمله مهم ترین دالیل آن رکود اقتصادی، تورم فزاینده، 
مطول شدن دوره ساخت طرح های عمرانی و بدتر شدن فضای کسب و کار است. پیش بینی 
غیر جاری  مطالبات  مانده  است.  نزدیک صفر  در سال جاری  اقتصادی کشور  رشد  نرخ 
بانکی از مبلغ دو هزار میلیارد  اعم از سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول شبکه 
تومان در سال 1381 به مبلغ باالی 70 هزار میلیارد تومان در سال 1393 رسیده است. طی 
سال های 1383 تا 1393 بالغ بر 747 شرکت دولتی واگذار شده است. این در حالی است 
که بر خالف انتظار بودجه شرکت های دولتی از 106 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 
588 هزار میلیارد تومان در سال 1393 افزایش یافته است. یعنی با وجود واگذاری بیش از 
68 درصد شرکت های مشمول واگذاری تصدی گری دولتی افزایش یافته است. پیش بینی 
می شود دولت در سال جاری با حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شود. 
لیست مسائل، مشکالت و تعهدات دولت فراتر از آنچه گفته شد، است. دولت با وضعیت 
کنونی قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی تنها قادر است حقوق کارکنان خود را بپردازد. یعنی 

دولت عماًل به دولت سرویس دهنده به خود تبدیل شده است.
n با این اوصاف دولت باید کار بازسازی اقتصادی را انجام بدهد. برای بحران محیط زیست 
و آب چاره جویی کند. اهداف اقتصادی سه هشتی )نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد 
اقتصادی هشت درصدی( را محقق کند. یکی از مهم ترین مسیرها برای تامین مالی و تحرک 
اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس است. بستر سازی های نهادی و قانونی، 
شفاف سازی قوانین و مقررات، مستند سازی و تهیه طرح های توجیهی و مطالعات کسب 
و کار پروژه ها با استاندارد علمی و بین المللی و به زبان انگلیسی، دعوت از سرمایه گذاران 

خارجی بر اساس یک نقشه راه روشن وظیفه نهادهای دولتی و اتاق های بازرگانی است.
و  اقتدار  با  و  دهد  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  مردم  حقوق  از  دفاع  جد  به  باید  مجلس 
برنامه ریزی شده در کنار دولت در این راستا ایفای نقش کند. مجلس جدید باید در ترمیم 
پنجره های شکسته تالش مضاعف کند و برای جلوگیری از تکرار این رویه های نامیمون 
اهتمام بورزد. مجلس باید کمک کند ادبیات سیاسی و سیاست های کشور هر چه بیشتر به 
مدار عینی و عقالنی برگردد. بازنگری الیحه برنامه ششم توسعه ملی از جمله وظایف خطیر 
مجلس جدید است که باید به جد به اصالحات ساختاری و نهادی اقتصاد ملی و به عبارتی 

بازمهندسی اقتصاد ملی )برجام 2 یا 3( در قالب این برنامه همت گمارد. 

تهدید های محیط کسب و کار

کلی اصل44 قانون اساسی( 
قابل پیش بینی کردن  ثبات، شفاف و  با   n3

سیاست های اقتصادی دولت، 
n4 تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با 
تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، 
n5 فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، 
افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و 

کارآفرینان و دولت، 
n6 حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران 
دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه 

شخصی در این ارتباط، 
n7 مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد 
و رانتخواری به طوری که فقط با کار یا ابتکار 

بتوان به درآمد و ثروت رسید،
اندازهای  پس  ارتباط  کار  و  ساز  ایجاد   n8

عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.
این گزارش همچنین فعالیت های الزم برای 
دسته  دو  در  را  کسب وکار  محیط  بهبود 
می داند.  ضروری  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه مدت، 
بهبود  هدف  با  اجرایی  رویه های  اصالح 
محیط کسب و کار نظیر پیش بینی  پذیر کردن 
سیاست های اقتصادی، اصالح برخورد دولت 
کار  دستور  در  باید  اقتصادی  تشکل های  با 
قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای 
و  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
تالش  و  اقتصادی  فعاالن  مطالبات  شنیدن 
برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی 
باید  کوتاه مدت  در  که  است  دیگری  اقدام 

تداوم داشته باشد.
در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین 
اقتصادی،  فعالیت های  بر  ناظر  مقررات  و 
چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان 
مامـوریت  بازتـعریف  دولـت،  سـوی  به 
در  کشور  از  خارج  سیاسی  نمایندگی های 
و  ایرانی  کاالهای  صادرکنندگان  خدمت 
سرمایه گذاران در ایران و تشکیل دادگاه های 
تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر 
کردن  حداکثر  هدف  با  مالکیت  حقوق  بر 
امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. 

ادامه از صفحه14
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اگرچه در حال حاضر کمبود منابع مالی، مهمترین 
مشکل توسعه اقتصادی کشور اعالم می شود اما 
واقعیت آن است که مشکل موجود در مسیر 
توسعه اقتصادی، کمبود پول و منابع مالی نیست 
و نگاهی به تجارب کشورهای دنیا این موضوع 
را به ما ثابت می کند که این دیدگاه غلط نیازمند 

پذیرش و اصالح است.
از  غفلت  که  کرد  توجه  باید  راستا  این  در 
کارآفرینان و نیروهای انسانی که می توانند با 
بسترسازی مناسب، مشکالت را حل کنند یک 
اشتباه بزرگ است و برای توسعه اقتصادی باید 
شرایط و بسترهای مناسبی برای شکل گیری 

استعدادهای اجتماعی فراهم و مدیریت شود.
اخیرا آغاز اجرای برجام و لغو تحریم ها اتفاق 
میمون و مبارکی بود که در زندگی ما بیش از 
ها  آسیب  بیشترین  که  چرا  داشت.  اثر  همه 
از  را صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
تحریم ها دیدند و حال توافق با دنیا به معنای 
آمیزش مجدد با اقتصاد دنیا است و علیرغم تمام 
کاستی های داخلی و موانع موجود در مسیر 
توسعه کشور، بسیار مثبت و مفید ارزیابی می 

شود و ورود سرمایه خارجی را به دنبال دارد.
اما مدیریت ورود سرمایه است که آینده را تامین 
می کند و مقصود ما باید ظرفیت سازی ملی 
برای سال ها و نسل های آینده باشد. البته ظرفیت 
سازی ملی عمدتا نیازمند تمهیداتی از سوی 
دولت و تصمیم گیرندگان است و نمی توان این 
امر را از تشکل ها انتظار داشت و تشکل ها باید 
مدیریت ورود سرمایه را مدنظر قرار دهند. لذا 
بخش خصوصی باید از این فرصت پیش رو 
استفاده و به صادرات خدمات فنی و مهندسی 

توجه کنند تا بتوانند به توسعه ملی کمک کنند.
صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک امر مهم و 
صحنه نبرد بیرون با حمایت دولت ها و باالترین 
مقامات دولتی است. بنابراین دولت برای استفاده 
از ظرفیت بیرون از مرز، باید بداند که فعاالن برون 
مرزی احتیاج به حمایت دولت دارند. درواقع 
استفاده از تقاضای بیرون از کشور نیاز به حمایت 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک فرصت جهانی

محمدرضا انصاری

دارد و در کل دنیا تمام شرکت های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد حمایت 
دولت خود قرار می گیرند و در موقع انعقاد قرارداد حتی رییس جمهوری و نخست وزیر کشورشان 

با آنها همراهی می کنند.

با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعد کشور، تخمین می زنیم که بتوانیم رقمی 
حدود 350 میلیارد دالر پتانسیل صادرات غیرنفتی داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان 
امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی می تواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق 

شود، طبق محاسبات 25 میلیارد دالر در سال است

حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکل ها و اتاق بازرگانی و همراهی مسئوالن دولتی 
نیاز دارد و فهم و درک و اقدام جمعی می طلبد؛ چراکه با توجه به نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به 
توسعه عمرانی و زیرساختی، صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که می تواند برای 

ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی و اقتصادی کشور را تثبیت کند

با وجود اینکه ظرفیت ملی ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی 25 میلیارد دالر است، اما هم اکنون 
صادرات کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، زیر یک میلیارد دالر است که به منظور 
افزایش میزان آن، تشکل ها باید به تقویت و نوسازی ساختار شرکت های خود اقدام کنند تا قادر به 
رقابت باشند. در عین حال دولت نیز سیاست های حمایتی خود را اعمال و در بین صادرکنندگان انگیزه 

ایجاد کند که احیای جایزه صادراتی یکی از این سیاست ها است.
با اجرای قانون جایزه صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از سال 81 و اعطای جوایزی 
به این صادرکنندگان، خدمات فنی مهندسی که با رشد 12 درصدی در سال مواجه بود، از سال 81 
با رشد 45 درصدی مواجه شد. اما در سال 87 به دنبال پرداخت ناقص جوایز و از سال 88 به بعد با 
توقف پرداخت جوایز و همزمان با شروع اعمال تحریم ها در سال 90، این جایزه که به معنای جبران 

ضرر شرکت ها بود، حذف شد.
قطع جایزه صادراتی یک اشتباه تاریخی در این بخش بود و پیامد منفی این تصمیم عالوه بر وارد کردن 
لطمات سنگین به شرکت ها، نقض تعهدی بود که دولت به عنوان یکی از اصول اخالق حرفه ای 
متقبل شده بود؛ چراکه رعایت اخالق حرفه ای از ابزار الزم برای ایجاد »سرمایه اعتماد« با رعایت 
حقوق طرف مقابل و حقوق جامعه است و عالوه بر شرکت ها، دولت هم به این سرمایه اعتماد نیاز 

دارد. درواقع، دولت نمی تواند تعهدی بدهد و سپس یک طرفه آن را نقض کند.
هزینه برقراری جایزه صادراتی حدود 100 میلیارد تومان در سال است یعنی با 30 میلیون دالر می توان 
تحرکی در این بخش ایجاد کرد و امیدواریم دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و با همراهی مجلس 

برای این بخش بودجه در نظر بگیرد تا شاهد شکوفایی صادرات خدمات فنی و مهندسی باشیم.
با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعد کشور، تخمین می زنیم که بتوانیم رقمی 
حدود 350 میلیارد دالر پتانسیل صادرات غیرنفتی داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان 
امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی می تواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق 

شود، طبق محاسبات 25 میلیارد دالر در سال است.

این رقم می تواند با افزایش فعالیت ها در این حوزه رو به 
رشد باشد و اگر قرار باشد که در طول 10 تا 15 سال آینده 
به 350 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی برسیم، 25 میلیارد دالر 
صادرات خدمات فنی مهندسی هم می تواند به صورت بالقوه 
ظرفیتی نظیر 50 میلیارد دالر در سال را ایجاد کند. البته تحقق 
50 میلیارد دالر منوط است به اینکه چگونه در سال های 
آینده بتوانیم از فرصت های موجود استفاده و توسعه خود را 
سازمان دهی کنیم و چطور و تا چه حدی به رشد 8 درصدی 

که فرض کرده ایم، دست یابیم.
با این حال، درمجموع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی 
با شروع به کار خود از سال 1373 کارنامه موفقی از خود به 
جای گذاشته اند. البته از آنجا که کار شرکت های ایرانی در 
تعامل با کارفرمایان است و نحوه کار شرکت های صادرکننده 
به داخل کشور مرتبط است، برای تقویت این ریشه ها و برای 
اینکه شرکت های ایرانی بتوانند به خوبی و با رعایت تعهد 
و کیفیت فعالیت کنند و اهداف موردنظر در بخش صادرات 
خدمات فنی مهندسی محقق شود، شرط آن است که در این 
تعامل طرف مقابل هم که عمدتاً دولت است، به درستی عمل 

کند.
حال با توافقات سیاسی و امکان توسعه فعالیت ایران در 
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد تعامل به 
رشد مهندسی و رشد تکنولوژی در داخل کشور و توسعه 
اشتغال در این زمینه کمک بسیاری می کند؛ هم به دلیل 
نیرومندترشدن شرکت های ایرانی که شانس بیشتری برای 
گرفتن پروژه در بیرون خواهند داشت و هم اینکه رفع موانع 
ناشی از تحریم ها، عمدتاً در ضمانت نامه ها و مراودات 
بانکی است که بستری ایجاد می کند تا استعداد شرکت ها 

بیشتر شکوفا شود.
لذا به نظر می رسد بتوانیم ظرف 5 سال به ظرفیت 25 
میلیارد دالری مورد اشاره برسیم که پتانسیل نهفته کشور برای 
صادرات است؛ ولی طبیعتاً این امر به اقداماتی در داخل کشور 
نیاز دارد و آن اینکه فقط شعار صادرات ندهیم و اقداماتی انجام 
دهیم که پرهزینه نیست و یکی از اقدامات عاجل این است 
که سرمایه صندوق ضمانت صادرات را به حدی برسانند که 

بتواند صادرات شرکت ها را تضمین کند.
حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکل ها 
و اتاق بازرگانی و همراهی مسئوالن دولتی نیاز دارد و فهم 
و درک و اقدام جمعی می طلبد؛ چراکه با توجه به نیاز 
روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، 
صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که می 
تواند برای ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی 
و اقتصادی کشور را تثبیت کند. اگر دولت بگذارد که این 
ظرفیت عظیم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بین 
برود، به سختی دوباره می توان آن را شکل داد، چراکه بیش از 
20 سال است که بر روی این بخش از صادرات کار شده و 
اکنون به اینجا رسیده است. نباید از این موضوع غفلت کرد که 
در صحنه های جهانی رقابت ها با حمایت دولت اتفاق می 
افتد و معموال دولتمردان از نفوذ سیاسی یا امکانات مالی خود 
استفاده می کنند و در دنیا کشوری نیست که موفق باشد و از 

صادرات خود حمایت نکند.

گزارشی  در  استریت  اینترنتی  پایگاه 
از  یکی  به  ایران  کرد  پیش بینی 
در  گردشگری  مقاصد  محبوب ترین 

سال 2016 تبدیل خواهد شد.
به گزارش افکارخبر،

“میا  قلم  به  گزارشی  در  استریت 
از  گروهی  تازگی  به  نوشت:  تیلور” 
گردشگران آمریکایی از نیویورک عازم 
ایران شدند تا بازدیدی از این کشور با 
سوابق غنی تاریخی و فرهنگی داشته 
باشند. شهروندان آمریکایی در پایان 2 
هفته اقامت در ایران با کوله باری از 
خاطرات خوش و تجربیات متفاوت با 
آنچه پیش از این به آنها القا شده بود، 

به نیویورک بازگشتند.
مسافران  از  یکی  اولکات،”  "کاجا 
هفته ای   2 سفر  پایان  در  نیویورک، 
چندین  به  توجه  با  گفت:  ایران  به 
دهه روابط سرد میان ایران و آمریکا، 
گروه ما انتظار داشت از سوی مردم 
این کشور مورد استقبال قرار نگیرد؛ اما 
برخورد ایرانی ها به قدری دوستانه و 
صمیمی بود که به خوبی مشخص بود 
ما را در جمع خود پذیرفته اند. این نوع 
از برخورد همه ما را تشویق کرد تا 
سفرهای بیشتری به ایران داشته باشیم 
و به دوستان و اقوام نیز چنین سفری 

را پیشنهاد دهیم.
کشورهای  و  ایران  هسته ای  توافق 
1+5 که تابستان گذشته حاصل شد، 
به تحریم های اقتصادی ایران یاران داد 
و گردشگران آمریکایی نیز با سهولت 
بیشتری امکان سفر به ایران را به دست 

آوردند. 
مرکز  مدیر  و  موسس  وِبِر،”  "ویل 

میشیگان  در  المللی”  بین  “مسافرت 
تبلیغات  تاکنون  می گوید:  آمریکا، 
منفی بسیاری درباره ایران شده است 
هستند  نگران  مسافرات  از  برخی  و 
امنیت کافی برخوردار  از  این کشور 
افراد به محض ورود  این  اما  نباشد؛ 
به ایران متوجه اشتباه خود می شوند 
و در تماس تلفنی با دوستان و اقوام 
برای آنها شرح می دهند، ایران کشور 
باالیی  امنیت  از  و  نیست  خطرناکی 

برخوردار است.
وبر در ادامه افزود: اغلب مسافران ما 
پس از بازگشت به آمریکا، به دوستی با 
ایرانی هایی که در سفرشان با آنها آشنا 
شده اند ادامه می دهند و از طریق ایمیل 
و شبکه های اجتماعی با یکدیگر در 

تماس هستند.
استریت در پایان نوشت: بدون شک 
آمریکایی ها بخش عمده گردشگران 
ایران را تشکیل خواهند  به  خارجی 
داد. مقامات آمریکایی چندین دهه از 
ایران و خطرات  نابسامان در  اوضاع 
موجود در این کشور سخن گفته اند 
متوجه  آمریکایی  شهروندان  حاال  و 
شده اند ایران واقعی با آنچه آنها تصور 
این  است.  متفاوت  بسیار  می کردند 
فرصت برای آنها ایجاد شده است تا 
با واقعیت های زندگی در  از نزدیک 
ایران آشنا شوند. بدون شک در سال 
2016 شاهد سیل گردشگران خارجی، 
به ویژه آمریکایی ها، به ایران خواهیم 

بود.

پایگاه تحلیلی استریت:

ایران محبوب ترین مقصد گردشگری 
سال ۲۰۱۶



25

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ه3
مار

ش

اگرچه در حال حاضر کمبود منابع مالی، مهمترین 
مشکل توسعه اقتصادی کشور اعالم می شود اما 
واقعیت آن است که مشکل موجود در مسیر 
توسعه اقتصادی، کمبود پول و منابع مالی نیست 
و نگاهی به تجارب کشورهای دنیا این موضوع 
را به ما ثابت می کند که این دیدگاه غلط نیازمند 

پذیرش و اصالح است.
از  غفلت  که  کرد  توجه  باید  راستا  این  در 
کارآفرینان و نیروهای انسانی که می توانند با 
بسترسازی مناسب، مشکالت را حل کنند یک 
اشتباه بزرگ است و برای توسعه اقتصادی باید 
شرایط و بسترهای مناسبی برای شکل گیری 

استعدادهای اجتماعی فراهم و مدیریت شود.
اخیرا آغاز اجرای برجام و لغو تحریم ها اتفاق 
میمون و مبارکی بود که در زندگی ما بیش از 
ها  آسیب  بیشترین  که  چرا  داشت.  اثر  همه 
از  را صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
تحریم ها دیدند و حال توافق با دنیا به معنای 
آمیزش مجدد با اقتصاد دنیا است و علیرغم تمام 
کاستی های داخلی و موانع موجود در مسیر 
توسعه کشور، بسیار مثبت و مفید ارزیابی می 

شود و ورود سرمایه خارجی را به دنبال دارد.
اما مدیریت ورود سرمایه است که آینده را تامین 
می کند و مقصود ما باید ظرفیت سازی ملی 
برای سال ها و نسل های آینده باشد. البته ظرفیت 
سازی ملی عمدتا نیازمند تمهیداتی از سوی 
دولت و تصمیم گیرندگان است و نمی توان این 
امر را از تشکل ها انتظار داشت و تشکل ها باید 
مدیریت ورود سرمایه را مدنظر قرار دهند. لذا 
بخش خصوصی باید از این فرصت پیش رو 
استفاده و به صادرات خدمات فنی و مهندسی 

توجه کنند تا بتوانند به توسعه ملی کمک کنند.
صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک امر مهم و 
صحنه نبرد بیرون با حمایت دولت ها و باالترین 
مقامات دولتی است. بنابراین دولت برای استفاده 
از ظرفیت بیرون از مرز، باید بداند که فعاالن برون 
مرزی احتیاج به حمایت دولت دارند. درواقع 
استفاده از تقاضای بیرون از کشور نیاز به حمایت 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک فرصت جهانی

محمدرضا انصاری

دارد و در کل دنیا تمام شرکت های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد حمایت 
دولت خود قرار می گیرند و در موقع انعقاد قرارداد حتی رییس جمهوری و نخست وزیر کشورشان 

با آنها همراهی می کنند.

با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعد کشور، تخمین می زنیم که بتوانیم رقمی 
حدود 350 میلیارد دالر پتانسیل صادرات غیرنفتی داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان 
امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی می تواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق 

شود، طبق محاسبات 25 میلیارد دالر در سال است

حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکل ها و اتاق بازرگانی و همراهی مسئوالن دولتی 
نیاز دارد و فهم و درک و اقدام جمعی می طلبد؛ چراکه با توجه به نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به 
توسعه عمرانی و زیرساختی، صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که می تواند برای 

ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی و اقتصادی کشور را تثبیت کند

با وجود اینکه ظرفیت ملی ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی 25 میلیارد دالر است، اما هم اکنون 
صادرات کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، زیر یک میلیارد دالر است که به منظور 
افزایش میزان آن، تشکل ها باید به تقویت و نوسازی ساختار شرکت های خود اقدام کنند تا قادر به 
رقابت باشند. در عین حال دولت نیز سیاست های حمایتی خود را اعمال و در بین صادرکنندگان انگیزه 

ایجاد کند که احیای جایزه صادراتی یکی از این سیاست ها است.
با اجرای قانون جایزه صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از سال 81 و اعطای جوایزی 
به این صادرکنندگان، خدمات فنی مهندسی که با رشد 12 درصدی در سال مواجه بود، از سال 81 
با رشد 45 درصدی مواجه شد. اما در سال 87 به دنبال پرداخت ناقص جوایز و از سال 88 به بعد با 
توقف پرداخت جوایز و همزمان با شروع اعمال تحریم ها در سال 90، این جایزه که به معنای جبران 

ضرر شرکت ها بود، حذف شد.
قطع جایزه صادراتی یک اشتباه تاریخی در این بخش بود و پیامد منفی این تصمیم عالوه بر وارد کردن 
لطمات سنگین به شرکت ها، نقض تعهدی بود که دولت به عنوان یکی از اصول اخالق حرفه ای 
متقبل شده بود؛ چراکه رعایت اخالق حرفه ای از ابزار الزم برای ایجاد »سرمایه اعتماد« با رعایت 
حقوق طرف مقابل و حقوق جامعه است و عالوه بر شرکت ها، دولت هم به این سرمایه اعتماد نیاز 

دارد. درواقع، دولت نمی تواند تعهدی بدهد و سپس یک طرفه آن را نقض کند.
هزینه برقراری جایزه صادراتی حدود 100 میلیارد تومان در سال است یعنی با 30 میلیون دالر می توان 
تحرکی در این بخش ایجاد کرد و امیدواریم دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و با همراهی مجلس 

برای این بخش بودجه در نظر بگیرد تا شاهد شکوفایی صادرات خدمات فنی و مهندسی باشیم.
با توجه به جمعیت و جمعیت مستعد و نیروی کار مستعد کشور، تخمین می زنیم که بتوانیم رقمی 
حدود 350 میلیارد دالر پتانسیل صادرات غیرنفتی داشته باشیم که از این رقم، آنچه متناسب با توان 
امروز مهندسی کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی می تواند ظرف چهار تا پنج سال آینده محقق 

شود، طبق محاسبات 25 میلیارد دالر در سال است.

این رقم می تواند با افزایش فعالیت ها در این حوزه رو به 
رشد باشد و اگر قرار باشد که در طول 10 تا 15 سال آینده 
به 350 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی برسیم، 25 میلیارد دالر 
صادرات خدمات فنی مهندسی هم می تواند به صورت بالقوه 
ظرفیتی نظیر 50 میلیارد دالر در سال را ایجاد کند. البته تحقق 
50 میلیارد دالر منوط است به اینکه چگونه در سال های 
آینده بتوانیم از فرصت های موجود استفاده و توسعه خود را 
سازمان دهی کنیم و چطور و تا چه حدی به رشد 8 درصدی 

که فرض کرده ایم، دست یابیم.
با این حال، درمجموع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی 
با شروع به کار خود از سال 1373 کارنامه موفقی از خود به 
جای گذاشته اند. البته از آنجا که کار شرکت های ایرانی در 
تعامل با کارفرمایان است و نحوه کار شرکت های صادرکننده 
به داخل کشور مرتبط است، برای تقویت این ریشه ها و برای 
اینکه شرکت های ایرانی بتوانند به خوبی و با رعایت تعهد 
و کیفیت فعالیت کنند و اهداف موردنظر در بخش صادرات 
خدمات فنی مهندسی محقق شود، شرط آن است که در این 
تعامل طرف مقابل هم که عمدتاً دولت است، به درستی عمل 

کند.
حال با توافقات سیاسی و امکان توسعه فعالیت ایران در 
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد تعامل به 
رشد مهندسی و رشد تکنولوژی در داخل کشور و توسعه 
اشتغال در این زمینه کمک بسیاری می کند؛ هم به دلیل 
نیرومندترشدن شرکت های ایرانی که شانس بیشتری برای 
گرفتن پروژه در بیرون خواهند داشت و هم اینکه رفع موانع 
ناشی از تحریم ها، عمدتاً در ضمانت نامه ها و مراودات 
بانکی است که بستری ایجاد می کند تا استعداد شرکت ها 

بیشتر شکوفا شود.
لذا به نظر می رسد بتوانیم ظرف 5 سال به ظرفیت 25 
میلیارد دالری مورد اشاره برسیم که پتانسیل نهفته کشور برای 
صادرات است؛ ولی طبیعتاً این امر به اقداماتی در داخل کشور 
نیاز دارد و آن اینکه فقط شعار صادرات ندهیم و اقداماتی انجام 
دهیم که پرهزینه نیست و یکی از اقدامات عاجل این است 
که سرمایه صندوق ضمانت صادرات را به حدی برسانند که 

بتواند صادرات شرکت ها را تضمین کند.
حمایت از صادرکنندگان به تدبیر جمعی با ابتکار تشکل ها 
و اتاق بازرگانی و همراهی مسئوالن دولتی نیاز دارد و فهم 
و درک و اقدام جمعی می طلبد؛ چراکه با توجه به نیاز 
روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، 
صدور خدمات فنی و مهندسی، فرصتی جهانی است که می 
تواند برای ایران ارزآوری به همراه داشته باشد و نقش سیاسی 
و اقتصادی کشور را تثبیت کند. اگر دولت بگذارد که این 
ظرفیت عظیم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بین 
برود، به سختی دوباره می توان آن را شکل داد، چراکه بیش از 
20 سال است که بر روی این بخش از صادرات کار شده و 
اکنون به اینجا رسیده است. نباید از این موضوع غفلت کرد که 
در صحنه های جهانی رقابت ها با حمایت دولت اتفاق می 
افتد و معموال دولتمردان از نفوذ سیاسی یا امکانات مالی خود 
استفاده می کنند و در دنیا کشوری نیست که موفق باشد و از 

صادرات خود حمایت نکند.

گزارشی  در  استریت  اینترنتی  پایگاه 
از  یکی  به  ایران  کرد  پیش بینی 
در  گردشگری  مقاصد  محبوب ترین 

سال 2016 تبدیل خواهد شد.
به گزارش افکارخبر،

“میا  قلم  به  گزارشی  در  استریت 
از  گروهی  تازگی  به  نوشت:  تیلور” 
گردشگران آمریکایی از نیویورک عازم 
ایران شدند تا بازدیدی از این کشور با 
سوابق غنی تاریخی و فرهنگی داشته 
باشند. شهروندان آمریکایی در پایان 2 
هفته اقامت در ایران با کوله باری از 
خاطرات خوش و تجربیات متفاوت با 
آنچه پیش از این به آنها القا شده بود، 

به نیویورک بازگشتند.
مسافران  از  یکی  اولکات،”  "کاجا 
هفته ای   2 سفر  پایان  در  نیویورک، 
چندین  به  توجه  با  گفت:  ایران  به 
دهه روابط سرد میان ایران و آمریکا، 
گروه ما انتظار داشت از سوی مردم 
این کشور مورد استقبال قرار نگیرد؛ اما 
برخورد ایرانی ها به قدری دوستانه و 
صمیمی بود که به خوبی مشخص بود 
ما را در جمع خود پذیرفته اند. این نوع 
از برخورد همه ما را تشویق کرد تا 
سفرهای بیشتری به ایران داشته باشیم 
و به دوستان و اقوام نیز چنین سفری 

را پیشنهاد دهیم.
کشورهای  و  ایران  هسته ای  توافق 
1+5 که تابستان گذشته حاصل شد، 
به تحریم های اقتصادی ایران یاران داد 
و گردشگران آمریکایی نیز با سهولت 
بیشتری امکان سفر به ایران را به دست 

آوردند. 
مرکز  مدیر  و  موسس  وِبِر،”  "ویل 

میشیگان  در  المللی”  بین  “مسافرت 
تبلیغات  تاکنون  می گوید:  آمریکا، 
منفی بسیاری درباره ایران شده است 
هستند  نگران  مسافرات  از  برخی  و 
امنیت کافی برخوردار  از  این کشور 
افراد به محض ورود  این  اما  نباشد؛ 
به ایران متوجه اشتباه خود می شوند 
و در تماس تلفنی با دوستان و اقوام 
برای آنها شرح می دهند، ایران کشور 
باالیی  امنیت  از  و  نیست  خطرناکی 

برخوردار است.
وبر در ادامه افزود: اغلب مسافران ما 
پس از بازگشت به آمریکا، به دوستی با 
ایرانی هایی که در سفرشان با آنها آشنا 
شده اند ادامه می دهند و از طریق ایمیل 
و شبکه های اجتماعی با یکدیگر در 

تماس هستند.
استریت در پایان نوشت: بدون شک 
آمریکایی ها بخش عمده گردشگران 
ایران را تشکیل خواهند  به  خارجی 
داد. مقامات آمریکایی چندین دهه از 
ایران و خطرات  نابسامان در  اوضاع 
موجود در این کشور سخن گفته اند 
متوجه  آمریکایی  شهروندان  حاال  و 
شده اند ایران واقعی با آنچه آنها تصور 
این  است.  متفاوت  بسیار  می کردند 
فرصت برای آنها ایجاد شده است تا 
با واقعیت های زندگی در  از نزدیک 
ایران آشنا شوند. بدون شک در سال 
2016 شاهد سیل گردشگران خارجی، 
به ویژه آمریکایی ها، به ایران خواهیم 

بود.

پایگاه تحلیلی استریت:

ایران محبوب ترین مقصد گردشگری 
سال ۲۰۱۶
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اقتصادی  رشد  برای  خوبی  سال  سال 1394 
کشور نبود. صنایع در رکود فرو رفته و بانک ها 
وضعیت مناسبی نداشتند. روندی که به نظر می 
رسد تداوم نخواهد داشت و به زعم بسیاری از 
کارشناسان، سال آینده سال رونق اقتصادی کشور 

خواهد بود.
به احتمال زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در 
سال 1395 را می توان گرفتاری اقتصاد کشور در 

دام رکود اقتصادی دانست.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، در حالی 
که سال گذشته اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد 
اقتصادی منفی در چند فصل متوالی، توانسته 
بود رشد سه تا چهار درصدی را تجربه کند، 
قیمت نفت به زیر بشکه ای 28 دالر سقوط کرد 
که اقتصاد وابسته به نفت ایران با کسری شدید 
بودجه مواجه شده و دولت در پرداخت هزینه ها 

و بدهی هایش ناتوان تر شود.
نیا، وزیر  آماری که علی طیب  بر آخرین  بنا 
امور اقتصاد و دارایی اعالم کرده است، دولت 
یازدهم با حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی 
به بانک ها و پیمانکاران مواجه است که ماحصل 

سیاست گذاری های دولت گذشته است.
بسیاری مهم ترین دلیل ماندن کشور در رکود 
اقتصادی را ناتوانی دولت در پرداخت بدهی هایش 

می دانند.
به این ترتیب که با توجه به این که بخش بزرگی 
از بدهی های دولت مربوط به پیمانکاران است، 
ناتوانی دولت در پرداخت بدهکاری خود به 
پیمانکاران منجر به خوابیدن پروژه های عمرانی در 
کشور شده است. از سوی پیمانکارانی که برای 
انجام این پروژه ها وام گرفته اند، اکنون به سیستم 
بانکی بدهکارند و توان پرداخت بدهی های خود 

را نیز ندارند.
از سوی دیگر عالوه بر پیمانکاران، به گفته برخی 
منابع دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان به 
بانک ها، بدهکار است و این بدهکاری به همراه 
بدهکاری پیمانکاران به دولت منجر به آن شده 
که به برخی بانک ها با مشکالت پیچیده ای رو به 

رو شوند.
رکود حاصل از بدهکاری های دولت در حالی بر اقتصاد کشور حاکم است که طرف تقاضا که یکی از 

مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است نیز در ایران دچار مشکل است.
همچنان که می دانیم سفره خانوار در 10 سال دولت های گذشته منقبض شده و بنا بر داده های بانک 
مرکزی بعضا برخی کاالهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت 
سر گذاشته اند و اقتصاد کشور در پایان سال های دولت دهم تورم باالی 40 درصدی را پشت سر 

گذاشت.
این وضعیت منجر به آن شده که طرف تقاضا توان خرید خود را از دست بدهد و به دلیل همین کاهش 
تقاضا اکنون بسیاری از صنایع از جمله کارخانه های لبنی فقط با 60 تا 70 درصد از ظرفیت خود کار 

می کنند.

سفره خانوار در 10 سال دولت های گذشته منقبض شده و بنا بر داده های بانک مرکزی بعضا برخی 
کاالهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت سر گذاشته اند و اقتصاد 

کشور در پایان سال های دولت دهم تورم باالی 40 درصدی را پشت سر گذاشت

برنامه های دولت برای کنترل رکود
تیم اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل رکودی که از قبل قابل پیش بینی بود، اقداماتی را در دستور کار 

قرار داده است.
به نتیجه رساندن مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1 برای رفع تحریم ها، از مهم ترین اقدامات دولت 
یازدهم بود که در سال گذشته محقق شد. گسترش بازار صادراتی کشور، جذب سرمایه گذار خارجی 
و سهولت در مبادالت بین المللی با هزینه کمتر از مهم ترین اقدامات دولت بود که می توان آن را از نتیجه 
مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 دانست و در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود. همچنین 
دولت برای خروج از رکود نیز برنامه های کوتاه مدتی تدوین کرد که یکی از آن ها، تدوین بسته ای با نام 
»بسته تسریع در رشد اقتصادی« بود. بسته ای که در 33 بند تهیه شده بود و با تشریح وضعیت اقتصادی 
کشور برنامه هایی برای کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه، ارایه برخی وام ها و کارت های 
اعتباری برای فروش محصوالت برخی صنایع کشور که در رکود فرو رفته بود، در نظر گرفته بودند. 
گرچه تمام بندهای این بسته در نهایت اجرا نشد ولی برخی بندهای آن از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، 
کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، انتشار اوراق بدهی و اعطای وام خرید 

خودرو انجام شد.
با این همه در نهایت این سیاست ها تاثیر چشم گیری بر خروج اقتصاد کشور از رکود نگذاشت، عده ای 
از کارشناسان معتقدند مشکل رکودی که در اقتصاد ایران پیش آمده و بعضا حاصل سیاست گذاری های 
غلط و عوام گرایانه دولت نهم و دهم و بعضا حاصل تحریم هایی است که در حدود 13 سال دست و 

پای اقتصاد ایران را بسته بود، عمیق تر از آن است که با این بسته های کوتاه مدت بر طرف شود.

امیدواری نسبت به نرخ رشد در آینده
برخی آمارهای رسمی رشد اقتصادی سال جاری را در حدود یک درصد تخمین زده اند. با این همه 

عبـور از رکـود!

ادامه در صفحه 41

به  مایل  تهران که  تمامی عالقمندان ساکن  این پس  از 
تخفیف  درصد   50 از  توانند  می  باشند  نشریه  اشتراک 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 
درصد تخفیف ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 

10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت 

)eshterak.ir(  امکان پذیر خواهد بود.

و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظر دارد نسبت به 
خرید مجالت شماره های اخیر از مطبوعات کشور و اهدای رایگان 

به مراکز عمومی و فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل باالی 100 نفر در روز شامل 
پایانه های  کتابخانه ها، کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
مسافربری هوایی،ریلی و جاده ای،خوابگاه های دانشجویی دارای 
انتظار  تربیت،سالن  و  اصالح  ها،مراکز  ،ندامتگاه  مطالعه  سالن 
بیمارستان ها ومراکز درمانی بزرگ کشورو اماکن ترک اعتیاد،نگهداری 
ایتام وسالمندان وغیره می توانند برای اطالع وارسال درخواست به 

www.eshterak.ir                          سایت
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از  پس  را  شماره 2  وفرم  مراجعه 

eshterak.ir@majaleh2 ارسال نمایند.
بدیهی است بعد از بررسی و تایید نسبت به تحویل بسته های 

فرهنگی و مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان

ماهنامه اقتصاد آسیا

توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

با همکاری معاونت مطبوعاتی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

)eshterak.ir(  

* در صورت وجود هرگونه پرسشی با واحد مشترکین ماهنامه  
8428268-0513 تماس حاصل نمایید
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اقتصادی  رشد  برای  خوبی  سال  سال 1394 
کشور نبود. صنایع در رکود فرو رفته و بانک ها 
وضعیت مناسبی نداشتند. روندی که به نظر می 
رسد تداوم نخواهد داشت و به زعم بسیاری از 
کارشناسان، سال آینده سال رونق اقتصادی کشور 

خواهد بود.
به احتمال زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در 
سال 1395 را می توان گرفتاری اقتصاد کشور در 

دام رکود اقتصادی دانست.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، در حالی 
که سال گذشته اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد 
اقتصادی منفی در چند فصل متوالی، توانسته 
بود رشد سه تا چهار درصدی را تجربه کند، 
قیمت نفت به زیر بشکه ای 28 دالر سقوط کرد 
که اقتصاد وابسته به نفت ایران با کسری شدید 
بودجه مواجه شده و دولت در پرداخت هزینه ها 

و بدهی هایش ناتوان تر شود.
نیا، وزیر  آماری که علی طیب  بر آخرین  بنا 
امور اقتصاد و دارایی اعالم کرده است، دولت 
یازدهم با حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی 
به بانک ها و پیمانکاران مواجه است که ماحصل 

سیاست گذاری های دولت گذشته است.
بسیاری مهم ترین دلیل ماندن کشور در رکود 
اقتصادی را ناتوانی دولت در پرداخت بدهی هایش 

می دانند.
به این ترتیب که با توجه به این که بخش بزرگی 
از بدهی های دولت مربوط به پیمانکاران است، 
ناتوانی دولت در پرداخت بدهکاری خود به 
پیمانکاران منجر به خوابیدن پروژه های عمرانی در 
کشور شده است. از سوی پیمانکارانی که برای 
انجام این پروژه ها وام گرفته اند، اکنون به سیستم 
بانکی بدهکارند و توان پرداخت بدهی های خود 

را نیز ندارند.
از سوی دیگر عالوه بر پیمانکاران، به گفته برخی 
منابع دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان به 
بانک ها، بدهکار است و این بدهکاری به همراه 
بدهکاری پیمانکاران به دولت منجر به آن شده 
که به برخی بانک ها با مشکالت پیچیده ای رو به 

رو شوند.
رکود حاصل از بدهکاری های دولت در حالی بر اقتصاد کشور حاکم است که طرف تقاضا که یکی از 

مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است نیز در ایران دچار مشکل است.
همچنان که می دانیم سفره خانوار در 10 سال دولت های گذشته منقبض شده و بنا بر داده های بانک 
مرکزی بعضا برخی کاالهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت 
سر گذاشته اند و اقتصاد کشور در پایان سال های دولت دهم تورم باالی 40 درصدی را پشت سر 

گذاشت.
این وضعیت منجر به آن شده که طرف تقاضا توان خرید خود را از دست بدهد و به دلیل همین کاهش 
تقاضا اکنون بسیاری از صنایع از جمله کارخانه های لبنی فقط با 60 تا 70 درصد از ظرفیت خود کار 

می کنند.

سفره خانوار در 10 سال دولت های گذشته منقبض شده و بنا بر داده های بانک مرکزی بعضا برخی 
کاالهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت سر گذاشته اند و اقتصاد 

کشور در پایان سال های دولت دهم تورم باالی 40 درصدی را پشت سر گذاشت

برنامه های دولت برای کنترل رکود
تیم اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل رکودی که از قبل قابل پیش بینی بود، اقداماتی را در دستور کار 

قرار داده است.
به نتیجه رساندن مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1 برای رفع تحریم ها، از مهم ترین اقدامات دولت 
یازدهم بود که در سال گذشته محقق شد. گسترش بازار صادراتی کشور، جذب سرمایه گذار خارجی 
و سهولت در مبادالت بین المللی با هزینه کمتر از مهم ترین اقدامات دولت بود که می توان آن را از نتیجه 
مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 دانست و در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود. همچنین 
دولت برای خروج از رکود نیز برنامه های کوتاه مدتی تدوین کرد که یکی از آن ها، تدوین بسته ای با نام 
»بسته تسریع در رشد اقتصادی« بود. بسته ای که در 33 بند تهیه شده بود و با تشریح وضعیت اقتصادی 
کشور برنامه هایی برای کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه، ارایه برخی وام ها و کارت های 
اعتباری برای فروش محصوالت برخی صنایع کشور که در رکود فرو رفته بود، در نظر گرفته بودند. 
گرچه تمام بندهای این بسته در نهایت اجرا نشد ولی برخی بندهای آن از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، 
کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، انتشار اوراق بدهی و اعطای وام خرید 

خودرو انجام شد.
با این همه در نهایت این سیاست ها تاثیر چشم گیری بر خروج اقتصاد کشور از رکود نگذاشت، عده ای 
از کارشناسان معتقدند مشکل رکودی که در اقتصاد ایران پیش آمده و بعضا حاصل سیاست گذاری های 
غلط و عوام گرایانه دولت نهم و دهم و بعضا حاصل تحریم هایی است که در حدود 13 سال دست و 

پای اقتصاد ایران را بسته بود، عمیق تر از آن است که با این بسته های کوتاه مدت بر طرف شود.

امیدواری نسبت به نرخ رشد در آینده
برخی آمارهای رسمی رشد اقتصادی سال جاری را در حدود یک درصد تخمین زده اند. با این همه 

عبـور از رکـود!

ادامه در صفحه 41

به  مایل  تهران که  تمامی عالقمندان ساکن  این پس  از 
تخفیف  درصد   50 از  توانند  می  باشند  نشریه  اشتراک 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 
درصد تخفیف ارائه شده توسط نشریه استفاده نموده و فقط 

10 درصد قیمت پشت جلد را بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق سایت 

)eshterak.ir(  امکان پذیر خواهد بود.

و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظر دارد نسبت به 
خرید مجالت شماره های اخیر از مطبوعات کشور و اهدای رایگان 

به مراکز عمومی و فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل باالی 100 نفر در روز شامل 
پایانه های  کتابخانه ها، کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
مسافربری هوایی،ریلی و جاده ای،خوابگاه های دانشجویی دارای 
انتظار  تربیت،سالن  و  اصالح  ها،مراکز  ،ندامتگاه  مطالعه  سالن 
بیمارستان ها ومراکز درمانی بزرگ کشورو اماکن ترک اعتیاد،نگهداری 
ایتام وسالمندان وغیره می توانند برای اطالع وارسال درخواست به 

www.eshterak.ir                          سایت
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از  پس  را  شماره 2  وفرم  مراجعه 

eshterak.ir@majaleh2 ارسال نمایند.
بدیهی است بعد از بررسی و تایید نسبت به تحویل بسته های 

فرهنگی و مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان

ماهنامه اقتصاد آسیا

توجه:
اشـتراک ویـژه تـهران 

با همکاری معاونت مطبوعاتی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

)eshterak.ir(  

* در صورت وجود هرگونه پرسشی با واحد مشترکین ماهنامه  
8428268-0513 تماس حاصل نمایید
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نمایشگاه های بازرگانی

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی قطعات خودرو، 
وسایل نقلیه ی تجاری، تجهیزات گاراژ و پمپ 

بنزین

6 تا 8 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 3527074 7727+ و نمابر: 3384269 7727+اطالعات تماس

info@catexpo.kzپست الکترونیک

وبسایت
http://www.catexpo.kz/index.

php?lang=en

توضیحات
نمایشگاه بین المللی فن آوری های سیستم های 
الکترونیکی در بخش های بازرگانی، حرفه ای و 

مسکونی

1 تا 3 نوامبر 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 80 99 551 )499( 7+ 
مابر: 7496 737 )495( 7+

daria@midexpo.ruپست الکترونیک

http://en.isrussia.ruوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت تجاری، پلیس و 

امنیت داخلی، آتش نشانی و ایمنی و بهداشت

22 تا 24 ژانویه ی 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+اطالعات تماس

andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.intersecexpo.com/

frankfurt/51/for-exhibitors/for-
exhibitors.aspx

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیهتوضیحات

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت، 

صنایع غذایی و فن آوری های نوین  صنعت ساختمان
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

28 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017تاریخ برگزاری

آلمان، کارسروههمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 5133 3720 721 )0( 49+ 

 نمابر: 5133 99 3720 721 )0( 49+

jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

وبسایت
http://www.nufam.de/en/home/

homepage.jsp

نمایشگاه های حمل و نقل

توضیحات
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صادرات و 

واردات چین

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 83581250 755 86+ 
نمابر: 83581307 755 86+

scm002@scmfair.comپست الکترونیک

http://www.scmfair.com/en/index.htmlوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی کشتی سازی، بندر، فنون 

دریایی و تجهیزات حمل و نقل

25 تا 28 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، دالیانمحل برگزاری

تلفن: 9903 6632 411 86+اطالعات تماس

harbor.chai@live.comپست الکترونیک

http://www.shiptec.com.cnوبسایت

نمایشگاه بین المللی راه آهن و حمل و نقل داخلیتوضیحات

15 تا 16 نوامبر 2017تاریخ برگزاری

جمهوری چک، پراکمحل برگزاری

تلفن: 744 743 1306 )0( 44+اطالعات تماس

damien.deroche@ukipme.comپست الکترونیک

http://www.railwayinteriors-expo.comوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی تدارکات، مخابرات و حمل 

و نقل

14 تا 16 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 20277 949 89 49+
نمابر: 20279 949 89 49+

info@transportlogistic-china.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.transportlogistic-china.

com

نمایشگاه بین المللی حمل و نقلتوضیحات

24 تا 27 آگوست 2016تاریخ برگزاری

سوئد، چانکوپینگمحل برگزاری

تلفن: 13 22 15 36 46+اطالعات تماس

niklas.lundgren@elmia.seپست الکترونیک

/http://www.elmia.se/en/lastbilوبسایت

نمایشگاه های صنایع و ماشین آالت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و محصوالت 

سنگ

16 تا 19 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، جینگدائومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 1060/ 80791023 532 0086 

 نمابر: 83841887 532 0086

stonefairnorth@gmail.comپست الکترونیک

http://www.stonefairchina.comوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی مواد تشکیل دهنده، بسته بندی 

و ماشین آالت بخش مراقبت های شخصی

20 تا 24 آگوست 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 7000 6172 22 91+ 
نمابر: 7273 6172 22 91+

ayesha.salve@ubm.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.ubmindia.in/
personalcareindiaexpo/

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی و پوشاکتوضیحات

27 تا 29 آگوست 2016تاریخ برگزاری

پاکستان، الهورمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 444 222 111 )92-21( 
 نمابر: 6330 3453 )92-21(

info@textileasia.com.pkپست الکترونیک

http://textileasia.com.pkوبسایت

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات چاپتوضیحات

31 آگوست تا 3 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

کره ی جنوبی، سئولمحل برگزاری

تلفن: 0102 551 2 82+ و نمابر: 0103 551 2 82+اطالعات تماس

kipes@kipes.comپست الکترونیک

/http://kipes.com/engوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی کشتی سازی، ماشین آالت و 

فنون دریایی

6 تا 9 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

آلمان، هامبورگمحل برگزاری

تلفن: 0-3569 40 49+اطالعات تماس

پست الکترونیک
http://www.smm-hamburg.com/en/

visitors/contact/contact-form/

/http://www.smm-hamburg.com/enوبسایت

نمایشگاه های صنایع غذایی

توضیحات
نمایشگاه بین المللی فن آوری و ماشین آالت مواد 

غذایی

7 تا 10 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 3745 6809 )3( 81+ 
نمابر: 3746 6809 )3( 81+

پست الکترونیک
https://www.foomajapan.jp/2016/

english/contact/contact.php

وبسایت
http://www.foomajapan.jp/2016/

english/index.html

توضیحات
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مصالح و خدمات 

مواد غذایی، دارویی و صنایع بسته بندی

جهانی تجارت  و  خدمات 
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نمایشگاه های بازرگانی

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی قطعات خودرو، 
وسایل نقلیه ی تجاری، تجهیزات گاراژ و پمپ 

بنزین

6 تا 8 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری

تلفن: 3527074 7727+ و نمابر: 3384269 7727+اطالعات تماس

info@catexpo.kzپست الکترونیک

وبسایت
http://www.catexpo.kz/index.

php?lang=en

توضیحات
نمایشگاه بین المللی فن آوری های سیستم های 
الکترونیکی در بخش های بازرگانی، حرفه ای و 

مسکونی

1 تا 3 نوامبر 2016تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 80 99 551 )499( 7+ 
مابر: 7496 737 )495( 7+

daria@midexpo.ruپست الکترونیک

http://en.isrussia.ruوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی امنیت تجاری، پلیس و 

امنیت داخلی، آتش نشانی و ایمنی و بهداشت

22 تا 24 ژانویه ی 2016تاریخ برگزاری

امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری

تلفن: 4500 389 4 971+اطالعات تماس

andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.intersecexpo.com/

frankfurt/51/for-exhibitors/for-
exhibitors.aspx

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیهتوضیحات

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل، صنایع و ماشین آالت، 

صنایع غذایی و فن آوری های نوین  صنعت ساختمان
مترجم: مهندس زهرا پزشکی

28 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017تاریخ برگزاری

آلمان، کارسروههمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 5133 3720 721 )0( 49+ 

 نمابر: 5133 99 3720 721 )0( 49+

jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

وبسایت
http://www.nufam.de/en/home/

homepage.jsp

نمایشگاه های حمل و نقل

توضیحات
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صادرات و 

واردات چین

12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 83581250 755 86+ 
نمابر: 83581307 755 86+

scm002@scmfair.comپست الکترونیک

http://www.scmfair.com/en/index.htmlوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی کشتی سازی، بندر، فنون 

دریایی و تجهیزات حمل و نقل

25 تا 28 اکتبر 2016تاریخ برگزاری

چین، دالیانمحل برگزاری

تلفن: 9903 6632 411 86+اطالعات تماس

harbor.chai@live.comپست الکترونیک

http://www.shiptec.com.cnوبسایت

نمایشگاه بین المللی راه آهن و حمل و نقل داخلیتوضیحات

15 تا 16 نوامبر 2017تاریخ برگزاری

جمهوری چک، پراکمحل برگزاری

تلفن: 744 743 1306 )0( 44+اطالعات تماس

damien.deroche@ukipme.comپست الکترونیک

http://www.railwayinteriors-expo.comوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی تدارکات، مخابرات و حمل 

و نقل

14 تا 16 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 20277 949 89 49+
نمابر: 20279 949 89 49+

info@transportlogistic-china.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.transportlogistic-china.

com

نمایشگاه بین المللی حمل و نقلتوضیحات

24 تا 27 آگوست 2016تاریخ برگزاری

سوئد، چانکوپینگمحل برگزاری

تلفن: 13 22 15 36 46+اطالعات تماس

niklas.lundgren@elmia.seپست الکترونیک

/http://www.elmia.se/en/lastbilوبسایت

نمایشگاه های صنایع و ماشین آالت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و محصوالت 

سنگ

16 تا 19 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، جینگدائومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 1060/ 80791023 532 0086 

 نمابر: 83841887 532 0086

stonefairnorth@gmail.comپست الکترونیک

http://www.stonefairchina.comوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی مواد تشکیل دهنده، بسته بندی 

و ماشین آالت بخش مراقبت های شخصی

20 تا 24 آگوست 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 7000 6172 22 91+ 
نمابر: 7273 6172 22 91+

ayesha.salve@ubm.comپست الکترونیک

وبسایت
http://www.ubmindia.in/
personalcareindiaexpo/

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی و پوشاکتوضیحات

27 تا 29 آگوست 2016تاریخ برگزاری

پاکستان، الهورمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 444 222 111 )92-21( 
 نمابر: 6330 3453 )92-21(

info@textileasia.com.pkپست الکترونیک

http://textileasia.com.pkوبسایت

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات چاپتوضیحات

31 آگوست تا 3 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

کره ی جنوبی، سئولمحل برگزاری

تلفن: 0102 551 2 82+ و نمابر: 0103 551 2 82+اطالعات تماس

kipes@kipes.comپست الکترونیک

/http://kipes.com/engوبسایت

توضیحات
نمایشگاه بین المللی کشتی سازی، ماشین آالت و 

فنون دریایی

6 تا 9 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

آلمان، هامبورگمحل برگزاری

تلفن: 0-3569 40 49+اطالعات تماس

پست الکترونیک
http://www.smm-hamburg.com/en/

visitors/contact/contact-form/

/http://www.smm-hamburg.com/enوبسایت

نمایشگاه های صنایع غذایی

توضیحات
نمایشگاه بین المللی فن آوری و ماشین آالت مواد 

غذایی

7 تا 10 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ژاپن، توکیومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 3745 6809 )3( 81+ 
نمابر: 3746 6809 )3( 81+

پست الکترونیک
https://www.foomajapan.jp/2016/

english/contact/contact.php

وبسایت
http://www.foomajapan.jp/2016/

english/index.html

توضیحات
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مصالح و خدمات 

مواد غذایی، دارویی و صنایع بسته بندی

جهانی تجارت  و  خدمات 



30

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ه3
مار

ش

27 تا 30 جوالی 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 27812093 22 91 
نمابر: 27812578 22 91

info@print-packaging.comپست الکترونیک

http://cartontech.inوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

11 تا 15 آگوست 2016تاریخ برگزاری

چین، هنگ کنگمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 668 1830 )852( 
 نمابر: 0249 2824 )852(

hktdc@hktdc.orgپست الکترونیک

وبسایت
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-

en/HKTDC-Food-Expo.html

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت و تغذیه ی چینتوضیحات

17 تا 19 آگوست 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

اطالعات تماس
 تلفن: 85785007 10 )0( 86 
 نمابر: 51413308 10 )0( 86

annali@sbwexpo.cnپست الکترونیک

http://en.jianbohui.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

18 تا 20 آگوست 2016تاریخ برگزاری

پاکستان، الهورمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 266 734 111 )92-21( 
 نمابر: 0723 3241 )92-21(

info@foodtech.com.pkپست الکترونیک

http://www.foodtechpakistan.comوبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون ساختمان چینتوضیحات

8 تا 11 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، گوآنجومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 00 60 473 312 90 00 
نمابر: 10 60 473 312 90 00

basak@forumfuar.comپست الکترونیک

وبسایت
http://gzfair-cbd.no4e.com/index.

php?l=en 

توضیحات
نمایشگاه بین المللی صنایع مهندسی، ساخت و ساز 

و ساختمان اردن

1 تا 4 آگوست 2016تاریخ برگزاری

اردن، امانمحل برگزاری

اطالعات تماس
 تلفن همراه: 962777333411+

نمابر: 96265664863+ 

globalexpo@orange.joپست الکترونیک

http://jordanbuild.netوبسایت

نمایشگاه بین المللی ساختمان و آینده ی سبزترتوضیحات

7 تا 9 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

تلفن: 4671 6780 65+ و نمابر: 3832 6588 65+اطالعات تماس

info@bex-asia.comپست الکترونیک

http://www.bex-asia.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی فن آوری های برقی ساختمانتوضیحات

9 تا 12 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، گوآنجومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 9213 2230 852+ 
نمابر: 8771 2598 852+

igb@china.messefrankfurt.comپست الکترونیک

وبسایت
http://intelligent-green-building.

hk.messefrankfurt.com/hongkong/en/
IGB/welcome.html

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی ماشین آالت و فن 

آوری های ساختمان

1 تا 5 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 10 83 291 212 90+ 
 نمابر: 81 43 240 212 90+

info@ite-turkey.comپست الکترونیک

http://www.ankomak.comوبسایت

گروه ترجمه

معرفی پروژه
شماره پیوست 

مناقصه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر دسامبر 323777832016تعمیرات سد

حداکثر تا آخر دسامبر 318688842016تعمیرات سد موصل

حداکثر تا آخر دسامبر 318153182016بهبود بخش برق مناطق کردستان

حداکثر تا آخر دسامبر 310424002016احداث گرمکن های آبی خورشیدی و توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر دسامبر 306702752016برج عروس

حداکثر تا آخر دسامبر 294772982016بزرگراه بغداد تا ترکیه

حداکثر تا آخر دسامبر 293263962016پروژه ی توسعه ی میدان نیروگاه گازی منصوریه

9 آگوست 286717002016کارهای نوسازی پروژه ی آبی قادسیه

حداکثر تا آخر دسامبر 281767442016پروژه ی احداث شبکه ی فاضالب منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر دسامبر 281767302016فاز دوم پروژه ی نوسازی بخش برق

حداکثر تا آخر دسامبر 277302632016نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی هرته

حداکثر تا آخر دسامبر 275570622016پروژه ی بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر دسامبر 273206122016خط راه آهن جدید بین عراق و ایران

حداکثر تا آخر دسامبر 270906822016نوسازی تصفیه خانه ی بصره

حداکثر تا آخر دسامبر 268556782016زیرساخت اجتماعی شهر جدید بیسمایه

حداکثر تا آخر دسامبر 268371662016خط لوله ی نفت هدیته تا عقبه

حداکثر تا آخر دسامبر 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر دسامبر 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر دسامبر 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

حداکثر تا آخر دسامبر 256533652016نیروگاه پتروشیمی بصره

30 نوامبر 246649132017تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات ساخت و ساز

حداکثر تا آخر دسامبر 125000244237442016 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر دسامبر 243521512016واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا آخر دسامبر 241839392016پروژه ی سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر دسامبر 238773872016پروژه ی بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر دسامبر 237969652016فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا آخر دسامبر 233553662016پروژه ی نوسازی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا آخر دسامبر 231450032016ارتباط راه چومان به حاجی اماران

حداکثر تا آخر دسامبر 231449982016ارتباط راه اربیل به حاجی اماران

حداکثر تا آخر دسامبر 230528842016نصب و راه اندازی شبکه ی نظارت بر هواشناسی

حداکثر تا آخر دسامبر 218794372016نیروگاه سیکل ترکیبی برقی گازی انبار

حداکثر تا آخر دسامبر 213405522016فاز دوم پروژه ی میدان نفتی بدره

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 
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27 تا 30 جوالی 2016تاریخ برگزاری

هند، دهلی نومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 27812093 22 91 
نمابر: 27812578 22 91

info@print-packaging.comپست الکترونیک

http://cartontech.inوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

11 تا 15 آگوست 2016تاریخ برگزاری

چین، هنگ کنگمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 668 1830 )852( 
 نمابر: 0249 2824 )852(

hktdc@hktdc.orgپست الکترونیک

وبسایت
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-

en/HKTDC-Food-Expo.html

نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشت و تغذیه ی چینتوضیحات

17 تا 19 آگوست 2016تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری

اطالعات تماس
 تلفن: 85785007 10 )0( 86 
 نمابر: 51413308 10 )0( 86

annali@sbwexpo.cnپست الکترونیک

http://en.jianbohui.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی مواد غذاییتوضیحات

18 تا 20 آگوست 2016تاریخ برگزاری

پاکستان، الهورمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 266 734 111 )92-21( 
 نمابر: 0723 3241 )92-21(

info@foodtech.com.pkپست الکترونیک

http://www.foodtechpakistan.comوبسایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون ساختمان چینتوضیحات

8 تا 11 جوالی 2016تاریخ برگزاری

چین، گوآنجومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 00 60 473 312 90 00 
نمابر: 10 60 473 312 90 00

basak@forumfuar.comپست الکترونیک

وبسایت
http://gzfair-cbd.no4e.com/index.

php?l=en 

توضیحات
نمایشگاه بین المللی صنایع مهندسی، ساخت و ساز 

و ساختمان اردن

1 تا 4 آگوست 2016تاریخ برگزاری

اردن، امانمحل برگزاری

اطالعات تماس
 تلفن همراه: 962777333411+

نمابر: 96265664863+ 

globalexpo@orange.joپست الکترونیک

http://jordanbuild.netوبسایت

نمایشگاه بین المللی ساختمان و آینده ی سبزترتوضیحات

7 تا 9 سپتامبر 2016تاریخ برگزاری

سنگاپور، سنگاپورمحل برگزاری

تلفن: 4671 6780 65+ و نمابر: 3832 6588 65+اطالعات تماس

info@bex-asia.comپست الکترونیک

http://www.bex-asia.comوبسایت

نمایشگاه بین المللی فن آوری های برقی ساختمانتوضیحات

9 تا 12 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

چین، گوآنجومحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 9213 2230 852+ 
نمابر: 8771 2598 852+

igb@china.messefrankfurt.comپست الکترونیک

وبسایت
http://intelligent-green-building.

hk.messefrankfurt.com/hongkong/en/
IGB/welcome.html

توضیحات
نمایشگاه بین المللی بازرگانی ماشین آالت و فن 

آوری های ساختمان

1 تا 5 ژوئن 2016تاریخ برگزاری

ترکیه، استانبولمحل برگزاری

اطالعات تماس
تلفن: 10 83 291 212 90+ 
 نمابر: 81 43 240 212 90+

info@ite-turkey.comپست الکترونیک

http://www.ankomak.comوبسایت

گروه ترجمه

معرفی پروژه
شماره پیوست 

مناقصه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

حداکثر تا آخر دسامبر 323777832016تعمیرات سد

حداکثر تا آخر دسامبر 318688842016تعمیرات سد موصل

حداکثر تا آخر دسامبر 318153182016بهبود بخش برق مناطق کردستان

حداکثر تا آخر دسامبر 310424002016احداث گرمکن های آبی خورشیدی و توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر دسامبر 306702752016برج عروس

حداکثر تا آخر دسامبر 294772982016بزرگراه بغداد تا ترکیه

حداکثر تا آخر دسامبر 293263962016پروژه ی توسعه ی میدان نیروگاه گازی منصوریه

9 آگوست 286717002016کارهای نوسازی پروژه ی آبی قادسیه

حداکثر تا آخر دسامبر 281767442016پروژه ی احداث شبکه ی فاضالب منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر دسامبر 281767302016فاز دوم پروژه ی نوسازی بخش برق

حداکثر تا آخر دسامبر 277302632016نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی هرته

حداکثر تا آخر دسامبر 275570622016پروژه ی بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر دسامبر 273206122016خط راه آهن جدید بین عراق و ایران

حداکثر تا آخر دسامبر 270906822016نوسازی تصفیه خانه ی بصره

حداکثر تا آخر دسامبر 268556782016زیرساخت اجتماعی شهر جدید بیسمایه

حداکثر تا آخر دسامبر 268371662016خط لوله ی نفت هدیته تا عقبه

حداکثر تا آخر دسامبر 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر دسامبر 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر دسامبر 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

حداکثر تا آخر دسامبر 256533652016نیروگاه پتروشیمی بصره

30 نوامبر 246649132017تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات ساخت و ساز

حداکثر تا آخر دسامبر 125000244237442016 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر دسامبر 243521512016واحدهای مسکونی تازه ی میسان

حداکثر تا آخر دسامبر 241839392016پروژه ی سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر دسامبر 238773872016پروژه ی بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر دسامبر 237969652016فرودگاه دیوانیه

حداکثر تا آخر دسامبر 233553662016پروژه ی نوسازی تصفیه خانه ی بایجی

حداکثر تا آخر دسامبر 231450032016ارتباط راه چومان به حاجی اماران

حداکثر تا آخر دسامبر 231449982016ارتباط راه اربیل به حاجی اماران

حداکثر تا آخر دسامبر 230528842016نصب و راه اندازی شبکه ی نظارت بر هواشناسی

حداکثر تا آخر دسامبر 218794372016نیروگاه سیکل ترکیبی برقی گازی انبار

حداکثر تا آخر دسامبر 213405522016فاز دوم پروژه ی میدان نفتی بدره

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 
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معرفی پروژه
شماره پیوست 

مناقصه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر دسامبر 325419622016گسترش پوشش شبکه ی مسکو

حداکثر تا آخر دسامبر 325378872016پروژه ی دیان

حداکثر تا آخر دسامبر 325004892016سیستم تازه ی کنترل بار

حداکثر تا آخر دسامبر 324835982016دعوت به ساخت مرکز تحقیقات و فن آوری هسته ای

30 می 324599302016ساخت و ساز، نصب و راه اندازی و تأمین مصالح پروژه

25 دسامبر 324234672016مهندسی ساخت و ساز سازمان خطوط اختصاصی حمل و نقل عمومی

حداکثر تا آخر دسامبر 323841182016سرمایه گزاری فرودگاه دومودودوو

حداکثر تا آخر دسامبر 322711592016توسعه ی پارک های فن آوری و صنعت

حداکثر تا آخر دسامبر 321744052016پل ارتباطی روسیه با شبه جزیره ی کریمه

حداکثر تا آخر دسامبر 321743252016گسترش استخراج معادن و نفت

حداکثر تا آخر دسامبر 321580012016توافق گازپروم و شرکت ملی نفت چین برای همکاری های بیشتر

CHP حداکثر تا آخر دسامبر 321518972016سازماندهی منابع مالی برای ساخت و ساز نیروگاه

حداکثر تا آخر دسامبر 320835692016خدمات حفاری

حداکثر تا آخر دسامبر 320747192016خط تراموای جدید

حداکثر تا آخر دسامبر 320747142016خط تراموای جدید از کراسنوگو مایاکا تا بیریولیوو

حداکثر تا آخر دسامبر 317664942016احداث کریدور ترانزیت حمل و نقل

25 ژانویه ی 317097092019کارهای دفن لوله بدون حفاری

حداکثر تا آخر دسامبر 316575292016فاز اول پروژه ی طال

حداکثر تا آخر دسامبر 316373992016توسعه ی زیرساخت شبکه ی کورگان

حداکثر تا آخر دسامبر 316163622016گودبرداری

حداکثر تا آخر دسامبر 316163142016برج سازی

حداکثر تا آخر دسامبر 316103412016احداث تونل و ترمینال برای فردوگاه شرمیتیو

حداکثر تا آخر دسامبر 315160172016استقرار ارتباط مخابراتی شعبه ی شرق دور بانک اشبر

حداکثر تا آخر دسامبر 314962942016واحد شناور ذخیره سازی مجدد گاز

حداکثر تا آخر دسامبر 314862822016تولید برق از بیوگاز

حداکثر تا آخر دسامبر 314729092016تکمیل کار تعمیر و نوسازی

31 دسامبر 313778172019خط آهن خصوصی جدید بواننکوو

31 دسامبر 313582432019تولید برق از خط لوله ی گازی سیبری تا چین

31 دسامبر 312793712016احداث نیروگاه هسته ای

30 نوامبر 307112452018خط آهن برقی گرمسار -  اینسه برون

18 نوامبر 305808852018نوسازی و احداث خط دوم تصفیه خانه ی آب و فاضالب

29 اکتبر 301814432016تدارک خدمات آب و فاضالب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی روسیه 

گروه ترجمهگروه ترجمه

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

حداکثر تا آخر دسامبر 328625052016نیروگاه 200 مگاواتی خورشیدی آدام و مانه

حداکثر تا آخر دسامبر 327152312016کارهای مهندسی

حداکثر تا آخر دسامبر 326601162016ستاد عمانتل در سیب

30 ژوئن 326348932020توسعه ی پروژه ی نفتی یابال خوف

حداکثر تا آخر دسامبر 326165582016احداث هتل هیلتون و بانک شهر

حداکثر تا آخر دسامبر 326138812016کارخانه ی آب شیرین کن

30 ژوئن 326097062020احداث مرکز پردازشی جدید جهت توسعه ی پروژه های نفتی جنوب غرب مسقط

حداکثر تا آخر دسامبر 326063172016مجتمع جدید بهداشت و درمان عمان

حداکثر تا آخر دسامبر 324488652016افزایش کارآفرینی اجتماعی

حداکثر تا آخر دسامبر 324232172016کارخانه ی آب شیرین کن برکه

حداکثر تا آخر دسامبر 323991712016تصفیه خانه و بازیافت

حداکثر تا آخر دسامبر 321424212016فاز دوم پروژه ی گاز خازان

حداکثر تا آخر دسامبر 321123132016فاز اول برنامه ی ارتباطات جاده ای آسیای مرکزی

حداکثر تا آخر دسامبر 320887332016احداث فرودگاه جدید مسقط

11 فوریه ی 319966822017تعمیرات و نگهداری ساختمان

30 نوامبر 319414862016احداث یک نیروگاه برق

25 ژانویه ی 316962752019راه حل های انبارداری در مناطق آزاد

حداکثر تا آخر دسامبر 315555422016پروژه ی آبنمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر دسامبر 314729782016پروژه ی بزرگترین بندر ماهیگیری

حداکثر تا آخر دسامبر 313958492016نیروگاه مستقل برق سیکل ترکیبی سوخت گازی 

حداکثر تا آخر دسامبر 313080622016بیمارستان بین المللی مدینه

28 دسامبر 312528032016تدارک حفاظت فیبر نوری بین مسقط و سوهار

28 دسامبر 312518232016تدارکات تعمیرات و نگهداری استخر شنا

28 دسامبر 312518052016تدارکات تعمیرات و نگهداری کارهای عمرانی

NGL حداکثر تا آخر دسامبر 312077892016نیروگاه استخراج

30 نوامبر 306426682016احداث مجتمع گردشگری در مسقط

حداکثر تا آخر دسامبر 305144062016مرکز بالیای طبیعی

حداکثر تا آخر دسامبر 299122242016کارخانه ی آب شیرین کن شرقیه

حداکثر تا آخر دسامبر 299122222016کارخانه ی آب شیرین کن سالله

5 اکتبر 296789442017بهره برداری و تعمیرات و نگهداری کارخانه ی فاضالب

31 دسامبر 292652702018زیرسازی پروژه ی جدید شهر لیوا در استان بتینه

حداکثر تا آخر دسامبر 291582012016تصفیه خانه ی موقت آب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان 
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معرفی پروژه
شماره پیوست 

مناقصه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر دسامبر 325419622016گسترش پوشش شبکه ی مسکو

حداکثر تا آخر دسامبر 325378872016پروژه ی دیان

حداکثر تا آخر دسامبر 325004892016سیستم تازه ی کنترل بار

حداکثر تا آخر دسامبر 324835982016دعوت به ساخت مرکز تحقیقات و فن آوری هسته ای

30 می 324599302016ساخت و ساز، نصب و راه اندازی و تأمین مصالح پروژه

25 دسامبر 324234672016مهندسی ساخت و ساز سازمان خطوط اختصاصی حمل و نقل عمومی

حداکثر تا آخر دسامبر 323841182016سرمایه گزاری فرودگاه دومودودوو

حداکثر تا آخر دسامبر 322711592016توسعه ی پارک های فن آوری و صنعت

حداکثر تا آخر دسامبر 321744052016پل ارتباطی روسیه با شبه جزیره ی کریمه

حداکثر تا آخر دسامبر 321743252016گسترش استخراج معادن و نفت

حداکثر تا آخر دسامبر 321580012016توافق گازپروم و شرکت ملی نفت چین برای همکاری های بیشتر

CHP حداکثر تا آخر دسامبر 321518972016سازماندهی منابع مالی برای ساخت و ساز نیروگاه

حداکثر تا آخر دسامبر 320835692016خدمات حفاری

حداکثر تا آخر دسامبر 320747192016خط تراموای جدید

حداکثر تا آخر دسامبر 320747142016خط تراموای جدید از کراسنوگو مایاکا تا بیریولیوو

حداکثر تا آخر دسامبر 317664942016احداث کریدور ترانزیت حمل و نقل

25 ژانویه ی 317097092019کارهای دفن لوله بدون حفاری

حداکثر تا آخر دسامبر 316575292016فاز اول پروژه ی طال

حداکثر تا آخر دسامبر 316373992016توسعه ی زیرساخت شبکه ی کورگان

حداکثر تا آخر دسامبر 316163622016گودبرداری

حداکثر تا آخر دسامبر 316163142016برج سازی

حداکثر تا آخر دسامبر 316103412016احداث تونل و ترمینال برای فردوگاه شرمیتیو

حداکثر تا آخر دسامبر 315160172016استقرار ارتباط مخابراتی شعبه ی شرق دور بانک اشبر

حداکثر تا آخر دسامبر 314962942016واحد شناور ذخیره سازی مجدد گاز

حداکثر تا آخر دسامبر 314862822016تولید برق از بیوگاز

حداکثر تا آخر دسامبر 314729092016تکمیل کار تعمیر و نوسازی

31 دسامبر 313778172019خط آهن خصوصی جدید بواننکوو

31 دسامبر 313582432019تولید برق از خط لوله ی گازی سیبری تا چین

31 دسامبر 312793712016احداث نیروگاه هسته ای

30 نوامبر 307112452018خط آهن برقی گرمسار -  اینسه برون

18 نوامبر 305808852018نوسازی و احداث خط دوم تصفیه خانه ی آب و فاضالب

29 اکتبر 301814432016تدارک خدمات آب و فاضالب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی روسیه 

گروه ترجمهگروه ترجمه

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

حداکثر تا آخر دسامبر 328625052016نیروگاه 200 مگاواتی خورشیدی آدام و مانه

حداکثر تا آخر دسامبر 327152312016کارهای مهندسی

حداکثر تا آخر دسامبر 326601162016ستاد عمانتل در سیب

30 ژوئن 326348932020توسعه ی پروژه ی نفتی یابال خوف

حداکثر تا آخر دسامبر 326165582016احداث هتل هیلتون و بانک شهر

حداکثر تا آخر دسامبر 326138812016کارخانه ی آب شیرین کن

30 ژوئن 326097062020احداث مرکز پردازشی جدید جهت توسعه ی پروژه های نفتی جنوب غرب مسقط

حداکثر تا آخر دسامبر 326063172016مجتمع جدید بهداشت و درمان عمان

حداکثر تا آخر دسامبر 324488652016افزایش کارآفرینی اجتماعی

حداکثر تا آخر دسامبر 324232172016کارخانه ی آب شیرین کن برکه

حداکثر تا آخر دسامبر 323991712016تصفیه خانه و بازیافت

حداکثر تا آخر دسامبر 321424212016فاز دوم پروژه ی گاز خازان

حداکثر تا آخر دسامبر 321123132016فاز اول برنامه ی ارتباطات جاده ای آسیای مرکزی

حداکثر تا آخر دسامبر 320887332016احداث فرودگاه جدید مسقط

11 فوریه ی 319966822017تعمیرات و نگهداری ساختمان

30 نوامبر 319414862016احداث یک نیروگاه برق

25 ژانویه ی 316962752019راه حل های انبارداری در مناطق آزاد

حداکثر تا آخر دسامبر 315555422016پروژه ی آبنمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر دسامبر 314729782016پروژه ی بزرگترین بندر ماهیگیری

حداکثر تا آخر دسامبر 313958492016نیروگاه مستقل برق سیکل ترکیبی سوخت گازی 

حداکثر تا آخر دسامبر 313080622016بیمارستان بین المللی مدینه

28 دسامبر 312528032016تدارک حفاظت فیبر نوری بین مسقط و سوهار

28 دسامبر 312518232016تدارکات تعمیرات و نگهداری استخر شنا

28 دسامبر 312518052016تدارکات تعمیرات و نگهداری کارهای عمرانی

NGL حداکثر تا آخر دسامبر 312077892016نیروگاه استخراج

30 نوامبر 306426682016احداث مجتمع گردشگری در مسقط

حداکثر تا آخر دسامبر 305144062016مرکز بالیای طبیعی

حداکثر تا آخر دسامبر 299122242016کارخانه ی آب شیرین کن شرقیه

حداکثر تا آخر دسامبر 299122222016کارخانه ی آب شیرین کن سالله

5 اکتبر 296789442017بهره برداری و تعمیرات و نگهداری کارخانه ی فاضالب

31 دسامبر 292652702018زیرسازی پروژه ی جدید شهر لیوا در استان بتینه

حداکثر تا آخر دسامبر 291582012016تصفیه خانه ی موقت آب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان 



34

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ه3
مار

ش

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

31 دسامبر 327886522016محوطه سازی برای محله ی ساحلی

حداکثر تا آخر دسامبر 327766672016اتمام تونل زنی بخش شمالی راه آهن قطر

حداکثر تا آخر دسامبر 327727482016توسعه ی شبکه ی فروشگاهی سرتاسر کشور

حداکثر تا آخر دسامبر 327537682016امکانات تأمین مالی ورزشگاه وکره

حداکثر تا آخر دسامبر 326200812016توسعه ی زیرسازی اوراق قرضه ی قطر و خلیج فارس

31 دسامبر 224005802016نوسازی جاده

حداکثر تا آخر دسامبر 322788332016تغییر جهت موقت جاده ی بخش لیجمیلیا از هر دو طرف

حداکثر تا آخر دسامبر 322787932016انحراف موقت مسیر جاده ی کامیون از بزرگراه دخان به سمت لوسیل

حداکثر تا آخر دسامبر 322278392016برق خورشیدی 1000 مگاوات

28 فوریه ی 322189132017خدمات دکل حفاری دریایی

28 فوریه ی 322008372020تعمیرات، نگهداری و جابجایی تجهیزات تهویه ی متبوع

حداکثر تا آخر دسامبر 321919872016نوسازی تصفیه خانه ی دخان

حداکثر تا آخر دسامبر 321909692016مخازن ذخیره ی آب دخان

حداکثر تا آخر دسامبر 321513042016طرح های توسعه ی زیرسازی

حداکثر تا آخر دسامبر 321300272016افتتاح نمایشگاه جدید در دوحه

حداکثر تا آخر دسامبر 320837362016تأمین سوخت جت فرودگاه دوحه

20 دسامبر 320730752020تمیز کردن، نقاشی، بازرسی و صدور گواهینامه ی سوخت مخزن سازه های دریایی

9 جوالی 320724612017سیستم حفاظت مخازن آب دخان

14 آگوست 320573462017اجرای ابزار دقیق

28 فوریه ی 320568432021خدمات تعمیر و نگهداری عملیات گاز

19 آوریل 320276152017نصب آشکارسازهای گازی

حداکثر تا آخر دسامبر 319937412016توسعه ی زیرساختهای حمل و نقل عمومی راه آهن

30 جوالی 316960412018ساخت و ساز اماکن اقامتی در مرکز شهر دبی

حداکثر تا آخر دسامبر 316103482016سرمایه گذاری برای توسعه ی مسجد و دانشگاه اسالمی

حداکثر تا آخر دسامبر 314596352016ارائه ی پرواز با نرخ های هوشمند

حداکثر تا آخر دسامبر 314031742016خدمات مدیریتی ایمن

حداکثر تا آخر دسامبر 313142962016سرمایه گذاری برای پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر دسامبر 313115162016پروژه ی قطار شهری دبی

31 دسامبر 311049682020خدمات مدیریت تدارکات و ساخت و ساز

حداکثر تا آخر دسامبر 310190342016فاز دوم پروژه ی توسعه ی سیستم انتقال برق

حداکثر تا آخر دسامبر 310184662016فاز سیزدهم ایستگاههای فرعی سیستم خط انتقال برق قطر

حداکثر تا آخر دسامبر 309791092016مرکز شهر هرج

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قطر 

گروه ترجمه

موسسه لگاتوم همه ساله برخی مؤلفه های رفاهی 
142کشور جهان را بررسی و رتبه بندی می نماید. 

کشور ایران در این رده بندی، 107 ام است.
مؤسسه لگاتوم یک سازمان مشاور، حمایت کننده 
و سیاست گذار مستقل است که با گروهی از 
شرکت های تحت نظارت خود در لندن فعالیت 

می کند.
مطالعات این مؤسسه پیرامون برخی مؤلفه های 
رفاه در گستره بین الملل و نیز مقوله ی آزادی 

انسانی است.
این مؤسسه همه ساله برخی مؤلفه های رفاهی 
142 کشور جهان را بررسی و رتبه بندی می نماید. 
در بخش قبل وضعیت و رتیه  یندی کارآفرینی 
بخش  این  در  و  نمودیم  بررسی  را  کشورها 

وضعیت اقتصادی آنها را مطالعه می کنیم.
در این گزارش آمده است: بنیاد های یک اقتصاد 
سالم و پایدار درآمد سرانه را افزایش می دهد و 

موجب گسترش رفاه عمومی می  گردد.
برای بررسی شاخص های فرعی حوزه اقتصاد 
در بین کشورها از چهار حوزه کلیدی استفاده شده 

است:
n1 سیاست های کالن اقتصادی، 

های  چشم داشت  و  رضایتمندی  میزان   n2
اقتصادی،

 n3 زیربناهای رشد اقتصادی 
n4 میزان بهره وری بخش مالی.

جهت شناخت دقیق تر حوزه اقتصاد کشورها 
15 شاخصه  ی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته 

است.
در جدول مقابل مولفه های اقتصادی در حوزه 
درآمدی و پولی ارائه می  شودو همچنین مؤلفه های 
را  اقتصادی در حوزه رفاه و زندگی مطلوب 

خواهیم دید.
اما ده کشور نخستی که به تعبیر مؤسسه لگاتوم 
برخوردارند  اقتصادی  اوضاع  ترین  مناسب   از 
عبارتند از سوئیس، سنگاپور، نروژ، سوئد، کانادا، 
چین ، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، امارات و ده کشور 
انتهای رده هائیتی، سوریه، سودان، ماالوی، یمن، 

افغانستان، بروندی، گینه، سیرالئون، لیبریا.
در این گزارش آمده: چین با وجود آن که در 
حوزه آزادی شخصی در رده 117 قرار دارد اما از 
جنبه اقتصادی به رده 6 رسیده است. آمریکا نیز به 

رده بندی کشورهای جهان در حوزه اقتصاد

مترجم : مجید حّجتی الری

نسبت سال 2013 هفت پله صعود نموده و به رتبه 17 رسیده است.
کشور روسیه که از متحدان استراتژیک ایران محسوب می شود در رتبه  ی 68 جای گرفته است. بعالوه 

ونزوئال رتبه 104، هند 102 را داراست.
اما وضعیت برخی از همسایگان کشورمان: عراق 109 افغانستان 138، پاکستان 107، ارمنستان 129، 

آذربایجان 79.
ترکیه که از رقبای منطقه  ای ایران محسوب می  شود در رتبه  ی 86 قرار دارد. همچنین، ینج کشور نخست 

مسلمان در حوزه  ی اقتصاد عبارتند از: امارات 10، کویت 16، مالزی 20، عربستان 24، اندونزی42.
کشور ایران در این رده بندی، 107 ام است.

پایین ترین ردهباالترین رده

سالارزشکشورسالارزشکشورمتغیرها

 سرانه ی سرمایه ی
 275هزارلوکزامبورگنیروی کار

 افریفای2013دالر
17302012 دالرمرکزی

 صادرات صنایع
پیشرفته

 به نسبت کل( 
)صادرات تولید

 افریقای2012 49 %فیلیپین
0.032011 %مرکزی

 ذخیره ناخالص
داخلی

 به نسبت تولید(
)ناخالص داخلی

31.82012-%لیبریا632012 %کویت

0.62012 %رواندا402012 %کنیانرخ بیکاری

وام های ناکار امد
0.22013 %لوکزامبورگ31.32013یونان)به نبت کل وام ها(

0.92013- %یونان40.62013 %ونزوئالتورم
 وضعیت سرمایه
 گذاری مستقیم

خارجی در کشور
0.4- %اسلوونی59.52012کره جنوبی

2012

متغیرها
پایینباال

سالارزشکشورسالارزشکشور

 زندگی استاندارد
)میزان پاسخ بله(

212013 %گینه952012 %سویس

0.922013 %-یونان40.62013 %ونزوئالنرخ تورم

 غذا و پناهگاه مناسب
)میزان پاسخ بله(

26.52013 %کلمبیا97.72012 %کویت

32013 %یونان732012 %النوسدسترسی به شغل مناسب

1.12013یونان22012و9 %النوسمیزان امید در اقتصاد)1و2(
322012 %گرجستان1002013 %غناایا شما شاغلید؟

درصد اعتماد به موسسات 
مالی

112013 %اسپانیا942013 %سریالنکا

GPD نرخ رشد سرانه
در5سال اخیر)درصد(

02012 %هانیتی8.72012 %چین



35

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ه3
مار

ش

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

31 دسامبر 327886522016محوطه سازی برای محله ی ساحلی

حداکثر تا آخر دسامبر 327766672016اتمام تونل زنی بخش شمالی راه آهن قطر

حداکثر تا آخر دسامبر 327727482016توسعه ی شبکه ی فروشگاهی سرتاسر کشور

حداکثر تا آخر دسامبر 327537682016امکانات تأمین مالی ورزشگاه وکره

حداکثر تا آخر دسامبر 326200812016توسعه ی زیرسازی اوراق قرضه ی قطر و خلیج فارس

31 دسامبر 224005802016نوسازی جاده

حداکثر تا آخر دسامبر 322788332016تغییر جهت موقت جاده ی بخش لیجمیلیا از هر دو طرف

حداکثر تا آخر دسامبر 322787932016انحراف موقت مسیر جاده ی کامیون از بزرگراه دخان به سمت لوسیل

حداکثر تا آخر دسامبر 322278392016برق خورشیدی 1000 مگاوات

28 فوریه ی 322189132017خدمات دکل حفاری دریایی

28 فوریه ی 322008372020تعمیرات، نگهداری و جابجایی تجهیزات تهویه ی متبوع

حداکثر تا آخر دسامبر 321919872016نوسازی تصفیه خانه ی دخان

حداکثر تا آخر دسامبر 321909692016مخازن ذخیره ی آب دخان

حداکثر تا آخر دسامبر 321513042016طرح های توسعه ی زیرسازی

حداکثر تا آخر دسامبر 321300272016افتتاح نمایشگاه جدید در دوحه

حداکثر تا آخر دسامبر 320837362016تأمین سوخت جت فرودگاه دوحه

20 دسامبر 320730752020تمیز کردن، نقاشی، بازرسی و صدور گواهینامه ی سوخت مخزن سازه های دریایی

9 جوالی 320724612017سیستم حفاظت مخازن آب دخان

14 آگوست 320573462017اجرای ابزار دقیق

28 فوریه ی 320568432021خدمات تعمیر و نگهداری عملیات گاز

19 آوریل 320276152017نصب آشکارسازهای گازی

حداکثر تا آخر دسامبر 319937412016توسعه ی زیرساختهای حمل و نقل عمومی راه آهن

30 جوالی 316960412018ساخت و ساز اماکن اقامتی در مرکز شهر دبی

حداکثر تا آخر دسامبر 316103482016سرمایه گذاری برای توسعه ی مسجد و دانشگاه اسالمی

حداکثر تا آخر دسامبر 314596352016ارائه ی پرواز با نرخ های هوشمند

حداکثر تا آخر دسامبر 314031742016خدمات مدیریتی ایمن

حداکثر تا آخر دسامبر 313142962016سرمایه گذاری برای پروژه های انرژی تجدیدپذیر

حداکثر تا آخر دسامبر 313115162016پروژه ی قطار شهری دبی

31 دسامبر 311049682020خدمات مدیریت تدارکات و ساخت و ساز

حداکثر تا آخر دسامبر 310190342016فاز دوم پروژه ی توسعه ی سیستم انتقال برق

حداکثر تا آخر دسامبر 310184662016فاز سیزدهم ایستگاههای فرعی سیستم خط انتقال برق قطر

حداکثر تا آخر دسامبر 309791092016مرکز شهر هرج

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قطر 

گروه ترجمه

موسسه لگاتوم همه ساله برخی مؤلفه های رفاهی 
142کشور جهان را بررسی و رتبه بندی می نماید. 

کشور ایران در این رده بندی، 107 ام است.
مؤسسه لگاتوم یک سازمان مشاور، حمایت کننده 
و سیاست گذار مستقل است که با گروهی از 
شرکت های تحت نظارت خود در لندن فعالیت 

می کند.
مطالعات این مؤسسه پیرامون برخی مؤلفه های 
رفاه در گستره بین الملل و نیز مقوله ی آزادی 

انسانی است.
این مؤسسه همه ساله برخی مؤلفه های رفاهی 
142 کشور جهان را بررسی و رتبه بندی می نماید. 
در بخش قبل وضعیت و رتیه  یندی کارآفرینی 
بخش  این  در  و  نمودیم  بررسی  را  کشورها 

وضعیت اقتصادی آنها را مطالعه می کنیم.
در این گزارش آمده است: بنیاد های یک اقتصاد 
سالم و پایدار درآمد سرانه را افزایش می دهد و 

موجب گسترش رفاه عمومی می  گردد.
برای بررسی شاخص های فرعی حوزه اقتصاد 
در بین کشورها از چهار حوزه کلیدی استفاده شده 

است:
n1 سیاست های کالن اقتصادی، 

های  چشم داشت  و  رضایتمندی  میزان   n2
اقتصادی،

 n3 زیربناهای رشد اقتصادی 
n4 میزان بهره وری بخش مالی.

جهت شناخت دقیق تر حوزه اقتصاد کشورها 
15 شاخصه  ی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته 

است.
در جدول مقابل مولفه های اقتصادی در حوزه 
درآمدی و پولی ارائه می  شودو همچنین مؤلفه های 
را  اقتصادی در حوزه رفاه و زندگی مطلوب 

خواهیم دید.
اما ده کشور نخستی که به تعبیر مؤسسه لگاتوم 
برخوردارند  اقتصادی  اوضاع  ترین  مناسب   از 
عبارتند از سوئیس، سنگاپور، نروژ، سوئد، کانادا، 
چین ، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، امارات و ده کشور 
انتهای رده هائیتی، سوریه، سودان، ماالوی، یمن، 

افغانستان، بروندی، گینه، سیرالئون، لیبریا.
در این گزارش آمده: چین با وجود آن که در 
حوزه آزادی شخصی در رده 117 قرار دارد اما از 
جنبه اقتصادی به رده 6 رسیده است. آمریکا نیز به 

رده بندی کشورهای جهان در حوزه اقتصاد

مترجم : مجید حّجتی الری

نسبت سال 2013 هفت پله صعود نموده و به رتبه 17 رسیده است.
کشور روسیه که از متحدان استراتژیک ایران محسوب می شود در رتبه  ی 68 جای گرفته است. بعالوه 

ونزوئال رتبه 104، هند 102 را داراست.
اما وضعیت برخی از همسایگان کشورمان: عراق 109 افغانستان 138، پاکستان 107، ارمنستان 129، 

آذربایجان 79.
ترکیه که از رقبای منطقه  ای ایران محسوب می  شود در رتبه  ی 86 قرار دارد. همچنین، ینج کشور نخست 

مسلمان در حوزه  ی اقتصاد عبارتند از: امارات 10، کویت 16، مالزی 20، عربستان 24، اندونزی42.
کشور ایران در این رده بندی، 107 ام است.

پایین ترین ردهباالترین رده

سالارزشکشورسالارزشکشورمتغیرها

 سرانه ی سرمایه ی
 275هزارلوکزامبورگنیروی کار

 افریفای2013دالر
17302012 دالرمرکزی

 صادرات صنایع
پیشرفته

 به نسبت کل( 
)صادرات تولید

 افریقای2012 49 %فیلیپین
0.032011 %مرکزی

 ذخیره ناخالص
داخلی

 به نسبت تولید(
)ناخالص داخلی

31.82012-%لیبریا632012 %کویت

0.62012 %رواندا402012 %کنیانرخ بیکاری

وام های ناکار امد
0.22013 %لوکزامبورگ31.32013یونان)به نبت کل وام ها(

0.92013- %یونان40.62013 %ونزوئالتورم
 وضعیت سرمایه
 گذاری مستقیم

خارجی در کشور
0.4- %اسلوونی59.52012کره جنوبی

2012

متغیرها
پایینباال

سالارزشکشورسالارزشکشور

 زندگی استاندارد
)میزان پاسخ بله(

212013 %گینه952012 %سویس

0.922013 %-یونان40.62013 %ونزوئالنرخ تورم

 غذا و پناهگاه مناسب
)میزان پاسخ بله(

26.52013 %کلمبیا97.72012 %کویت

32013 %یونان732012 %النوسدسترسی به شغل مناسب

1.12013یونان22012و9 %النوسمیزان امید در اقتصاد)1و2(
322012 %گرجستان1002013 %غناایا شما شاغلید؟

درصد اعتماد به موسسات 
مالی

112013 %اسپانیا942013 %سریالنکا

GPD نرخ رشد سرانه
در5سال اخیر)درصد(

02012 %هانیتی8.72012 %چین
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آزادسازی اقتصادی بود، به محض اینکه به  اندازه کافی قدرتمند شد، از مشی قبلی خود عقبگرد 
کرد. این حزب به علت تضعیف احزاب مخالف و کاهش توان نظامیان قدرت گرفت. به تدریج 
که کنترل عملی و قانونی کادر رهبری حزب عدالت  و توسعه تقویت شد، فساد و خودکامگی 
و تصمیم گیری های غیرقابل پیش بینی نیز افزایش یافت.به عالوه، مذاکرات ترکیه با اتحادیه 
اروپا با بن بست مواجه  شد که این امر هم به تضعیف گرایش این حزب در پیشبرد روند 
اصالحات منجر شد و حمایت از تحوالت نهادی را، که در بین بخش نسبتا درخور  توجهی 
از جمعیت ترکیه شکل گرفته  بود، کم رنگ کرد.سقوط کیفیت نهادهای اقتصادی عقب گرد 
سیاسی را به  دنبال داشت. روند اصالحاتی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی 
آغاز شده  بود، به تدریج معکوس شد. چارچوب سیاست گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات، به 
سیاست گذاری های موردی براساس صالحدید دولت تبدیل  شد.قانون ارائه  خدمات دولتی 
که در سال 2002 تحت  فشار صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی و با هدف کنترل فساد 
 اعمال شد، به خوبی این برگشت روند اصالحات نهادی را نشان می دهد. با ازمیان  برداشتن موانع 
نسبتا مهم بر سر فعالیت های فسادآمیز توسط کادر رهبری حزب عدالت وتوسعه، فعالیت ها و 
خدمات بسیاری از شمول این قانون مستثنا  شدند. افزایش فساد فقط به قانون ارائه خدمات 
دولتی محدود نشد و به الیه های عمیق تر اقتصاد ترکیه نیز نفوذ کرد. با کاهش قدرت نهادهای 
مستقل، تنظیم مقررات و قوانین مالیاتی به طور فزاینده ای سلیقه ای شد. باوجود رونق اقتصادی 
و افزایش مخارج دولت که می توانست به تحرک اقتصادی منجر شود، چارچوب های کالن 
اقتصادی وخیم تر شد و این وخامت به ویژه در دوره 2011n2010 در نرخ  بهره نزدیک به صفر 
یا منفی انعکاس یافت. رشد اقتصادی پایین، سبب بروز کسری بودجه و نرخ تورم باال )ولی 
تک رقمی( شد که به طور قابل  مالحظه ای از نرخ  تورم شرکای تجاری ترکیه باالتر بود.در این 
تحلیل نمی توان به طور قطع بر رابطه عّلی میان بهبود نهادی و رشد اقتصادی تأکید کرد و 
شناخت علل دوره رونق استثنایی ترکیه در سال های 2006n2002 به تحقیقات بیشتری نیازمند 
است. مطالعه نقش اهرم های مختلف داخلی و خارجی مؤثر در روند سریع اصالحات در 
کشوری با عملکرد نهادی ضعیف، تجربه مفیدی برای اقتصادهای مشابه است. بدون  شک، 
چشم انداز اصالحات نهادی و رشد اقتصادی در ترکیه مبهم است؛ اما این احتمال وجود 
داردکه اقتصادهای نوظهور دارای نهادهای ضعیف، در دوره رشد اقتصادی، بتوانند برای اجرای 
اصالحات سریع نهادی گام های جدی بردارند. فرایند تحوالت نهادی در ترکیه، در اثر بروز 
بحران اقتصادی درسال 1990 آغاز شد. در چنین شرایطی، انتخاب های محدودی پیش روی 
نخبگان سیاسی، که رؤیایی جز عالج بیماری های نهادی این کشور نداشتند، قرار گرفت؛ ولی 
بهار اصالحات نهادی در ترکیه دیری نپایید و ظاهرا نظام سیاسی این کشور در حال تبدیل شدن 
به یک حکومت استبدادی و تک حزبی است. باوجود احتمال توقف اصالحات اقتصادی و 
سیاسی، دریچه های فرصت برای اقتصادهای نوظهور وجود دارد و توقف تحوالت نهادی 
توسط حزب عدالت  و توسعه بعد از سال 2007، نتیجه قطعی جریان اصالحات نبود. وجود 
جامعه مدنی قدرتمند، رسانه های مستقل و آزاد، نهادهای قضائی مستقل و بی طرف، و احزاب 
مخالف فعال و معتبر در پارلمانn عواملی که در ابتدای دهه 2000 در  ترکیه وجود نداشت اما 
در بسیاری از کشورهای آمریکای التین و آسیا وجود داردn می تواند مانع از توقف یا بازگشت 

اصالحات شود.

دالیل توقف رشد اقتصادی ترکیه 
دارون عجم اوغلو . مراد اوجار
مترجم: محبوبه جهادی، دانشجوی دکترای علوم  اقتصادی دانشگاه مازندران

اقتصاد ترکیه، در دهه های اخیر، فرازوفرودهای بسیاری را تجربه  کرده  است. ترکیه در پی 
عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با عدم توازن های شدید در دهه  1960 و بحران مالی کمرشکن 
در سال 2001، پنج  سال )2002n2006( از رشد اقتصادی سریع و افزایش تولید ناخالص  
داخلی سرانه به میزان تقریبا شش درصدn باالترین نرخ رشد از دهه  1960 تاکنونn بهره مند 
بوده  است. این رشد باالی اقتصاد ترکیه، با تحوالت ساختاری، رشد بهره وری و گسترش سطح 
فعالیت های اقتصادی، هم از نظر جغرافیایی و هم اجتماعی، همراه  بوده  است. از حدود سال 
2007 به بعد، رشد اقتصادی این کشور به  طور قابل توجهی کاهش یافته و رشد بهره وری در 

تمام زمینه ها راکد باقی  مانده است.

چه اتفاقی برای اقتصاد ترکیه افتاده است؟
اولین توضیحی که به ذهن خطور می کند این است که تجربه  ترکیه نمونه ای دیگر از چرخه های 
فراز و فرود معروف در اقتصادهای نوظهور است. ما در سال 2015 این دیدگاه را براساس 
تحلیل تحوالت نهادی این کشور رد کرده ایم. فراز و نشیب  اقتصاد ترکیه در دوران معاصر، 
منعکس کننده این است که درست پس از بحران مالی سال 2001، بهبودی در کیفیت نهادهای 
سیاسی و اقتصادی ترکیه ایجاد شد اما از سال 2007 به بعد، سقوط فالکت باری در کیفیت این 
نهادها رخ داده است.چرا ترکیه بهبود نهادی استثنایی را از سال 2001 آغاز کرد؟ مجموعه ای از 
عوامل در این تحول نقش  داشته اند که بخشی از آن، داخلی و بخشی خارجی هستند. بحران 
مالی سال 2001، نظام سیاسی محافظه کار و ضعیف ترکیه را مجبور کرد اصالحات ساختاری 
نسبتا رادیکالی را بپذیرد که توسط صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی به این کشور تحمیل 
شده  بود.این اصالحات،  تورم مزمن ترکیه را تحت کنترل درآورد؛ کسری بودجه را کاهش داد، به 
فرایند بودجه ریزی نظم داد و فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری را به نهادهای مستقل واگذار 
کرد. به عالوه، فرایند ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه های فاسد و بدنام اجرائی را شفاف 
کرد. این اقدامات اصالحی با تحوالت عمده سیاسی تقویت شد. تحوالت اعمال شده توسط 
دولت و نظارت حزب عدالت  و توسعه به قیمومیت نظامیان که از زمان شکل گیری جمهوری 
ترکیه در عرصه سیاست این کشور پیشتاز بودند، پایان داد. اصالحات سیاسی همراه با تحوالت 
اقتصادی سبب رونق بنیادین اقتصاد این کشور شد. گرم شدن روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و 
شکوفایی این امید در میان مردم ترکیه که پیوستن به اتحادیه اروپا امری دست یافتنی است، به 
اصالحات شتاب بخشید. فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه  اروپا، نه تنها اهرم نهادی قدرتمندی را 
برای اصالحات در حوزه سیاسی و شیوه حکمرانی این کشور فراهم کرد، بلکه وعده عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا، مشروط به تداوم اصالحات اقتصادی و سیاسی  شده  بود.تحلیل ما از 
عامل اصلی رشد اقتصادی باال در دوره  2006n2002 بر حدس و گمان هایی استوار است و 
نمی توان با اطمینان در این مورد صحبت کرد که آیا این رشد چشمگیر پنج ساله ، انعکاسی از 
تحوالت نهادی بود یا فاز اول از چرخه متعارف فراز و فرود اقتصادی. با وجود این، شواهد 
زیادی داللت بر این دارند که ماهیت رشد اقتصادی در این دوره، متفاوت از دوره پیش و پس 
 ،2006n2002 از آن است. بهره وری )بر اساس بهره وری کل عوامل تولید( در فاصله سال های

در مقایسه با دوران قبل و پس از آن بسیار 
کالن  فالکت بار  عدم توازن های  و  بوده  باال 
کرده  پیدا  کاهش  نیز   1990 دهه  اقتصادی 
 بود. حدود نیمی از رشد بهره وری در دوران 
رونق، به  علت افزایش کارایی بوده  است. در 
عین حال نسبت سرمایه گذاری خصوصی به 
درصد(   22 )حدود  داخلی  ناخالص   تولید 
در مقایسه با مقادیر پایین آن در دهه 1990 
قابل توجهی  نحو  به  درصد(   17 )حدود 
افزایش  یافته  بود.گسترش بنیان های اقتصادی 
ترکیه در دوره n2002 2006، به  اندازه افزایش 
نرخ رشد حائزاهمیت است. تسریع آهنگ 
شکل گیری  از  ناشی  ترکیه،  اقتصادی  رشد 
بنگاه های جدید بوده  است. به عالوه، در این 
دوره، بهبود شاخص های بهداشت و درمان 
و افزایش سطح آموزش در میان گروه های 
فقیر و محروم جامعه ترکیه مشهود بوده و 
رونق اقتصادی از طریق افزایش اشتغال، رشد 
تقویت  نابرابری  کاهش چشمگیر  و  درآمد 
 شده است.روند مثبت رشد اقتصادی ترکیه 
 2007 سال  از  ولی  ادامه  یابد؛  می توانست 
با مشکل کاهش آهنگ  این  کشور  بعد،  به 
رشد مواجه شده است. در تغییر روند رشد 
اقتصادی ترکیه عوامل مختلفی نقش داشته 
 است؛ از جمله رشد پایین سرمایه گذاری و 
بهره وری، همراه با وخیم شدن جریان ورود 

سرمایه به این کشور.

معکوس شدن اصالحات
متوقف  ترکیه  در  نهادی  کیفیت  بهبود  چرا 
شد؟ و چرا نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت 
و کیفیت رشد تغییر کرد؟ ما معتقدیم تحوالت 
نهادی از حوزه های سیاسی سرچشمه  گرفته 

 است.
حامی  ابتدا  در  که  توسعه  عدالت  و  حزب 

عبـور از رکـود!

برخی از کارشناسان این نرخ را چندان قابل اتکا 
نمی دانند و معتقدند با توجه به وضعیت بازار منفی 
بودن نرخ رشد امسال چندان دور از ذهن نیست.

سال  سال 1394  اینکه  علی رغم  همه  این  با 
خوبی برای رشد اقتصادی نبود ولی بسیاری از 
پیش بینی ها حاکی از آن است که سال آینده سال 

بهتری برای رشد اقتصادی خواهد بود.
بهتر شدن رشد اقتصادی سال آینده به چند دلیل 
ممکن است محقق شود، ابتدا اینکه در شرایط پسا 
تحریم بخشی از پول بلوکه شده ایران به کشور باز 
خواهد گشت، البته این میزان باال نیست و سهم 
دولت از پول های بلوکه شده نزدیک به 15 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است ولی همین میزان 
نیز در شرایط کسری بودجه دولت مفید واقع 

خواهد شد.
ایران  اقتصادی  رشد  دالیل  دیگر  کارشناسان، 
در سال آینده را از سر گیری روابط اقتصادی 
بین المللی با ایران شمرده اند که به موجب آن 
صادرات محصوالت غیر نفتی کشور افزایش 

خواهد یافت.
همچنین پیش بینی می شود که در سال آینده 
صادرات نفت ایران به خارج از کشور نیز افزایش 
یافته و کشور قادر باشد روزانه یک میلیون بشکه 
نفت بیشتری از پیش صادر کند. این میزان که در 
بودجه کشور نیز پیش بینی شده، در صورت تحقق، 
منجر به آن خواهد شد که درآمدهای نفتی افزایش 
یافته و دست دولت برای تامین هزینه هایش بیشتر 

باز شود.
البته گفتنی است سیاست های ایجاد بازار بدهی 
توسط دولت با انتشار اوراق قرضه، این امیدواری 
را ایجاد می کند که دولت بتواند بخشی از بدهی های 
خود با طلبکاران خود را تسویه کرده و فقط به 
مردم بدهکار شود. انتشار اوراق بدهی کمک 
خواهد کرد که دولت بتواند بخشی از بدهی های 
خود به پیمانکاران را تهاتر کند. در نهایت چنین 
اقداماتی منجر خواهد شد که وضعیت پیمانکاران 
تا حدی سامان  یابد و پروژه های عمرانی کشور 

پیش رود.
از سوی دیگر با سامان یافتن وضعیت پیمانکاران 
آنان نیز قادر خواهند بود قسط وام خود به بانک ها 
را پرداخت کنند و از سوی دیگر لغو تحریم های 
بانکی نیز کمک خواهد کرد که بانک ها در 

وضعیت بهتری قرار بگیرند. 

ادامه از صفحه 26
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آزادسازی اقتصادی بود، به محض اینکه به  اندازه کافی قدرتمند شد، از مشی قبلی خود عقبگرد 
کرد. این حزب به علت تضعیف احزاب مخالف و کاهش توان نظامیان قدرت گرفت. به تدریج 
که کنترل عملی و قانونی کادر رهبری حزب عدالت  و توسعه تقویت شد، فساد و خودکامگی 
و تصمیم گیری های غیرقابل پیش بینی نیز افزایش یافت.به عالوه، مذاکرات ترکیه با اتحادیه 
اروپا با بن بست مواجه  شد که این امر هم به تضعیف گرایش این حزب در پیشبرد روند 
اصالحات منجر شد و حمایت از تحوالت نهادی را، که در بین بخش نسبتا درخور  توجهی 
از جمعیت ترکیه شکل گرفته  بود، کم رنگ کرد.سقوط کیفیت نهادهای اقتصادی عقب گرد 
سیاسی را به  دنبال داشت. روند اصالحاتی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی 
آغاز شده  بود، به تدریج معکوس شد. چارچوب سیاست گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات، به 
سیاست گذاری های موردی براساس صالحدید دولت تبدیل  شد.قانون ارائه  خدمات دولتی 
که در سال 2002 تحت  فشار صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی و با هدف کنترل فساد 
 اعمال شد، به خوبی این برگشت روند اصالحات نهادی را نشان می دهد. با ازمیان  برداشتن موانع 
نسبتا مهم بر سر فعالیت های فسادآمیز توسط کادر رهبری حزب عدالت وتوسعه، فعالیت ها و 
خدمات بسیاری از شمول این قانون مستثنا  شدند. افزایش فساد فقط به قانون ارائه خدمات 
دولتی محدود نشد و به الیه های عمیق تر اقتصاد ترکیه نیز نفوذ کرد. با کاهش قدرت نهادهای 
مستقل، تنظیم مقررات و قوانین مالیاتی به طور فزاینده ای سلیقه ای شد. باوجود رونق اقتصادی 
و افزایش مخارج دولت که می توانست به تحرک اقتصادی منجر شود، چارچوب های کالن 
اقتصادی وخیم تر شد و این وخامت به ویژه در دوره 2011n2010 در نرخ  بهره نزدیک به صفر 
یا منفی انعکاس یافت. رشد اقتصادی پایین، سبب بروز کسری بودجه و نرخ تورم باال )ولی 
تک رقمی( شد که به طور قابل  مالحظه ای از نرخ  تورم شرکای تجاری ترکیه باالتر بود.در این 
تحلیل نمی توان به طور قطع بر رابطه عّلی میان بهبود نهادی و رشد اقتصادی تأکید کرد و 
شناخت علل دوره رونق استثنایی ترکیه در سال های 2006n2002 به تحقیقات بیشتری نیازمند 
است. مطالعه نقش اهرم های مختلف داخلی و خارجی مؤثر در روند سریع اصالحات در 
کشوری با عملکرد نهادی ضعیف، تجربه مفیدی برای اقتصادهای مشابه است. بدون  شک، 
چشم انداز اصالحات نهادی و رشد اقتصادی در ترکیه مبهم است؛ اما این احتمال وجود 
داردکه اقتصادهای نوظهور دارای نهادهای ضعیف، در دوره رشد اقتصادی، بتوانند برای اجرای 
اصالحات سریع نهادی گام های جدی بردارند. فرایند تحوالت نهادی در ترکیه، در اثر بروز 
بحران اقتصادی درسال 1990 آغاز شد. در چنین شرایطی، انتخاب های محدودی پیش روی 
نخبگان سیاسی، که رؤیایی جز عالج بیماری های نهادی این کشور نداشتند، قرار گرفت؛ ولی 
بهار اصالحات نهادی در ترکیه دیری نپایید و ظاهرا نظام سیاسی این کشور در حال تبدیل شدن 
به یک حکومت استبدادی و تک حزبی است. باوجود احتمال توقف اصالحات اقتصادی و 
سیاسی، دریچه های فرصت برای اقتصادهای نوظهور وجود دارد و توقف تحوالت نهادی 
توسط حزب عدالت  و توسعه بعد از سال 2007، نتیجه قطعی جریان اصالحات نبود. وجود 
جامعه مدنی قدرتمند، رسانه های مستقل و آزاد، نهادهای قضائی مستقل و بی طرف، و احزاب 
مخالف فعال و معتبر در پارلمانn عواملی که در ابتدای دهه 2000 در  ترکیه وجود نداشت اما 
در بسیاری از کشورهای آمریکای التین و آسیا وجود داردn می تواند مانع از توقف یا بازگشت 

اصالحات شود.

دالیل توقف رشد اقتصادی ترکیه 
دارون عجم اوغلو . مراد اوجار
مترجم: محبوبه جهادی، دانشجوی دکترای علوم  اقتصادی دانشگاه مازندران

اقتصاد ترکیه، در دهه های اخیر، فرازوفرودهای بسیاری را تجربه  کرده  است. ترکیه در پی 
عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با عدم توازن های شدید در دهه  1960 و بحران مالی کمرشکن 
در سال 2001، پنج  سال )2002n2006( از رشد اقتصادی سریع و افزایش تولید ناخالص  
داخلی سرانه به میزان تقریبا شش درصدn باالترین نرخ رشد از دهه  1960 تاکنونn بهره مند 
بوده  است. این رشد باالی اقتصاد ترکیه، با تحوالت ساختاری، رشد بهره وری و گسترش سطح 
فعالیت های اقتصادی، هم از نظر جغرافیایی و هم اجتماعی، همراه  بوده  است. از حدود سال 
2007 به بعد، رشد اقتصادی این کشور به  طور قابل توجهی کاهش یافته و رشد بهره وری در 

تمام زمینه ها راکد باقی  مانده است.

چه اتفاقی برای اقتصاد ترکیه افتاده است؟
اولین توضیحی که به ذهن خطور می کند این است که تجربه  ترکیه نمونه ای دیگر از چرخه های 
فراز و فرود معروف در اقتصادهای نوظهور است. ما در سال 2015 این دیدگاه را براساس 
تحلیل تحوالت نهادی این کشور رد کرده ایم. فراز و نشیب  اقتصاد ترکیه در دوران معاصر، 
منعکس کننده این است که درست پس از بحران مالی سال 2001، بهبودی در کیفیت نهادهای 
سیاسی و اقتصادی ترکیه ایجاد شد اما از سال 2007 به بعد، سقوط فالکت باری در کیفیت این 
نهادها رخ داده است.چرا ترکیه بهبود نهادی استثنایی را از سال 2001 آغاز کرد؟ مجموعه ای از 
عوامل در این تحول نقش  داشته اند که بخشی از آن، داخلی و بخشی خارجی هستند. بحران 
مالی سال 2001، نظام سیاسی محافظه کار و ضعیف ترکیه را مجبور کرد اصالحات ساختاری 
نسبتا رادیکالی را بپذیرد که توسط صندوق بین المللی پول و بانک  جهانی به این کشور تحمیل 
شده  بود.این اصالحات،  تورم مزمن ترکیه را تحت کنترل درآورد؛ کسری بودجه را کاهش داد، به 
فرایند بودجه ریزی نظم داد و فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری را به نهادهای مستقل واگذار 
کرد. به عالوه، فرایند ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه های فاسد و بدنام اجرائی را شفاف 
کرد. این اقدامات اصالحی با تحوالت عمده سیاسی تقویت شد. تحوالت اعمال شده توسط 
دولت و نظارت حزب عدالت  و توسعه به قیمومیت نظامیان که از زمان شکل گیری جمهوری 
ترکیه در عرصه سیاست این کشور پیشتاز بودند، پایان داد. اصالحات سیاسی همراه با تحوالت 
اقتصادی سبب رونق بنیادین اقتصاد این کشور شد. گرم شدن روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و 
شکوفایی این امید در میان مردم ترکیه که پیوستن به اتحادیه اروپا امری دست یافتنی است، به 
اصالحات شتاب بخشید. فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه  اروپا، نه تنها اهرم نهادی قدرتمندی را 
برای اصالحات در حوزه سیاسی و شیوه حکمرانی این کشور فراهم کرد، بلکه وعده عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا، مشروط به تداوم اصالحات اقتصادی و سیاسی  شده  بود.تحلیل ما از 
عامل اصلی رشد اقتصادی باال در دوره  2006n2002 بر حدس و گمان هایی استوار است و 
نمی توان با اطمینان در این مورد صحبت کرد که آیا این رشد چشمگیر پنج ساله ، انعکاسی از 
تحوالت نهادی بود یا فاز اول از چرخه متعارف فراز و فرود اقتصادی. با وجود این، شواهد 
زیادی داللت بر این دارند که ماهیت رشد اقتصادی در این دوره، متفاوت از دوره پیش و پس 
 ،2006n2002 از آن است. بهره وری )بر اساس بهره وری کل عوامل تولید( در فاصله سال های

در مقایسه با دوران قبل و پس از آن بسیار 
کالن  فالکت بار  عدم توازن های  و  بوده  باال 
کرده  پیدا  کاهش  نیز   1990 دهه  اقتصادی 
 بود. حدود نیمی از رشد بهره وری در دوران 
رونق، به  علت افزایش کارایی بوده  است. در 
عین حال نسبت سرمایه گذاری خصوصی به 
درصد(   22 )حدود  داخلی  ناخالص   تولید 
در مقایسه با مقادیر پایین آن در دهه 1990 
قابل توجهی  نحو  به  درصد(   17 )حدود 
افزایش  یافته  بود.گسترش بنیان های اقتصادی 
ترکیه در دوره n2002 2006، به  اندازه افزایش 
نرخ رشد حائزاهمیت است. تسریع آهنگ 
شکل گیری  از  ناشی  ترکیه،  اقتصادی  رشد 
بنگاه های جدید بوده  است. به عالوه، در این 
دوره، بهبود شاخص های بهداشت و درمان 
و افزایش سطح آموزش در میان گروه های 
فقیر و محروم جامعه ترکیه مشهود بوده و 
رونق اقتصادی از طریق افزایش اشتغال، رشد 
تقویت  نابرابری  کاهش چشمگیر  و  درآمد 
 شده است.روند مثبت رشد اقتصادی ترکیه 
 2007 سال  از  ولی  ادامه  یابد؛  می توانست 
با مشکل کاهش آهنگ  این  کشور  بعد،  به 
رشد مواجه شده است. در تغییر روند رشد 
اقتصادی ترکیه عوامل مختلفی نقش داشته 
 است؛ از جمله رشد پایین سرمایه گذاری و 
بهره وری، همراه با وخیم شدن جریان ورود 

سرمایه به این کشور.

معکوس شدن اصالحات
متوقف  ترکیه  در  نهادی  کیفیت  بهبود  چرا 
شد؟ و چرا نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت 
و کیفیت رشد تغییر کرد؟ ما معتقدیم تحوالت 
نهادی از حوزه های سیاسی سرچشمه  گرفته 

 است.
حامی  ابتدا  در  که  توسعه  عدالت  و  حزب 

عبـور از رکـود!

برخی از کارشناسان این نرخ را چندان قابل اتکا 
نمی دانند و معتقدند با توجه به وضعیت بازار منفی 
بودن نرخ رشد امسال چندان دور از ذهن نیست.

سال  سال 1394  اینکه  علی رغم  همه  این  با 
خوبی برای رشد اقتصادی نبود ولی بسیاری از 
پیش بینی ها حاکی از آن است که سال آینده سال 

بهتری برای رشد اقتصادی خواهد بود.
بهتر شدن رشد اقتصادی سال آینده به چند دلیل 
ممکن است محقق شود، ابتدا اینکه در شرایط پسا 
تحریم بخشی از پول بلوکه شده ایران به کشور باز 
خواهد گشت، البته این میزان باال نیست و سهم 
دولت از پول های بلوکه شده نزدیک به 15 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است ولی همین میزان 
نیز در شرایط کسری بودجه دولت مفید واقع 

خواهد شد.
ایران  اقتصادی  رشد  دالیل  دیگر  کارشناسان، 
در سال آینده را از سر گیری روابط اقتصادی 
بین المللی با ایران شمرده اند که به موجب آن 
صادرات محصوالت غیر نفتی کشور افزایش 

خواهد یافت.
همچنین پیش بینی می شود که در سال آینده 
صادرات نفت ایران به خارج از کشور نیز افزایش 
یافته و کشور قادر باشد روزانه یک میلیون بشکه 
نفت بیشتری از پیش صادر کند. این میزان که در 
بودجه کشور نیز پیش بینی شده، در صورت تحقق، 
منجر به آن خواهد شد که درآمدهای نفتی افزایش 
یافته و دست دولت برای تامین هزینه هایش بیشتر 

باز شود.
البته گفتنی است سیاست های ایجاد بازار بدهی 
توسط دولت با انتشار اوراق قرضه، این امیدواری 
را ایجاد می کند که دولت بتواند بخشی از بدهی های 
خود با طلبکاران خود را تسویه کرده و فقط به 
مردم بدهکار شود. انتشار اوراق بدهی کمک 
خواهد کرد که دولت بتواند بخشی از بدهی های 
خود به پیمانکاران را تهاتر کند. در نهایت چنین 
اقداماتی منجر خواهد شد که وضعیت پیمانکاران 
تا حدی سامان  یابد و پروژه های عمرانی کشور 

پیش رود.
از سوی دیگر با سامان یافتن وضعیت پیمانکاران 
آنان نیز قادر خواهند بود قسط وام خود به بانک ها 
را پرداخت کنند و از سوی دیگر لغو تحریم های 
بانکی نیز کمک خواهد کرد که بانک ها در 

وضعیت بهتری قرار بگیرند. 

ادامه از صفحه 26
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گرانتـرین هتـل های دنیـا

فرض کنید قرار است بعد از ماهها کار و تالش و دغدغه ها تصمیم به مسافرت گرفته اید 
و می خواهید بهترین ها را در این مسافرت تجربه کنید. قطعا مثل هر آدم دیگری دوست 

دارید در درجه اول هتل خوبی را برای اقامت چند روزتان انتخاب کنید.
به گزارش بانکی دات آی آر، بعضی از هتل ها در دنیا هستند که بیش از حد به فکر آسایش 
شما بوده اند و هر جور امکاناتی که فکر کنید در خود دارند. توجه داشته باشید که دسترسی 
به این هتل ها به این سادگی ها نیست و جیب پر پول می خواهد، چرا که قیمت تنها یک 
شب اقامت در چنین هتل هایی، آنهم با وضع دالر این روزها، سر به فلک کشیده وحتی 

سقف آسمان را هم می شکافد!
در این گزارش شما را گرانترین هتل های دنیا آشنا می کنیم:

هتل رویال پنت هوس ، هتل پرزیدنت ویلسون ، ژنو
هزینه یک شب اقامت 53.000 دالر

هتل سلطنتی که در یکی از طبقات هتل ویلسون است و یک آسانسور خصوصی دارد . این 
هتل شامل 4 اتاق خواب ، 6 حمام با کف تمام سنگ مرمر ، سالن بزرگ ، تراس دراماتیک 

و رویایی به پنجره های ضد گلوله با چشم اندازی رو به دریاچه ژنو و مون بالن .
اتاق نشیمن ، میز بیلیارد ، کتابخانه ، سالن با آب نمای زیبا از امکانات این هتل است .

کارمندان و پرسنل این هتل امنیت باالیی برای میهمانان هتل سلطنتی مهیا می کنند .

هیفنر اسکای ویال، الس وگاس
هزینه یک شب اقامت 40.000 دالر

ساخت این هتل 10 میلیون دالر هزینه داشته است و هزینه یک شب اقامت در این هتل 
40.000 دالر می باشد . 9000 فوت مساحت این هتل می باشد و تجهیزاتی چون آسانسور 
شیشه ای ، تخت دوار در زیر سقف آینه و شیشه ای ، جکوزی با دیوارهای شیشه ای در این 
هتل دیده می شود . امکاناتی چون ماساژ ، حوضچه آبگرم درمانی ، اتاق کار منحصر به فرد ، 

شومینه و تلویزیون پالسماو ... این هتل را در رده بهترین هتل های دنیا قرار داده است .

پنت هاوس تی وای - وارنر ، هتل چهار فصل، نیویورک 
هزینه یک شب اقامت 34.000 دالر

نه اتاق این هتل دیوارهای منبت کاری شده دارد و با پارچه های طال کوب ، مروارید اصل و 
پالتین مزین شده است . این هتل در طبقه 52 یکی از بلندترین هتل های نیویورک واقع شده 
است و پنجره های بزرگ که از دیوار تا سقف کشیده شده اند به میهمانان این امکان را میدهد 
تا چشم انداز 360درجه ای از شهر داشته باشند . یک آبشار واقع در هتل به مهمانان آرامشی 
دو چندان هدیه می دهد . پیانو ، کتابخانه ، استخر رو به پارک مرکزی شهر ، حوضچه های 

آب گرم درمانی و مربیان شخصی شنااز امکانات رفاهی این مجموعه می باشد

هتل ویالال کاپوال ، رم 
هزینه یک شب اقامت 29.000 دالر

همراه  به  مساحت  مترمربع  هتل 6099  این 
 . باشد  می  بالکن  و  تراس  مربع  متر   1808
میلیون   7 هزینه  با   1998 درسال  هتل  این 
دیوارهای  از  بسیاری   . شد  بازسازی  دالر 
این هتل نقاشی شده هستند و نقاشی و آثار 
خلق شده بر روی این دیوار ها مطالبق با آثار 
ماندگار و سبک های رم می باشد . تمامی 
افق  به  رو  و  منقوش  هتل  این  های  پنجره 
در  رم  از  محشری  انداز  و چشم  باشد  می 

اختیار بازدیدکنندگان می گذارد .
آشپزخانه   : شامل  هتل  این  اماکانات 
خصوصی، اتاق خواب فوق العاده مدرن و 
اتاق غذا خوری است که این اتاق غذاخوری 
مزین  ای  شیشه  های  لوستر  و  ها  عتیقه  با 

شده اند . 

سوئیت ریاست جمهوری ، توکیو
هزینه یک شب اقامت 25.000 دالر

این هتل باشکوه در ارتفاع 53 یاردی از توکیو 
واقع شده است و چشم انداز فوق العاده ای 
 Roppongi از باغ کاخ سلطنتی و تپه های

به چشم میهمانان ارزانی مید هد .
این مجموعه بی نظیر 3300 فوت مساحت 
دارد و کامال شیک و مدرن است . امکاناتی 
همچون اتاق ناهار خوری ، حمام سنگ مرمر 
استخر   ، اینج سونی  براویا 20  تلویزیون  با 
سرپوشیده و سالن بدنسازی از موارد شایان 

ذکراین هتل می باشد .

هتل پل ، آتالنتیس 
هزینه یک شب اقامت 22،000 دالر

هتل پل در باالی پلی واقع شده است که دو 

ساختمان برج رویال را بهم متصل می کند 
قایق های  توقفگاه  لنگرگاه و  به  و مشرف 
، پنجره  بالکن 800 متری   . تفریحی است 
به ارتفاع 12 فوت از زمین تا به سقف این 
امکان را به شما می دهد که از دیدن دریا، 
استخر ، تاالب و جزیزه پارادایس در زاویه 

360 درجه ای لذت ببرید

 هتل ایمپریال )هتل سلطنتی( ، پاریس
هزینه یک شب اقامت 20.000 دالر

این هتل گران قیمت در 5 طبقه به ارتفاع 
به  مشرف  متری   60 بالکن  و  متر   200
Rue de la Paix می باشد . این مجموعه 
گران قیمیت و بی نظیر دارای سقف های 
بلند، اتاق غذاخوری ، آشپزخانه ، بار و اتاق 
زیر شیروانی می باشد . همچنین مجهز به 
حمام آب گرم ، سونا ، و منوی ماساژ می 
باشد . دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت، 
و  تلفن  ، چند خط  مانیتور صفحه مسطح 
اتاق کار مجزا از امکانات رفاهی این هتل 

برای لذت بردن از کار ، می باشد .

هتل رویال – برج العرب دبی
هزینه یک شب اقامت 19.000 دالر

مساحت 8400 متر مربع ، چشم انداز روبه 
دریا ، کف پوش سنگ مرمر ، تخت خواب 
مدور و گردان در یک اتاق خواب مجلل ، 
سالن غذاخوری ، سالن سینمای خصوصی 

و آسانسور .
یک  و  ای  نقره   RollsnRoyce یک 
استقبال  به   ) هلیکوپتر  یک  یا   ( راننده 
مهمانان می رود . یک  یک مستخدم تمام 
رسانی  خدمت  آماده  و  اختیار  در  وقت 

است. 

ریتز کارلتون – مسکو ، هزینه
یک شب اقامت 18.200 دالر

از زمین تا سقف سویت این هتل پنجره ای به 
روی کارلتون است که نمایی از زیبایی های 
 ، میدان سرخ   ، از جمله کرملین  این شهر 
کلیسای  و   ، باسیل  سنت  جامع  کلیسای 
مهمانان  دیدگان  به  دهنده  نجات  مسیح 
کالسیک  سبک  به  مبلمان  دهد.  می  هدیه 
شاهنشاهی روسی می باشد . مساحت این 
اتاق نشیمن  با  هتل 2500 متر مربع همراه 
 ، کتابخانه   ، خوری  غذا  سالن   ، بزرگ 
گرم  های  پوش  و کف  پیانو   ، اداری  اتاق 

می باشد.

بودید،  انگلیسی  یا  آمریکایی  اگر  پیشتر 
می توانستید بدون نیاز به ویزا به بسیاری از 
کشورهای جهان سفر کنید، اما معادله تغییر 

کرده و حاال آلمان اول است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، اعتبار گذرنامه 
کشور در حقیقت معیاری برای سنجش 
میزان اعتبار بین المللی شهروندان آن کشور 
در بین کشورهای دیگر محسوب می شود. 
و  »هنلی  موسسه  فرادید،  گزارش  به 
همکاران« )Henley & Partners( از 
40 سال پیش همواره در زمینه پژوهش های 
پیرامون حقوق شهروندی فعال بوده و هر 
ساله رتبه بندی مرتبط با اعتبار گذرنامه های 
کشورهای جهان را ارائه می دهد. در این 
فهرست، نام کشور آلمان با سفر بدون ویزا 
به 177 کشور جهان در صدر دیده می شود. 
بنابراین دارندگان گذرنامه آلمانی می توانند 
به تابعیت کشور خود ببالند. دلیلش نیز 
ساده است: آن ها از بیشترین آزادی عمل 
جهت سفر به کشورهای مختلف جهان 

برخوردار هستند.
بر اساس این فهرست، کشورهای اروپایی 
برای سومین سال متوالی در جایگاه های 
نخست قرار دارند. شاخص هنلی 199 
اطالعات  به  توجه  با  را  جهان  کشور 
هوایی  نقل  و  حل  اتحادیه  از  دریافتی 
)IATA( رتبه بندی می کند. این اتحادیه 
بزرگترین پایگاه داده ای پیرامون اطالعات 
سفر را داراست. این رتبه بندی بر اساس 
داده های قبل از یک ژانویه 2016 صورت 

گرفته است.
 بر اساس شاخص سال 2016 موسسه 
هنلی. گذرنامه سوئد با عدم نیاز به روادید 
برای ورود به 176 کشور جهان در رتبه 
دوم فهرست معتبرترین گذرنامه های جهان 
قرار گرفت. بریتانیا نیز که از سال 2013 تا 

سال 2015 در صدر قرار داشت، این بار به 
رتبه سوم نزول پیدا کرد و در کنار فنالند، 

فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار گرفت.
ایاالت متحده آمریکا نیز که در رتبه بندی 
سال گذشته در مقام دوم قرار داشت، به 
رتبه چهارم فهرست رفت. گذرنامه ایاالت 
متحده آمریکا در کنار گذرنامه های بلژیک، 
دانمارک و هلند با عدم نیاز به روادید برای 
ورود به 174 کشور جهان در رتبه چهارم 

قرار دارد.
گرفته  قرار   104 رتبه  در  نیز  افغانستان 
می توانند  کشور  این  شهروندان  است. 
به 25 کشور جهان بدون نیاز به روادید 
سفر کنند. گذرنامه پاکستان با عدم نیاز به 
روادید برای ورود به 29 کشور جهان در 
رتبه 103 قرار داشته و عراق با 30 کشور 

پیش از آن قرار دارد.
 

رتبه، کشور، عدم نیاز به روادید
1. آلمان، 177
2. سوئد، 176

3. فنالند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، 
175

4. بلژیک، دانمارک، هلند، ایاالت متحده 
آمریکا، 174

5. اتریش، ژاپن، سنگاپور، 173
ایرلند، کره جنوبی،  کانادا، جمهوری   .6
لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال، سوئیس، 172

7. یونان، نیوزیلند، 171
8. استرالیا، 169
9. مالت، 168

..10. مجارستان، جمهوری چک، ایسلند، 167
.

98. ایران، اریتره، اتیوپی، نپال، فلسطین، 
سودان
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گرانتـرین هتـل های دنیـا

فرض کنید قرار است بعد از ماهها کار و تالش و دغدغه ها تصمیم به مسافرت گرفته اید 
و می خواهید بهترین ها را در این مسافرت تجربه کنید. قطعا مثل هر آدم دیگری دوست 

دارید در درجه اول هتل خوبی را برای اقامت چند روزتان انتخاب کنید.
به گزارش بانکی دات آی آر، بعضی از هتل ها در دنیا هستند که بیش از حد به فکر آسایش 
شما بوده اند و هر جور امکاناتی که فکر کنید در خود دارند. توجه داشته باشید که دسترسی 
به این هتل ها به این سادگی ها نیست و جیب پر پول می خواهد، چرا که قیمت تنها یک 
شب اقامت در چنین هتل هایی، آنهم با وضع دالر این روزها، سر به فلک کشیده وحتی 

سقف آسمان را هم می شکافد!
در این گزارش شما را گرانترین هتل های دنیا آشنا می کنیم:

هتل رویال پنت هوس ، هتل پرزیدنت ویلسون ، ژنو
هزینه یک شب اقامت 53.000 دالر

هتل سلطنتی که در یکی از طبقات هتل ویلسون است و یک آسانسور خصوصی دارد . این 
هتل شامل 4 اتاق خواب ، 6 حمام با کف تمام سنگ مرمر ، سالن بزرگ ، تراس دراماتیک 

و رویایی به پنجره های ضد گلوله با چشم اندازی رو به دریاچه ژنو و مون بالن .
اتاق نشیمن ، میز بیلیارد ، کتابخانه ، سالن با آب نمای زیبا از امکانات این هتل است .

کارمندان و پرسنل این هتل امنیت باالیی برای میهمانان هتل سلطنتی مهیا می کنند .

هیفنر اسکای ویال، الس وگاس
هزینه یک شب اقامت 40.000 دالر

ساخت این هتل 10 میلیون دالر هزینه داشته است و هزینه یک شب اقامت در این هتل 
40.000 دالر می باشد . 9000 فوت مساحت این هتل می باشد و تجهیزاتی چون آسانسور 
شیشه ای ، تخت دوار در زیر سقف آینه و شیشه ای ، جکوزی با دیوارهای شیشه ای در این 
هتل دیده می شود . امکاناتی چون ماساژ ، حوضچه آبگرم درمانی ، اتاق کار منحصر به فرد ، 

شومینه و تلویزیون پالسماو ... این هتل را در رده بهترین هتل های دنیا قرار داده است .

پنت هاوس تی وای - وارنر ، هتل چهار فصل، نیویورک 
هزینه یک شب اقامت 34.000 دالر

نه اتاق این هتل دیوارهای منبت کاری شده دارد و با پارچه های طال کوب ، مروارید اصل و 
پالتین مزین شده است . این هتل در طبقه 52 یکی از بلندترین هتل های نیویورک واقع شده 
است و پنجره های بزرگ که از دیوار تا سقف کشیده شده اند به میهمانان این امکان را میدهد 
تا چشم انداز 360درجه ای از شهر داشته باشند . یک آبشار واقع در هتل به مهمانان آرامشی 
دو چندان هدیه می دهد . پیانو ، کتابخانه ، استخر رو به پارک مرکزی شهر ، حوضچه های 

آب گرم درمانی و مربیان شخصی شنااز امکانات رفاهی این مجموعه می باشد

هتل ویالال کاپوال ، رم 
هزینه یک شب اقامت 29.000 دالر

همراه  به  مساحت  مترمربع  هتل 6099  این 
 . باشد  می  بالکن  و  تراس  مربع  متر   1808
میلیون   7 هزینه  با   1998 درسال  هتل  این 
دیوارهای  از  بسیاری   . شد  بازسازی  دالر 
این هتل نقاشی شده هستند و نقاشی و آثار 
خلق شده بر روی این دیوار ها مطالبق با آثار 
ماندگار و سبک های رم می باشد . تمامی 
افق  به  رو  و  منقوش  هتل  این  های  پنجره 
در  رم  از  محشری  انداز  و چشم  باشد  می 

اختیار بازدیدکنندگان می گذارد .
آشپزخانه   : شامل  هتل  این  اماکانات 
خصوصی، اتاق خواب فوق العاده مدرن و 
اتاق غذا خوری است که این اتاق غذاخوری 
مزین  ای  شیشه  های  لوستر  و  ها  عتیقه  با 

شده اند . 

سوئیت ریاست جمهوری ، توکیو
هزینه یک شب اقامت 25.000 دالر

این هتل باشکوه در ارتفاع 53 یاردی از توکیو 
واقع شده است و چشم انداز فوق العاده ای 
 Roppongi از باغ کاخ سلطنتی و تپه های

به چشم میهمانان ارزانی مید هد .
این مجموعه بی نظیر 3300 فوت مساحت 
دارد و کامال شیک و مدرن است . امکاناتی 
همچون اتاق ناهار خوری ، حمام سنگ مرمر 
استخر   ، اینج سونی  براویا 20  تلویزیون  با 
سرپوشیده و سالن بدنسازی از موارد شایان 

ذکراین هتل می باشد .

هتل پل ، آتالنتیس 
هزینه یک شب اقامت 22،000 دالر

هتل پل در باالی پلی واقع شده است که دو 

ساختمان برج رویال را بهم متصل می کند 
قایق های  توقفگاه  لنگرگاه و  به  و مشرف 
، پنجره  بالکن 800 متری   . تفریحی است 
به ارتفاع 12 فوت از زمین تا به سقف این 
امکان را به شما می دهد که از دیدن دریا، 
استخر ، تاالب و جزیزه پارادایس در زاویه 

360 درجه ای لذت ببرید

 هتل ایمپریال )هتل سلطنتی( ، پاریس
هزینه یک شب اقامت 20.000 دالر

این هتل گران قیمت در 5 طبقه به ارتفاع 
به  مشرف  متری   60 بالکن  و  متر   200
Rue de la Paix می باشد . این مجموعه 
گران قیمیت و بی نظیر دارای سقف های 
بلند، اتاق غذاخوری ، آشپزخانه ، بار و اتاق 
زیر شیروانی می باشد . همچنین مجهز به 
حمام آب گرم ، سونا ، و منوی ماساژ می 
باشد . دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت، 
و  تلفن  ، چند خط  مانیتور صفحه مسطح 
اتاق کار مجزا از امکانات رفاهی این هتل 

برای لذت بردن از کار ، می باشد .

هتل رویال – برج العرب دبی
هزینه یک شب اقامت 19.000 دالر

مساحت 8400 متر مربع ، چشم انداز روبه 
دریا ، کف پوش سنگ مرمر ، تخت خواب 
مدور و گردان در یک اتاق خواب مجلل ، 
سالن غذاخوری ، سالن سینمای خصوصی 

و آسانسور .
یک  و  ای  نقره   RollsnRoyce یک 
استقبال  به   ) هلیکوپتر  یک  یا   ( راننده 
مهمانان می رود . یک  یک مستخدم تمام 
رسانی  خدمت  آماده  و  اختیار  در  وقت 

است. 

ریتز کارلتون – مسکو ، هزینه
یک شب اقامت 18.200 دالر

از زمین تا سقف سویت این هتل پنجره ای به 
روی کارلتون است که نمایی از زیبایی های 
 ، میدان سرخ   ، از جمله کرملین  این شهر 
کلیسای  و   ، باسیل  سنت  جامع  کلیسای 
مهمانان  دیدگان  به  دهنده  نجات  مسیح 
کالسیک  سبک  به  مبلمان  دهد.  می  هدیه 
شاهنشاهی روسی می باشد . مساحت این 
اتاق نشیمن  با  هتل 2500 متر مربع همراه 
 ، کتابخانه   ، خوری  غذا  سالن   ، بزرگ 
گرم  های  پوش  و کف  پیانو   ، اداری  اتاق 

می باشد.

بودید،  انگلیسی  یا  آمریکایی  اگر  پیشتر 
می توانستید بدون نیاز به ویزا به بسیاری از 
کشورهای جهان سفر کنید، اما معادله تغییر 

کرده و حاال آلمان اول است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، اعتبار گذرنامه 
کشور در حقیقت معیاری برای سنجش 
میزان اعتبار بین المللی شهروندان آن کشور 
در بین کشورهای دیگر محسوب می شود. 
و  »هنلی  موسسه  فرادید،  گزارش  به 
همکاران« )Henley & Partners( از 
40 سال پیش همواره در زمینه پژوهش های 
پیرامون حقوق شهروندی فعال بوده و هر 
ساله رتبه بندی مرتبط با اعتبار گذرنامه های 
کشورهای جهان را ارائه می دهد. در این 
فهرست، نام کشور آلمان با سفر بدون ویزا 
به 177 کشور جهان در صدر دیده می شود. 
بنابراین دارندگان گذرنامه آلمانی می توانند 
به تابعیت کشور خود ببالند. دلیلش نیز 
ساده است: آن ها از بیشترین آزادی عمل 
جهت سفر به کشورهای مختلف جهان 

برخوردار هستند.
بر اساس این فهرست، کشورهای اروپایی 
برای سومین سال متوالی در جایگاه های 
نخست قرار دارند. شاخص هنلی 199 
اطالعات  به  توجه  با  را  جهان  کشور 
هوایی  نقل  و  حل  اتحادیه  از  دریافتی 
)IATA( رتبه بندی می کند. این اتحادیه 
بزرگترین پایگاه داده ای پیرامون اطالعات 
سفر را داراست. این رتبه بندی بر اساس 
داده های قبل از یک ژانویه 2016 صورت 

گرفته است.
 بر اساس شاخص سال 2016 موسسه 
هنلی. گذرنامه سوئد با عدم نیاز به روادید 
برای ورود به 176 کشور جهان در رتبه 
دوم فهرست معتبرترین گذرنامه های جهان 
قرار گرفت. بریتانیا نیز که از سال 2013 تا 

سال 2015 در صدر قرار داشت، این بار به 
رتبه سوم نزول پیدا کرد و در کنار فنالند، 

فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار گرفت.
ایاالت متحده آمریکا نیز که در رتبه بندی 
سال گذشته در مقام دوم قرار داشت، به 
رتبه چهارم فهرست رفت. گذرنامه ایاالت 
متحده آمریکا در کنار گذرنامه های بلژیک، 
دانمارک و هلند با عدم نیاز به روادید برای 
ورود به 174 کشور جهان در رتبه چهارم 

قرار دارد.
گرفته  قرار   104 رتبه  در  نیز  افغانستان 
می توانند  کشور  این  شهروندان  است. 
به 25 کشور جهان بدون نیاز به روادید 
سفر کنند. گذرنامه پاکستان با عدم نیاز به 
روادید برای ورود به 29 کشور جهان در 
رتبه 103 قرار داشته و عراق با 30 کشور 

پیش از آن قرار دارد.
 

رتبه، کشور، عدم نیاز به روادید
1. آلمان، 177
2. سوئد، 176

3. فنالند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، 
175

4. بلژیک، دانمارک، هلند، ایاالت متحده 
آمریکا، 174

5. اتریش، ژاپن، سنگاپور، 173
ایرلند، کره جنوبی،  کانادا، جمهوری   .6
لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال، سوئیس، 172

7. یونان، نیوزیلند، 171
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9. مالت، 168

..10. مجارستان، جمهوری چک، ایسلند، 167
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سودان
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انجام همه امور مالی و بانکی خود به فناوری های 
مالی اعتماد خواهند کرد. با توجه به اینکه مدل 
بانکداری موجود غیر تجاری است، همه چیز 
درباره تجربه خدمات مالی تغییر خواهد کرد. طی 
5 تا 10 سال، صنعت بانکداری به طور ساختاری 
تغییر خواهد کرد. ارائه دهندگان جدید و خدمات 
جدید نوآورانه بانکی ظهور خواهد کرد. برخی 
بانک ها تحوالت دیجیتال را جدی خواهند 
گرفت، سایرین مسیر خود به سوی آینده را تغییر 
خواهند داد تا از رقبا پیشی بگیرند. برخی بخش ها 
به طور جهانی توسط موسسات غیر بانکی اداره 
و کنترل خواهد شد، سایر بخش ها در چارچوب 

ساختاری مزایای یک بانک بهتر خواهد بود.

دموکراتیزه کردن بخش مالی
مهمترین نتیجه دموکراتیزه کردن درست بخش 
مالی خواهد بود. ماهیت کنونی تجاری سیستم 
بانک داری به طور ساختاری ناعادالنه است. 
از  غالبا  ها  بانک  و سود  های سیستم  هزینه 
هزینه هایی که به فقیرترین ها لطمه می زند، 
تامین می شود. پرداخت های بین المللی یک مثال 
است. بخش زیادی از کسانی که انتقال پول انجام 
می دهند، 7.68 درصد هزینه انتقال پول را به سایر 
مشتریان انتقال می دهند. فناوری مالی فرصت 
را توسعه می دهد و تغییرات را ایجاد می کند، 
نتیجه نهایی گسترش فرصت مالی برای بسیاری 
از مردم خواهد بود. و پس انداز و سرمایه گذاری 
با سود بهتری برای کسانی که آن را انجام داده اند، 
روبرو خواهد شد. بر اساس اعالم بانک جهانی، 
کاهش هزینه پرداخت های بین المللی طی 5 
سال گذشته، به خاطر ورود آلترناتیوهای ارزان تر، 
از سال 2010 میالدی تاکنون 60 میلیارد دالر از 

هزینه های مشتریان را صرفع جویی کرده است.
فضای انحصاری ایجاد شده توسط بانک ها 
این مساله را برای رقبا سخت کرده تا وارد بازار 
شوند. در نتیجه اخاللگران اولیه در خدمات مالی 
مجبورند تا شفافیت بیشتری را برای افزایش 
رقابت نشان دهند. با شفافیت بیشتر، آزادی و 
حق انتخاب بیشتری وجود خواهد داشت. این 
مساله چرخ های الزم برای انقالب در این بخش 
را فراهم کرده است. در محدوده زمانی 5 ساله، 
بخش بانکی با افزایش رقابت و آلترناتیوهای بهتر 
روبرو خواهد شد. در محدوده زمانی 10 ساله، 
این بخش از طریق توازن قدرت در روابط بین 
مصرف کننده و ارائه دهندگان خدمات مالی به 

طور اساسی تغییر خواهد کرد.

انقالب صنعتی چهارم در بانکداری ظهور کرده 
است. ظهور فناوری مالی در 5 سال اخیر به خاطر 
5 تحول کلیدی و مهم به وجود آمده است.این 
5 تحول زمینه های اصلی تغییر بوده، انگیزه های 
برای  درخواست  نخست  موج  برای  را  کافی 
جایگزین های جدید برای بانک ها به وجود 

آورده است.
لیونل باربر سردبیر فایننشال تایمز، در اجالس 
داووس گفت: هیچ کس نمی خواهد در بانکداری 
باشد، همه می خواهند در فناوری مالی باشند. 
فناوری مالی به جریان اصلی رسیده است ولی این 

چه معنایی برای بانک ها خواهد داشت؟
انقالب صنعتی چهارم در بانکداری ظهور کرده 
است. ظهور فناوری مالی در 5 سال اخیر به خاطر 

5 تحول کلیدی و مهم به وجود آمده است:

1 : از دست رفتن اعتماد در بحران مالی 2008
مهمتر از همه، بانک ها اعتماد ما را از دست دادند. 
خدمات مالی همیشه مورد اعتماد بوده است. 
شاید بزرگترین مانع برای ورود، مشتریان جدید 
برای اعتماد به برند یا خدمات ناشناخته بوده و 
این به خصوص درباره اخاللگران دیجیتالی که 
حضور فیزیکی ندارند، درست بوده است. بحران 
مالی 2008 تغییری را در شرایط پویای اعتماد به 
خدمات مالی ایجاد کرده است. فناوری مالی شاید 
بدون بحران مالی نیز اتفاق می افتاد ولی این مساله 

شاید دیرتر رخ می داد.

2 : انتظارات بیشتر
با توجه به اختالل ایجاد شده در سایر زمینه ها، 
مصرف کنندگان اکنون با تجربه بهتری از استفاده 
سریع تر، آسان تر و ارزان تر روبرو هستند، و ما 
حق انتخاب های بیشتری داریم. تجربه ما در هر 
زمینه ای از ارتباطات تا موسیقی اکنون توسط 
فناوری، فعال شده است. در مقایسه، خدمات 

مالی از رده خارج و محدود بودند.

3 : ظهور نسل جدید

بانک های آینده شبیه چه خواهند بود؟

ظهور هزاره جدید یک جمعیت جدید را به وجود آورده که انتظاراتی متفاوت دارند. هزاره ها بزرگترین 
نسل در تاریخ جهان هستند و به زودی بزرگترین قدرت کیف پول را فرماندهی می کنند. رشد فناوری 
مالی به واسطه تطبیق در گروه های سنی بوده ولی تقاضا از سوی نسل هزاره ها به سوی نوآوری و تفکر 

درباره خدمات مالی، تسریع کننده این تغییرات بوده است.

4 : ظهور اینترنت همراه
با گوشی های هوشمند، ما یک ابررایانه در جیب خود داریم و همواره متصل به اینترنت هستیم. روشی 
که کارهای بانکی را انجام می دهیم به عنوان بخشی از این روند کالن تغییر می کند. بانک های سنتی از 
شعبه قدیمی به آنالین تبدیل شده اند و اخیرا، به صورت تلفن همراه درآمده اند. انتظارات ما از این که 

چگونه و کجا می توانیم کارهای بانکی را انجام دهیم، تغییر کرده است.

5 : مقررات که واقعا از حقوق مصرف کننده حمایت می کند
بخش مالی به شدت قانونمند است و در نتیجه حمایت از مصرف کننده و کاربر باید همواره اولویت 
باشد. ولی مقررات می تواند به طور همزمان از حقوق ما حمایت کرده و همین طور موجب تشویق 
نوآوری شود. در برخی کشورها، قانون گذاران انعطاف پذیرتر هستند و سریعتر به اخاللگران مالی 
واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال، سازمان مقررات مالی انگلیس، پروژه نوآوری را در سال 2014 
میالدی راه اندازی کرده تا با کسب و کارهای نوآور همکاری کند، رویکردی که سنگاپور و استرالیا نیز 
از آن پیروی کردند. ولی در سایر کشورها، یک شرکت باید بانک باشد تا طیف گسترده ای از خدمات 

مالی را انجام دهد.

بانک آینده؟ 
این 5 تحول زمینه های اصلی تغییر بوده، انگیزه های کافی را برای موج نخست درخواست برای 

جایگزین های جدید برای بانک ها به وجود آورده است.
تازه واردها اکنون وارد بازاری می شوند که میلیون ها مشتری بالقوه به یک شرکت فناوری غیر بانکی 
برای نیازهای بانکی خود روی آورده اند و انتظارات بیشتری دارند. حتی آن دسته از مشتریانی که اکنون 
نیازی به استفاده از فناوری مالی ندارند، این فناوری ها را به عنوان یک جایگزین معادل یا بهتر از یک 

بانک در نظر می گیرند.
کاربران انتظار تغییر بزرگی در رفتار آنها طی 5 سال آینده دارند. این مساله را تحقیق موسسه یوگاو نشان 
می دهد. در 2015 حدود 68 درصد مردم هرگز از ارائه دهندگان فناوری برای انجام امور مالی استفاده 
نکرده اند. در محدوده زمانی 5 ساله، نیمی )48 درصد( از کاربران انتظار دارند که از فناوری مالی برای 
انجام حداقل یک خدمت مالی استفاده کنند. یک سوم 32 درصد انتظار دارند که برای انجام 50 درصد 
یا بیشتر کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده نمایند. در میان پیشگامان، این رقم دو برابر بوده و 85 

درصد انتظار دارند که برای انجام بیش از 50 درصد کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده کنند.
با نگاهی به خدمات خاص، به طور متوسط یک پنجم مردم فکر می کنند که از فناوری مالی برای 
خدمات روز به روز مثل خساب های پس انداز و جاری، کارت های اعتباری در محدوده زمانی 
5 ساله استفاده خواهند کرد. تصمیمات بزرگتر مالی مثل بیمه، مدیریت سرمایه گذاری و وام مسکن، 
فعالیت هایی هستند که کمترین استقبال را برای انجام از طریق فناوری مالی داشته اند. با نگاهی به ده 
سال آینده، تصویر به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد: 20 درصد کاربران پیش بینی می کنند که برای 

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

در حالی که سنگاپور همچنان صدرنشین 
این فهرست است، کالن شهرهای چین و 
استرالیا جای خود را به شهرهای اروپا و 

آمریکا داده اند.
بر اساس این فهرست هزینه زندگی در 
شماری از شهرهای اروپایی افزایش قابل 
توجهی داشته است. به عنوان مثال زوریخ 
در سوئیس با دو پله ترقی نسبت به رتبه 
جهان  شهر  ده  گران ترین  فهرست  دوم 
صعود کرده است و نیویورک در آمریکا 
با 15 پله ترقی برای نخستین بار وارد این 

فهرست شده است.
همچنان  جدول  این  صدرنشین  البته 
سنگاپور در جنوب آسیاست. قیمت اجاره 
خانه در این شهر برای هر 100 متر مربع 
در یک محله خوب 4500 یورو )حدود 
17 میلیون تومان( در ماه یا حتی باالتر از 

آن است.
رتبه نخست: سنگاپور، آسیا

رتبه دوم: زوریخ، اروپا و هنگ کنگ، آسیا
رتبه سوم: )به دلیل حضور دو شهر در رتبه 

دوم حذف شده(
رتبه چهارم: ژنو، سوئیس ، اروپا
رتبه پنجم: پاریس، فرانسه، اروپا

رتبه ششم: لندن، بریتانیا، اروپا
رتبه هفتم: نیویورک، آمریکا

رتبه هشتم: کپنهاگ، اروپا
رتبه نهم: سئول، آسیا

رتبه دهم: لس  آنجلس، آمریکا
در آخرین فهرست منتشر شده، از دهلی نو 
در هند، دمشق در سوریه و کاراکاس در 
ونزوئال به عنوان ارزان ترن شهرهای جهان 

نام برده شده است.

فهرست گران ترین  
شهرهای جهان

موسسه مالی بین المللی )IIF( معتقد است: 
وضعیت رکودی سود، جهانی بوده و همه 
جای دنیا را فراگرفته است. اتفاقی که یک 
خبر بد برای اقتصاد جهانی و بازارهای سهام 

خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، هانگ تران، مدیر اجرایی 
موسسه مالی بین المللی )IIF( در واشنگتن 
در خصوص کاهش جهانی درآمدها، رشد 
کمبود  و  پایین  تقاضای  بهره وری،  ضعیف 
عمومی نیروی قیمت گذاری هشدار داد. با 
افزایش آمار اشتغال، شرکت های آمریکایی 
ضربه  کار  نیروی  روبه رشد  هزینه های  از 

خورده اند.
»سرایت  کرد:   اعالم  مصاحبه ای  در  تران 
رکود به این معناست که دیگر جایی برای 
شرکت های بزرگ وجود ندارد. در گذشته، 
ضعیفی  عملکرد  خود  کشور  در  شما  اگر 
در  سرمایه گذاری  با  می توانستید  داشتید،  
خارج از کشور این معضل را جبران کنید. اما 
اگر شما از کاهش چشمگیر در سود داخلی 
و بین المللی رنج می برید، باید از نو همه چیز 

را آغاز کنید.«
رکود  احتمال  خود  نوبه  به  موضوع  این 
دلیل  به  وی  می دهد.  افزایش  را  اقتصادی 
سقوط درآمدها، شانس رکود آمریکا در دو 
سال آینده را از 20 تا 25 درصد به 30 تا 35 

درصد افزایش داد.
رکود سود و درآمد بلندمدت موجب شده 
دوام  خصوص  در  همکارانش  و  تران  تا 
اوجگیری اخیر بازارهای سهام جهانی دچار 
شک و تردید شوند. آنها بر این عقیده اند که 
گیر خواهند  نزولی  روند  در یک  قیمت ها 

کرد. 
IIF در گزارش خود نوشت: »با توجه به این 
که انتظار می رود سودها در آینده نیز تحت 
فشار باقی بمانند، این شرایط به تدریج فشار 

نزولی بر قیمت سهام وارد خواهد کرد.«

رکود جهانی است 

هشدار مدیر اجرایی »موسسه 
مالی بین المللی«:
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انجام همه امور مالی و بانکی خود به فناوری های 
مالی اعتماد خواهند کرد. با توجه به اینکه مدل 
بانکداری موجود غیر تجاری است، همه چیز 
درباره تجربه خدمات مالی تغییر خواهد کرد. طی 
5 تا 10 سال، صنعت بانکداری به طور ساختاری 
تغییر خواهد کرد. ارائه دهندگان جدید و خدمات 
جدید نوآورانه بانکی ظهور خواهد کرد. برخی 
بانک ها تحوالت دیجیتال را جدی خواهند 
گرفت، سایرین مسیر خود به سوی آینده را تغییر 
خواهند داد تا از رقبا پیشی بگیرند. برخی بخش ها 
به طور جهانی توسط موسسات غیر بانکی اداره 
و کنترل خواهد شد، سایر بخش ها در چارچوب 

ساختاری مزایای یک بانک بهتر خواهد بود.

دموکراتیزه کردن بخش مالی
مهمترین نتیجه دموکراتیزه کردن درست بخش 
مالی خواهد بود. ماهیت کنونی تجاری سیستم 
بانک داری به طور ساختاری ناعادالنه است. 
از  غالبا  ها  بانک  و سود  های سیستم  هزینه 
هزینه هایی که به فقیرترین ها لطمه می زند، 
تامین می شود. پرداخت های بین المللی یک مثال 
است. بخش زیادی از کسانی که انتقال پول انجام 
می دهند، 7.68 درصد هزینه انتقال پول را به سایر 
مشتریان انتقال می دهند. فناوری مالی فرصت 
را توسعه می دهد و تغییرات را ایجاد می کند، 
نتیجه نهایی گسترش فرصت مالی برای بسیاری 
از مردم خواهد بود. و پس انداز و سرمایه گذاری 
با سود بهتری برای کسانی که آن را انجام داده اند، 
روبرو خواهد شد. بر اساس اعالم بانک جهانی، 
کاهش هزینه پرداخت های بین المللی طی 5 
سال گذشته، به خاطر ورود آلترناتیوهای ارزان تر، 
از سال 2010 میالدی تاکنون 60 میلیارد دالر از 

هزینه های مشتریان را صرفع جویی کرده است.
فضای انحصاری ایجاد شده توسط بانک ها 
این مساله را برای رقبا سخت کرده تا وارد بازار 
شوند. در نتیجه اخاللگران اولیه در خدمات مالی 
مجبورند تا شفافیت بیشتری را برای افزایش 
رقابت نشان دهند. با شفافیت بیشتر، آزادی و 
حق انتخاب بیشتری وجود خواهد داشت. این 
مساله چرخ های الزم برای انقالب در این بخش 
را فراهم کرده است. در محدوده زمانی 5 ساله، 
بخش بانکی با افزایش رقابت و آلترناتیوهای بهتر 
روبرو خواهد شد. در محدوده زمانی 10 ساله، 
این بخش از طریق توازن قدرت در روابط بین 
مصرف کننده و ارائه دهندگان خدمات مالی به 

طور اساسی تغییر خواهد کرد.

انقالب صنعتی چهارم در بانکداری ظهور کرده 
است. ظهور فناوری مالی در 5 سال اخیر به خاطر 
5 تحول کلیدی و مهم به وجود آمده است.این 
5 تحول زمینه های اصلی تغییر بوده، انگیزه های 
برای  درخواست  نخست  موج  برای  را  کافی 
جایگزین های جدید برای بانک ها به وجود 

آورده است.
لیونل باربر سردبیر فایننشال تایمز، در اجالس 
داووس گفت: هیچ کس نمی خواهد در بانکداری 
باشد، همه می خواهند در فناوری مالی باشند. 
فناوری مالی به جریان اصلی رسیده است ولی این 

چه معنایی برای بانک ها خواهد داشت؟
انقالب صنعتی چهارم در بانکداری ظهور کرده 
است. ظهور فناوری مالی در 5 سال اخیر به خاطر 

5 تحول کلیدی و مهم به وجود آمده است:

1 : از دست رفتن اعتماد در بحران مالی 2008
مهمتر از همه، بانک ها اعتماد ما را از دست دادند. 
خدمات مالی همیشه مورد اعتماد بوده است. 
شاید بزرگترین مانع برای ورود، مشتریان جدید 
برای اعتماد به برند یا خدمات ناشناخته بوده و 
این به خصوص درباره اخاللگران دیجیتالی که 
حضور فیزیکی ندارند، درست بوده است. بحران 
مالی 2008 تغییری را در شرایط پویای اعتماد به 
خدمات مالی ایجاد کرده است. فناوری مالی شاید 
بدون بحران مالی نیز اتفاق می افتاد ولی این مساله 

شاید دیرتر رخ می داد.

2 : انتظارات بیشتر
با توجه به اختالل ایجاد شده در سایر زمینه ها، 
مصرف کنندگان اکنون با تجربه بهتری از استفاده 
سریع تر، آسان تر و ارزان تر روبرو هستند، و ما 
حق انتخاب های بیشتری داریم. تجربه ما در هر 
زمینه ای از ارتباطات تا موسیقی اکنون توسط 
فناوری، فعال شده است. در مقایسه، خدمات 

مالی از رده خارج و محدود بودند.

3 : ظهور نسل جدید

بانک های آینده شبیه چه خواهند بود؟

ظهور هزاره جدید یک جمعیت جدید را به وجود آورده که انتظاراتی متفاوت دارند. هزاره ها بزرگترین 
نسل در تاریخ جهان هستند و به زودی بزرگترین قدرت کیف پول را فرماندهی می کنند. رشد فناوری 
مالی به واسطه تطبیق در گروه های سنی بوده ولی تقاضا از سوی نسل هزاره ها به سوی نوآوری و تفکر 

درباره خدمات مالی، تسریع کننده این تغییرات بوده است.

4 : ظهور اینترنت همراه
با گوشی های هوشمند، ما یک ابررایانه در جیب خود داریم و همواره متصل به اینترنت هستیم. روشی 
که کارهای بانکی را انجام می دهیم به عنوان بخشی از این روند کالن تغییر می کند. بانک های سنتی از 
شعبه قدیمی به آنالین تبدیل شده اند و اخیرا، به صورت تلفن همراه درآمده اند. انتظارات ما از این که 

چگونه و کجا می توانیم کارهای بانکی را انجام دهیم، تغییر کرده است.

5 : مقررات که واقعا از حقوق مصرف کننده حمایت می کند
بخش مالی به شدت قانونمند است و در نتیجه حمایت از مصرف کننده و کاربر باید همواره اولویت 
باشد. ولی مقررات می تواند به طور همزمان از حقوق ما حمایت کرده و همین طور موجب تشویق 
نوآوری شود. در برخی کشورها، قانون گذاران انعطاف پذیرتر هستند و سریعتر به اخاللگران مالی 
واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال، سازمان مقررات مالی انگلیس، پروژه نوآوری را در سال 2014 
میالدی راه اندازی کرده تا با کسب و کارهای نوآور همکاری کند، رویکردی که سنگاپور و استرالیا نیز 
از آن پیروی کردند. ولی در سایر کشورها، یک شرکت باید بانک باشد تا طیف گسترده ای از خدمات 

مالی را انجام دهد.

بانک آینده؟ 
این 5 تحول زمینه های اصلی تغییر بوده، انگیزه های کافی را برای موج نخست درخواست برای 

جایگزین های جدید برای بانک ها به وجود آورده است.
تازه واردها اکنون وارد بازاری می شوند که میلیون ها مشتری بالقوه به یک شرکت فناوری غیر بانکی 
برای نیازهای بانکی خود روی آورده اند و انتظارات بیشتری دارند. حتی آن دسته از مشتریانی که اکنون 
نیازی به استفاده از فناوری مالی ندارند، این فناوری ها را به عنوان یک جایگزین معادل یا بهتر از یک 

بانک در نظر می گیرند.
کاربران انتظار تغییر بزرگی در رفتار آنها طی 5 سال آینده دارند. این مساله را تحقیق موسسه یوگاو نشان 
می دهد. در 2015 حدود 68 درصد مردم هرگز از ارائه دهندگان فناوری برای انجام امور مالی استفاده 
نکرده اند. در محدوده زمانی 5 ساله، نیمی )48 درصد( از کاربران انتظار دارند که از فناوری مالی برای 
انجام حداقل یک خدمت مالی استفاده کنند. یک سوم 32 درصد انتظار دارند که برای انجام 50 درصد 
یا بیشتر کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده نمایند. در میان پیشگامان، این رقم دو برابر بوده و 85 

درصد انتظار دارند که برای انجام بیش از 50 درصد کارهای مالی خود از فناوری مالی استفاده کنند.
با نگاهی به خدمات خاص، به طور متوسط یک پنجم مردم فکر می کنند که از فناوری مالی برای 
خدمات روز به روز مثل خساب های پس انداز و جاری، کارت های اعتباری در محدوده زمانی 
5 ساله استفاده خواهند کرد. تصمیمات بزرگتر مالی مثل بیمه، مدیریت سرمایه گذاری و وام مسکن، 
فعالیت هایی هستند که کمترین استقبال را برای انجام از طریق فناوری مالی داشته اند. با نگاهی به ده 
سال آینده، تصویر به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد: 20 درصد کاربران پیش بینی می کنند که برای 

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

در حالی که سنگاپور همچنان صدرنشین 
این فهرست است، کالن شهرهای چین و 
استرالیا جای خود را به شهرهای اروپا و 

آمریکا داده اند.
بر اساس این فهرست هزینه زندگی در 
شماری از شهرهای اروپایی افزایش قابل 
توجهی داشته است. به عنوان مثال زوریخ 
در سوئیس با دو پله ترقی نسبت به رتبه 
جهان  شهر  ده  گران ترین  فهرست  دوم 
صعود کرده است و نیویورک در آمریکا 
با 15 پله ترقی برای نخستین بار وارد این 

فهرست شده است.
همچنان  جدول  این  صدرنشین  البته 
سنگاپور در جنوب آسیاست. قیمت اجاره 
خانه در این شهر برای هر 100 متر مربع 
در یک محله خوب 4500 یورو )حدود 
17 میلیون تومان( در ماه یا حتی باالتر از 

آن است.
رتبه نخست: سنگاپور، آسیا

رتبه دوم: زوریخ، اروپا و هنگ کنگ، آسیا
رتبه سوم: )به دلیل حضور دو شهر در رتبه 

دوم حذف شده(
رتبه چهارم: ژنو، سوئیس ، اروپا
رتبه پنجم: پاریس، فرانسه، اروپا

رتبه ششم: لندن، بریتانیا، اروپا
رتبه هفتم: نیویورک، آمریکا

رتبه هشتم: کپنهاگ، اروپا
رتبه نهم: سئول، آسیا

رتبه دهم: لس  آنجلس، آمریکا
در آخرین فهرست منتشر شده، از دهلی نو 
در هند، دمشق در سوریه و کاراکاس در 
ونزوئال به عنوان ارزان ترن شهرهای جهان 

نام برده شده است.

فهرست گران ترین  
شهرهای جهان

موسسه مالی بین المللی )IIF( معتقد است: 
وضعیت رکودی سود، جهانی بوده و همه 
جای دنیا را فراگرفته است. اتفاقی که یک 
خبر بد برای اقتصاد جهانی و بازارهای سهام 

خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، هانگ تران، مدیر اجرایی 
موسسه مالی بین المللی )IIF( در واشنگتن 
در خصوص کاهش جهانی درآمدها، رشد 
کمبود  و  پایین  تقاضای  بهره وری،  ضعیف 
عمومی نیروی قیمت گذاری هشدار داد. با 
افزایش آمار اشتغال، شرکت های آمریکایی 
ضربه  کار  نیروی  روبه رشد  هزینه های  از 

خورده اند.
»سرایت  کرد:   اعالم  مصاحبه ای  در  تران 
رکود به این معناست که دیگر جایی برای 
شرکت های بزرگ وجود ندارد. در گذشته، 
ضعیفی  عملکرد  خود  کشور  در  شما  اگر 
در  سرمایه گذاری  با  می توانستید  داشتید،  
خارج از کشور این معضل را جبران کنید. اما 
اگر شما از کاهش چشمگیر در سود داخلی 
و بین المللی رنج می برید، باید از نو همه چیز 

را آغاز کنید.«
رکود  احتمال  خود  نوبه  به  موضوع  این 
دلیل  به  وی  می دهد.  افزایش  را  اقتصادی 
سقوط درآمدها، شانس رکود آمریکا در دو 
سال آینده را از 20 تا 25 درصد به 30 تا 35 

درصد افزایش داد.
رکود سود و درآمد بلندمدت موجب شده 
دوام  خصوص  در  همکارانش  و  تران  تا 
اوجگیری اخیر بازارهای سهام جهانی دچار 
شک و تردید شوند. آنها بر این عقیده اند که 
گیر خواهند  نزولی  روند  در یک  قیمت ها 

کرد. 
IIF در گزارش خود نوشت: »با توجه به این 
که انتظار می رود سودها در آینده نیز تحت 
فشار باقی بمانند، این شرایط به تدریج فشار 

نزولی بر قیمت سهام وارد خواهد کرد.«

رکود جهانی است 

هشدار مدیر اجرایی »موسسه 
مالی بین المللی«:
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رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: با اجرایی شدن 95 درصد از مصوبات کارگروه 
توسعه صادرات استان در سال 94. زمینه تحقق 88.2 
درصدی صادرات استان در سال گذشته بر اساس برنامه 

سرانه 500 دالر. فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت. معدن و تجارت 
خراسان رضوی. راضیه علیرضایی اظهارداشت: به منظور 
پایش وضعیت صادرات غیرنفتی استان و بهره برداری 
موثر از ظرفیت بخش های مختلف در توسعه صادرات 
توسعه  کارگروه  جلسه   8 تعداد   94 سال  طی  استان. 
صادرات به ریاست استاندار خراسان رضوی برگزار شد 
که طی آن. 68 مصوبه برای تسهیل فرایند صادرات استان 

تصویب شد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات استان افزود: از نتایج این 
مصوبات می توان به  تنظیم راهبرد صادرات با مدیریت 
اتاق بازرگانی و همکاری تشکل ها. اشاره نمود که بر 
اساس آن مزیت های کاالیی و موقعیت بازار های هدف 
بر اساس سه استراتژی حفظ. توسعه و نفوذ . مورد بررسی 

قرار گرفته است.
علیرضایی با بیان اینکه طی سال گذشته. 14 جلسه کمیته 
استانی پایش تجارت خارجی با 135 مصوبه.  به منظور 
استفاده از آراء بخش خصوصی برگزار شد. تصریح کرد: 
در مجموع در سال 94. تعداد 22 جلسه کارگروه توسعه 
صادرات و کمیته پایش استان برگزار شد که نسبت به سال 
93. به لحاظ تعداد جلسات. 15.7 درصد و به لحاظ تعداد 

مصوبات. 9.7 درصد رشد داشته است.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جدید توسط مقام 
معظم رهبری. امید می رود در سال جاری با حمایت 
دستگاههای باالدستی و حضور همه جانبه و موثر همه 
بخش  مشارکت  و  صادرات  در  ذیربط   دستگاههای 
خصوصی. توسعه برنامه های تجارت خارجی با هدف 
افزایش صدور کاالهای تولیدی ساخت داخل و استفاده 
بهتر از ظرفیت های داخلی و تمرکز بر محصوالت دانش 
بنیان برای صادرات بیشتر در بازارهای هدف. مورد اقدام 
قرار گیرد که الزمه آن توانمند شدن تشکل های صادراتی. 
تجهیز واحدهای صادراتی و توجه ویژه به زیرساخت ها 

می باشد.

رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت 
خراسان رضوی خبر داد:

تحقق ۸۸ درصدی صادرات 
استان در سال 9۴

ــاورزي  ــازمان جهادکش ــس س ریی
ــان رضوي در گفت و گو با  خراس
ــازمان  واحد خبر روابط عمومي س
رضوي،  ــان  خراس جهادکشاورزي 
ــوزه  ــاي ح ــن رخداده ــم تری مه

کشاورزي در سال 94 را برشمرد.
ــاره به خرید  مجتبي مزروعي با اش
ــاورزان  ــن جو از کش ــزار ت 110 ه
ــزان  ــن می ــت: ای ــال 94 گف در س
ــا 40 درصد جو  ــد جو برابر ب خری
ــده در کل کشور بود.  خریداري ش

وي ادامه داد: همچنین تولید گندم در استان نیز طي سال گذشته نسبت به سال ماقبل 
آن، 33.5 درصد افزایش داشته است.

رییس سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي سپس از توزیع 650 هزار تن نهاده هاي 
زراعي، باغي و دامي در طي سال گذشته خبر داد وافزود: در سال 94 اعتبارات آب و 

خاک ) آبیاري تحت فشار و لوله گذاري ( نیز بیش از دو برابر شده است.
مزروعي در ادامه با اشاره به افزایش 14 درصدي تامین تسهیالت مکانیزاسیون و نیز افزایش 
قابل توجه تسهیالت گلخانه اي گفت: در سال 94 شاهد افزایش 47 درصدي کشت کلزا 

بودیم و همچنین براي اولین بار کشت پاییزه چقندر قند در استان صورت گرفت.

تنظیم بازار محصوالت کشاورزي و تامین نهاده ها، کاهش هزینه هاي تولید و توسعه 
آبیاري تحت فشار و انتقال آب با لوله و ... از جمله اقداماتي است که در راستاي اقتصاد 

مقاومتي در سال 94 بدان ها توجه ویژه اي شد

وي افزود: در این مدت اعتبارات استاني 35 درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته و 
48 مرکز جهاد کشاورزي تجهیز و 464 نفر کارشناس به کار گرفته شده اند.

ــازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي را در اجراي برنامه هاي  مزروعي در ادامه س
ــاورزي و تامین  ــت و گفت: تنظیم بازار محصوالت کش اقتصاد مقاومتي موفق دانس
نهاده ها، کاهش هزینه هاي تولید و توسعه آبیاري تحت فشار و انتقال آب با لوله و 
ــت که در راستاي اقتصاد مقاومتي در سال 94 بدان ها توجه  ... از جمله اقداماتي اس

ویژه اي شد.
ــان رضوي درباره مهمترین برنامه هاي این  ــاورزي خراس ــازمان جهادکش رییس س
مجموعه در سال 1395 نیز گفت : توجه ویژه به تنظیم بازار و بازرگاني محصوالت 
ــعه کشت  ــاورزي، تنظیم و اجراي برنامه مدون جهت ارتقا بهره وري آب، توس کش
گلخانه اي، توسعه شبکه انتقال آب و آبیاري تحت فشار، ایجاد روشهاي جدید و ساده 
براي کاهش مصرف آب، تامین نهاده ها، توسعه تکنولوژي و مکانیزاسیون کشاورزي 
ــتقیم محصوالت و بهبود تغذیه از مهم ترین برنامه هاي سازمان جهاد  و عرضه مس

کشاورزي در سال 95 براي عملي تر کردن برنامه اقتصاد مقاومتي است.

رییس سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي:

 موفقیت سازمان جهاد کشاورزي در اجراي 
اقتصاد مقاومتي

توسعه سیستم جابه جایی و حمل و نقل از دیرباز، 
یکی از موضوعاتی بوده  که در راس موارد کالن و 
ملی به آن توجه شده است. امروزه از حمل و نقل 
با عنوان صنعت یاد می شود و سطح کیفیت آن، 

شاخص پیشرفت و توسعه کشورها می باشد.
کشورهای پیشرفته در سال های اخیر در زمینه 
حمل و نقل پایدار بسیار جدی و با نگاه حساس تر 
عمل کرده و دید خود را به یک دید بلند مدت 
تغییر داده و به دنبال توسعه زیر ساخت های 

مناسب برای توسعه بهتر راه های خود می باشند.
برای ایجاد یک ذهنیت مناسب درخصوص ارتباط 
حمل و نقل و توسعه پایدار، ابتدا باید تعریف 
جامعی از حمل و نقل ارایه نماییم. حمل و نقل 
عبارتست از جابجایی که با بکارگیری تکنولوژی 
و علم در طراحی و برنامه ریزی، اجرا و مدیریت 
امکانات برای تمامی شقوق حمل و نقلی مهیا 
کننده شرایط ایمن، راحت، سریع، اقتصادی و 
سازگار با محیط زیست برای جابه جایی انسان و 

کاال باشد.
سیستم حمل و نقل می بایست پایدار و سازگار 
با محیط زیست باشد. متداولترین تعریف برای 
پایداری عبارت است از برآورده کردن نیازهای 
فعلی بدون تعرض و ایجاد مشکل برای نیازهای 
نسل های آینده. پس حمل و نقلی پایدار است 
که دسترسی عادالنه و ایمن برای جمیع نیازهای 
اقشار مختلف اجتماع را فراهم نموده، از لحاظ 
عملکردی پربازده و از لحاظ اقتصادی در توانایی 
پرداخت تمام اقشار مردم بوده و همچنین آثار 
محیط زیستی آن شامل آلودگی هوا، صوت و 

زمین حداقل باشد.
براساس گزارش های سازمان ملل متحد، شبکه های 
ارتباطی یکی از مهم ترین بخش های توسعه پایدار 
می باشد و در آن به حمل و نقل زمینی توجه 
کاربری  همچون  مسایلی  است.  شده  ویژه ای 
زمین، میزان استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر، 
انتشار آالینده های محیطی، گرم تر شدن کره زمین، 
تاثیر بر خصوصیات اقتصادی و جغرافیایی مناطق 
و بسیاری موارد دیگر از مهم ترین مواردی هستند 

که حمل و نقل زمینی و در راس آن بزرگراه ها را از سایر سیستم های حمل  و نقل متمایز می نماید.
بزرگراه ها یکی از اساسی  ترین زیرساخت های حمل و نقل می باشند و در  حال  حاضر  بیش  از  14500  
کیلومتر  بزرگراه در حال بهره برداری در کشور موجود بوده که با توجه به حجم بسیار زیاد تردد روزانه، 

پایدار بودن آنها از اهمیت باالیی در توسعه آتی کشور برخوردار می باشد.
بزرگراه پایدار می بایست نیازهای عملکردی به  منظور توسعه جامعه و رشد اقتصادی در طول چرخه 
حیات خود را برآورده کرده و این در حالی است که اثرات منفی بر محیط زیست و مصرف منابع طبیعی 
را به حداقل می رساند. اکنون در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان و آلمان به ایجاد ساختارها و توسعه 

پایدار بزرگراه ها و امکانات آن توجه ویژه ای شده است.
با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک ایران در حمل و نقل خاورمیانه و منطقه، توسعه پایدار بزرگراه ها می تواند 
گام مهمی در جهت جذب سفرهای ترانزیت بین المللی، جذب سرمایه های خارجی و ایجاد اشتغال 
برای نیروی جوان و متخصص داخلی به شمار آید. همچنین با توجه به توافق اخیر پاریس در کشور 
فرانسه درخصوص رعایت و همگامی بین المللی در زمینه مسایل زیست محیطی و با هدف حفظ 
نسل های آتی، توجه به طراحی و نگهداری بزرگراه ها به شیوه پایدار و مطابق با استانداردهای زیست 
محیطی، می تواند گام مهمی در جهت همگامی با کشورهای جهان و در جهت توسعه پایدار کشور 

عزیزمان ایران در سال های آینده باشد.
استراتژی هاي مورد استفاده براي توسعه پایدار را میتوان به چندین گروه تقسیم کرد. استفاده از مصالح 
جایگزین و بازیافتي به جاي استفاده از مصالح معدني، به کارگیري تکنولوژي هاي جدید در روسازي و 
تغییر در رویکردهاي مدیریتي از جمله سرفصل هاي اصلي ترویج توسعه پایدار زیرساخت هاي حمل 

و نقلي میباشد .
تغییر در نوع مصالح مورد استفاده و به کارگیري مصالح بازیافت شده همچون استفاده از مواد بازیافتی 
در ساخت روسازی راه، از یک سو می تواند گام بسیار اساسی در جهت توسعه پایدار بزرگراه ها بوده 
و از سوی دیگر در مصرف منابع مالی در ساخت صرفه جویی نماید. استفاده از آسفالت های گرم با 
تکنولوژی های جدید که با ایجاد تغییراتی در ساختار آسفالت، نیاز به حرارت کمتری برای شرایط 
اختالط را ایجاد می نماید، باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انرژی شده و با کاهش میزان 
آالینده های ناشی از سوخت ها و گازهای متصاعد شده از مخلوط آسفالتی، گام مهمی در جهت ساخت 

بزرگرا ه های پایدار به شمار می روند.
همچنین استراتژیک و پویا بودن عملکرد، آمادگی و تطابق سریع با شرایط گوناگون می تواند بسیاری 
از هزینه هایی را که بعدا در اثر نیاز به تعمیر و نگهداری راه بوجود می آید جلوگیری نماید. به عنوان 
مثال، بروز شرایطی همچون راه  بندان های ناشی از شرایط نامساعد جوی باعث توقف تعداد متعددی 
از خودروها و متصاعد شدن مقادیر زیادی از گازها و آالینده های زیست محیطی شده و  اثرات بسیار 

مخربی بر محیط زیست و سالمت انسان ها می گذارد.
این درحالیست که با شناسایی و برنامه ریزی صحیح برای نقاطی که دارای مشکل بالقوه هستند، می توان 
با صرف هزینه های  بسیار اندک تبعات به وجود آمده زیست محیطی و بیماری های ناشی از آلودگی 
هوا و .... را کنترل نمود. در نتیجه، با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و طبیعت در طراحی ها، استفاده از 
مصالح سازگار با محیط زیست، مصالح بازیافت شده و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در ساخت و 
بهره برداری از بزرگراه ها، می توان به حمل و نقل پایدار و به تبع آن بزرگراه هایی پایدار در کشور دست 

یافت.

گسترش حمل و نقل با نگاه توسعه پایدار
سید رامتین باقری
عضو جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

نقل و  حمل 
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رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: با اجرایی شدن 95 درصد از مصوبات کارگروه 
توسعه صادرات استان در سال 94. زمینه تحقق 88.2 
درصدی صادرات استان در سال گذشته بر اساس برنامه 

سرانه 500 دالر. فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت. معدن و تجارت 
خراسان رضوی. راضیه علیرضایی اظهارداشت: به منظور 
پایش وضعیت صادرات غیرنفتی استان و بهره برداری 
موثر از ظرفیت بخش های مختلف در توسعه صادرات 
توسعه  کارگروه  جلسه   8 تعداد   94 سال  طی  استان. 
صادرات به ریاست استاندار خراسان رضوی برگزار شد 
که طی آن. 68 مصوبه برای تسهیل فرایند صادرات استان 

تصویب شد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات استان افزود: از نتایج این 
مصوبات می توان به  تنظیم راهبرد صادرات با مدیریت 
اتاق بازرگانی و همکاری تشکل ها. اشاره نمود که بر 
اساس آن مزیت های کاالیی و موقعیت بازار های هدف 
بر اساس سه استراتژی حفظ. توسعه و نفوذ . مورد بررسی 

قرار گرفته است.
علیرضایی با بیان اینکه طی سال گذشته. 14 جلسه کمیته 
استانی پایش تجارت خارجی با 135 مصوبه.  به منظور 
استفاده از آراء بخش خصوصی برگزار شد. تصریح کرد: 
در مجموع در سال 94. تعداد 22 جلسه کارگروه توسعه 
صادرات و کمیته پایش استان برگزار شد که نسبت به سال 
93. به لحاظ تعداد جلسات. 15.7 درصد و به لحاظ تعداد 

مصوبات. 9.7 درصد رشد داشته است.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جدید توسط مقام 
معظم رهبری. امید می رود در سال جاری با حمایت 
دستگاههای باالدستی و حضور همه جانبه و موثر همه 
بخش  مشارکت  و  صادرات  در  ذیربط   دستگاههای 
خصوصی. توسعه برنامه های تجارت خارجی با هدف 
افزایش صدور کاالهای تولیدی ساخت داخل و استفاده 
بهتر از ظرفیت های داخلی و تمرکز بر محصوالت دانش 
بنیان برای صادرات بیشتر در بازارهای هدف. مورد اقدام 
قرار گیرد که الزمه آن توانمند شدن تشکل های صادراتی. 
تجهیز واحدهای صادراتی و توجه ویژه به زیرساخت ها 

می باشد.

رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت 
خراسان رضوی خبر داد:

تحقق ۸۸ درصدی صادرات 
استان در سال 9۴

ــاورزي  ــازمان جهادکش ــس س ریی
ــان رضوي در گفت و گو با  خراس
ــازمان  واحد خبر روابط عمومي س
رضوي،  ــان  خراس جهادکشاورزي 
ــوزه  ــاي ح ــن رخداده ــم تری مه

کشاورزي در سال 94 را برشمرد.
ــاره به خرید  مجتبي مزروعي با اش
ــاورزان  ــن جو از کش ــزار ت 110 ه
ــزان  ــن می ــت: ای ــال 94 گف در س
ــا 40 درصد جو  ــد جو برابر ب خری
ــده در کل کشور بود.  خریداري ش

وي ادامه داد: همچنین تولید گندم در استان نیز طي سال گذشته نسبت به سال ماقبل 
آن، 33.5 درصد افزایش داشته است.

رییس سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي سپس از توزیع 650 هزار تن نهاده هاي 
زراعي، باغي و دامي در طي سال گذشته خبر داد وافزود: در سال 94 اعتبارات آب و 

خاک ) آبیاري تحت فشار و لوله گذاري ( نیز بیش از دو برابر شده است.
مزروعي در ادامه با اشاره به افزایش 14 درصدي تامین تسهیالت مکانیزاسیون و نیز افزایش 
قابل توجه تسهیالت گلخانه اي گفت: در سال 94 شاهد افزایش 47 درصدي کشت کلزا 

بودیم و همچنین براي اولین بار کشت پاییزه چقندر قند در استان صورت گرفت.

تنظیم بازار محصوالت کشاورزي و تامین نهاده ها، کاهش هزینه هاي تولید و توسعه 
آبیاري تحت فشار و انتقال آب با لوله و ... از جمله اقداماتي است که در راستاي اقتصاد 

مقاومتي در سال 94 بدان ها توجه ویژه اي شد

وي افزود: در این مدت اعتبارات استاني 35 درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته و 
48 مرکز جهاد کشاورزي تجهیز و 464 نفر کارشناس به کار گرفته شده اند.

ــازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي را در اجراي برنامه هاي  مزروعي در ادامه س
ــاورزي و تامین  ــت و گفت: تنظیم بازار محصوالت کش اقتصاد مقاومتي موفق دانس
نهاده ها، کاهش هزینه هاي تولید و توسعه آبیاري تحت فشار و انتقال آب با لوله و 
ــت که در راستاي اقتصاد مقاومتي در سال 94 بدان ها توجه  ... از جمله اقداماتي اس

ویژه اي شد.
ــان رضوي درباره مهمترین برنامه هاي این  ــاورزي خراس ــازمان جهادکش رییس س
مجموعه در سال 1395 نیز گفت : توجه ویژه به تنظیم بازار و بازرگاني محصوالت 
ــعه کشت  ــاورزي، تنظیم و اجراي برنامه مدون جهت ارتقا بهره وري آب، توس کش
گلخانه اي، توسعه شبکه انتقال آب و آبیاري تحت فشار، ایجاد روشهاي جدید و ساده 
براي کاهش مصرف آب، تامین نهاده ها، توسعه تکنولوژي و مکانیزاسیون کشاورزي 
ــتقیم محصوالت و بهبود تغذیه از مهم ترین برنامه هاي سازمان جهاد  و عرضه مس

کشاورزي در سال 95 براي عملي تر کردن برنامه اقتصاد مقاومتي است.

رییس سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي:

 موفقیت سازمان جهاد کشاورزي در اجراي 
اقتصاد مقاومتي

توسعه سیستم جابه جایی و حمل و نقل از دیرباز، 
یکی از موضوعاتی بوده  که در راس موارد کالن و 
ملی به آن توجه شده است. امروزه از حمل و نقل 
با عنوان صنعت یاد می شود و سطح کیفیت آن، 

شاخص پیشرفت و توسعه کشورها می باشد.
کشورهای پیشرفته در سال های اخیر در زمینه 
حمل و نقل پایدار بسیار جدی و با نگاه حساس تر 
عمل کرده و دید خود را به یک دید بلند مدت 
تغییر داده و به دنبال توسعه زیر ساخت های 

مناسب برای توسعه بهتر راه های خود می باشند.
برای ایجاد یک ذهنیت مناسب درخصوص ارتباط 
حمل و نقل و توسعه پایدار، ابتدا باید تعریف 
جامعی از حمل و نقل ارایه نماییم. حمل و نقل 
عبارتست از جابجایی که با بکارگیری تکنولوژی 
و علم در طراحی و برنامه ریزی، اجرا و مدیریت 
امکانات برای تمامی شقوق حمل و نقلی مهیا 
کننده شرایط ایمن، راحت، سریع، اقتصادی و 
سازگار با محیط زیست برای جابه جایی انسان و 

کاال باشد.
سیستم حمل و نقل می بایست پایدار و سازگار 
با محیط زیست باشد. متداولترین تعریف برای 
پایداری عبارت است از برآورده کردن نیازهای 
فعلی بدون تعرض و ایجاد مشکل برای نیازهای 
نسل های آینده. پس حمل و نقلی پایدار است 
که دسترسی عادالنه و ایمن برای جمیع نیازهای 
اقشار مختلف اجتماع را فراهم نموده، از لحاظ 
عملکردی پربازده و از لحاظ اقتصادی در توانایی 
پرداخت تمام اقشار مردم بوده و همچنین آثار 
محیط زیستی آن شامل آلودگی هوا، صوت و 

زمین حداقل باشد.
براساس گزارش های سازمان ملل متحد، شبکه های 
ارتباطی یکی از مهم ترین بخش های توسعه پایدار 
می باشد و در آن به حمل و نقل زمینی توجه 
کاربری  همچون  مسایلی  است.  شده  ویژه ای 
زمین، میزان استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر، 
انتشار آالینده های محیطی، گرم تر شدن کره زمین، 
تاثیر بر خصوصیات اقتصادی و جغرافیایی مناطق 
و بسیاری موارد دیگر از مهم ترین مواردی هستند 

که حمل و نقل زمینی و در راس آن بزرگراه ها را از سایر سیستم های حمل  و نقل متمایز می نماید.
بزرگراه ها یکی از اساسی  ترین زیرساخت های حمل و نقل می باشند و در  حال  حاضر  بیش  از  14500  
کیلومتر  بزرگراه در حال بهره برداری در کشور موجود بوده که با توجه به حجم بسیار زیاد تردد روزانه، 

پایدار بودن آنها از اهمیت باالیی در توسعه آتی کشور برخوردار می باشد.
بزرگراه پایدار می بایست نیازهای عملکردی به  منظور توسعه جامعه و رشد اقتصادی در طول چرخه 
حیات خود را برآورده کرده و این در حالی است که اثرات منفی بر محیط زیست و مصرف منابع طبیعی 
را به حداقل می رساند. اکنون در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان و آلمان به ایجاد ساختارها و توسعه 

پایدار بزرگراه ها و امکانات آن توجه ویژه ای شده است.
با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک ایران در حمل و نقل خاورمیانه و منطقه، توسعه پایدار بزرگراه ها می تواند 
گام مهمی در جهت جذب سفرهای ترانزیت بین المللی، جذب سرمایه های خارجی و ایجاد اشتغال 
برای نیروی جوان و متخصص داخلی به شمار آید. همچنین با توجه به توافق اخیر پاریس در کشور 
فرانسه درخصوص رعایت و همگامی بین المللی در زمینه مسایل زیست محیطی و با هدف حفظ 
نسل های آتی، توجه به طراحی و نگهداری بزرگراه ها به شیوه پایدار و مطابق با استانداردهای زیست 
محیطی، می تواند گام مهمی در جهت همگامی با کشورهای جهان و در جهت توسعه پایدار کشور 

عزیزمان ایران در سال های آینده باشد.
استراتژی هاي مورد استفاده براي توسعه پایدار را میتوان به چندین گروه تقسیم کرد. استفاده از مصالح 
جایگزین و بازیافتي به جاي استفاده از مصالح معدني، به کارگیري تکنولوژي هاي جدید در روسازي و 
تغییر در رویکردهاي مدیریتي از جمله سرفصل هاي اصلي ترویج توسعه پایدار زیرساخت هاي حمل 

و نقلي میباشد .
تغییر در نوع مصالح مورد استفاده و به کارگیري مصالح بازیافت شده همچون استفاده از مواد بازیافتی 
در ساخت روسازی راه، از یک سو می تواند گام بسیار اساسی در جهت توسعه پایدار بزرگراه ها بوده 
و از سوی دیگر در مصرف منابع مالی در ساخت صرفه جویی نماید. استفاده از آسفالت های گرم با 
تکنولوژی های جدید که با ایجاد تغییراتی در ساختار آسفالت، نیاز به حرارت کمتری برای شرایط 
اختالط را ایجاد می نماید، باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انرژی شده و با کاهش میزان 
آالینده های ناشی از سوخت ها و گازهای متصاعد شده از مخلوط آسفالتی، گام مهمی در جهت ساخت 

بزرگرا ه های پایدار به شمار می روند.
همچنین استراتژیک و پویا بودن عملکرد، آمادگی و تطابق سریع با شرایط گوناگون می تواند بسیاری 
از هزینه هایی را که بعدا در اثر نیاز به تعمیر و نگهداری راه بوجود می آید جلوگیری نماید. به عنوان 
مثال، بروز شرایطی همچون راه  بندان های ناشی از شرایط نامساعد جوی باعث توقف تعداد متعددی 
از خودروها و متصاعد شدن مقادیر زیادی از گازها و آالینده های زیست محیطی شده و  اثرات بسیار 

مخربی بر محیط زیست و سالمت انسان ها می گذارد.
این درحالیست که با شناسایی و برنامه ریزی صحیح برای نقاطی که دارای مشکل بالقوه هستند، می توان 
با صرف هزینه های  بسیار اندک تبعات به وجود آمده زیست محیطی و بیماری های ناشی از آلودگی 
هوا و .... را کنترل نمود. در نتیجه، با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و طبیعت در طراحی ها، استفاده از 
مصالح سازگار با محیط زیست، مصالح بازیافت شده و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در ساخت و 
بهره برداری از بزرگراه ها، می توان به حمل و نقل پایدار و به تبع آن بزرگراه هایی پایدار در کشور دست 

یافت.

گسترش حمل و نقل با نگاه توسعه پایدار
سید رامتین باقری
عضو جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

نقل و  حمل 
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مذاکره  از  رضوي  خراسان  هاي  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل   مدیر 
با لهستاني ها براي توسعه حمل و نقل در خراسان رضوي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان 
رضوي، جواد وحدتي فرد با اشاره به سفر هیئت 75 نفره فعاالن اقتصادي 
لهستان به مشهد افزود: در جریان این سفر مذاکره میان هیئت لهستاني و 

بخش خصوصي ایراني در حوزه حمل و نقل انجام گرفت.
شرکت  تعدادي  لهستاني،  هیئت  ترکیب  به  توجه  با  داد:   ادامه  وي 
حمل و نقل بین المللي، نماینده شرکت اتوبوسراني و نماینده شرکت قطار 
شهري مشهد با هیئت لهستاني در موضوعات حمل ونقل بین المللي، 
لجستیک، خرید اتوبوس و واگن هاي حمل و نقل شهري و خرید و 

تامین تجهیزات و قطعات یدکي ناوگان حمل و نقل مذاکره کردند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي اظهار داشت: در 
جریان سفر هیئت لهستاني همچنین مذاکرات اولیه نمایندگان شرکت 
قطارشهري مشهد با طرف لهستاني درباره امکان خرید واگن جدید و 
مذاکرات اولیه میان نماینده سازمان اتوبوسراني مشهد با طرف لهستاني 

درباره امکان خرید تراموا و اتوبوس انجام گرفت.
وي افزود: بازدید از مرکز کنترل، مرکز تعمیرات و پایانه قطار شهري 
مشهد و معرفي بخش هاي مختلف پایانه مذکور به طرف لهستاني و نیز 
طي مسیر ایستگاه انتهاي نخریسي تا میدان بسیج با استفاده از قطار شهري 

توسط هیات لهستاني از دیگر برنامه هاي این سفر به مشهد بود.
وحدتي فرد ادامه داد: در جریان مذاکرات میان بخش هاي خصوصي دو 

طرف، مقرر شد تماس ها و پیگیري هاي بعدي میان طرفین ادامه یابد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي 
اعالم کرد

مذاکره با لهستاني ها براي 
توسعه حمل و نقل در خراسان رضوي

 رئیس کمیته حمل و نقل 
ستاد خدمات سفر خراسان 
درصد   60 گفت:  رضوي 
با  که  نوروزی  مسافران  از 
ناوگان حمل و نقل عمومی 
رضوی  خراسان  استان  به 
بوسیله  بودند،  کرده  سفر 
ناوگان حمل و نقل عمومی 

جاده ای جابجا شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی، جواد وحدتی فرد افزود:  طی 18 روز طرح نوروزی یعنی از 
روز 25اسفندماه 1394  تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه جاری، در 
مجموع یک میلیون و 62 هزار و 967 زائر و مسافر با 44 هزار و 707 
وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به استان 

خراسان رضوی وارد شده اند.
 وی ادامه داد: از این تعداد، 790 هزار و 762 نفر با 33 هزار و 293 

وسیله نقلیه به مشهد مقدس سفر کرده اند.
 مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: همچنین 
طی این مدت یک میلیون و 94 هزار و 170 مسافر با 46 هزار و 976 
وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای از استان 
خراسان رضوی خارج شده اند که از این تعداد 804 هزار و 599 نفر با 

34 هزار و 325 وسیله نقلیه میزان خروجی از مشهد بوده است.
 وی افزود: طی این مدت 60 درصد مسافران و زائران ورودی و 
خروجی استان خراسان رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق 

جاده، 13 درصد هوایی و 27 درصد به صورت ریلی سفر کرده اند.
وحدتی فرد اظهار داشت: همچنین طی این مدت هشت میلیون و 999 
هزار و 136 مسافر و زائر با دو میلیون و 249 هزار و 784 وسیله نقلیه 
شخصی به خراسان رضوی سفر کردند که از این تعداد پنج میلیون و 

530 هزار و 60 نفر عازم مشهد مقدس شده اند.
وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 9 میلیون و 258 هزار و 204 
مسافر و زائر با دو میلیون و 314 هزار و 551 وسیله نقلیه شخصی از 
خراسان رضوی خارج شده اند که از این تعداد پنج میلیون و 659 هزار 

و 452 نفر میزان خروجی از مشهد بوده است.
رئیس کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوي خاطرنشان 
کرد: طرح جابجایی مسافران و زائران نوروزی تا پایان روز یکشنبه 15 

فروردین ماه جاری ادامه دارد.
وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده مشکلی در تامین بلیت اتوبوس برای 

مسافران و زائران وجود ندارد.

رئیس کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان 
رضوي خبر داد:

جابجایی ۶۰ درصد از مسافران نوروزی خراسان 

رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

نگاه ویژه سرمایه گذاران خارجی 

 به منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

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

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                

ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
اقتصادی سرخس  از افزایش 
در  گذاری  سرمایه  میزان 
دوران پســاتحــریم و اقبال 
سرمایه گذاران به ظرفیت های 

این منطقه خبر داد.
احمد صادقی گلمکانی  در 
گفتگو با خبرنگاران ،وضعیت 
سرمایه گذاری در سال 94 در 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس  
را بسیار خوب توصیف کرد و 
گفت: تعداد زیادی سرمایه گذار از کشورهای مختلف به منطقه ویژه 
سرخس آمدند این در حالی است که قبل از توافق ایران با 5+1 
وضعیت سرمایه گذاری خارجی درسرخس  روند مطلوبی نداشت.

وی پروژه های مینی ریفاینری  را محور اصلی توجه سرمایه گذاران 
اروپایی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس معرفی کرد و افزود: هم 
اکنون یک واحد مینی ریفاینری توسط سرمایه گذار روسی در حال 
ساخت است و با روند خوبی و سرعت اجراء آن، می توان امید 

داشت تا پایان سال 1395 این واحد به بهره برداری برسد.
صادقی صنایع مرتبط با گاز و انرژی و پتروشیمی و فوالد همچنین 
صنایع عذایی  را از جمله مواردی معرفی کرد که سرمایه گذاران 
خارجی درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس بر روی آن تمرکز کرده اند.
به گفته صادقی گلمکانی ، با توجه به این میزان جذب سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی که در چند ماه اخیر 

صورت گرفت، امیدواریم این روند بیش از پیش ادامه یابد
وی ادامه داد: در این راستا، واگذاری اراضی مد نظر سرمایه گذاران 
در این منطقه در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن در اختیار 

آنها قرار داده می شود.
 دکتر صادقی گلمکانی  در پاسخ به این  سئوال که آیا وضعیت سرمایه 
گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس تغییر می کند؟ گفت: آن 
چیزی که برداشت من است این است که خارجی ها مناطق آزاد  و 
ویژه اقتصادی را برای ورود سرمایه هایشان به ایران انتخاب کرده اند 
که این مسئله به نفع اقتصاد این مناطق  است چرا که ظرفیت های 
این مناطق به سرمایه گذاران اجازه فعالیت آزاد اقتصادی و تجاری را 
می دهد پس بنابراین سرمایه گذار خارجی پس از حصول اطمینان 
نیز متمایل  از سرمایه گذاری در مناطق ویژه  به سرزمین اصلی 
خواهد شد. منطقه ویژه اقتصادی سرخس می تواند پیشگام حضور 

سرمایه گذاران در دوران پسا تحریم باشد.
وی همچنین متذکر شد: نکته دیگر اینکه بازار اصلی صادرات ما، کشورهای 
منطقه و به طور خاص همسایگان ما هستند. منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
از پتانسیل باالیی برای صدور انواع کاالی تولیدی باکیفیت  برخوردار است. 
با در نظر گرفتن سطح خوب روابط و مناسبات با اغلب کشورهای همسایه، 
زمینه بسیار مناسبی برای حضور فعال شرکتهای داخلی و خارجی در این 

منطقه فراهم است. 
وی ادامه داد: حضور در بازارهای منطقه، به رونق اقتصادی می انجامد و 
زمانی که رونق آغاز شود، تقاضای کل نیز در داخل کشور نیز افزایش پیدا 

می کند.
مهمترین  از  یکي  داد:  ادامه  اقتصادی سرخس  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
موضوعاتي که در سال گذشته مطرح بود رفع موانع و مشکالت واحدهاي 
تولیدي و صنایع مستقر در منطقه بود. لذا زماني محصول تولید خواهد شد 
و به تبع آن صادرات شکل خواهد گرفت که بتوانیم موانعی که بر سر راه 
تولید و صنعت وجود دارد رفع کنیم. که تا حدود زیادی با همدلی و پیگیری 

به رفع موانع اقدام نموده ایم.
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مذاکره  از  رضوي  خراسان  هاي  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل   مدیر 
با لهستاني ها براي توسعه حمل و نقل در خراسان رضوي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان 
رضوي، جواد وحدتي فرد با اشاره به سفر هیئت 75 نفره فعاالن اقتصادي 
لهستان به مشهد افزود: در جریان این سفر مذاکره میان هیئت لهستاني و 

بخش خصوصي ایراني در حوزه حمل و نقل انجام گرفت.
شرکت  تعدادي  لهستاني،  هیئت  ترکیب  به  توجه  با  داد:   ادامه  وي 
حمل و نقل بین المللي، نماینده شرکت اتوبوسراني و نماینده شرکت قطار 
شهري مشهد با هیئت لهستاني در موضوعات حمل ونقل بین المللي، 
لجستیک، خرید اتوبوس و واگن هاي حمل و نقل شهري و خرید و 

تامین تجهیزات و قطعات یدکي ناوگان حمل و نقل مذاکره کردند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي اظهار داشت: در 
جریان سفر هیئت لهستاني همچنین مذاکرات اولیه نمایندگان شرکت 
قطارشهري مشهد با طرف لهستاني درباره امکان خرید واگن جدید و 
مذاکرات اولیه میان نماینده سازمان اتوبوسراني مشهد با طرف لهستاني 

درباره امکان خرید تراموا و اتوبوس انجام گرفت.
وي افزود: بازدید از مرکز کنترل، مرکز تعمیرات و پایانه قطار شهري 
مشهد و معرفي بخش هاي مختلف پایانه مذکور به طرف لهستاني و نیز 
طي مسیر ایستگاه انتهاي نخریسي تا میدان بسیج با استفاده از قطار شهري 

توسط هیات لهستاني از دیگر برنامه هاي این سفر به مشهد بود.
وحدتي فرد ادامه داد: در جریان مذاکرات میان بخش هاي خصوصي دو 

طرف، مقرر شد تماس ها و پیگیري هاي بعدي میان طرفین ادامه یابد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي 
اعالم کرد

مذاکره با لهستاني ها براي 
توسعه حمل و نقل در خراسان رضوي

 رئیس کمیته حمل و نقل 
ستاد خدمات سفر خراسان 
درصد   60 گفت:  رضوي 
با  که  نوروزی  مسافران  از 
ناوگان حمل و نقل عمومی 
رضوی  خراسان  استان  به 
بوسیله  بودند،  کرده  سفر 
ناوگان حمل و نقل عمومی 

جاده ای جابجا شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی، جواد وحدتی فرد افزود:  طی 18 روز طرح نوروزی یعنی از 
روز 25اسفندماه 1394  تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه جاری، در 
مجموع یک میلیون و 62 هزار و 967 زائر و مسافر با 44 هزار و 707 
وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به استان 

خراسان رضوی وارد شده اند.
 وی ادامه داد: از این تعداد، 790 هزار و 762 نفر با 33 هزار و 293 

وسیله نقلیه به مشهد مقدس سفر کرده اند.
 مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: همچنین 
طی این مدت یک میلیون و 94 هزار و 170 مسافر با 46 هزار و 976 
وسیله نقلیه از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای از استان 
خراسان رضوی خارج شده اند که از این تعداد 804 هزار و 599 نفر با 

34 هزار و 325 وسیله نقلیه میزان خروجی از مشهد بوده است.
 وی افزود: طی این مدت 60 درصد مسافران و زائران ورودی و 
خروجی استان خراسان رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق 

جاده، 13 درصد هوایی و 27 درصد به صورت ریلی سفر کرده اند.
وحدتی فرد اظهار داشت: همچنین طی این مدت هشت میلیون و 999 
هزار و 136 مسافر و زائر با دو میلیون و 249 هزار و 784 وسیله نقلیه 
شخصی به خراسان رضوی سفر کردند که از این تعداد پنج میلیون و 

530 هزار و 60 نفر عازم مشهد مقدس شده اند.
وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 9 میلیون و 258 هزار و 204 
مسافر و زائر با دو میلیون و 314 هزار و 551 وسیله نقلیه شخصی از 
خراسان رضوی خارج شده اند که از این تعداد پنج میلیون و 659 هزار 

و 452 نفر میزان خروجی از مشهد بوده است.
رئیس کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوي خاطرنشان 
کرد: طرح جابجایی مسافران و زائران نوروزی تا پایان روز یکشنبه 15 

فروردین ماه جاری ادامه دارد.
وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده مشکلی در تامین بلیت اتوبوس برای 

مسافران و زائران وجود ندارد.

رئیس کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر خراسان 
رضوي خبر داد:

جابجایی ۶۰ درصد از مسافران نوروزی خراسان 

رضوی با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

نگاه ویژه سرمایه گذاران خارجی 

 به منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

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

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

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

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                

ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
اقتصادی سرخس  از افزایش 
در  گذاری  سرمایه  میزان 
دوران پســاتحــریم و اقبال 
سرمایه گذاران به ظرفیت های 

این منطقه خبر داد.
احمد صادقی گلمکانی  در 
گفتگو با خبرنگاران ،وضعیت 
سرمایه گذاری در سال 94 در 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس  
را بسیار خوب توصیف کرد و 
گفت: تعداد زیادی سرمایه گذار از کشورهای مختلف به منطقه ویژه 
سرخس آمدند این در حالی است که قبل از توافق ایران با 5+1 
وضعیت سرمایه گذاری خارجی درسرخس  روند مطلوبی نداشت.

وی پروژه های مینی ریفاینری  را محور اصلی توجه سرمایه گذاران 
اروپایی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس معرفی کرد و افزود: هم 
اکنون یک واحد مینی ریفاینری توسط سرمایه گذار روسی در حال 
ساخت است و با روند خوبی و سرعت اجراء آن، می توان امید 

داشت تا پایان سال 1395 این واحد به بهره برداری برسد.
صادقی صنایع مرتبط با گاز و انرژی و پتروشیمی و فوالد همچنین 
صنایع عذایی  را از جمله مواردی معرفی کرد که سرمایه گذاران 
خارجی درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس بر روی آن تمرکز کرده اند.
به گفته صادقی گلمکانی ، با توجه به این میزان جذب سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی که در چند ماه اخیر 

صورت گرفت، امیدواریم این روند بیش از پیش ادامه یابد
وی ادامه داد: در این راستا، واگذاری اراضی مد نظر سرمایه گذاران 
در این منطقه در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن در اختیار 

آنها قرار داده می شود.
 دکتر صادقی گلمکانی  در پاسخ به این  سئوال که آیا وضعیت سرمایه 
گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس تغییر می کند؟ گفت: آن 
چیزی که برداشت من است این است که خارجی ها مناطق آزاد  و 
ویژه اقتصادی را برای ورود سرمایه هایشان به ایران انتخاب کرده اند 
که این مسئله به نفع اقتصاد این مناطق  است چرا که ظرفیت های 
این مناطق به سرمایه گذاران اجازه فعالیت آزاد اقتصادی و تجاری را 
می دهد پس بنابراین سرمایه گذار خارجی پس از حصول اطمینان 
نیز متمایل  از سرمایه گذاری در مناطق ویژه  به سرزمین اصلی 
خواهد شد. منطقه ویژه اقتصادی سرخس می تواند پیشگام حضور 

سرمایه گذاران در دوران پسا تحریم باشد.
وی همچنین متذکر شد: نکته دیگر اینکه بازار اصلی صادرات ما، کشورهای 
منطقه و به طور خاص همسایگان ما هستند. منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
از پتانسیل باالیی برای صدور انواع کاالی تولیدی باکیفیت  برخوردار است. 
با در نظر گرفتن سطح خوب روابط و مناسبات با اغلب کشورهای همسایه، 
زمینه بسیار مناسبی برای حضور فعال شرکتهای داخلی و خارجی در این 

منطقه فراهم است. 
وی ادامه داد: حضور در بازارهای منطقه، به رونق اقتصادی می انجامد و 
زمانی که رونق آغاز شود، تقاضای کل نیز در داخل کشور نیز افزایش پیدا 

می کند.
مهمترین  از  یکي  داد:  ادامه  اقتصادی سرخس  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
موضوعاتي که در سال گذشته مطرح بود رفع موانع و مشکالت واحدهاي 
تولیدي و صنایع مستقر در منطقه بود. لذا زماني محصول تولید خواهد شد 
و به تبع آن صادرات شکل خواهد گرفت که بتوانیم موانعی که بر سر راه 
تولید و صنعت وجود دارد رفع کنیم. که تا حدود زیادی با همدلی و پیگیری 

به رفع موانع اقدام نموده ایم.
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مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

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

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

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی ۲۲ - پالک ۲۲ - طبقه ۲
              تلفن و دورنگار: 37۶579۲۰ - ۰۰9۸-۰5۱

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

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

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

کریر – فورواردر

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

 دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران
 دفتر نمایندگی در آسیای میانه، افغانستان ، دبی و هندوستان

 حمل کاالی صادراتی، وارداتی ترانزیت از مبادی ورودی ایران به آسیای میانه، افغانستان و عراق 
 مشاوره و انجام کلیه ی عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال 

 حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب(
 حمل جاده ای، ریلی و هوایی 

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره: مجتبی بهاروند 

 با دو دهه سابقه ی مدیریت حمل و نقل بین المللی
  کارشناس رسمی دادگستری )امور حمل و نقل ترابری(

  مشاور حقوقی و قضایی – پی گیری پرونده های حمل و نقل
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل
دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  ایران و خراسان رضوی 

 دفتر مرکزی: مشهد- خیابان آبکوه- نبش تربیت- ساختمان سعد آباد- واحد 402 
تلفن: 05137289031 ) 5 خط (   نمابر:  05137289034   همراه:  09120146997 و 7090 322 0915  

 info@btktransco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بهــار تــرابر
 کیــان
فورواردر- کریر
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مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

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

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

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی ۲۲ - پالک ۲۲ - طبقه ۲
              تلفن و دورنگار: 37۶579۲۰ - ۰۰9۸-۰5۱

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

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

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

کریر – فورواردر

حمل تخصصی سوخت

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

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

 دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران
 دفتر نمایندگی در آسیای میانه، افغانستان ، دبی و هندوستان

 حمل کاالی صادراتی، وارداتی ترانزیت از مبادی ورودی ایران به آسیای میانه، افغانستان و عراق 
 مشاوره و انجام کلیه ی عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال 

 حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب(
 حمل جاده ای، ریلی و هوایی 

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره: مجتبی بهاروند 

 با دو دهه سابقه ی مدیریت حمل و نقل بین المللی
  کارشناس رسمی دادگستری )امور حمل و نقل ترابری(

  مشاور حقوقی و قضایی – پی گیری پرونده های حمل و نقل
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل
دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  ایران و خراسان رضوی 

 دفتر مرکزی: مشهد- خیابان آبکوه- نبش تربیت- ساختمان سعد آباد- واحد 402 
تلفن: 05137289031 ) 5 خط (   نمابر:  05137289034   همراه:  09120146997 و 7090 322 0915  

 info@btktransco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بهــار تــرابر
 کیــان
فورواردر- کریر
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

راهگشا کاال  

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

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254  33921220

33926705 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی – واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها            
طبقه 3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
کریر – فورواردر

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 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: 17-38550013-  38548504    نمابر: 051-38512117

 فورواردر- کریر 
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

راهگشا کاال  

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

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254  33921220

33926705 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی – واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها            
طبقه 3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
کریر – فورواردر

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 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: 17-38550013-  38548504    نمابر: 051-38512117

 فورواردر- کریر 
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پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131        
جنب هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3   
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

کیلومتر 80 جاده مشهد- تربت حیدریه،جنب 
کارخانه گچ خراسان عادل بهلور 38903698 38695513 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف  
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3       
غرفه 309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور - سمت راست             
جنب پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی  46123497
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه همکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  33929340-2
33920457 فخار  91
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پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131        
جنب هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3   
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

کیلومتر 80 جاده مشهد- تربت حیدریه،جنب 
کارخانه گچ خراسان عادل بهلور 38903698 38695513 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف  
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3       
غرفه 309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور - سمت راست             
جنب پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی  46123497
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه همکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  33929340-2
33920457 فخار  91
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 کوثران فریمان  97

پایانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
کوهستانی 33924922 33924922 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران- مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46123496 گلبهار جاوید چناران  100

  B3 پایانه بار مشهد-پشت معاینه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزکار 33383052 33383051   

33383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 103

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  105

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی 
قره چه  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه          
جنب هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  118

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه   
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  119

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  ۰5۱3۸79۲۱۲۸-3۰
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 کوثران فریمان  97

پایانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
کوهستانی 33924922 33924922 کوشانراه طوس  98

میدان غدیر- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 کویر سرخس  99

کیلومتر5جاده چناران- مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوریان  46227552 46123496 گلبهار جاوید چناران  100

  B3 پایانه بار مشهد-پشت معاینه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزکار 33383052 33383051   

33383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

کیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاوید 32464175 32463775 مبین جاوید 103

A12پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پایانه بار مشهد- پشت معاینه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مدیران بار  105

پایانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدین همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

کیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اکبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی 
قره چه  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزیستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پایانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پایانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وکیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پایانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجدید ملک آباد- بعداز پلیس راه          
جنب هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 یاسر ترابر طوس  118

شهرک عسکریه- احسان 1- انتهای کوچه   
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 یاور سیر بارثاوا 

)کاال-سوخت(  119

پایانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 یخچال ترابر نوین  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
یزدی  33447404   33447400-3

33413833 یکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  ۰5۱3۸79۲۱۲۸-3۰
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